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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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és járulékos rendezvények.
Információ: A részletes program,
a jelentkezési feltételek és elô-
adás bejelentésének módja a kö-
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http://easonline.org/agenda/en/
AquaEuro2007/Aqua2007.asp
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Németország, Bonn
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MANAGEMENT PLAN

a FAO Európai Belvízi Halászati
Bizottságának (EIFAC) szakértôi
konferenciája a kormorán állo-
mány európai szabályozási ter-
vének elôkészítésére.
Információ: Uwe Barg, EIFAC
Technical Secretary (FAO),
E-mail: uwe.barg@fao.org,
telefax: +39-6-570-53020.
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Németország, Bréma

11. FISH INTERNATIONAL

Hagyományos halászati termék
és halfeldolgozási szakkiállítás,
szakmai konferenciákkal.

Információ: Sabine Wedell, pro-
jekt manager, Messe- und Aus-
stellungsgesellschaftHansa GmBH,
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wedell@mgh-bremen.de. Hon-
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INTERACTIONS BETWEEN
SOCIO-ECONOMIC AND
ECOLOGICAL OBJECTIVES
OF INLAND FISHERIES AND
AQUACULTURE

A FAO Európai Belvízi Halászati
Bizottságának (EIFAC) tudomá-
nyos konferenciája. Angol és
francia nyelven, részvételi díj
nélkül. Elôadás vagy poszter cí-
mének bejelentése 2007. szep-
tember 30-ig, majd 150 szónál
nem hosszabb kivonat beküldése
2007. november 30-ig a kö-
vetkezô e-mail címre:
Raymon.vanAnrooy@fao.org
Információ: Dr. Raymon van An-
roy (FAO, Róma) a fenti e-mail
címen, illetve tel.: +90533-7055074,
telefax: +90 3312-4961436.

2008. június 16–21.
Olaszország, Velence
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Információ: Francesco Pra Levis,
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Hálószaküzlet
Kiváló minôségû skandináv húzó-,
illetve dobó-, eresztôhálók, 
profi halász ruhák, 
valamint varsák 
értékesítése 
kedvezô árakon.

Cserháti Zoltán
Telefon: 06-20-346-6648



Haltermelésünk 2006-ban tovább emel ke -
dett, a lehalászott bruttó halmennyiség
30383 tonna, azon belül az étkezési hal

mennyisége 21859 tonna volt (1. táblázat). Nôtt a
tógazdaságok és az intenzív halnevelô üzemek
produktuma, a természetes vizeken pedig a
horgászok bevallott zsákmánya. Az utóbbi évek
csökkenô tendenciájával szemben végre nôtt az
ágazat export teljesítménye. A mennyiségi mu -
tatókkal tehát elégedettek lehetünk. Más kérdés
az árak alakulása, mivel a legfontosabb termék,
az étkezési ponty ára mind a bel-, mind a külpia-
cokon csökkent. Az eredményesebb gazdálkodás
érdekében e halfaj elôállításában még jobban
kell figyelni a költséghatékonyság szempontjaira,
mivel rövidtávon nem várható a fizetôképes ke -
res let áremelkedésben is megmutatkozó nö ve ke -
dé se. Örvendetes viszont, hogy 2006-ban az ága -
zat rendelkezésére állt a nemzeti és az uniós fi -
nan szírozású támogatások teljes köre. A fej lesz -
té sekre az Agrár Vidékfejlesztési Operatív Prog -
ram ban a 2004–2006. idôszakra a halászat szá -
má ra megnyitott, brüsszeli társfinanszírozású tá -

mo  ga tási keretet az ágazat szereplôi teljes mér -
ték ben lekötötték. 

Tógazdasági haltermelés

Az Agrárgazdasági Kutatóintézethez a kö te le zô
adatszolgáltatás keretében 2006. évrôl 351 tó gaz -
dasági telephelyrôl érkezett jelentés. A jelentett
bruttó halastó terület 26248 hektár volt, szem ben a
megelôzô évi 25846 hektárral. Az üze melô tóterület
3%-kal haladta meg a 2005. évi ér té ket, 23878 hek-
tár volt. A tóterület változásai az üzemeltetési szü -
ne tekbôl eredtek, nem pedig új kapacitások be lé -
pésébôl, ugyanis 2006-ban mind össze 2 ha új és 50
ha rekonstruált halastó lé pett be a termelésbe. 

A kihelyezések 2006. évre minden halfaj cso-
portban emelkedtek, ez különösen a növényevô
ha lak körében volt feltûnô, mintegy 46%-os! A
lehalászott teljes halmennyiség és azon belül az
ét kezési célú végtermék is jelentôsen emel ke dett.
Csökkent a tógazdaságokban horgásztatással,
azaz a közvetlen értékesítés e sajátos módjával
történô haleladás. A hozamok kedvezôen ala kul -
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Magyarország halászata 2006-ban

1. táblázat. Magyarország 2006. évi teljes haltermelése az elôzô évihez viszonyítva

Év
Tógazdasági Intenzív üzemi Természetesvízi
haltermelés haltermelés zsákmány

Összesen

(t) (t) (t) (t)

bruttó étkezési bruttó étkezési bruttó étkezési bruttó étkezési

2006 20762 12898 2081 1789 7540 7172 30383 21859

2005 19173 12189 1921 1471 7609 7317 28633 20977

2006/2005% 108 106 108 122 99 98 106 104

2. táblázat. A tógazdasági haltermelés fôbb mutatói 2006-ban

Szektor Behelyezett anyag (tonna) Lehalászott anyag (tonna)

Állami gazdálkodó szervezetek 5 054 1 765 545 60 2 369 5 897 3 457 24 698,1 

Mezôgazdasági szövetkezetek 322 114 8 0 123 351 285 3 708,1 

Halászati szövetkezetek 728 209 35 9 254 685 382 0 592,0 

Horgász szervezetek 702 289 14 80 383 702 593 188 454,4 

Más társas vállalkozások 15 108 3 476 450 128 4 054 11 834 7 395 108 514,9 

Egyéb 1 946 365 40 27 432 1 292 786 32 441,9 

Összesen: 23 878 6 218 1 092 305 7 614 20 762 12 898 355 550,6 

2005. Évi mutatók 23 078 6 094 750 270 7 114 19 103 12 189 599 519

2006/2005 (%) 103 102 146 113 107 109 106 59 106 

Ü
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tak, országos szinten 519 kg-ról 550,6 kg-ra emel -
kedett a hektáronkénti szaporulat (2. táb lá zat).

A részletes tógazdasági termelési adatokat 
(3. táblázat) elemezve az elsô, legfeltûnôbb
jelenség, hogy a kedvezô mennyiségi adatok nem
a ponty, hanem a fehér busa növekményének
tulajdoníthatóak.

Étkezési pontyból 76 tonnával kevesebb került
lehalászásra, mint 2005-ben. Folytatódott a vég súly
növedésének már évek óta megfigyelhetô ten -
denciája: a piaci ponty országos átlagsúlya 1,71 kg
volt (2003-ban még csak 1,49 kg). Nö ven dék ponty-
ból 1,8 millióval növekedett az elôzô évhez képest
a darabszám, de ez még mindig ke vesebb volt,
mint a 2004. évi eredmény. A nö ven dék ponty
átlagsúlya 37 dkg volt, tehát változatlan. Az ivadék
darabszáma tovább csökkent: 1 mil lióval kevesebb,
mint 2005-ben, 2004-hez vi szo nyítva pedig már
közel 4 millió db-os az el ma ra dás. Az átlagos
egyedsúly 48 g volt, 2 g-mal több mint a megelôzô
évben. (A sokéves tapaszta lat azt mutatja azonban,
hogy a ponty viszonylag hosszú termelési ciklusa
és a tógazdasági szférán kívüli értékesítések miatt
az ivadék és a nö ven dék ponty lehalászott mennyi -
ségébôl nem lehet kö vetkeztetni a következô évek
étkezési hal produktumára.)

Amurból arányaiban lényegesen, 48 tonnával
csökkent a lehalászott étkezési hal mennyiség. Az
iva dék darabszáma és összes tömege viszont
nagy jából megduplázódott.

Fehér busából rendkívül magas volt a tógaz -
da sági termelés. A lehalászott étkezési fehér busa
mennyisége 521 tonnával haladta meg az elôzô
évit (53%-os növekedés). Egyidejûleg jelentôsen
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3. táblázat. A tógazdasági haltermelés fajonkénti 
és korosztályonkénti összetétele 2006-ban

Lehalászott anyag darab kg 

Ponty Étkezési 5 666 425 9 662 939 

Anya 22 967 124 293 

Kétnyaras, tenyész 12 762 782 4 731 548 

Ivadék 29 579 346 1 418 579 

Összesen _ 15 937 359 

Amur Étkezési 307 620 558 931 

Anya 2 491 15 720 

Kétnyaras, tenyész 512 366 196 569 

Ivadék 1 806 123 65 630 

Összesen _ 836 850 

Fehér busa Étkezési 720 967 1 499 188 

Anya 1 420 8 466 

Kétnyaras, tenyész 1 104 871 597 829 

Ivadék 1 439 510 75 552 

Összesen _ 2 181 035 

Pettyes busa Étkezési 46 963 103 608 

Anya 304 1 802 

Kétnyaras, tenyész 69 370 35 394 

Ivadék 105 100 2 689 

Összesen _ 143 493 

Harcsa Étkezési 67 434 147 294 

Anya 549 3 906 

Kétnyaras, tenyész 111 321 53 273 

Ivadék 350 598 35 683 

Összesen _ 240 156 

Süllô Étkezési 23 155 30 354 

Anya 920 2 946 

Kétnyaras, tenyész 60 914 25 178 

Ivadék 223 727 21 047 

Összesen _ 79 525 

Compó Étkezési 21 443 8 174 

Anya 2 272 1 951 

Tenyészanyag 72 722 4 427 

Összesen _ 14 552 

Csuka Étkezési 35 488 39 243 

Anya 2 688 6 817 

Tenyészanyag 201 051 58 169 

Összesen _ 104 229 

Egyéb nemes hal Étkezési 55 538 27 756 

Anya 2 227 970 

Tenyészanyag 138 355 13 625 

Összesen _ 42 351 

Vadhal Étkezési _ 820 385 

Tenyészanyag _ 315 178 

Összesen _ 1 135 563 

4. táblázat. Intenzív haltermelô üzemek termelése
2006-ban

Lehalászott anyag darab kg 

Pisztráng Anya állomány 520 1 201 

Növendék állomány 80 000 16 000 

Év során értékesített
étkezési hal 148 819 41 889 

Összesen _ 59 090 

Afrikai harcsa Anya állomány 5 475 10 575 

Növendék állomány 504 380 256 750 

Év során értékesített
étkezési hal 1 157 600 1 723 924 

Összesen _ 1 991 249 

Angolna Anya állomány _ _

Növendék állomány _ _

Év során értékesített
étkezési hal

Összesen _ 0 

Tokféle Anya állomány 30 80 

Növendék állomány 50 000 500 

Év során értékesített
étkezési hal 144 545 20 996 

Összesen _ 21 576 

Egyéb Anya állomány 1 000 1 800 

Növendék állomány 10 100 5 600 

Év során értékesített
étkezési hal 3 300 2 100 

Összesen _ 9 500 

Intenzív termelés összesen: _ 2 081 415 

ebbôl étkezési hal _ 1 788 909 
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növekedett a növendék és az ivadék fehér busa
darabszáma is.

A pettyes busa visszaszorulás tógazdasági hal-
termelésünkben tovább folytatódott. Étkezési
méretû pettyes busából 8, növendékbôl 9 tonná-
val kevesebbet halásztak le, mint 2005-ben.

A tógazdasági ragadozó fajok mennyisége az
egyes termelési években nem mutat jelentôs
ingadozást. Az étkezési méretkategóriában ezút-
tal a harcsa és a süllô többletet (+6, illetve +2
tonna), a csuka 7 tonnás csökkenést mutatott. A
csuka mennyisége a tenyészanyag kategóriában
is csökkent.

Említést érdemel még, hogy a 2005. évi sta -
tisz tikában jelentkezett nagy mennyiségû compó
te  nyészanyag megmutatkozott a 2006. évi ét ke zé -
si méretû végtermékben, amely egyetlen év alatt
4,5 tonnáról 8,2 tonnára emelkedett. Túlzott opti-
mizmusra e halfajt illetôen nincs azonban ok,
mivel 2006-ban a tenyészanyag darabszáma és
tö mege is lényegesen csökkent.

Intenzív üzemi haltermelés

A megelôzô évhez hasonlóan 10 intenzív üzem
je lentette termelési adatait, amelyeket a 4. táb lá -
zat ban foglaltunk össze. Egy év alatt 22%-kal nö -
vekedett ezeknek az üzemeknek a végtermék ki -
bo csátása, ami bizonyítja a nem hagyományos hal -
fajok iránti piaci kereslet gyors bôvülését. A
meghatározó halfaj évek óta az afrikai harcsa, és
várhatóan még hosszú évekig az is marad, mivel a
többi fajból két nagyságrenddel kisebb a ki bocsá -
tás. Bíztató, hogy az étkezési méretû piszt ráng
elôállítása 2005-höz képest mintegy 51%-kal
emelkedett, hiszen az évenkénti jelentôs im port
bizonyítja az e halfaj iránt jelentkezô fogyasztói
igényt. A tokfélék termelése a végterméket ille tô en
a 2005. évi szinten alakult. A 2007. évi kilátások
azonban nem túl jók, mivel a gazdaságokban to -

vább nevelésre megtartott állomány darabszáma
ugyan nôtt, de teljes tömege jelentôsen csök kent,
tehát fiatal, a piaci méretet ez évben még el nem
érô halakra következtethetünk. Az intenzív angol -
na nevelés Magyarországon 2006-ban (fel té te lez -
hetôen végleg) megszûnt. Az intenzív üze mek ben
tar tott egyéb halfajokból – az új halfajok ne héz
piaci bevezetése miatt – nincs jelentôs ter me lés. 

Természetesvízi halászat és horgászat

2006-ban az Országos Halászati Adattár 1554
ha lászati vízterületet tartott nyilván, 140396 hek-
tár összes területtel. A vizek száma 28 egységgel
nö vekedett, a terület ezzel szemben 254 hektár-
ral csökkent. A teljes terület 97%-áról érkezett
statisztikai jelentés, igaz 2059 hektárról a jelen-
tés nemleges volt, e vizeken sem horoggal, sem
halászeszközzel nem történt halfogás. Vég ered -
ményben 133948 hektárnyi vízterületrôl érkezett
ér demleges halfogási jelentés.

A megelôzô két év enyhe emelkedéséhez ké -
pest 2006-ban a teljes zsákmány minimális mér -
ték ben ugyan, de csökkent (5. táblázat), mégpe -
dig a „fehér halak” statisztikai kategóriájában.
Szek torok szerint vizsgálva az eredményeket,
meg állapíthatjuk, hogy jelentôsen kevesebb ha -
lat jelentett az „egyéb állami” szektor, emel ke -
dett ezzel szemben a halászati szövetkezetek és
kft-k, valamint a horgászok halfogása. A bevallott
hor gászzsákmány 4734 tonna volt, 4%-kal több,
mint a megelôzô évben. Örvendetes, hogy nö ve -
ke dett a horgászvizeken folytatott szelektáló
halászatok produktuma is. A Balaton-Kis-Balaton
vízrendszerrôl is kedvezôbb adatok érkeztek, an -
nak ellenére, hogy legnagyobb tavunkon to vább -
ra is korlátozott halászati tevékenység folyik. 

A Duna, a Tisza és a Balaton vízrendszere egy -
aránt több halat adott, mint az elôzô évben, csök -
ke nés csak az „egyéb” vizeken, elsôsorban a nem

5. táblázat. A természetes vizek és víztározók zsákmánya 2006-ban

terület (ha) Zsákmány (tonna)

(a nemleges Nemes Fehér Összesen Ebbôl étke-
Szektor jelentések nélkül) hal hal zési célra

Balaton-Kis-Balaton 62841 437 198 635 575

Egyéb állami 1874 627 4 631 628

Mg. Szövetkezetek 3891 3 10 13 13

Önkormányzatok 2276 17 5 22 20

Halászati szövetkezetek, Kft.-k 31309 689 333 1022 780

Horgász szervezetek 29718

– üzemi halászat 355 33 388 358

– horgászzsákmány* 3506 1228 4734 4734

Kistermelôk 2039 84 11 95 64

Összesen: 133948 5718 1822 7540 7172

2005. Évi mutatók 136180 5725 1884 7609 7317

2006/2005% 99 100 97 99 98

*A horgászok zsákmánya a teljes vízterületrôl származik.



minden évben lehalászott víztározókon kö vet -
kezett be. Halfajonként tekintve át a zsákmányok
ala kulását (6. táblázat), a ponty fogásának
növekedését tapasztalhatjuk a Balaton kivételé -
vel valamennyi vízrendszerünkön. Országosan vi -
szonylag jelentôsen emelkedett a zsákmány amur -
ból, csukából és angolnából, csökkent viszont a két
busafajból és márnából. A többi halfaj ese tében a
változások minimális mértékûek vol tak.

A részletes statisztikai adatok lehetôséget kí nál -
nak arra is, hogy évrôl-évre összehasonlítsuk a ha -
lászat és a horgászat zsákmányösszetételét azokon
a vízrendszereken, ahol együtt folyik e két te vé -
kenység. Az adatok ezúttal is jól bi zo nyít ják, hogy e

két tevékenység motivációjából, jelle gébôl, mód -
sze reibôl adódóan nem ugyanazokra a fajokra irá -
nyul. Különösen igaz ez a Balaton ese tében, ahol a
korlátozott halászati te vé keny ség célzottan a busák
és az angolna fogására irá nyul. A 7. táblázat arról
ta núskodik, hogy a Ba la ton vízrendszerén (amely -
be a Kis-Balaton is beletar tozik) horgászok a 2005.
évinél is nagyobb mér tékben vették ki részüket a
nemes halfajok fogásából. Míg 2005-ben a teljes
ponty mennyi ség 89%-át, 2006-ban már 93%-át
fog  ták a hor gászok. A többi kedvelt horgászzsák-
mány ese té ben is hasonló a helyzet. Horgászok
fog ták az amur 75, a fogassüllô 88, a kôsüllô 100, a
har csa 80, a csuka 98 és a balin 90 százalékát!
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6. táb lá zat. Az egyes hal fa jok mennyi sé ge a ter mé sze tes vi zek és víz tá ro zók 2006. évi zsák má nyá ban 
(ha lá szat és hor gá szat együt te sen)

Eb bôl

Össze sen a Du ná ból és a Ba la ton ból és a Ti szá ból és az egyéb 
Hal faj víz rend sze ré bôl víz rend sze ré bôl víz rend sze ré bôl víz te rü le tek bôl

ton na % ton na % ton na % ton na % ton na %

Ponty 3730,7 49,5 340,9 37,5 67,9 7,8 317,8 22,2 3004,1 69,4

Amur 393,1 5,2 50,2 5,5 5,3 0,6 82,6 5,8 255,1 5,9

Bu sa 753,9 10,0 10,8 1,2 345,0 39,6 167,5 11,7 230,5 5,3

Fo gas sül lô 198,3 2,6 23,7 2,6 36,1 4,1 61,8 4,3 76,7 1,8

Kô sül lô 11,6 0,2 3,0 0,3 1,8 0,2 4,5 0,3 2,3 0,1

Har csa 162,7 2,2 30,3 3,3 5,6 0,6 70,3 4,9 56,5 1,3

Csu ka 274,6 3,6 51,2 5,6 6,1 0,7 129,3 9,0 88,0 2,0

An gol na 89,5 1,2 1,4 0,2 85,3 9,8 0,8 0,1 1,9 0,0

Ba lin 44,2 0,6 11,1 1,2 6,9 0,8 19,7 1,4 6,5 0,2

Ke cse ge 9,9 0,1 2,1 0,2 0,0 0,0 5,7 0,4 2,1 0,0

Már na 32,5 0,4 20,8 2,3 0,0 0,0 10,7 0,7 1,0 0,0

Egyéb hal fa jok 1839,5 24,4 362,4 39,9 312,2 35,8 563,2 39,3 601,7 13,9

Tel jes 
zsák mány

7540,5 100,0 907,9 100,0 872,3 100,0 1433,8 100,0 4326,4 100,0

7. táb lá zat. A hor gá szat és a ke res ke del mi ha lá szat
ré sze se dé se a Ba la ton víz rend sze ré nek 

hal zsák má nyá ból 2006-ban

Hal faj Hor gá szat Ha lá szat
Össze- 
sen

kg % kg % kg

Ponty 63185 93 4742 7 67927

Amur 3983 75 1297 25 5280

Bu sa 0 0 344991 100 344991

Fo gas sül lô 31692 88 4443 12 36135

Kô sül lô 1828 100 0 0 1828

Har csa 4462 80 1130 20 5592

Csu ka 6009 98 139 2 6148

An gol na 5084 6 80256 94 85340

Ba lin 6248 90 687 10 6935

Egyéb nemeshal 32 100 0 0 32

Ne mes hal fa jok 
(bu sa nél kül)

122523 57 92694 43 215217

Egyéb hal fa jok 114568 35 197570 65 312138

Tel jes 
zsák mány

237090 27 635255 73 872345

8. táb lá zat. A hor gá szat és a ke res ke del mi ha lá szat 
ré sze se dé se a Du na fo lyó víz rend sze ré nek  

hal zsák má nyá ból 2006-ban

Hal faj Hor gá szat Ha lá szat
Össze- 
sen

kg % kg % kg

Ponty 330600 97 10296 3 340896

Amur 48804 97 1347 3 50151

Bu sa 4449 41 6378 59 10827

Fo gas sül lô 21366 90 2382 10 23748

Kô sül lô 2904 95 141 5 3045

Har csa 23949 79 6335 21 30284

Csu ka 44061 86 7117 14 51178

An gol na 450 31 981 69 1431

Ba lin 9895 89 1191 11 11086

Ke cse ge 1329 62 799 38 2128

Már na 11360 55 9394 45 20754

Egyéb nemeshal 1793 87 267 13 2060

Ne mes hal fa jok 500961 91 46625 9 547588

Egyéb hal fa jok 260740 72 99591 28 360331

Tel jes zsák mány 761701 84 146217 16 907918
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Hasonló ké pet mutat a zsákmányok megoszlása a
Duna vízrendszerén is (8. táblázat). Itt a kifogott
összes ponty 97, amur 97, fogassüllô 90, kôsüllô 95,
har csa 89, csuka 86, balin 89 százaléka illette a hor -
gá szo kat.

Halászati termékek külkereskedelmi 
forgalma

A 9. és a 10. táblázatban közöljük a Központi
Statisztikai Hivatal tájékoztatási adatbázisából
2007. júliusában kigyûjtött adatokat a halászati

termékek 2006. évi külkereskedelmi forgalmáról.
Mindkét táblázatról elmondható, hogy évrôl-évre
több az adatvédelmi okok miatt nem megjelenít -
hetô mezô. Ennek oka, hogy abban az esetben, ha
az adott kereskedelmi tevékenységben csak egy-
két cég vett részt, az adatok közreadása üz leti
titkokat sértene. Ilyen esetekben csak a ter mék -
csoport összesített adataiból következtethe tünk
az egyes termékekre vonatkozó részadatra, ami
érthetôen nem pontos, az ágazatpolitikai ér té -
kelés megnehezíti. Mindkét táblázat tartalmazza
azokat a kereskedelmi tételeket is, amelyeket 

9. táb lá zat. Ma gyaror szág hal- és ha lá sza ti ter mék im port ja 2005-2006-ban

Áru cso port
2005 2006

Net tó súly Ha tár pa ri tá sos ér ték Net tó súly Ha tár pa ri tá sos ér ték

ton na MFt ezerEUR ton na MFt ezerEUR

Élô hal össze sen 287,6 286,6 1 155,0 234,7 223,3 849,5

eb bôl: dísz hal 44,5 99,6 401,0 42,1 104,8 398,3

piszt ráng 61,4 30,5 123,0 x x x

ponty 163,6 62,8 254,0 x x x

más élô hal 18,0 14,9 60,0 42,8 33,9 130,3

Friss vagy hû tött hal 418,5 579,7 2 327,0 348,6 422,1 1 598,2

Fa gyasz tott hal 2 376,3 851,1 3 433,0 2 388,6 972,5 3 642,3

Hal fi lé és egyéb hal hús 5 013,6 2 588,8 10 414,0 4 995,1 3 074,4 11 629,5

Sózött, szá rí tott, füs tölt hal 75,1 186,1 749,0 296,2 313,0 1 187,3

Rá kok 151,5 316,8 1 276,0 234,4 431,7 1 632,4

Ví zi pu ha tes tûek 335,7 329,1 1 325,0 491,7 633,9 2 394,6

Tar tó sí tott vagy kon zerv hal 8 423,1 5 182,2 20 847,0 9 397,3 5 518,7 20 938,9

Tar tó sí tott vagy kon zerv rák 138,1 175,0 704,0 159,5 205,9 778,3

Össze sen: 17 507,0 10 703,2 43 068,0 18 546,1 11 795,5 44 651,0

x Adat vé del  miatt (kis számú, könnyen azonosítható szereplô) nem jeleníthetô meg.

10. táb lá zat. Ma gyaror szág hal- és ha lá sza ti ter mék ex port ja 2005-2006-ban

Áru cso port
2005 2006

Net tó súly Ha tár pa ri tá sos ér ték Net tó súly Ha tár pa ri tá sos ér ték

ton na MFt ezerEUR ton na MFt ezerEUR

Élô hal össze sen 883,1 488,5 1955 993,8 566,6 2155

eb bôl: dísz hal ** ** ** 0,5 1,8 6,7

piszt ráng 2,8 6,4 26 xx xx xx

an gol na ** ** ** xx xx xx

ponty 158,6 83,0 333 397,1 191 728,2

más élô hal 708,2 279,5 1119 507,3 241,5 917,4

Friss vagy hû tött hal 0,5 4,5 18 0 0 0

Fa gyasz tott hal 63,2 12,3 49 37,3 9,4 35,1

Hal fi lé és egyéb hal hús 31,7 18,1 72 160,1 178,8 660,3

Sózött, szá rí tott, füs tölt hal 0,2 1,8 7 0 0 0

Rá kok 2,6 2,4 9 xx xx xx

Ví zi puhatestû és ge rinc te len 13,2 62,8 250 95,2 131,8 507

Más ge rinc te len ví zi ál lat 5,6 1,6 7 0 0 0

Tar tó sí tott vagy kon zerv hal * * * 29,2xxx 19,6xxx 72,5xxx

Tar tó sí tott vagy kon zerv rák * * * x x x

Össze sen: 1000,1 592,0 2367 1316,1 907 3432,7

* Az adat bá zis ban ér té kel he tet len, va ló szí nû leg té ves ada tok sze re pel nek
** Adatvédelem miatt (kis szá mú, könnyen azo no sít ha tó adat szol gál ta tó) nem je le nít he tô meg.
xxx Adat vé del mi okok ból a la zac- és a makrélakonzerv kivitele nél kül, de azok mennyisége és ér té ke az össze sí tés ben sze re pel



be hoztak Magyarországra, de azután exportáltak,
a hazai piacra nem kerültek, és azokat is, ame-
lyek nem közvetlen humán fogyasztási célokat
szol gáltak, így az egy fôre jutó halfogyasztás kal -
kulációja során nem vehetôk figyelembe. 

A halászati termékek importja mind mennyi -
ségben, mind értékben, 2006-ban is növekedett. 
A mennyiség 6%-kal, az euróban számolt határ-
parításos érték pedig 3,7%-kal volt magasabb,
mint 2005-ben, vagyis nem volt feltûnôen nagy,
ráadásul termékkategóriánként differenciáltan
je lentkezett. Számottevô volt a növekedés a be ho -
zott fagyasztott halfilé és a füstölt halak ka te gó -
riájában. Csekély mértékû volt a konzerv be ho -
zatal emelkedése, e termékek esetében a viszony-
lag hosszú forgalmazási és készletezési idô eleve
egyenlôtlenné teszi a behozatalt. Nagy mér ték ben
csökkent viszont a friss és hûtött, va la mint az élô
hal importja, az utóbbi mintegy 53 ton nával. Bár –
a már említett adatvédelmi okokból – az élô hal
importjára vonatkozó adatok ha l fa jra pontosan
nem bonthatóak le, az elôzô évi ada tok és a 2006.
évi összes mennyiség alapján arra következteth-
etünk, hogy a csökkenés a piszt ráng és/vagy a
ponty esetében következett be.

Hosszú idô után elôször számolhatunk be
arról, hogy növekedett a magyar halászati ágazat
export teljesítménye. Érdekes – és talán váratlan
– módon ez a ponty megemelkedett kivitelének

tulajdonítható. A megelôzô évhez képest mennyi -
sé gében 150%-kal, euróban számolt értékében
pedig 119%-kal nôtt pontyexportunk. A két adat
eltérése jelzi azonban az árakban bekövetkezett
kedvezôtlen változást. Az exportált ponty átlagára
2005-ben 2,1 euró/kg, míg 2006-ban 1,8 euró/kg
volt, vagyis a hazai mellett a külsô piacokra is az
árak csökkenése volt a jellemzô. 

Halfogyasztásunk

A ponty termelésére és külkereskedelmi for-
galmára vonatkozó adatok összevetése érdekes
következtetéshez vezet. Tógazdaságaink 76 ton-
nával kevesebb étkezési pontyot halásztak le
2006-ban, mint 2005-ben. A természetes vizekrôl
a halászok és a horgászok összesen 256 tonnával
nagyobb mennyiségû pontyot zsákmányoltak, e
halfaj kivitele azonban ennél nagyobb mérték-
ben, 395 tonnával növekedett. Az import ugyan a
korábbiakban kifejtettek miatt pontosan nem
számszerûsíthetô, de egészen bizonyosan csök -
kent. Összességében tehát a magyar polgárok
kevesebb pontyot fogyasztottak, mint 2005-ben.

Ami a teljes magyar halfogyasztást illeti, végre
elmondhatjuk, hogy elértük a 4 kg/év/fô szintet. A
pontosabb számítás adatait az elmúlt 5 évrôl a 11.
táblázatban mutatjuk be. Fontos azonban megje-
gyezni, hogy e számítás a Magyarországon szoká-
sos módszer szerint történt, vagyis a hazai ter-
melésû halat élôsúlyban, a behozott feldolgozott
termékeket pedig a tényleges nettó súlyban vettük
figyelembe. Amennyiben – a tengeri ha lá sza tot
foly tató országok és a FAO gyakorlatát kö vet ve – a
be hozott feldolgozott termékeket vissza szá  mí ta -
nánk a halak eredeti élôsúlyára, lényegesen maga-
sabb értéket kapnánk a teljes halfogyasztásra. Az
ilyen számítást azonban utó la go san a0 korábbi
évekre vonatkozóan is el kellene végezni, csak ak -
kor kaphatnánk összehasonlít ha tó, valóban ér té -
kel hetô számsorokat.

Dr. Pintér Károly
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11. táb lá zat. Az elô zô öt év hal fo gyasz tá sá nak 
ala ku lá sa

Me.: kg/fô/év

Eb bôl a for gal ma zás mód ja sze rint

Évek Hal fo- Él ve, 
 gyasz tás fris sen 

Fa Kon zerv-

vagy hût ve
gyaszt va  ként

2002 3,14 1,77 0,59 0,78

2003 3,23 1,62 0,75 0,86

2004 3,60 1,86 0,85 0,89

2005 3,72 2,05 0,80 0,87

2006 3,96 2,11 0,88 0,97

HHHHaaaalllláááásssszzzzrrrruuuuhhhháááákkkk,,,,     hhhhaaaalllláááásssszzzzccccssssiiiizzzzmmmmáááákkkk
természetes gumiból, méretre vágva!

Megrendelhetôk még:
halszállító tartályok tömítôgumijai, méret szerint.

A termékek könnyen javíthatóak TIP-TOP és PANG javítóanyagokkal.
Megrendelésnél a lábméretet, 

a testmagasságot és a használó súlyát kell megadni.

A ruhákra egy év garanciát adok.

ARATÓ ISTVÁN
gumijavító, mûszaki gumiárukészítô mester

Szentlôrinc, Munkácsy M. u. 22. • Telefon/fax: (73) 371-054

HALÁSZATI FELSZERELÉSEK

FORGALMAZÁSA, 

ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS KÉSZÍTÉSE

www.halaszhalo.hu

Tel./fax: 06-96 324-650
06-20 315-4312
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Cég név Szék hely
Tá mo ga tott egy nya ras Tá mo ga tás 
ponty ki he lye zés (kg) (eFt)

Agropoint Kft. Deb re cen 23 000 1 634
Alba-Agrár Zrt. Szé kes fe hér vár 6 400 459
AL-KU Carp BT. Tá pió sze csô 3 500 252
Arany ponty Ha lá sza ti ZRt. Száz ha lom bat ta 125 185 8 973
Ba la to ni Ha lá sza ti ZRt. Sió fok 86 200 6 179
Bé ke Ag rár szö vet ke zet Haj dú bö ször mény 5 000 359
Bé kés Fe renc Ta má si 1 800 130
Ifj. Bé kés Fe renc Ta má si 2 100 151
Bocs kai Ha lá sza ti Kft. Haj dú szo bosz ló 27 855 1 997
Demcsák Já nos Bé kés csa ba 8 400 602
Dél- bor so di Ag rár Kft. Ge lej 10 050 720
Engel Sán dor Kis kun lac há za 6 000 430
Eurofish Kft. Szak már 20 580 1 475
Fish-Coop Kft. Gyo maend rôd 69 500 4 982
HAKI Szar vas 1 200 86
Ha lász Kft. Bi kal 22 000 1 577
Hal ter me lôk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék ta ná csa Bu da pest 1 612 116
Hetényhal Kft. Dom bó vár 6 000 430
Hor to bá gyi Hal gaz da ság ZRt. Hor to bágy 180 293 12 924
Jász ki sé ri Ha las Kft. Jász ki sér 13 800 989
Kicel Kft. Csany te lek 3 600 258
Kö rö si Ha lász Szö vet ke zet Gyo maend rôd 36 600 2 623
Len gyel Fe renc né Du na ve cse 2 500 180
Mak kos és Tsa. Kft. Ka pos vár 3 000 215
MOHOSZ Bu da pest 4 800 344
Nagy ba racs kai Hal Kft. Nagy ba racs ka 17 150 1 230
Orosz Ágos ton Ta ta 2 000 144
Öko 2000 vál lal ko zás Kis kun lac há za 6 000 430
Rác ke vei Dunaági Hor gász Szöv. Rác ke ve 12 600 904
Sel lô Hal Kft. Kun szent már ton 4 500 323
Sipos Osz kár Gyön gyös tar ján 5 000 359
Sil-Tok Kft. Rá kó czi fal va 9 000 645
Sza bol csi Ha lá sza ti Kft. Nyír egy há za 10 800 775
Sza bó Jó zsef né Kis kun lac há za 8 100 581
Szegedfish Kft. Sze ged 153 300 10 988
Szo mor De zsô Apaj 17 800 1 276
Ta más és Csó ti BT. Szak már 2 663 191
Ta má si Hal Hal te nyész tô és Ke res ke del mi kft. Tamási-Fornád 1 680 121
Ta tai Mg-i Rt. Ta ta 42 000 3 011
TEHAG Száz ha lom bat ta 22 324 1 600
Ti sza sü lyi Hal Kft. Ti sza süly 18 505 1 327
Tógazda Ha lá sza ti Z .Rt. Száz ha lom bat ta 88 800 6 366
Tö mör ké nyi Ag rár Kft. Tö mör kény 10 635 763
V-95 Kft. Bu da pest 12 280 881

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si 
Mi nisz té rium Ter mé sze ti Erô for rá sok 

Fô osz tá lyá nak köz le mé nye a mi nô sé gi ponty 
ki he lye zé sek tá mo ga tá sá ra be nyúj tott 

2007. évi pá lyá za tok ered mé nyé rôl.
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Bács-Kis kun me gye

Ha la dás Sport hor gász Egye sü let, Nagy ba racs -
ka; Ke ce li Sport hor gász Egye sü let; Sport hor gász
Egye sü le tek Bács-Kis kun Me gyei Szö vet sé ge,
Kecs ke mét; Sós tó Sport hor gász Egye sü let, Kis -
kun ha las; Jász szent lász lói Hor gász egye sü let; Ka -
lo csa és Vi dé ke Sport hor gász Egye sü let; Bács bo -
ko di Sport hor gász Egye sü let; Dá vo di Pe tô fi
Sport hor gász Egye sü let; Sze rem lei Hor gász egye -
sü let; Sport hor gász Egye sü let, Du na pa taj; Sport -
hor gász Egye sü let, Har ta; Ba ja-Hal Kft, Ba ja;
Kun ság Hor gász egye sü let, Fü löp szál lás; Nagy ba -
racs kai Hal Kft; Al ma vi rág Hor gász egye sü let, La -
jos mi zse; Elô re Hor gász egye sü let, Kun fe hér tó;
Szô lôs kert Hor gász egye sü let, Tab di; Sporhorgász
Egye sü let, Ga ra; Sport hor gász Egye sü let, Csá -
voly; Ge menc Zrt., Ba ja; Bé ke Mg. Szö vet ke zet
Sport hor gász Egye sü let, Ma da ras; Jurinovics
Mik lós Sport hor gász Egye sü let, Bá csal más; Her -
ceg szán tói Sport hor gász Egye sü let 

Ba ra nya me gye

Du na szek csôi Hor gász Egye sü let; Hi ri csi Hor -
gász Egye sü let; Mo há csi Dol go zók Hor gász egye -
sü le te; Pis kói Hor gász Egye sü let; Za lá ta és Vi dé -
ke Hor gász Egye sü let, Za lá ta; Mo há csi Ha lá sza ti
Kft., Hor gász egye sü le tek Ba ra nya Me gyei Szö vet -
sé ge, Pécs; Drá va sztá rai Hor gász Egye sü let 

Bé kés me gye

Mat róz Sport hor gász Egye sü let, Bé kés csa ba;
Kö rös-szö gi Kistérségi Te rü let fej lesz té si Ügy nök -
ség Kht., Szar vas; Bónomzug Vi zéért Egye sü let,
Gyo maend rôd; Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet,
Szar vas; Körösvidéki Hor gász egye sü le tek Szö vet -
sé ge, Bé kés csa ba; Kö rös-vi dé ki Víz ügyi Igaz ga tó -
ság Hor gász Egye sü let, Gyu la; Kö rö si Ha lász Szö -
vet ke zet, Gyo maend rôd; Vígh Ist ván Jó zsef, Gyu la;
Sport hor gász Egye sü let, Me zô he gyes; Sütôker Rt.
Hor gász egye sü let, Bé kés csa ba; Kecsegészug Táj -
vé del mi és Hor gász egye sü let, Gyo maend rôd;
Sóczózugi Kör nye zet vé del mi és Hor gász egye sü let,
Sar kad; Mun kás Hor gász egye sü let, Elek

Bor sod-A baúj-Zemp lén me gye

Godzsák Ti bor, Sá tor al jaúj hely; Hor gász egye -
sü le tek Bor sod-A baúj-Zemp lén Me gyei Szö vet sé -
ge, Mis kolc; Rá kó czi Sport hor gász Egye sü let, Ti -
sza bá bol na; Vá sár he lyi Ist ván Hor gász egye sü let,
Kis to kaj; Protip Kft., Mis kolc; Va dász Ist ván, Mis -
kolc; Varbócska 2000 Kft., Var bó; Sza bol csi Ha lá -
sza ti Kft., Nyír egy há za; Bodrogmenti Sport hor -
gász Egye sü let, Sá ros pa tak; Délborsodi Ag rár
Kft., Ge lej; ÉRV Láz bér ci Hor gász egye sü let, Ka -
zinc bar ci ka; ELZETT Certa Hor gász egye sü let,
Sá tor al jaúj hely; Zemp lé ni Piszt ráng Sport hor -
gász Egye sü let, Pál há za; Za bos Gé za Hor gász
Egye sü let, Ti szaúj vá ros; Észak- Ma gyaror szá gi
Hor gász Egye sü let, Mis kolc; Viss Köz sé gi Ön kor -
mány zat; Emô di Hor gász Egye sü let; Del fin Hor -
gász Egye sü let, Mis kolc

Csong rád me gye

Föl deá ki Hor gász Egye sü let; Szen te si Hor gász
Egye sü let; Szeg vá ri Hor gász egye sü let; Kis zom -
bo ri Sport hor gász Egye sü let; Ma ros Ponty Hor -
gász Egye sü let, Deszk; Csong rá di Sport hor gá -
szok Egye sü le te, Csong rád; Nap su gár Hor gász -
egye sü let, Rú zsa; Do bó Fe renc Hor gász Egye sü -
let, Hód me zô vá sár hely; Mind szen ti Hor gász
Egye sü let; Hor gász egye sü le tek Csong rád Me gyei
Szö vet sé ge, Sze ged; Ki ni zsi Hor gász Egye sü let,
Csé pa; Al kot mány Hor gász Egye sü let, Ba lás tya;
Mó ra Fe renc Hor gász Egye sü let, Sze ged; Her man
Ot tó Hor gász Egye sü let, Sze ged; Ti sza Ha lá sza ti
Szö vet ke zet, Sze ged-Tá pé; Lándor-tavi Hor gász -
egye sü let, Szeg vár; Al gyôi Kormorán Hor gász -
egye sü let, Sze ged; Szô ke Ti sza Hor gász Egye sü -
let, Sze ged 

Fe jér me gye

Etye ki Hor gász Egye sü let; Kö zép- du nai Hal
Kft., Er csi; Dunaferr Hor gász Egye sü let, Du naúj -
vá ros; Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség, Bu -
da pest; Adony és Kör nyé ke Hor gász Egye sü let,
Adony; Hor gász Egye sü le tek Fe jér Me gyei Szö -
vet sé ge, Szé kes fe hér vár; So po nya és Kör nyé ke

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium
Ter mé sze ti Erô for rá sok Fô osz tá lyá nak köz le mé nye

A hal gaz dál ko dá si te vé keny sé gek 
tá mo ga tá sá ra 

be nyúj tott 2007. évi pá lyá za tok nyer te sei
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Hor gász Egye sü let, So po nya; Új Ta vasz Hor gász
Egye sü let, Szé kes fe hér vár; Ba kony cser nyei 
Hor gász Egye sü let; Er csi Ki ni zsi Hor gász Egye -
sü let 

Gyôr-Mo son-Sop ron me gye

MOFÉM Rt. Hor gász egye sü let, Mo son ma -
gyar óvár; Ná dor vá ro si Sport hor gász Egye sü let,
Gyôr; Ráb ca Ön kor mány za ti Hor gász egye sü let,
Bô sár kány; Gyôr-Mo son-Sop ron Me gyei Hor gász
Szer ve ze tek Szö vet sé ge, Gyôr; Szár föl di Hor -
gász egye sü let; Fertô-Hanság és ôr sé gi Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság, Sar ród; Gyô ri Elô re Ha lá sza ti
Szö vet ke zet, Kis bajcs; Gyôr-Gyár vá ro si és Elek  -
t ro mos Sport hor gász Egye sü let, Gyôr; Ma gyar
Va gon és Gép gyár Hor gász Egye sü let, Gyôr; Szi -
get kö zi Ba rát ság Hor gász Egye sü let, Püs ki; Li pó -
ti Sport hor gász Egye sü let; Kim lei Sport hor gász
Egye sü let;

Haj dú-Bi har me gye

Haj dú-Bi har Me gyei Hor gász Szer ve ze tek Szö -
vet sé ge, Deb re cen; Ka bai Hor gász Egye sü let,
TIVIZIG Ke le ti Fô csa tor na Hor gász Egye sü let,
Deb re cen; Tiszamenti Víz mû vek Zrt., Szol nok;
Bocs kai Sport hor gász Egye sü let, Haj dú bö ször -
mény; HÓDVILL-K V. Hor gász Egye sü let, Deb re -
cen; Péterszeg Hor gász Egye sü let, Szent pé ter -
szeg; Sport hor gász Egye sü let, Haj dú szo bosz ló; Új
Élet Hor gász Egye sü let, Hen ci da, De recs kei
Sport hor gász Egye sü let; Bocs kai Hor gász Egye -
sü let, Haj dú ná nás; Zöldarany Hor gász Egye sü let,
Deb re cen; Her man Ot tó Hor gász Egye sü let, Haj -
dú ná nás; Be rettyó Mun kás Hor gász Egye sü let,
Be rettyóúj fa lu; Sár rétud va ri Pi he nô köz pont
Egye sü let; Sport hor gász Egye sü let, Nád ud var;
Föl de si Hor gász Egye sü let 

He ves me gye

Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség, Bu da -
pest; Nagy ré dei Hor gász Egye sü let, Vi son tai Erô -
mû és Dol go zói nak Hor gász Egye sü le te, Gyön -
gyös; Hor gász Egye sü le tek He ves Me gyei Szö vet -
sé ge, Eger; Búzásvölgyi Hor gász Egye sü let,
Recsk; Hat va ni Hor gász Egye sü let; Tarnamenti
Hor gá szok Egye sü le te, Kál

Ko má rom-Esz ter gom me gye

Do ro gi Bá nyá szok Hor gász Egye sü le te; Sík völ -
gyi Sport hor gász Egye sü let, Ta ta bá nya; Ko má -
rom-Esz ter gom Me gyei Hor gász egye sü le tek Szö -
vet sé ge, Ta ta bá nya; Jószerencsét Hor gász egye -
sü let, Ta ta bá nya; Szô nyi Dol go zók Sport hor gász
Egye sü le te, Ko má rom; Orosz lá nyi Hor gász Egye -
sü let; Va sas Hor gász egye sü let, Esz ter gom; Ak na -

mé lyí tô Sport hor gász Egye sü let, Ta ta bá nya; Kis -
bé ri Hor gász Egye sü let; Ta tai Sport hor gász Egye -
sü let; Köz pon ti Mû hely-ü ze mi Hor gász Egye sü -
let, Ta ta bá nya; Égeresi Sport hor gász Egye sü let,
Orosz lány; Tán csics Sport Hor gász Egye sü let,
Súr; Öl bôi Arany hal Hor gász Egye sü let, Bá bol na;
Kecs ké di Hor gász egye sü let

Nóg rád me gye

Pa lo tás és Vi dé ke Sport hor gász Egye sü let, Pa -
lo tás; Bá tony te re nyei Bá nyász Hor gász egye sü let;
Var sány Tábpusztai Hor gász egye sü let, Nóg rád si -
pek; Hor gász egye sü le tek Nóg rád Me gyei Szö vet -
sé ge – Dél- bor so di Ag rár Kft., Sal gó tar ján; Öreg-
potyka Hor gász egye sü let, Lu dány ha lá szi; Nô tincs
Köz ség Ön kor mány za ta; II. Rá kó czi Fe renc Hor -
gász Egye sü let, Szé csény; Nóg rá di Víz ügyi Hor -
gász egye sü let, Sal gó tar ján; Tóalajai Bá nyász
Hor gász egye sü let, Mát ra te re nye; Erô mû Hor gász
Egye sü let, Sal gó tar ján; Ká bel gyár Hor gász egye -
sü let, Ba las sa gyar mat; Acél gyá ri Hor gász egye sü -
let, Sal gó tar ján

Pest me gye

Nagy ká ta és Vi dé ke Hor gász egye sü let, Nagy -
ká ta; Rác ke vei Dunaági Hor gász Szö vet ség, Rác -
ke ve; Óbu da Ter me lô és Szol gál ta tó Szö vet ke zet,
Bu da ka lász; Vá ci Buki Hor gász egye sü let; Jó Sze -
ren csét Hor gász egye sü let, Bu daörs; Hor gász
Egye sü le tek Bu da pes ti Szö vet sé ge; Ma gyar Or -
szá gos Hor gász Szö vet ség, Bu da pest; Tá bor fal vai
Hor gász Egye sü let; Gö di Hor gász Egye sü let

So mogy me gye

So mogy fajsz és Vi dé ke Hor gász Egye sü let, So -
mogy fajsz; Ka pos vá ri Hor gász Egye sü let; Bé ke
Sport hor gász Egye sü let, Tab; Barcs és Vi dé ke
Hor gász Egye sü let, Barcs; Hor gász Egye sü le tek
So mogy Me gyei Szö vet sé ge, Ka pos vár; Ku ta si
Sport hor gász Egye sü let; Bö hö nye és Vi dé ke Hor -
gász Egye sü let, Bö hö nye; Nagy atá di Vá ro si Hor -
gász Egye sü let; Víz gaz dál ko dá si Dol go zók Hor -
gász Egye sü le te, Szán tód; So mogy fajsz és Vi dé ke
Hor gász egye sü let, So mogy fajsz; Gyé ké nyes és
Vi dé ke Lo ko mo tív Hor gász Egye sü let, Zá kány;
Ná go csi Hor gász Egye sü let; Hús kom bi nát Hor -
gász Egye sü let, Ka pos vár; Ba la to ni Ha lá sza ti
Zrt., Sió fok

Sza bolcs-Szat már-Bereg me gye

Sport hor gász Egye sü le tek Sza bolcs-Szat már-
Bereg Me gyei Szö vet sé ge, Nyír egy há za; Ti sza vi -
rág Hor gász Egye sü let, Ti sza becs; Ti sza vi rág
Hor gász Egye sü let, Gu lács; Új Élet Hor gász
Egye sü let, Ti sza lök; Rá kó czi Ha lá sza ti Szö vet ke -
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zet, Nyír meggyes; Sza bol csi Ha lá sza ti Kft., Nyír -
egy há za; Felsôszabolcsi Hal ter me lô Kft., Nyír egy -
há za; Hor gász Egye sü let, Ökö ri tó fül pös; Pos tás
Hor gász Egye sü let, Vá sá ros na mény; Be reg da ró ci
Hor gász Egye sü let; Ti sza-Sza mos kö zi Hor gász
Egye sü let, Fe hér gyar mat; Tég la gyá ri Üze mi Hor -
gász Egye sü let, Fe hér gyar mat; Krasz na Sport hor -
gász Egye sü let, Ko csord; Ré ti Csík Hor gász Egye -
sü let, Ko csord; Tiszaparti Hor gász Egye sü let, Gá -
va ven csel lô; Holt-Ti sza Hor gász Egye sü let, Gyü -
re; Sza bó Jó zsef, Sza mos sá lyi; Szatmárvidéki
Hor gász Egye sü let, Má té szal ka; Hor gász Egye sü -
let, Ti sza nagy fa lu; Cormoran Hor gász Egye sü let,
Ra ka maz; Kurucz Hor gász Egye sü let, Tar pa; Be -
re gi Ti sza hát Hor gász Egye sü let, Ti sza szal ka;
Bezdéd Hor gász Egye sü let, Ti sza bez déd; Hor gász
Egye sü let, Olcs va; Le ve lek Nagy köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va ta la; Pol gá ri Bé la, Ara nyosapá ti; Sza -
bol csi Föld vár Hor gász Egye sü let; Halborétum
Hal gaz dál ko dá si Kft., Nyír egy há za 

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Ha lász Kft., Sza jol; Sza bad ság Hor gász Egye -
sü let, Új szász; Kö zép- Ti sza-Vi dé ki Hor gász Egye -
sü le tek Szö vet sé ge, Szol nok; Kis-Ér Hor gász
Egye sü let, Jász ki sér; Tarnamenti Hor gász Egye -
sü let, Jász dó zsa; Bereki Hor gász egye sü let, Be -
rek für dô; Nagy kun Hor gász Egye sü let, Kar cag;
Va sas Sport hor gász Egye sü let, Jász be rény;
Jászjákóhalmi Sport hor gász Egye sü let; Mun kás
Hor gász egye sü let, Kis új szál lás

Tol na me gye

Tol nai Hor gász egye sü let; Bá tai Köz hasz nú
Hor gász egye sü let; Ge menc Er dô és Vad gaz da ság
Zrt., Ba ja; Du na föld vá ri Sport hor gá szok Egye sü -
le te; Szed res és Vi dé ke Hor gász egye sü let, Szed res

Vas me gye

Sport hor gász Egye sü le tek Vas Me gyei Szö vet -
sé ge, Szom bat hely

Veszp rém me gye

Pá pa és Vi dé ke Hor gász egye sü let, Pá pa; Me zô -
la ki Hor gász egye sü let; Szé ki-ta vi Hor gász Egye -
sü let, Aj ka; Vár pa lo tai Bá nyász Hor gász egye sü let

Za la me gye

Hor gász egye sü le tek Za la Me gyei Szö vet sé ge,
Za lae ger szeg; Gö csej Hor gász egye sü let, Becs völ -
gye; Za la vár Köz ség Ön kor mány za ta; Ha la dás Hor -
gász Egye sü let, Pa csa; Ba la to ni Ha lá sza ti Zrt., Sió -
fok; Bo ros tyán Hor gász Egye sü let, Za la lö vô; Ker ka
Hor gász Egye sü let, Kerkaszentmihály; Pö lös kei
Sza ba di dô park és Tó Kht., Za lae ger szeg; Za lai Er -
dé sze ti és Fa ipa ri Zrt., Nagy ka ni zsa; Ga lam bok és
Vi dé ke Sport hor gász Egye sü let, Ga lam bok; Le te -
nyei Sport hor gá szok Egye sü le te; Hul lám Hor gász
Egye sü let, Za lae ger szeg; Par ti zán Hor gász Egye sü -
let, Tószerdahely
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AHA LÁ SZAT szak lap tu laj don jo gát 1902-ben –
Szé che nyi Im re el nök sé ge alatt – sze rez te
meg az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let. Ezt

kö ve tôen, mint az egye sü let hi va ta los köz lö nye je -
lent meg, ha von ta két al ka lom mal. A szer kesz tôi
teen dô ket Landgraf Já nos – or szá gos ha lá sza ti felü-
gye lô, ké sôbb a ha lá sza ti ügy osz tály ve ze tô je – lát ta
el. A hír lap elôál lí tá si költ sé gei nek 50%-át a
Földmívelésügyi Mi nisz té rium fe dez te. Az Or szá gos
Ha lá sza ti Egye sü let to váb bi tör té ne te kí sér te tie sen
is mét li a Migazzy Vil most kö ve tô idôk ese mé nyeit.
1905-ban Szé che nyi Im re el hunyt, és az egye sü let
ve ze té sét az alel nök, Meszlényi Be ne dek vet te át,
aki rö vid idô múl va, szin tén el tá vo zott. A tiszt ben ôt
kö ve tô sze mély kül föl di ál lo más hellyel dip lo má ciai
felada tot ka pott, így az egye sü let ve ze tô nél kül ma -
radt. Utol só köz gyû lé sét 1905-ben még meg tar tot ta.
Gaz da sá gi ere je az idôk so rán je len tô sen meg gyen -
gült, tag sá gá nak szá mot te vô há nya dát el ve szí tet te.
Ezek után, im már va ló ban csak a HA LÁ SZAT fo lyó irat
tölt het te be az „össze tar tó ka pocs” sze re pét. A hír -
lap kiadás költ sé geit vi szont, a jó sze ri vel mû kö dés -
kép te len egye sü let kép te len volt fe dez ni. A lap fo -
lya ma tos kiadá sá hoz új tu laj do nos kel lett, az egye -
sü le tet pe dig új ra kel lett szer vez ni.

(XIII. évf. 12. sz.– 1912. febr. 15.)

„Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let.
Nem cso da, ha bi zo nyos el fo gó dott ság gal ír juk

le e cí met. Egye sü let té va ló szer vez ke dé sünk fe lett
mint ha va la mi vég zet sze rû ség le beg ne, amely a
szü le tést csak a ha lál ked véért en ge di meg, de nem
ma gáért az éle tért. Csak hogy egy sze rû fa ta liz mus -
sal eb be be le nem nyu god ha tunk.[…]

Egy ilyen, or szá gos szem pont ból is nagy cél lal
bí ró ter me lé si ág mun ká sait pe dig ér dek kép vi se let
nél kül hagy ni a mai kor lá zas ver sen gé se kö ze pet -
te, kár nél kül alig le het.”

(Répássy)

Az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let új já ala ku ló
köz gyû lé sét 1912. már cius 28.-án tar tot ták. Új el -
nö köt vá lasz tot tak, aki bá ró Tallián Bé la lett, az
alel nö ki tisz tet pe dig bá ró Inkey Pál és Grassl Hu -
gó tölt het te be. A 29 ta gú vá laszt mány ba – a hal -
gaz dál ko dás pro mi nens kép vi se lôi mel lé – fel tû -
nôen sok a hal ke res ke dô de le gál tak. Répássy

Mik lóst meg vá lasz tot ták az egye sü let „ve ze tô-tit -
ká rá nak”. A köz gyû lés leg fon to sabb na pi ren di
pont ja a HA LÁ SZAT szak lap pal fog lal ko zott.

Még az egye sü let új jáala ku lá sát megelô zôen a
ré gi vá laszt má nyi ta gok el kö te le zet tebb cso port ja
Landgraf Já no son ke resz tül a földmívelésügyi mi -
nisz ter hez for dult se gít sé gért. Si ke rült egy elô ze tes
megál la po dást köt niük. Az egyez ség sze rint a ha lá -
sza ti egye sü let le mond a lap pal kap cso la tos min den
jo gá ról, és azt a mi nisz té rium nak ad ja át, „az zal a ki -
kö tés sel, hogy az egye sü let hi va ta los köz le mé nyei a
lap ban min den kor díj ta la nul kiadas sa nak, tag jai in -
gyen lap pél dányt kap ja nak és a ta gok szak sze rû hir -
de té sei mél tá nyos díj té te lek mel lett, kö zöl tes se nek”.

A szer zô dés, – amit csak majd egy év múl va ír -
tak alá – tar tal maz ta azt a ki té telt is, hogy a ha lá -
sza ti egye sü let anya gi és er köl csi hely ze té nek ja -
ví tá sa ér de ké ben tö rek szik tag lét szá má nak nö ve -
lé sé re és – a hal te nyész tést nép sze rû sí ten dô, –
ren dez vé nye ket, kiál lí tá so kat szer vez, le he tô sé -
gei hez ké pest tá mo gat ja a ha lá sza ti ok ta tást. 

A HA LÁ SZAT 1911. de cem ber 1.-én meg je lent,
XIII év fo lyam 7. szá mát már a Fôldmívelésügyi Mi -
nisz té rium ad ta ki. Vál to zat la nul úgy, mint az Or -
szá gos Ha lá sza ti Egye sü let hi va ta los köz lö nyét. Ezt
a la pot még Landgraf szer kesz tet te. De az 1912. ja -
nuár 1.-én meg je le nô XIII. év fo lyam 9. szá má tól
már Répássy Mik lós nak ad ta át ezt a felada tot. 

„Ami kor út tö rôk nyom do kai ba lé pünk, nem
ad ha tunk új prog ra mot. E la pok ed di gi ér de mes
szer kesz tô je nem vissza, ha nem csak ma ga sabb ra
lép. Olyan hely re, ahon nan tá mo ga tá sát, irá nyí tá -
sát vár ja to vább ra is az a mun ka, ame lyet meg -
kez dett, s a me lyet mi foly ta tunk. ô rin gat ta a Ha -
lá szat „böl csô jét, s ami kor örö ké be lé pünk, legegy -
sze rûbb, ha em lé künk be idéz zük e lap nak ezelôtt
12 év vel, 1899. szep tem ber 1.-én meg je lent 1. szá -
má ban kö zölt » Be kö szön tô jét «. 

Ezek a szak lap új szer kesz tô jé nek, Répássy
Mik lós nak el sô so rai, ami bôl ki tû nik, hogy
Landgraf ál tal meg fo gal ma zott cé lok és szel lem
mel lett kö te le zi el ma gát, és azok je gyé ben kí -
ván ja a la pot irá nyí ta ni. 

De egy rôl még sem hall gat ha tunk. Az út tö rôk
ne héz mun ká juk után megelé ge dés sel te kint het nek

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

III. rész: 
La punk az I. vi lág há bo rú ide jén

Gönczy Já nos



122

az elért ered mény re. A ha lá szat nak, mint ter me lés -
nek lét jo go sult sá ga töb bé szó be széd tár gya nem
le het. Pe dig va la mi kor an nak elis me ré séért kel lett
küz de ni. Ma már köz gaz da sá gunk nak egyik elis -
mert oly té nye zô je, amely nek ér vé nye sü lé sét kö ve -
tel het jük tel jes jog gal. Eb ben az ér vé nye sü lé si tö -
rek vés ben ter mé sze tes, hogy szá mos el lenér de kû
gaz da sá gi ver seny tár sá val ta lál ko zik. Az el len té -
tek nem min dig egyen lít he tôk ki bé ké sen. Ám ha a
harc el ke rül he tet len, mi ki akar juk a ma gunk iga -
zá nak vé del mé ben ré szün ket ven ni.

Csak hogy a harc hoz erô kell. En nek az erô nek
fô for rá sa pe dig ott van azok kö zött, aki ket a ha -
lá szat ügyé hez va la mi kö te lék, akár tisz tán gaz -
da sá gi ér dek, akár csak ne mes kedv te lés is fûz;
szó val ügyünk ba rá tai nak, la punk ol va sói nak so -
rai ban. Ar ra kér jük va la mennyiü ket, le gye nek
mun ka tár saink! Mint a gya kor la ti élet mun ká sai
min den ide vá gó kér dést en nek az élet nek friss köz -
vet len sé gé vel ál lít hat nak fel, s tár gyal hat ják azt.

En nek a köz vet len ség nek a ré vén még a leg je -
len ték te le nebb nek lát szó moz za na tok is fon tos sá -
got nyer het nek, s hasz ná ra vál hat nak a köz nek.

En nek a köz vet len ség nek ré vén sze ret nénk kap -
csot lé te sí te ni mind azok kö zött, a ki ket mun ká juk
kö zös cél fe lé visz.

En nek a köz vet len ség nek ré vén sze ret nénk
egye sí te ni min den erôt, biz to sí ta ni ma gunk nak az
a tá mo ga tást s se gít sé get, a mely re szük sé günk
van, hogy kö te les sé günk nek, vál lalt felada tunk -
nak be csü let tel meg fe lel hes sünk!

Há la elô deink ki tar tá sá nak, szí vós sá gá nak, új
élet re kelt a már-már el si ra tott ha lá szat. Új élet re
új nyo mo kon, a me lye ken biz tos jö vô fe lé ha lad,
hat ha tós té nye zô ként né pünk jól lé té nek elô moz dí -
tá sá ra. Ér de mes cél ja van hát mun káink nak. So -
ra koz zunk, hogy mi nél elôbb elér hes sük!”

Répássy te hát nem ígért újí tá so kat, vál toz ta tá so -
kat a lap szer kesz té sé ben, ha nem a fo lya ma tos ság
meg tar tá sá ra tö re ke dett. Így, a kiad vá nyon sem ve -

he tô ész re em lí tést ér dem lô vál toz ta tás. Ki vé ve azt,
hogy a HA LÁ SZAT meg je le né sé nek nap tá ri szá mo zá -
sa 1913-tól új rend szer sze rint tör tént.

Jog gal hi he tô, hogy Répássy szá má ra a lap
szer kesz té se nem volt ide gen. Va ló szí nû, eb ben a
mun ká ban – hi va ta li fô nö ke mel lett – már ko ráb -
ban is részt vett. Éles sze mû, gya kor la tia san gon -
dol ko dó, az is me re te ket rend szer be fog lal ni ké -
pes szak em ber volt, és te gyük hoz zá ki vá ló pe da -
gó giai ér zék kel ren del ke zett. Ez idô sze rint már
több ta nul má nya, köny ve ke rült ki a nyom dák ból.
Kül föl dön is te kin télyt szer zett. 

Répássy Mik lós írói hit val lá sát se gít megis -
mer ni a Ma gyar Sza kí rók Or szá gos Egye sü le te 10
éves fennál lá sa al kal má ból írt cik ke. 

(XIII. évf. 31. sz.–1912. dec. 1.)
Szak iro da lom
„Ôszin te öröm mel lát ja a »Ha lá szat« is, mint a

szak iro da lom egyik sze rény kép vi se lô je, eb ben a
kultúr ün nep ben azt a bíztató je len sé get, amely re -
ményt ad ar ra, hogy hosszú, küz del mes mun ka
után, a szak iro da lom Ma gyaror szá gon is elis mer -
tes sék an nak a fon tos té nye zô nek, ami nél kül nem -
zet gaz da sá gunk fel len dü lé se el nem kép zel he tô. A
szak iro da lom nak e té ren va ló nagy sze re pét, saj nos
a nagy kö zön ség bi zony még nem min dig mél tá nyol -
ja elég gé. Pe dig gon dol juk csak meg, hogy ma már
úgy ne ve zett el mé le ti, csu pán ma gu kért va ló tu do -
má nyok nin cse nek töb bé. Bárminô irány ban mû -
köd jék is a ku ta tó em be ri el me, te vé keny sé gé nek
ered mé nyét ko runk min dig a min den na pi gya kor la -
ti élet tel hoz za kap cso lat ba, s a sze rint íté li meg,
hogy mennyi ab ból en nek a hasz na. Szin te köz he lyé
vált már ma nap ság az az igaz ság, hogy a né pek lé -
tért va ló küz del me a gaz da sá gi ér de kek je gyé ben fo -
lyik. Ám eb ben a küz de lem ben csak az le het gyôz tes,
aki men tôl job ban ért a tu do má nyok gaz da sá gi ki -
hasz ná lá sá hoz.

A szak iro da lom nak leg na gyobb, leg fon to sabb
felada ta ép pen az, hogy az er re va ló ké pes sé get
men tôl szé le sebb kör ben men tôl több em ber nek ad ja
át.[…] 

A gya kor la ti szak iro da lom nak a felada ta az -
tán az, hogy az egyes tu do mány ágak tör vé nyei nek
egy bi zo nyos gya kor la ti gaz da sá gi mun ká nál, ter -
me lés nél, mi ként va ló al kal ma zá sát megál la pít sa,
il le tô leg az al kal ma zás mód jai ra meg ta nít son. Ez
tu laj don kép pen a tu do má nyok nak bi zo nyos ér te -
lem be va ló nép sze rû sí té sét je len ti. […] 

A mo dern ha lá szat is nagy igé nye ket tá maszt ma
már mû ve lôi vel szem ben. Aki lel ki is me re tes ön tu da -
tos ság gal vég zi a dol gát, csak ha mar rá jô, mennyi
elôt te még az is me ret len. Ne saj nál ja te hát a fá rad sá -
got, hogy köny vet ve gyen a ke zé be.”

Az utó kor Répássy Mik lóst, mint a tó gaz da sá gi
hal te nyész tés egyik megala po zó ját, a ha lá szat, a
hal te nyész tés és an nak köz gaz da sá gi vo nat ko zá -

(XIII. évf. 24. sz.–1912. aug. 15.)
„Ol va sóink hoz
A Ha lá szat ed di gi egyes év fo lya mai te kin tet tel ar -

ra, hogy a lap 1899. szep tem ber hó 1.-vel in dult meg,
min den év szep tem ber hó 1-tôl a kö vet ke zô év au -
gusz tus vé géig ter je dô idô vel es tek össze. Gya kor la ti
okok, kü lö nö sen pe dig az, hogy egy-egy év fo lya mot
min dig két szám mal kel lett meg je löl ni, megokolt tá
te szik az ed di gi rend szer tôl va ló el té rést. A föld-
mívelésügyi mi nisz té rium ezért megen ged te, hogy a
lap ez idei év fo lya ma a f. év vé géig meg hosszab bít -
tas sék, il le tô leg 32 szá mot fog lal jon ma gá ba. A leg -
kö ze leb bi év fo lyam az tán már 1913. ja nuár 1.-el kez -
dô dik, s úgy az, mint az utá na kö vet ke zôk a min den -
ko ri pol gá ri év vel fog nak összees ni.

A »Ha lá szat« szer kesz tô sé ge.”
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sai ra is fi gye lô sza kí ró ját tisz te li. Mû vei a min den -
na pi gya kor lat ban dol go zók szá má ra is al kal maz -
ha tó is me re te ket tar tal maz nak. Köny veit ké zi -
könyv ként for gat ták. A HA LÁ SZAT XIV. évf. 3. szám -
ban (1913. feb ruár 11.) in dul egy cikk so ro za ta Tá -
jé koz ta tó az édes ví zi ha lá szat ról és hal gaz da ság ról
cím mel. Ezt a 23 rész bôl ál ló fo lya mot a kö vet ke -
zôk kel bo csát ja út já ra: 

„E kis dol go zat azok szá má ra ké szül, akik a
ha lá szat nak, mint ter me lés nek az al kal ma zá sá -
ban még kez dôk; akik nek te hát az e té ren fi gye -
lem be veen dô ele mi dol gok könnyû át te kin té sé re
van el sô sor ban szük sé gük. Ezek nek megis me ré se
pe dig kü lö nö sen ab ból a cél ból aján la tos, hogy bi -
zo nyos irányt tud ja nak ma guk nak ki je löl ni,
amely ben haladniok kell; ezért is mon dom e dol -
go za tot »tá jé koz ta tó nak« a tá jé koz ta tás sal az tán
felada ta is be fe je zett nek te kint he tô” 

Ér de meit sem mi ben sem csök ken ti, hogy pá -
lyá ja so rán so ha nem dol go zott a ter me lés ben.
Hi va ta li tiszt je okán vi szont szá mos gaz da sá got
megis mert, és mód ja volt az ott fo lyó mun kák ta -
nul má nyo zá sá ra. Ki vé te les írói ké pes sé gét, in tel -
lek tua li tá sát, mi sem bi zo nyít ja job ban, mint az,
hogy az így szer zett is me re te ket a gya kor lat szá -
má ra hasz nos sá tud ta ten ni. Írá sait gyak ran il -
luszt rál ta a ma ga ké szí tet te fo tog rá fiák kal. A HA -
LÁ SZAT az ô szer kesz té se alatt kez dett rend sze re -
sen fény ké pe ket kö zöl ni. Men to rai kö zött gyak -
ran em lí tet te dr. Hirsch Adolf, – iha ro si tógazda –
és Corchus Bé la – az or szág egyik leg na gyobb
hal te nyész tô és tó épí tô szak te kin té lye – ne vét.
Tó gaz da sá gok mû sza ki ter ve zé sé vel kap cso la tos
kér dé sek ben ko moly tá ma sza volt a zág rá bi mér -
nök és sza kí ró, Ivanèiè (Invancsics) Jó zsef. 

Répássy Mik lós 1912 és 1923 kö zött szer kesz -
tet te a HA LÁ SZA TOT. A szak lap tör té ne té nek egyik
leg ne he zebb, ha nem a leg ne he zebb idô sza ká hoz
ad ta ne vét. Nem szak mai, ha nem an nál in kább
pén zü gyi ne héz sé gek kel kel lett szem be néz nie.
1912-ben írt be kö szön tô jé ben több ször is élt a
„harc” ki fe je zés sel. Ek kor még nem sejt het te,
hogy alig két év múl tán ezt a szó for du la tot át vitt
ér te lem ben már csak rit kán fog ják hasz nál ni. 

Az 1900-as évek ele jé re a hal te nyész tés, vagyis
a hal gaz dál ko dás a ma gyar ag rár gaz da ság szer ves
ré sze lett. Az ag rár tár sa da lom, – ha nem is min -
den ben egyen ran gú nak, de –„jó ki lá tá sok kal ke -
cseg te tô hasznos gaz da sá gi te vé keny ség ként” fo -
gad ta el. A tógazdálkodás gya kor la ti mód sze rei nek
ter je dé sé vel je len tô sen ja vult a szak mai szín vo nal,
nôt a jö ve del me zô ség. „Ma már nem csak a víz te rü -
let na gyob bo dá sá nak ará nyá ban ter me lünk töb bet,
ha nem annyi val is, a mennyi vel job ban tu dunk ter -
mel ni, mint tíz év elôtt”.– ír ta Répássy. 

Jó be fek te tés nek szá mí tott a ha las tó épí tés, a
tô ke fel fi gyelt a ma gyar ha lá szat le he tô sé gei re.

(XIV. évf. 1. sz.–1913. jan. 1.)
„Ha lá szok gyû lé se 
Mi kor hí rül kap tam, hogy ha lá szok gyû lé sez -

nek, el kép zel tem egy cso mó erôs tag ba sza kadt em -
bert, kik nek ar cát a ter mé szet sza bad le ve gô je és a
gya kor ta él ve zett ha lász lé bar nás pa ti ná val vont
be. […] De bi zony csa lód tam. Az iga zi »céh be liek -
nek« […]csak ép pen egy bead vá nya járt itt. Amely -
ben ért he tô kon zer va tív ma guk ba bí zás sal emel -
nek szót az el len, hogy mes ter sé gük be min den kö -
zön sé ges em ber fia be le kon tár kod jék. – (Ugyanis a
du nai-ti szai ha lász mes te rek a kép vi se lô ház hoz
ké rel met nyúj tot tak be, hogy a ha lá szat ön ál ló
gya kor lá sát ipa ri ké pe sí tés hez kös sék. Az egye -
sü let ezt nem tá mo gat ta, az zal, hogy sér ti a ha lá -
szat sza bad gya kor lá sá nak jo gát«.) A cikk író
ezután bib liai kör nye zet be kép ze li a ha lá szo kat,
majd így foly tat ja tu dó sí tá sát: 

Már ma ga az el nök is va ló sá gos bel sô tit kos
ta ná csos; de azért tógazda. (Tallián Bé la,
1903–1905 kö zött földmívelésügyi mi nisz ter,
föld- és er dô bir to kos, piszt rán gos és pon tyos ta -
vai vol tak. Az I. vi lág há bo rú ban Belg rád pol gá ri
kor mány zó ja.) Az egyik ol da lán egy bá ró, aki nek
igen lel kén fek szik, hogy a ha lak ké nyel me sen
utaz za nak. (Inkey Pál, alel nök volt an nak a bi -
zott ság nak az el nö ke, ame lyik a MÁV-nál tár -
gyalt, hogy sze mély vo na tok hoz kap csolt te her va -
go nok ban en ge dé lyez zék az élôhal kád ban va ló
szál lí tá sát és a je gelt ha lat, mint da rab árut.) A
má si kon meg egy mi nisz te ri ta ná csos, aki meg ép -
pen fô ha lász. (Landgraf Já nos) A gyü le ke zet töb bi
tag ja is elég jól van öl töz köd ve. Az elôadó ma ga
cvik ke res úr, meg le he tôs ma gas hom lok kal.
(Répássy Mik lós, az egye sü let tit ká ra) A nem min -
dig meg bíz ha tó köz hit sze rint ez a »tu do mány« je -
le. És itt csakugyan be szél nek ele get »tu do mány -
ról«. Szó esik fi zi ká ról, ké miá ról, nem zet gaz da -
ság ról! […] mi re a spon tán lel ke se dés tôl fel szál ló
ci ga ret ta füst elég sû rû vé tet te a le ve gôt, egye bet
már alig hal lot tunk, mint azt, hogy »ve -
szek–adok«!

Per sze ott vol tak a mer kan ti lis ták is. A »ba la to -
ni fo gas« egye dü li áru sí tó ja ( Zimmer Fe renc hal -
nagy ke res ke dô, aki a Ba la to ni Ha lá sza ti Rt.-tôl
ki zá ró la gos jo got szer zett a fo gas bel- és kül föl di
ér té ke sí té sé re.), azután a Ma gyaror szá gon já ró
el sô ext ra szer ke ze tû hal szál lí tó va gon bátor bir to -
ko sa. (Az el sô ma gyar hal szál lí tó ko csit
Singhoffer Ágos ton hal nagy ke res ke dô sze rez te
be Né metor szág ból, s 1912-ben a ka rá csony elôt -
ti idô ben már si ker rel hasz nál ta szál lí tá sai nál.)
Bi zony ha mar elô tér be ke rül tek az egye dül üd vö -
zí tô »mer kan til« kér dé sek! Mert hisz egy kis ap ró -
pénz min den ki nek jól esik.[…]

De hát min den jó, ha a vé ge jó. Már pe dig a vé -
ge az jó volt. Mert min den ki fo gyasz tó vá ved lett. 
A fe hér asz tal me nü je pe dig csakugyan kielé gít het -
te a legeuróperebb igé nye ket is. […] 



Két ség te len, hogy eb ben – a Földmívelésügyi Mi -
nisz té rium anya gi tá mo ga tá sá val meg je le nô sza-
k iro da lom mel let – je len tôs sze re pet vitt az Or -
szá gos Ha lá sza ti Felügye lô ség ál tal irá nyí tott sza-
k pro pa gan da; kü lön bö zô ha lá sza ti ren dez vé -
nyek, kiál lí tá sok. (Ké sôbb ezt a felada tot vál lal ta
(vol na) át az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let.) 

Ez idô sze rint HA LÁ SZAT BAN meg je le nô szak írá -
sok té má já ban jel leg ze tes vál to zá si fo lya mat ra le -
het fel fi gyel ni. El lent mon dá sos nak tûn het, hogy a
tó gaz da sá gi te rü le tek nö ve ke dé sé vel, az ered mé -
nyek ja vu lá sá val, a ter me lés tech no ló giá val fog lal -
ko zó írá sok fo lya ma to san hát tér be szo rul tak és
gyak rab ban je len tek meg olyan szak cik kek, ame -
lyek a hal ke res ke de lem mel fog lal koz tak.

A ma gyar hal ke res ke de lem ugyanis ek kor ér -
te el tô ke ere jé nek azt a szint jét, ami már a Mo -
nar chián be lül is meg ha tá ro zó hely zet be hoz ta.
Az ôs ter me lô szabadvízi ha lá szat rend sze ré ben a
ki fo gott hal ér té ke sí té se egy szer re kis té te lek na -
pi gya ko ri sá gú piac ra jut ta tá sá val tör tént. Ek kor
„gug go ló áru sok”, „hor dós ko fák”, vagy akár ma -
guk a ha lá szok kí nál ták, és ad ták el a friss ha lat.
(A só zott, vagy szá rí tott hal ak kor is más ka te gó -
riá ba tar to zott.) A tó gaz da sá gi ter me lés nél vi -
szont egy idô ben, egy he lyen nagy tö me gû áru je -
le nik meg, amit már csak szer ve zett ke res ke de -
lem mel és meg fe le lô esz kö zök se gít sé gé vel le het
el he lyez ni. A mil len nium je gyé ben Bu da pest vi -
lág vá ro si szín vo na lú el lá tá sá ra épült vá sár csar -
no kok idô köz ben a fô vá ros hal ke res ke del mét is
átala kí tot ták. A te he tô sebb ke res ke dôk –
Singhoffer, Fanda, Pironcsák, Zimmer – a csar no -
kok sza bá lyo zott kö rül mé nyei kö zött bo nyo lí tot -
ták üz le tei ket. Az or szág hal ke res ke de le mé nek
ütô ere a Köz pon ti Vá sár csar nok lett. 

A ke res ke de lem – a szál lí tás, tá ro lás – egy re
na gyobb tô két köt le, mert az ér té ke sí ten dô nagy
ér té kû áru mi nô sé gé nek és mennyi sé gé nek meg -
tar tá sát csak tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sá val
le he tett biz to sí ta ni. Mindeh hez gaz da sá gi és szak -
mai – még pe dig meg le he tô sen széleskörû – is mer -
tek re volt szük ség. A szak iro da lom te hát igye ke -
zett ezt kielé gí te ni. En nek je gyé ben lát tak nap vi lá -
got azok a cik kek, ame lyek a hal tá ro lás, te lel te tés
bio ló giai, vagy mû sza ki kér dé sei vel fog lal koz tak.
És ezek hez kap cso lód tak a hal szál lí tás mód sze reit
és esz kö zeit be mu ta tó, vagy az ezek kel fog lal ko zó
ku ta tá si ered mé nye ket is mer te tô dol go za tok.

A ma gyar hal gaz dál ko dás fej lô dé sé nek egyik
na gyon fon tos té nye zô je a vas úti hal szál lí tás el -

ter je dé se volt. Ez tet te le he tô vé az élôhal na -
gyobb tá vol ság ra tör té nô, – az ak ko ri vi szo nyok -
hoz ké pest – gyors és biz ton sá gos el jut ta tá sát. 
A kö rül mé nyes, vizeshordókban, ká dak ban tör té -
nô szál lí tást for ra dal ma sí tot ta a spe ciá lis hal szál -
lí tó va go nok meg je le né se. Az el sôt 1912-ben Né -
metor szág ból ho zat ta be a Singhoffer és tár sai
cég. En nek min tá já ra – Pironcsák An tal meg ren -
de lé sé re – fej lesz tet te ki a ma gyar tí pust a Kis tar -
csai Gép-és Vasútfelszerelési Gyár Rt. Itt ké szül tek
Zimmer Fe renc hal szál lí tó vas úti va gon jai is. A
hal szál lí tás nak ezt az új tech ni ká ját, a mû köd te -
té sé vel kap cso la tos elôírá so kat rész le te sen is -
mer te ti a HA LÁ SZAT 1914. má jus 1.-én meg je lent
szá ma. A hír ro vat pe dig fo lya ma to san be szá mol a
MÁV ak tuá lis ren del ke zé sei rôl.

A HA LÁ SZAT szer ke ze té ben még egy vál to zás
tör tént. Fel gyor sult a hír köz lés és ez ál tal a szer -
kesz tô ség több in for má ció hoz ju tott. Egy re több
egye sü le ti és más, ha lá szat tal kap cso la tos ak tuá lis
bel- és kül föl di hír anya got kel lett kö zöl ni. Ezek
kö zött ta lán a legol va sot tab bak a pia ci hí rek és a
MÁV ta ri fák vol tak. Az ol va só va ló ban „szak mai
hír la pot” ve he tett a ke zé be ha vi két al ka lom mal. 

Az or szág gaz da sá gi hely ze té nek 1910-es
évek re be kö vet ke zett rom lá sá val a hal, mint nép -
élel me zé si cikk po li ti kai ka te gó ria lett. A fo gyasz -
tás nö ve lé se ér de ké ben az ál lam el sô sor ban az
utób bi évek ben be kö vet ke zett fo gyasz tói áre mel -
ke dést kí sé rel te meg fé kez ni, és egyút tal az ér té -
ke sí té si há ló zat bô ví té sé ben is részt kí vánt ven ni. 

(XIV. évf. 1.sz. –1913. ja nuár 1.)

A par la ment 1912. de cem be ré ben az ál la mi
költ ség ve té si tár gya lá son Szerényi Bé la földmí ve -
lésügyi mi nisz ter egye bek kö zött a kö vet ke zô ket
mond ta:

„Ami a ha lá sza tot il le ti, meg le he tô sen si vár
hely zet ben va gyunk, mert a hal fo gyasz tás az or -
szág ban fe jen ként a fél ki lo gram mot alig ha lad ja
meg, míg Né metor szág ban a hal fo gyasz tás fe jen -
ként már 6 ki lo gramm kö rül mo zog. A ha lá sza tot
Ma gyaror szá gon tel je sen alá ren delt és le né zett
fog lal ko zás nak tart ják, és a hal te nyész tést utol só
do log nak te kin tik. Pe dig mél tóz tas sék el hin ni,
hogy kü lö nö sen most, a mi kor a meg él he té si vi szo -
nyok ily ne he zek a városmenti ha lá szat nem utol -
só feladat.”

Ek kor je len tet te be a mi nisz ter, hogy Sze ged,
Arad és még több nagy vá ros köz vet len szom széd -
sá gá ban ha las ta va kat épít tet, és fo ko zot tan fog ja
tá mo gat ni a köz vi zek halasítását. 

Ugyaneb ben a szám ban ol vas ha tó, hogy „Bu -
da pest köz élel me zé sé nek ja ví tá sa ér de ké ben a szé -
kes fô vá ros lé pé se ket tesz a ha lá rak, il le tô leg a fô -
vá ro si hal ke res ke de lem sza bá lyo zá sá ra, […] Ezen
terv sze rint az a cél: hogy Bu da pest egész éven át
el le gyen lát va nagymennyiségû hal lal. A ha tó ság
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Per sze esz me cse re azért folyt. Össze ha son lí tot -
ták a ba la to ni s a per zsa fo gast, a nagy és kis ha -
la kat, hi deg és me leg sö rö ket. […]

Meg mond ta már Her man Ot tó, hogy »a ha lá -
szat a ma gyar ság nak min de ne set re ôs fog lal ko zá -
sa « „
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a bu dai ol da lon har minc halasmedencét akar lé -
te sí te ni. […] E har minc me den cé nek ren del te té se,
hogy a ha las ta vak tu laj do no sai, a hal te nyész tôk
és hal ke res ke dôk itt rak tá roz zák el a ha lai kat, s
itt ér té ke sít sék auk ciók út ján” Ez a har minc me -
den ce kö rül be lül két ezer mé ter má zsa hal be fo ga -
dá sá ra al kal mas. In nen szál lí ta nák a ha lat élô ál -
la pot ban ha jó kon a vá ros ba, a vá sár csar no kok ba
és a ke res ke dôk nek. Hogy azon ban a hal ke res ke -
del met az össze ját szá sok és a kar tel lek el len biz to -
sít sák a fô vá ros az összes pia co kon ma ga is fog ki -
csi ben ha lat áru sí ta ni.”

A má ju si szám már ar ról szá mol be, hogy
Óbu dán, Aquin cum nál két kí sér le ti me den cét
épí tet tek, és eze ket szál lo da tu laj do no sok nak,
ven dég lô sök nek és a köz élel me zés hi va ta los
szer vei nek be is mu tat ták. (Fi gyel met ér de mel,
hogy a be mu ta tón egyet len hal ke res ke dô, vagy
hal ter me lô sem vett részt.) A Ha lá szat a ké sôb -
biek ben is fo lya ma to san tu dó sí tott en nek a kí sér -
let nek to váb bi sor sá ról. De en nél fon to sabb hí rek
ke rül tek a lap cím ol da lá ra.

A vi lág há bo rú az egyéb ként is gyen gél ke dô
ma gyar gaz da sá got tel je sen fel ké szü let le nül ér te.
1914 ôszén már szük sé ge sé vál tak a la kos ság el lá -
tá sát kor lá to zó in téz ke dé sek, a kö vet ke zô év ta va -
szán pe dig már ren de let ha tá roz ta meg, hogy a ke -
nyér liszt hez fe le arány ban ár pát, vagy ku ko ri cát
kell ke ver ni. A hal gaz da sá gok gyor san felél ték ta -
kar mány tar ta lé ku kat, új ta kar mány be szer zé sé re
vi szont nem volt le he tô ség, mert a kor mány az or -
szág egész ga bo na ter mé sét zá rol ta.

A hadbavonult mun ka erô hiá nyát fô leg a me -
zô gaz da ság érez te. A tó gaz da sá gok ôszi le ha lá -
szá sát ve szé lyez tet te, hogy a ka to nai szol gá lat
miatt tá vol le vô, szak mát ér tô ha lá szok he lyet te sí -
té se szin te le he tet len volt. 

(XV. évf. 16. sz.–1914. aug.15.)
„Ol va sóink hoz!

A vi lág ese mé nyek for ga ta ga ha zán kat har cok
kö ze pé be so dor ta.

Sok száz em ber fegy ver ben áll azok kö zül is,
akik kü lön ben a ha lá szat békés mun ká sai.

Üze meink a dol go zó kéz hiá nyá ban ne héz
hely zet be ke rül tek, pe dig ezek az üze mek a har cok
kö ze pet te még na gyobb je len tô sé gûek, mint bé ké -
ben, mert hisz azt ter me lik, mi kö rül ilyen ne héz
idô ben a leg na gyobb gon dok egyi ke jár; az em ber
köz vet len élel mét!

Ép pen ezért has sa át az itt hon ma ra dot ta kat is
a kö te les ség tel je sí tés ér ze té nek az a leg ma ga sabb
fo ka, ame lyet a mos ta ni idôk a ha za min den pol -
gá rá tól meg kö ve tel ne. Igye kez ze nek üze mük ter -
mé két a le he tô ség sze rint biz to sí ta ni s az zal az or -
szág ere jé nek fenn tar tá sá hoz hoz zá já rul ni.

Eb ben a mun ká ban tül lünk tel he tô leg mi is
részt aka runk ven ni, s e la pok meg je len te té se ré -
vén az összekötetést, amíg csak le het, fenn tart juk
az ér de kel tek kö zött.

A szer kesz tô ség.”

(XV. évf. 23. sz.– 1914. de cem ber 1.)
„Fel hí vás 
Ma gyaror szág hal ter me lôi hez és hal ke res ke -

dôi hez.
Elér kez tünk en nek a ne héz esz ten dô nek utol só

hó nap já hoz, amely ben a bé ke és sze re tet ün ne pét a
ka rá csonyt szok tuk megün ne pel ni. A bé két az idén
el riasz tot ták ádáz el len sé geink; de meg ma radt
sze re te tünk. Vé reink ez rei feküsznek se be sül ten a
kór há zak ban. Ne kik van el sô sor ban er re a sze re -
te tünk re jo guk, ad juk te hát an nak je lét a ma gunk
mód ja sze rint.

Bi za lom mal for du lok Ma gyaror szág ha za fias
hal ter me lôi hez és hal ke res ke dôi hez s ké rem, já rul -
jon ki-ki te het sé gé hez ké pest bi zo nyos haladománnyal
ah hoz, hogy a korházakban ápo lás alatt ál ló vi téz
fiaink ka rá csony kór hal ét ket él vez hes se nek.

A ha lak leg cél sze rûb ben friss, ko sa rak ban
vagy lá dák ba cso ma gol va kül den dôk majd an -
nak ide jén a ren de lé si he lyek re.

A pon tos cí met s az idôt a »Ha lá szat« fo lyó évi
de cem ber 15.ki szá ma fog ja kö zöl ni.

Az ada ko zás ra szánt mennyi sé get kér jük ad -
dig is a »Ha lá szat« szer kesz tô sé gé nek be je len te ni.

Zimmer Fe renc”

(XV. évf. 24. sz.–1914. de cem ber 15.)
Bu da pes ten 12 kór ház ban mintegy 10.000 se -

be sült ka to na el lá tá sá ra vol na ka rá csony kor al -
ka lom, a mi hez kö rül be lül 36 mé ter má zsa hal len -
ne ele gen dô.

A haladományok be kül dé sé re vo nat ko zó lag
leg cél sze rûbb nek az mu tat ko zik, hogy az ado má -
nyo zók a ha lak kiuta lá sá val azo kat a bu da pes ti
hal ke res ke dô cé ge ket bíz zák meg, me lyek kel
egyéb ként is össze köt te tés ben van nak. E cé gek be -
je len tik akár köz  vet le nül Zimmer Ferencz úr nak
(Bu da pest, Köz pon ti vá sár csar nok), akár a Ha lá -
szat szer kesz tô sé gé nek (V., Ügynök-utcza 19., te le -
fon. 29–36.) a kiutalt hal mennyi  sé get.

A ka rá csony elôt ti na po kon az egyes kór há zak -
ba va ló el szál lí tás ról az tán a szé kes fô vá ros gon -
dos ko dik.

Oly ki vé te les ese tek ben, mi kor a hal ter mé szet -
ben va ló be kül dé se, vagy kiuta lá sa bár mi ok ból
ne héz ség be üt köz nék, a pénz be li meg vál tás le he tô -
sé gé rôl is gon dos kod tunk. Zimmer Fe renc ud va ri
szál lí tó úr volt szí ves el vál lal ni, hogy a se be sül tek -
nek szánt halado má nyo kat élôhalban ki lo gram -
mon ként 1 k 20 fil lér mér sé kelt ár ban szál lít ja. 
A kik te hát ez a mó do za tot vá laszt ják, szí ves ked -
je nek a hal mennyi ség nek meg fe le lô pénz össze get a
Ha lá szat szer kesz tô sé ge cí mé re meg kül de ni (Bu -
da pest, Ügy nök ut ca 19.).



A HA LÁ SZAT, nagy vesz te sé gek kel tör tént le ha -
lá szá sok ról, il let ve el ha lasz tott ôszi mun kák ról,
és ér té ke sí té si ne héz sé gek rôl szá molt be.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött je lent meg 1914 vé -
gén Répássy Mik lós köny ve, az Édes ví zi ha lá szat
és hal gaz dál ko dás 2. kiadá sa; „A mo dern ha lá szat
mû ve lé sé nek ter mé szet tu do má nyos alap el vei
ugyanazok ma is, mint ak kor vol tak. Gya kor la ti
al kal ma zá suk kö re azon ban rend kí vül tá gult.
Alig ta lá lunk ma még egy olyan ter me lé si ágat,
amely nél a ho zam fo ko zá sa olyan mér té ket öl tött
vol na, mint a hal gaz da sá gok nál.”– ír ta a könyv
elôszavában a szer zô a szer zô.

1915 ta va szán a ta kar mány hiány már a tó gaz -
da sá gi ter me lés alap jait ve szé lyez tet te. A tó gaz dák
nem tud tak ab rak ta kar mány hoz jut ni, mert a kor -
lá to zást felol dó ren del ke zé sek nem vo nat koz tak a
hal ra. Csak no vem ber ben je lent meg az a mi nisz -
te ri uta sí tás, amely sze rint „a mes ter sé ges tó gaz da -
sá gok me zô gaz da sá gi üze mek nek te kin ten dôk, s
ép pen ezért a ha lak ete té sé hez kí vánt szemester-
mények be szer zé sé nél a szük sé ges hez ké pest a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gok is köz re mû köd ni kö te le sek.”

Az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let több szö ri ké -
rel mé re a hon vé del mi mi nisz ter 1915. no vem be -
ré ben ren de le tet adott ki, amely sze rint „kü lö nös
mél tány lást ér dem lô ese tek ben és in do kolt ké re -
lem re: a ha lá szok (ha lász mes te rek, ha lász se gé -
dek, ha lász mun ká sok és halastó gaz da sá gok al -
kal ma zot tai) kü lö nös te kin tet tel a hal te nyész tés -
hez, az ôszi le ha lá szás hoz és a hal hús nak piac ra
ho za ta lá hoz fû zô dô fon tos köz gaz da sá gi ér de kek -
re” a ka to nai, nép föl ke lé si tény le ges szol gá lat
alól, há rom hó na pig ter jed he tô idô re” fel ment he -
tôk. Ez zel a ha lá szat mun ka erô gond jai nem ol -
dód tak meg. A tó gaz da sá gok mû sza ki kar ban tar -
tá si mun kái ra vi szont már nem ju tott ele gen dô
mun kás. A kiépí tett tó gaz da sá gok je len tôs há nya -
dá nak mû sza ki ál la po ta a há bo rú vé gé re alig ér te
el a tech no ló giai igény legal só szint jét. 

A ha lá szat alap ve tô esz köz el lá tott sá ga sem volt
biz to sít ha tó. Ko moly ne héz sé gek be üt kö zött a há -
ló ké szí tés hez szük sé ges ken der anyag be szer zé se.
A sze ge di há ló gyár a há bo rú utol só évé ben –
anyag  hiány miatt – a meg ren delt ha lász há ló meny  -
nyi ség har mad ré szét tud ta csak meg köt ni. 
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(XVI. évf. 12. sz.–1915. jún. 15.) 
„Orosz fog lyok a Ba la to non. 

Má ra a na pi la pok is hírt ad tak ar ról, hogy a
Ba la to non orosz fog lyok ha lász nak. Egye sek még
azt is hoz zá tet ték, hogy mi nô nagy sze rû ered -
ménnyel: két szer annyi fo gast fog nak ki, mint a mi
ha lá szaink!

Hát a do log nem egé szen így van.
Tény az, hogy a „Ba la to ni Ha lá sza ti Rész vény -

tár sa ság” kért orosz ha di fog lyo kat a Ba la to non
va ló ha lá szás hoz. Ka pott is; fo lyó évi jú lius hó 6-
án Sió fok ra, 13-án pe dig Fo nyód ra ér ke zett 60–60
orosz. A rész vény tár sa ság ter mé sze te sen olyan em -
be re ket kért, a kik a ha lá szat hoz ér te nek, ott hon is
ha lá szok vol tak. De hát az il le té kes ka to nai pa -
rancs nok ság, úgy lát szik, nem igen ér rá a vá lo -
ga tás ra, mert bi zony a megér ke zett musz kák a
ka szá lás hoz, ka pá lás hoz ta lán ér te nek, de a ha lá -
szás hoz vaj mi ke ve set. Van köz tük sze ren csé re né -
hány mes ter em ber, a kik nek mégis csak hasz nát
le het ven ni; de a töb bi vel bi zony ed dig csak baj
volt. Ta ní ta ni kel lett ôket s így csak a nap pa li me -
leg ben ha lász hat tak ve lük, hogy az itt hon ma radt
né hány ma gyar ha lász be gya ko rol tat has sa a csa -
pa to kat. Az ilyen mó don va ló ha lá szás per sze nem
le het va la mi ered mé nyes, el te kint ve at tól, hogy a
ki fo gott hal is na gyon so kat szen ved a nap pa li hô -
ség ben, míg jég re ke rül.

Az oro szok túl nyo mó ré sze kü lön ben jó in du la -
tú, de vég te len la za, puhatermészetû. Fô do log,
hogy jó koszt juk le gyen. A Ba la to non eb ben nincs
is hiá nyuk; kap nak do hányt is bô ven. A na gyon is
hiá nyos ru há za tu kat is ki kel lett cse rél ni. Tar tá -
suk te hát meg le he tô sen költ sé ges.

Fü röd ni na gyon sze ret nek. Temp lom ba azon -
ban nem jár nak; az tilt va van szá muk ra, – de nem
a mi ré szünk rôl! Mind csa lá dos s bi zony ész re ve he -
tô raj tuk is a hon vágy. Más képp meg van nak sor -
suk kal elé ged ve, fe nyí tés re alig van szük ség. Csak
hogy sze ret nek be te get (marod-ot) je len te ni. Ha tet -
te tés rôl van szó, ak kor egy fél üveg ig mán di ke se rû -
víz né mi kop la lás sal egy be köt ve igen ha tá sos szer -
nek bi zo nyult.

Tü re lem kell te hát hoz zá juk bô ven. De meg fe le -
lô igye ke zet tel mégis csak pó tol ni tud ják majd né -
mi leg a hadbavonult it te ni mun ka erôt.”

(XVII. évf. 6. sz. – 1916. márc. 15.)

„Fa csiz ma és csiz ma ke nôcs. […] 
A csiz ma fej tel je sen fá ból ké szül. Fa ci pé szek

ké szí tik. Nyír, éger, fûz vagy nyár fá ból. Ez a két
utób bi könnyebb, de vízáteresztôbb. A fa fe jét las -
san kell szá rí ta ni, hogy szét nem re ped jen, forró
fe nyô kát ránnyal be ken jük, de jó er re a ke vés
kolofóniummal ke vert lenolajfirnájsz is. A csiz ma
szá rát a leg jobb a fej re rá húz ni, de nyelv nél kül,
mert a var ra tok nál ke let ke zô rán cok ba be szi vá -
rog a víz. A ré gi csiz ma szá rak is fel hasz nál ha tók.
Sok Ode ra men ti ha lász jár már ilyen csiz má ba
[…]Hogy a fa csiz ma me leg le gyen, nyúl szôr rel kell
ki bé lel ni”

(XV. évf. 20. sz.–1914. okt. 15.)

Tó gaz da sá gok fi gyel mé be!

Ha lász mes ter és ha lá sza ti nagy vál lal ko zó va -
gyok, el sô ren dû szak em ber, fel nôtt fiam mal és ti -
zen két ha lász tár sam mal azon na li be lé pés re el vál -
la lom a leg ki sebb ha las ta vak tól a leg na gyobb ha -
las ta vak le ha lá szá sát. Le ve lek „Ön ál ló és sza k -
a va tott” jel ige alatt a kiadó hi va tal ba ké ret nek.
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A Ha lá szat XIX. év fo lya ma 24 szám mal je lent
meg, szá mon ként 8 ol dal ter je de lem ben. A lap
szer kesz tô jét, mun ka tár sait mi nô sí ti, hogy há bo -
rús vi szo nyok kö zött a lap szak mai ér té ke jot tá -
nyit sem csök kent. Jel lem zô, hogy az év fo lyam
el sô szá má ban A Ba la ton ha lá sza tá nak egy sé ges
hasz no sí tás cím mel ír foly ta tá sos cik ket Répássy,
amely ben ál lást fog lal a ha lá sza ti jog rend je mel -
lett, Unger Emil té má ja a hor gá szat és a bu da pes -
ti vá sár csar no kok, va la mint a nyílt pia cok ha l -

á rai nak ala ku lá sát egy egész ol da las táb lá zat rés-
z le te zi – ép pen úgy, mint bé ke idô ben. 1918. no -
vem ber 15.-i szám cím lap ját el fog lal ja a pol gá ri
de mok ra ti kus „ôszi ró zsás for ra da lom” gyô zel mé -
nek kö szön té se.

1919-ben a Ha lá szat nak mindössze négy szá -
ma je lent meg. Az el sô hat hó nap össze vont há -
rom szá ma – ja nuár tól jú niu sig,  – majd de cem -
ber ben a má so dik hat hó nap egyet len szám ban. 

A há bo rú ide je alatt a földmívelésügyi tár ca
költ ség ve té se fo lya ma to san csök kent. A szak iro -
da lom ra szánt összeg nem ér te el az utol só bé ke -
év 30%-át. Ez a me zô gaz da ság min den eled dig
tá mo ga tott könyv és fo lyó irat kiadá sát a leg ke ve -
sebb re kor lá toz ta. A HA LÁ SZAT kiadá sa is két sé -
ges sé vált. A há bo rús évek is iga zol ták a kiad vány
nél kü löz he tet len fon tos sá gát és az egye sü le ti
élet ben be töl tött sze re pét. Az Or szá gos Ha lá sza ti
Egye sü let a vég sô kig el ment an nak ér de ké be,
hogy ez „az össze tar tó ka pocs” to vább ra is fo lya -
ma tá ban lé tez zen. Ugyanak kor egyér tel mû lett,
hogy az egye sü let nél kül a ma gyar ha lá szat nem
ké pes fel ven ni a ver senyt a tô ke erô sebb, gyôz tes
or szá gok nem iga zán ba rát sá gos gaz da ság po li ti -
ká já val. 

A kö vet ke zô évek majd min den szá má ban
meg je le nik hír az új ság kiadá sá val já ró anya gi
gon dok ról. Fel hí vá sok a tag ság hoz, hogy já rul ja -
nak hoz zá a pa pír, il let ve a nyom dai kiadás költ -
sé gei hez. 

Az 1921. évi szer kesz tôi fel hí vás még vi szony -
lag nyu godt han gon szól: „ A vi szo nyok kény sze rí -

(XIX. évf. 1. sz.–1918. jan. 1.) 
„Ol va sóink hoz
A há bo rú nak négy év óta raj tunk fek vô ne héz

ter hét megérez zük mi is. La punk a jö vô ben az ed -
di gi nél va la mi vel szû kebb ter je de lem ben je len het
csak meg. Kér jük szí ves Ol va sóin kat, fo gad ják ezt
a kény sze rû össze hú zó dást megér tô el né zés sel, la -
punk mun ka tár sai pe dig vi sel jék tü re lem mel, ha
mon da ni va lóin kat nem kö zöl het jük oly gyor san,
mint azt szeretnônk. 

A lap ára, hi va tá sát nem fe led ve, a ré gi ma rad;
a hir de té sek dí ját kény te le nek va gyunk azon ban,
a kész kiadá sok rész be ni megér té se vé gett, mér sé -
kel ten emel ni.

Bár hoz ná meg az új esz ten dô a mind nyá junk
ál tal hôn óhaj tott bé két. Ez zel az óhaj jal kí vá -
nunk la punk min den ba rát já nak vég re egy iga -
zán boldog új esz ten dôt!”

(XX. évf. 7–24. sz. – 1919. dec. 15.) 
„Ol va sóink hoz!
A f. évi már cius 21.-ével beál lott pro le tár dik ta -

tú ra a Ha lá sza tot is hall ga tás ra kény sze rít tet te.
Ta lán jobb is így. Legalább nem ha gyott a fe hé ren
ma radt la po kon sem a vö rös ura lom, se az ide gen
cen zú ra nyo mot. Saj nos, ha sza ba don lé le gez ve,
meg is szó lal ha tunk most még egy szer, – a jö vônk
tel je sen bi zony ta lan. A vi szo nyok ha tal ma az ed -
dig ren del ke zé sünk re ál lott se gély for rá so kat ela-
pasz tot ta. So ka kat tett sze génnyé a há bo rú, de
leg sze gé nyebb lett a sze ren csét len ma gyar ál lam:
la punk kiadó ja.

Ha a szel le mi össze kö tô kap csot fenn akar juk
ma gunk kö zött tar ta ni, el sô sor ban a ma gunk ere -
jé re kell tá masz kod nunk. Van nak so raink ban
szá mo san, a kik nek vi szo nyai megen ge dik a na -
gyobb ál do zat kész sé get is. Bi zo nyá ra megér tés sel
fo gad ják tö rek vé sün ket s ez az ál do zat kész sé gük
meg fog nyil vá nul ni ak kor is, a mi kor nem csak
anya gi, ha nem a köz ja vát szol gá ló er köl csi cél
eléré sé rôl van szó”….

Az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let f. évi no vem ber
hó 27-én tar tott vá laszt má nyi ülé sé nek ha tá ro za tá -
ból az ön kén tes ada ko zás ra va ló Felhívás-t a ’Tár -
su la tok – Egye sü le tek’ ro va ta alatt ad juk köz re.

A Fel hí vás ered mé nyé tôl függ a Ha lá szat sor -
sa. Le gyen sza bad re mél nünk, hogy a most le zárt
cson ka év fo lya ma nem az utol só év fo lya ma lesz!”

(XXI. évf. 1.–2. szám – 1920. jan. 15.) 
Ol va sóink hoz
„A »Ha lá szat nak « az 1920. év fo lya mán va ló to -

váb bi meg je le né se ér de ké ben az Or szá gos Ha lá sza -
ti Egye sü let bead vánnyal for dult a Földmívelésügyi
Mi nisz té rium hoz, mint a lap kia dó já hoz s az or -
szág ra ne he ze dett vi szo nyok ha tá sa alatt felaján lot -
ta, hogy a lap elôál lí tá si költ sé gei nek fe lét fe de zi.
[…] Az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let aján la tát
egyes tag jai nak iga zán lel kes mó don meg nyil vá nu -
ló ál do zat kész sé ge tet te le he tô vé. […] A min den ol -
dal ról kény sze rí tô ta ka ré kos sá got szem elôtt tart va
»Ha lá szat« te hát ha von ként egy szer meg fog ezen túl
is je len ni. Szét kül dé se azon ban csak a tel je sen biz tos
cí mek re tör té nik meg; igye ke zünk mégis ele gen dô
szá mú fe les pél dányt ren del ke zés re tar ta ni, hogy
azok ból eset rôl-e set re olyan je lent ke zôk igé nyeit
kielé gít hes sük majd, akik egyelô re pos ta út ján nem
kap hat ják meg a la pot.

Re mél jük, hogy az új esz ten dô ne héz sé gei csak
át me ne tiek lesz nek s az zal a kí ván ság gal kezd jük
az év fo lya mot, hoz za meg ez az év vég re mind nyá -
junk szá má ra azt a meg nyug vást, amely re az
ered mé nyes mun ká hoz oly nagy szük sé günk van.
Bé ke ve lünk”
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te nek ar ra, hogy a je len le gi ér ték el to ló dá sok hoz
né mi leg al kal maz kod va, elô fi ze tôink tôl az ed di gi
évi 6 K-án felül még 30 K drá ga sá gi felárat kér -

jünk, a hir de té sek dí ját pe dig – még a há bo rú elôtt
megál la pí tott dí jak hoz ké pest – öt szö rö sé re emel -
jük”. Ezek kel az in téz ke dé sek kel és a „te he tô -
sebb” ta gok rend kí vü li hoz zá já ru lá sá val az Egye -
sü let „vissza vá sá rol ta” a mi nisz té rium tól a HA LÁ -
SZAT min den jo gát, és biz to sí tot ta az új ság ha vi
egy sze ri meg je len té sét 1000 pél dány ban. A cím -
kép alatt szin te büsz kén fel tün tet ve: KIAD JA AZ OR -
SZÁ GOS HA LÁ SZA TI EGYE SÜ LET.

Az inf lá ció vi szont to váb bi meg szo rí tá so kat
kö ve tel; 1923. au gusz tus és ok tó ber kö zött a Pát -
ria Nyom da 1222%- kal emel te a HA LÁ SZAT elôál -
lí tá si költ sé gét. Répássy – aki eled dig egy ma ga
in téz te a lap ügyeit – ké re lem mel for dul a vá -
laszt mány hoz, hogy „egy részt e lap irá nyí tá sá ban
va ló fe le lôs ség megosz tá sa ér de ké ben, más részt
min den es he tô ség re va ló gon dos ko dás cél já ból”
szer kesz tô bi zott sá got ne vez zen ki. A tes tü let vi -
szont ezt nem tar tot ta szük sé ges nek. Répássy
ezek után ne gyed éven ként ha tá roz za meg a tag -
sá gi hoz zá já ru lás össze gét, még pe dig „va lo ri zál -
va”, ponty egyen ér ték ben.

A lap a há bo rú alatt és az azt kö ve tô za va ros
idôk ben is megôriz te szak mai sá gát. Ab ban a szel -
lem ben je lent meg, amit még Landgraf köl csön -
zött és Répássy fenn tar tás nél kül ma gáé vá tett.
Ma gyar, ha za fias szak mai la pot szer kesz tett
Répássy, amely az or szág tör té nel mé nek leg ne -
he zebb idô sza ká ban is mér ték tar tó, a ha lá szat ér -
de keit szol gá ló pe rio di ka volt. 

(XXV. évf. 1.–2. szám–1924. jan.15.)
„Ol va sóink hoz!
A »Ha lá szat« 1921 óta tel je sen ön ál ló éle tet él az

Or  szá gos Ha lá sza ti Egye sü let kiadá sá ban. A kö zel -
múltidôk ne héz meg pró bál ta tá sai után mu tat ta
meg, hogy ma gá ra ha gyat va is meg tud a ma ga lá -
bán ál la ni. Jó esô elég té tel lel ál la pí tom ezt meg mos -
tan, ami kor vál to zott vi szo nyaim ra te kin tet tel kény -
te len va gyok a lap szer kesz té sé tôl meg vál ni. Azt hi -
szem nyu god tan bíz ha tom már most sor sát az 
if jabb nem ze dék tett erôs buz gal má ra.

Ami kor ezt a vál to zást a Ha lá szat min den ér -
dek lô dô ba rát já nak kö te les sé gem nek tar tom, tisz -
te let tel be je len te ni, csak a leg na gyobb há lá val em -
lé kez he tem meg ar ról a bi za lom ról, ame lyet irá -
nyom ban, kü lö nö sen a legutób bi vál sá gos esz ten -
dôk ben, ta nú sí tot tak; ez s egye dül csak ez a bi za -
lom biz to sít hat ta a lap fenn ma ra dá sát. 

Kö szö nöm min den ki nek, azt a se gí tô tá mo ga -
tá sát, amely vál lalt kö te les sé gem tel je sí té sét le he -
tô vé tet te, s ké rem, ne von ják azt meg az utá nam
kö vet ke zôk tôl sem, te kint sék azt a szel le mi erôt,
ame lyet a Ha lá szat kép vi sel, to vább ra is az Egye -
sü let legerô sebb össze tar tó kap csá nak s tart sák
fenn a la pot to vább ra is, mint az Egye sü let élet -
nyil vá ní tá sá nak leg jel lem zôbb ki fe je zô jét.

Bu da pest, 1923. dec. 31. Répássy Mik lós”
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Dr. Ponyi Je nô egy ol da las tá jé koz ta tót írt a
45 éves Hid ro ló giai Tá jé koz ta tó ban
(2006). A dol go zat cí me: A rák fau na

(Crustacea) év ti ze des vál to zá sa a Ba la ton ban.
Nem cé lom a dol go zat át fo gó, so kat ígé rô cí mét,
tar tal mát meg bí rál ni. Azt sem vo nom két ség be,
hogy „a plank ton rá kok mennyi sé ge az év ti ze dek
alatt igen el té rô ké pet mu ta tott”, ez min den hid -
ro bio ló gus elôtt ma gá tól ér te tô dô, aki fi gye lem -
mel kí sér te a tó trofitásának há nya tott sá gát.
Megad ja az 1935–38-as évek át la gos egyed szá -
mait, me lyek va ló szí nû leg az én ada taim, me lye -
ket Entz prof. meg bí zá sá ból, mint egye te mi ösz -
tön dí jas az In té zet elôt ti tó rész bôl én mér tem, te -
hát nem vo nat koz hat nak az egész Ba la ton ra.
Mun ká já nak kö vet kez te té seit 3 pont ba sû rí ti.
A har ma dik pont ban leír ta kat nem hagy ha tom
szó nél kül. Eb ben szó sze rint ezt ír ja: „(3) Szá mos
iro dal mi adat, de sa ját vizs gá la tok is bi zo nyít ják,
hogy a tó ba te le pí tett bu sák béltartalma 400 mm
test hosszú ság fe lett majd nem ki zá ró lag rák -
plank ton ból áll. Az al gá kat ki szû rô rá kok ilyen
nagy mér té kû fo gyasz tá sa je len tô sen be fo lyá sol -
hat ja a fi top lank ton mennyi sé gét és össze té te lét.
Ez a tény fel hív ja a fi gyel met a ta von foly ta tott
éssze rû ha lá sza ti te vé keny ség foly ta tá sá ra.” 

Nem hi szem, hogy ez zel azt akar ná mon da ni,
hogy az éssze rû ha lá szat te le pít sen rend sze re sen
bu sá kat a tó ba. Em lé kez zünk Ponyi elô zô írá sai -
ra, ame lyek ben azt ál lí tot ta, hogy a bu sák „ki le -
ge lik”, „ki fal ják” a Ba la ton mi nô sé gét ja ví tó rák -
plank tont, te hát kiir tan dók. Ez zel szem ben a tó
nem olyan, mint egy svéd asz tal, ami rôl a ven dég -
se reg leehe ti, le pusz tít hat ja az éte le ket. A szû rô
(te hát nem fa ló) ha lak – mint a bu sák – nin cse -
nek annyian, hogy az egész Ba la ton ví zét csepp -
rôl csepp re át szûr nék. So kan van nak élet ben ma -
ra dó al gák, plank ton rá kok, ame lyek nek így több
táp lá lék jut, mert a faj társ kon ku ren ciát ki szûr te
a bu sa. Tud juk azt, hogy a kor lá tolt nö ve ke dé sû
al sóbb ren dû ál la tok és nö vé nyek a bô sé ge sebb
táp lá lék ra több pe té vel, vagy más in ten zí vebb
sza po ro dás sal vá la szol nak.

Én sze mély sze rint ar ra len nék kí ván csi, hogy
a Ba la ton je len le gi trofitási ál la po ta mel lett, hány
pe te van a Cladocerák köl tô üre gé ben vagy a
Copepódák pe te zsák já ban. A har min cas évek ben

a Daph nia cucullata köl tô üre gé ben so ha sem volt
1–2 pe té nél, emb rió nál több. A Diaptomus gra ci -
lis is csak 2–3 pe tét hor dott. A Ve len cei-tó
Diaptomus gracilisei pe te zsák já ban 40–50 pe te
volt. A ha las ta vak rák plank ton já nak „jó lé tét” és
fej lô dé sé nek szám be li ki lá tá sát a köl tô üreg vagy
a pe te zsák tar tal ma sze rint ha tá roz zuk meg.

Nem ér tem, miért lát ja szük sé ges nek Ponyi
an nak, hogy a vi zes mér nö kök elôtt diszk re di tál -
ja a bu sá kat. A bu sák csak hasz not haj ta nak a víz -
ben, mert megeszik az eutrofizáció kö vet kez té -
ben fel sza po ro dott plank ton ál lo mányt, ami el -
pusz tul va csak a rot ha dó isza pot nö vel né. Kon ku -
ren ciát csak az egy nya ras pon tyok ké pez het né -
nek. De ezek mel lé a tó gaz da ság ban sem né pe sí -
tünk bu sá kat. Em lék szünk ar ra, ami kor a hol t -
á gak ból (míg a hol tá gak nem ke rül tek hor gász -
ke ze lés be) mi lyen bu sa tö me ge ket ha lász tak le
ôsszel. A Ti sza-tó is több ezer má zsa bu sát ter -
mel het ne éven te anél kül, hogy a hor gász zsák -
mány ha lak a leg ki sebb kárt szen ved né nek.

Az év ez re dek alatt a kí naiak igen jól ki dol goz -
ták a ve gyes né pe sí tést, ami még ma is sok
tógazdának ért he tet len, a ponty nak kárt oko zó
gya kor lat. Iz rae li tu dó sok hoz ták be a köz tu dat ba
a kü lön bö zô hal fa jok szinergetizmusának a meg -
lé tét. A szinergetizmus együtt mû kö dést je lent.
A bu sák és az amur együtt mû kö dé se nyil ván va ló.
Az amur megeszi a hí nár nö vény ze tet, sok cel lu -
lóz ros tot ürít, amin a cel lu lóz bon tó bak té riu mok
és az ezek kel táp lál ko zó al sóbb ren dû rá kok,
másoldalról az al gák el sza po ro dá sát, ez zel a bu -
sa táp lá lék mennyi sé gi és mi nô sé gi nö ve ke dé sét
okoz za. De az amur és a ponty kö zött is van szi -
nergetizmus, amit a nem ta kar má nyo zott ta vak -
ban le het ki mu tat ni. Ala pos ku ta tó mun ka még
szá mos ilyen kap cso la tot ál la pít hat na meg ha -
laink kö zött, amit a ta vak bio ló giai éle té nek töb -
bé-ke vés bé zárt jel le ge tesz le he tô vé.

Sem a tógazdáinknak, sem a ter mé sze tes vi -
zek ke ze lôi nek nem kel le ne ide gen ked ni a bu -
sák tól, amu rok tól, ezek az igaz ta lan és mond va -
csi nált vá dak alól fel ment ve, mél tó he lyet fog lal -
hat ná nak el hal fau nánk ban, és fô ként egész sé -
ges, nem túl drá ga hal ként hal fo gyasz tá sunk lé -
nye ges eme lé sé ben.         

Dr. Woynarovich Elek

A bu sák és az amur vé del mé ben
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Mot tó:  A ter mé szet nem is mer le he tet lent, 
min den bôl a leg job bat ad ja!

Jacques-Yves Cous teau
(1910–1997)

T asnádi Ró bert Más kép pen a ví zi bol hák ról
cím mel írt cik ke (Ha lá szat, 2007/2. szám) a
szo ká sos nál na gyobb ér dek lô dést vál tott ki

ol va sóink ból. Szer kesz tô sé günk fel kér te a szer zôt,
hogy „ko mo lyan” is ír jon la punk nak a sze re tett ví -
zi bol hák ról, mert meg gyô zô dé sünk, hogy a szak -
mai is me ret ter jesz tés e té ren is fon tos felada tunk. 

***

Kö szö nöm a t. Szer kesz tô ség fel ké ré sét! Meg ér  -
tet tem a felada tot. Jó len ne, ha a sze mé lyes él mé  -
nyek után ar ról is ír nék, ami ön ma gá ban is ér de kes
és szak mai lag is fon tos. Tes sék! Szí ve sen te  szem.

Em lé kez nek rá tisz telt Ol va sóim? Min den hal te -
nyész té si köny vünk úgy épít ke zik, hogy a vi zek fi zi kai
és ké miai tu laj don sá gai után a ta vak élô vi lá gá nak be -
mu ta tá sá val in dít ja a fe je ze teit, majd ezek re ala poz va
fej ti ki a szak ma tar tal mát és a felada to kat. Azt gon -
dol hat nánk, hogy a bio ló giai ala pok is me re te szak -
em be reink ál ta lá nos tu dá sa, s ha egy szer meg ta nul -
ták, ve zér el vünk ma rad a to váb biak ban is. Saj nos, ez
nem min dig és nem min den ki nél van így. Idô rôl idô -
re fel kell fris sí te ni az ál ta lá nos is me re te ket. Ha nem
tesszük, úgy jár ha tunk, mint azt a mon dó ka ver se li:
ha lát juk, sze ret jük, ha nem lát juk, fe led jük! 

Tisz telt Ol va sóm! Va la hogy így va gyunk az
ágascsápú rá kok kal, el ter jedt ne vü kön a ví zi bol -
hák kal is. Ha év köz ben rend sze re sen meg fi gyel -
jük az ál lo má nyu kat, a ta vaink éle té rôl, ter me lé -
si hely ze té rôl sok kal pon to sabb ké pet ka punk,
mint e vizs gá la tok nél kül. Ám ahol a tó gaz da ság
leg fon to sabb mû kö dé si sze le tét rá bíz zák a ter -
mé szet re, gyak ran lég vár ra épít kez nek. 

Ami ön ma gá ban is fon tos

Elô re bo csá tom, e cikk ke re té ben nem ver se -
nyez he tek a szak köny vek ter je del mé vel, mert az
írá som nak mé ret be li kor lá tai van nak. Egy írás -
mû vet – ezt tar tom a leg tel je sebb nek e té má ban –
a t. Ol va só fi gyel mé be aján lok. Ez a könyv GU LYÁS

PÁL: Az ágascsápú rá kok (Cladocera) kis ha tá -
rozója. A víz ügyi hid ro bio ló gia 2. kö te te. Kiad ta a
VÍZDOK, 1974. Kez dô és tu dós egyaránt hasz no -
san for gat hat ja a la po kat. Szin te nincs olyan kér -
dés, ami re ala pos vá laszt ne kap nánk a szer zô tôl.

Jó ma gam egy ki csit más kép pen írok. Ar ra he -
lye zem a súlyt, ami egy hal te nyész tô nek v. tó gaz -
da sá gi szak em ber nek ön ma gá ban is fon tos. Fô -

kép pen ál ta lá nos sá go kat, jel leg ze tes sé ge ket
eme  lek ki. Nem fog lal ko zom a ki vé te lek kel, de
meg jegy zem, olyan gaz dag faj ál lo má nyú rend -
szer ta ni cso port ról van szó, amely ben ha va la mit
ál lí tok, az el len ke zô je is igaz le het. Ve gyünk egy
pél dát. A ví zi bol hák kény te le nek foly ton úsz ni,
mert nem tud nak fel ka pasz kod ni va la mi re, so ha -
sem pi hen het nek. Ám van egy ki vé tel: az ap ró
Sida crystallina. A tar kó ján ta pa dó szerv van, ez -
zel füg gesz ke dik a nö vény zet re.

Tu do má nyos írás ban ol vas tam: a leg gyor sab -
ban sza po ro dó Cladocera-faj a Moina rectirostris.
Csúcs pro duk ció ját ak kor ér te el, ami kor az ál lo -
mány 40%-át na pon ként ki szûr ték a te nyé szet bôl.
En gem za vart, hogy a szer zô nem ír ta le, hogy „ab -
ban a kí sér let ben”, „ak kor”, „ott” ta lál ta ezt, ha nem
excathedra, azaz meg fel leb bez he tet len igaz ság -
ként hir det te tan té te lét. (A hoz zá fû zött pro duk ció -
bio ló giai „ta ná csok ra” nem szí ve sen gon do lok.)
Elég, ha meg jegy zem: vol tak olyan vizs gá la ti
éveim, ami kor egyet len Moinával sem ta lál koz tam. 

A ví zi bol hák test felépí té se és a szer veik
mû kö dé se

Ah hoz, hogy a ví zi bol há kat élô lény ként ke zel -
hes sük, fô vo na lak ban vé gig kell ven nünk a test -
felépí té sü ket és meg kell is mer nünk a szer veik
mû kö dé sét. Gyor san es sünk túl raj ta!

A ví zi bol hák 0,25–18 mm szél sô ér té kek kö zöt -
ti test mé re tûek. Ha be me rí tünk egy po ha rat a
víz be, majd átesô fény ben meg vizs gál juk, a
legap rób ba kat is lát ni fog juk. Kis, zseb ben hor -
doz ha tó na gyí tó val még azt is felis mer het jük,
hogy mi fé le és mennyi pe tét hor da nak (er rôl ké -
sôbb még bô veb ben lesz szó). 

A ví zi bol hák tes te ol dal ról la pí tott, há ti és ha si
vo na luk íves. Gyen ge ha son lat tal: bab szem re em -
lé kez te tô. Ha mik rosz kó pos vizs gá lat nak vet jük
alá, e fur csa kis lé nyek szer veit lát hat juk, ame lye -
ket bi zony is mer ni kell ah hoz, hogy ész re ve gyük a
lé nye get. Szö vet ta ni pro fesszo rom – GUOTH JÁ NOS
ana tó mus – mond ta 1952-ben: „Aki toggya, láttya
is, aki nem toggya, nem láttya!” Hogy mi ma gunk
is lás sunk, ta nul má nyoz zuk az 1. áb rát, ame lyen a
ví zi bol ha szer vei nek több sé ge meg ta lál ha tó. Ezen
a ké pen rajz ban néz het jük meg a rész le te ket, azaz
sík ban, úgy ahogy a mik rosz kóp alatt so ha sem,
mert a szer vi ré te ge ket át fog ni az esz köz mély -
éles sé ge miatt nem tud juk. (A vi lág há lón már ta lá -
lunk olyan „mélyéles” fo tó kat, ame lyek el ké szí té -
sé hez kü lön le ges fény ké pe zô gép kell.)

A kisrákok tes tét ki tin bu rok fe di be. Ez alul
nyi tott, be fo gad ja a tes tet. A bu rok át lát szó, szí ne

Ko mo lyan a ví zi bol hák ról
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a kör nye ze ti ha tá sok be fo lyá sa alap ján a világos
sár gás-zöl des ár nya lat tól a vö rö ses szí nig ter jed -
het. A ki tin bu rok szak sze rû ne ve: héj.

A héj fe lü le tén a faj ra jel lem zô min tá zat van
(göböcskék, ívek, vo na lak, ár kok, ki nö vé sek).
Ha si sze gé lyük gyak ran fo ga zott. Né mely esz ten -
dô ben, egyik-má sik élô he lyen, zöldalgák vagy
ap ró csil ló sok te le ped nek a héj ra, ci pel te tik ma -
gu kat (lásd a 2. áb rát). 

A héj elül sô sza bad ré szén ül vagy „ki buk kan” a
fej. A fe jen ér zék szer ve ket ta lá lunk (össze tett sze -
mek, nauplius-szem, or mány, 1. csáp pár, száj szer -

vek). A fej és a törzs ta lál ko zá si pont ján lel jük a ha -
tal mas ra nôtt 2. csáp párt, amely egy ben a kisrákok
moz gás szer ve, „eve zô je”. A fe jet bo rí tó ki tin hez ha -
tal mas moz ga tó izom-kö te gek ta pad nak. Kör kö rös
moz gá suk hajt ja az ágascsápot (lásd a 3. áb rát). 

A fej-tor-pot roh test felépí tés nem kü lö nít he tô
el, ezért in kább tör zset vagy pot roh és utópotroh
ta go lást em lí tünk. A törzs elül sô ré szén ta lál juk a
lá ba kat. Ezek bôl 4–6 párt lát ha tunk. Felépí té sü -
ket te kint ve le vél lá bak (lásd a 4. áb rát). Nem a já -
rást szol gál ják, ha nem a légvételt és a táp lá lék
száj hoz va ló te re lé sét. (Ta lál koz tam már „ko pol -

1. áb ra: A ví zi bol ha szer vei (GU LYÁS után)

2. áb ra: A Daph nia hyalina, „üveg sze rû ví zi bol ha” fe -
jét és héj fe lü le tét el lep ték az ap ró, egy sej tû csil ló sok

(Epistylis) (Ke re sô szó: Daph nia Epistylis)

3. áb ra: Ví zi bol ha hossz met szet ben
(http://www.microscopy.uk után 

a szer zô át dol go zá sá val)

4. áb ra: Ví zi bol ha le vél lá ba (http://www.microscopy.uk)
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tyú láb” ki fe je zés sel is.) A lá bak sima fe lü le tû, fe -
szes ré sze a lég cse rét szol gál ja. A raj tuk ta lál ha tó
ágas-bo gas ser ték nek fi nom struk tú rá ja van; az
igen ap ró táp lá lék, pél dául a bak té riu mok össze -
gyûj té sé re is al kal ma sak.

Ví zi bol hák szél sô sé ges vi szo nyok kö zött is él -
nek. Al ga fo na lak, da ra bos iszap ré szek ta pad hat -
nak a lá bak ra. Ezek a fel ra kó dá sok meg gá tol ják
a lég cse rét. Az ap ró, mik rosz ko pi kus anya gok pe -
dig a lá bak fi nom ser téit te szik mû kö dés kép te -
len né. Ám a ví zi bol há kat az evo lú ció juk jól fel ké -
szí tet te az ilyen hely ze tek el há rí tá sá ra! Már az
1920-as évek ben leír ták, hogy a pot roh vég ka -
rom ja elô re len dül, rú gás sze rûen be ha tol a pár -
ban ál ló lá bak kö zé, s ki söp ri a dur va szennye zô -
dé  se ket („kengururúgás” ki fe je zést is hal lot tam
va la mi kor). A pot roh fé sû sze re pe csak ak kor tisz -
tá zó dott, ami kor már vi deót is ké szí tet tek az élô
Daph niák ról. A pot roh fé sû a lá bak fi nom ser té ze -
tét ápol ja, tisz tít ja. 

(A vi lág há lón egy re-más ra je len nek meg a vi -
deók. Az egyik „le lô he lye”: http://www.sazp.sk,
me lyet P. WOYNOWSKY ké szí tett a Daph nia mag-
náról, a nagy ví zi bol há ról. A vi deó 5 mp-es. Ez
idô alatt 12 csáp moz gást és 1 pot roh tisz tí tást fi -
gyel tem meg. Ké rem az Ol va sót: eb bôl ne ál ta lá -
no sít son, mert a fel vé tel hez az ál lat kát rög zí te ni
kel lett! A rend el le nes test hely zet a szo ká sos tól el -
té rô ered ményt ad hat. Csak annyi a fon tos: mû -
kö dik a do log!) 

A héj alat ti törzs kö ze pén fut vé gig a bél.
Könnyen felis mer he tô, mert a bél csa tor namin dig
telt és ez jól lát ha tó vá te szi. A lá bak a száj elé te -
re lik, se pe rik a fi nom szem csé ze tû emészt he tô és
emészt he tet len ví zi lebegôanyagot, a kisrák száj -
szer vei vel „meg rág ja”, majd le nye li. A bél csa tor -
ná ban erô tel jes en zim mun kát fi gyel tek meg. Az
emész tés vá lo gat ja szét a szer ve zet szá má ra fon -
tos táp anya go kat, a bélhám pe dig fel szív ja azo -
kat, a ha szon ta la no kat meg kiürí ti a szer ve zet bôl.

(Szak mai ki té rô: a hal te nyész tôk is is me rik a
planktonikus szer ve ze tek, a Rotatoriák, a
Copepodák és a Cladocerák erô tel jes en zim mun -
ká ját. Ami kor a zsengeivadék az el sô táp lá lé kát
fel ve szi, még nincs en zim ter me lé se. Fo ko za to -
san, kb. egy hét alatt ala kul ki a sa ját emész té se.
E kez de ti idô alatt a ter mé sze tes táp lá lék en zi mei
a sa ját tes tü ket bont ják el. A szak ma el ter jed ten
„önemész tés nek” hív ja ezt a je len sé get.) 

Azt, hogy a lá bak nem vá lo gat nak a víz le be gô -
anya gai kö zött, SE BES TYÉN OL GA (1891–1986) úgy
bi zo nyí tot ta 1954-ben, Ti hany ban, hogy ak tív sze -
net dör zsölt szét, majd a Daph nia-te nyé szet be
csep pen tet te. A ví zi bol hák be le ha ma ro san meg -
telt a fe ke te szén por ral. Ami kor e cik ket ír tam,
fel hí vott WOYNAROVICH ELEK pro fesszor úr te le fo -
non, s el me sél te, hogy a kö zel múlt ban Finnor -
szág ban járt. Ott nagy ban fog lal koz tak a fa úsz ta -
tás sal. A hely ben élô ku ta tók el me sél ték, hogy a

fenyôfatörzsek érint ke zé se kor, össze koc ca ná sa -
kor, egy más hoz csi szo ló dá sa kor fi nom szem csé -
ze tû, gyan tás ké reg tör me lék ke let ke zik. A víz ben
élô kis ví zi bol hák (Daph nia pulex) ez zel lak tak
jól. A táp lá lék ként szó ba sem jö he tô anyag a sza -
po ro dá su kat tel je sen leál lí tot ta.

A törzs tar to zé ka a pe te fé szek, amely ben fo lya -
ma to san kép zôd nek a pe ték. Nyí lá sa a köl tô ûr be
ve zet (lásd a 3. áb rát).

A ví zi bol hák nak gyor san lük te tô szí vük van. 
A szív ve rés 150–250 per cen ként. A vér szín te len,
né ha eny hén pi ro sas ár nya la tú. Ér rend sze rük
fej let len, a vér a szer vek kö zöt ti já ra tok ban
áram lik. Ha élô ál la tot vizs gá lunk, lát hat juk,
hogy a hé jak vé del mé ben lé vô törzs és utópotroh
a csáp moz gás sal együtt moz go ló dik. Olyan ez,
mint ha a bor dáink, tü dônk moz gá sa a tes tünk
min den por ci ká já ra át ter je dô rán gást okoz na. 
A ví zi bol hák nál így ke ring a vér.

A héj mi rigy a ki vá lasz tás szer ve (ve se funk -
ció), a vég bél nyí lás a sa lak anya gok el tá vo lí tá sá -
nak he lye.

A pot roh vég vagy utópotroh erôs szög ben le fe -
lé haj lik. A haj lás elôtt és a haj lott sza kasz fö lött
ha tal mas pot roh füg ge lé ke ket fi gyel he tünk meg.
Ezek sze re pe: a hé jak és a törzs kö zöt ti köl tô ûr,
köl tô üreg hát só ol da li le zá rá sa. Em lí tet tük már,
hogy a lá bak tisz tí tá sa kor az utópotroh elô re len -
dül. Ilyen kor a pot roh füg ge lé kek zár ják el a pe -
ték vagy emb riók elôl az utat, ne hogy ki hull ja nak
a köl tô üreg bôl.

Ez zel fô vo na lak ban vé gig vet tük a ví zi bol hák
test felépí té sét és megis mer tük a szer veik sze re -
pét. Most már olyan tu dás bir to ká ban va gyunk,
amely az agyunk ban megala poz ta azt, hogy a sze -
meink kel lá tot ta kat ér tel mez ni tud juk.

A ví zi bol hák sza po ro dá sa

Az ágascsápú rá kok sza po ro dá si tu laj don sá -
gait a XIX. szá zad óta is mer jük (le het, hogy ko -
rább ról is, de er re vo nat ko zóan nincs iro dal mi
ada  tom). Azóta leg fel jebb egy-egy faj sza po ro dá -
si jel lem zôit pon to sí tot ták a ku ta tók. 

A ví zi bol hák ki vé tel nél kül két fé le sza po ro dá si
mód  dal él nek, egy- és két iva ros vál to zat tal te nyész  -
nek. A so ka so dá suk nak év sza kos rit mu sa van, de
egyéb kül sô és bel sô té nye zôk is nagy ban be  fo lyá -
sol hat ják az egy- és két iva ros sza po ro dás ki vál tó -
dá sát (pl. a táp lá lék mennyi sé ge és mi nô sé gi össze -
té te le, a víz be sû rû sö dé se, mert nagy a pá rol gás, a
hô mér sék let, az éj sza kák és nap pa lok hossza, a sa -
ját ál lo má nyuk nagy sá ga, más planktonikus szer -
ve ze tek sû rû sé ge, az anyag cse re ter mé kek fel dú su -
lá sa – és egy se reg ke vés sé is mert fak tor).

Az egy iva ros sza po ro dás a so ka so dás kez dô -
pont ja. Ne ve zik ezt szûz nem zés nek (parteno-
genezis, parthenogenezis), mert a pe ték bôl az utó -
dok meg ter mé ke nyü lés nél kül ke let kez nek. A le -
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szár ma zot tak diploidok, azaz a kro mo szó ma szám
megegye zik az anyáé val (kló nok). A szûzpete
(nyá ri pe te, szubitán pe te, szubita, ve ge ta tív pe te)
vé kony fa lú pe te tok ban van. Ahogy a pe te fé szek -
bôl be ke rül a köl tô ûr be, az utó dok ki fej lô dé se el -
kez dô dik.

A szûzpeték szá ma fa jon ként el té rô, de a szá -
muk alap ve tôen a táp lá lék mi nô sé gé tôl és men-
nyi sé gé tôl függ. E mel lett hang sú lyos sze re pû a
víz hô mér sék le te.

A köl tô ûr ben a pe ték bôl emb riók fej lôd nek,
majd ezek bôl ap ró rá kocs kák nô nek (van olyan
szer  zô, aki eze ket a fej let len utó do kat Nauplius-
lár váknak ne ve zi, ugyanúgy, mint a Cope po dák -
nál). Az utó dok a ví zi bol hák ved lé se kor, vagy az
anya ál lat el pusz tu lá sa kor ke rül nek ki a köl tô ûr bôl.

„A ter mé szet nem tû ri a vá kuu mot!” – tart ja
egy mon dás. A szûzpeték a ta va szi ver seny ké pes -
sé get fo koz zák. Cél juk az, hogy az élet tér ben mu -
tat ko zó „ûrt” mie lôbb ki tölt hes sék. Egyes kis rá -
kok ver seny ké pes sé ge az ál tal nô het, ha az élet -
tér ben nincs fo gyasz tó juk (pl. ha lak), má sok a
pe ték szá má nak eme lé sé vel ural hat ják a „te re -
pet”. Pél dául a nagy ví zi bol ha (Daph nia magna)
egy  szer re akár 100 szem pe tét is tart hat a köl tô -
üreg ben, s ha so kan van nak, könnyen „kiütik” a
ve tély tár sa kat.

Egy ko ri vizs gá la taim nyo mán em lí tem, hogy a
sze ge di Fe hér tó ha las ta vai kö zött akad tak ví zi bol -
hás ki vé te lek. Pél dául a 20 ha-os F. XV. tó plank -
ton-ál lo má nya év rôl év re 100%-ban Bos mi ná ból
állt (lásd az 5. és a 6. áb rá kat). Az ál ta lá nos is me -
re tek sza bá lyai sze rint azért ala kult ez így, mert
nagy pon tyot, ko rai le ha lá szá sú nyá ri ha lat ne vel -
tünk a tó ban és ezek nem tud ták ki szûr ni az ap ró
rá kocs ká kat a víz bôl! Legalábbis ezt hit tük. A bél-
tartalom-vizsgálatok egyér tel mû vé tet ték, hogy a
nagy, 1–1,5 kg-os pon tyok is fal ták a Bosminákat,
a ha lak re me kül nôt tek és ki vá ló ta kar mány ér té -
ke sí tést ér tünk el. Ké sôbb, ép pen a tó Bosminás
plank ton ja alap ján dön töt tünk úgy, hogy ponty -
iva dék elô ne ve lést foly ta tunk ben ne. Ez is be jött.

Má sik pél da: a 188 ha-os F. XI.-es tó ar ról volt hí -
res, hogy a zooplanktonja ve gyes ál lo má nyú volt
ugyan, de a nagy ví zi bol hák (Daph nia magna) a
nap le men te elôt ti órák ban el kü lö nül tek a töb biek tôl
és a víz fel szín köz vet len kö ze lé ben, ha tal mas „fel  -
hôk be” cso por to sul tak. A pon tyok eze ket a Daph  nia-
tö me ge ket „kör beáll ták”, s va ló sá gos öröm  za bá lást
foly tat tak. Azon ban so ha nem ér tek a te  rülj-te rülj
asz tal kám táp lá lék kí ná la tá nak a vé gé re, mert a
mély bôl újabb és újabb egye dek csat la koz tak. A lát -
vány annyi ra le nyû gö zô volt, hogy az iro dis táin kat is
meg hív tam er re az ese mény re. Eb bôl is lát hat tuk,
hogy ez a ha tal mas tó vi lág hány fé le ar cát mu tat ja fe -
lénk, s a ter mé szet mi lyen sok fé le kép pen ör ven dez -
te ti meg az irán ta fe le lôs sé get ér zô em bert.

A ví zi bol hák egy iva ros sza po ro dá sa el ve zet a
fa jok tö me ges el sza po ro dá sá hoz (gra dá ció). A sok

faj együt te sen ha tal mas mennyi sé gû élô anya got
rak tá roz. Cso dá la tos a ter mé szet meg nyil vá nu lá -
sa. Áp ri lis ele jén még hi deg a víz, a hó nap kö ze -
pén 10 fok kö rü li, de a vé gé re már 15–18 fo kos.
Áp ri lis kö ze pe tá ján je len nek meg az el sô
Cladocerák, mennyi sé gük már annyi, hogy a
pon tyok is csip pent het nek be lô lük. A ter mé szet
start hely zet ben van. A „természetfelelôs” el sü ti
az indítópisztolyát, s az ad dig üres nek tû nô vagy
gyé ren la kott víz ben hir te len fel pezs dül az élet.
El fog lal ni! Be né pe sí te ni! Má jus ban meg cso dál -
juk a nö vény- és ál lat fa jok szám be li gaz dag sá gát,
a for mák tob zó dá sát. Ám tud juk, hogy van itt más
is: az élô vi lág együt te se – az év töb bi hó nap já hoz
ha son lít va – eb ben a hó nap ban épí ti be a leg több
szer ves anya got. A ha lak több sé ge is ek kor sza po -
ro dik, s az utó dok nagy szá mú ál lo má nya részt
vesz a táp anya gok rak tá ro zá sá ban.

Ho gyan le het sé ges ez? Csak úgy, hogy a ví zi -
bol hák hi he tet len tö me ge köz ve tí tô sze re pet ját -
szik a táp anya gok, azaz a bak té riu mok, az al gák
és az iszap ré szek el fo gyasz tá sá val, majd gyors
sza po ro dá su kat kö ve tôen, ön ma guk is részt vesz -
nek a ha lak táp lá lá sá ban.

5. áb ra: Sar lós ví zi bol ha (Bosmina longirostris)
(http://www.bosmina.uk)

6. áb ra: Sar lós ví zi bol ha (Bosmina longirostris) 
pász tá zó mik rosz kóp pal ké szí tett ké pe



A ta va szi plank ton csúcs a jól ke zelt ha las tó ban
igen lát vá nyos tör té nés. Sze ré nyebb meg je le nés -
ben így zaj lik ez a ter mé sze tes vi zeink ben is. Fon -
tos tud nunk, eb ben a je len ség ben a táp anyag bô -
ség és a víz hô mér sék le te alap ve tô sze re pû. 

Aki a plank ton bô ség idô be li el nyúj tá sá ra tö -
rek szik, te gyen meg egy fon tos ta vi beavat ko zást!
Az alap trá gyá zást kö ve tôen fo lya ma to san al kal -
maz zon kis ada gos, na pon kén ti trá gyá zást is
(szak köny veink a rész le te ket bô ven tár gyal ják).
Ez zel a Cladocerák ve ge ta tív sza po ro dá sát meg -
nyújt juk, a szûz pe tés egye dek je len lé te pe dig
iga zol ja az el já rá sunk he lyes sé gét.

Az iva ros sza po ro dás ak kor kez dô dik, ami -
kor a ví zi bol hák élet vi szo nyai meg vál toz nak (le -
het ôsszel, de a ta va szi plank ton csúcs le csen gé se
után is). Az ad dig szûz pe tés egye dek egy ré sze
át vál to zik, be szün te tik az ivar ta lan pe ték „gyár tá -
sát”, és az újabb pe te ter me lést megelô zi az ivar -
sej tek szám csök ken tô (szám fe le zô, haploid) osz -
tó dá sa. A pe ték bôl átala kult, pá ro so dás ra al kal -
mas nôs té nyek és hím pél dá nyok kel nek ki. (Ku -
ta tók meg fi gyel ték, hogy igen rossz élet té ri vi szo -
nyok so rán el ma rad a ve ge ta tív sza po ro dá sú nôs -
té nyek bel sô prog ram ja, mely az iva ros sza po ro -
dást elô ké szí te né. Az ál lo mány úgy hal ki, hogy
nyo muk sem ma rad.)

A pá ro so dást kö ve tôen egy, ket tô eset leg négy
pe tét tar tal ma zó ki tin tok fej lô dik a nôs tény „hát -
pán cél ján”. A pe te bu rok vagy a pe te tok masszív
felépí té sû. Al kal mas ar ra, hogy a pe ték biz tos vé -
del met ta lál ja nak ben ne. A tok véd a ki szá ra dás
és a fagy el len. Né me lyik faj pe te tok ja le beg a víz
fel szí nén, más fa jo ké az iszap ra süllyed.

A ví zi bol hák tar tós pe té jét nyergecskének is
ne vez zük, mert a nôs té nyen úgy he lyez ked nek
el, mint a ló há tán a nye reg (lásd a 7. áb rát). Más
ne vei (ír va és kiejt ve): ephippium – efippium, ep
hippium, nyergecske, több írás mû ben a kiej tés
sze rin ti efippium for mát al kal maz zák. 

Ha ha zánk tól tá vol fek vô or szág ban já runk, s
ar ra va gyunk kí ván csiak, hogy az ot ta ni ha las tó -
ban mi lyen Cladocera-fajok él nek, elég egy ma -

rék nyi föl det a víz part ról fel ven nünk, és egy zacs -
kó ba ten nünk. Ha zaér ke zé sünk után a ho zott
anya got te gyük na gyobb uborkásüvegbe, s tölt sük
fel ki for ralt csap víz zel. Pár nap múl va a tar tós pe -
ték bôl ki kel nek az utó dok, me lyek min dig nôs té -
nyek, és a szûz sza po ro dás ra al kal ma sak. Ne kem
1961-ben így si ke rült a vál to zó fe jû ví zi bol ha
(Daph nia longispina cucullata) moritzburgi pél -
dá nyait ha za hoz nom (lásd a 8. áb rát). Ké sôbb az
év sza kos alak vál to zást, a ciklomorfózist és a ve le
já ró si sak kép zô dést is meg fi gyel het tem az im port
ál lo má nyon (lásd a 9. áb rát). (A Fe hér tón nem
for dult elô, csak az iro da lom ból is mer tem.) 
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7. áb ra: Daph nia ephippiummal 
(http://www.microscopy.uk)

8. áb ra: Vál to zó fe jû ví zi bol ha 
(Daph nia longispina cucullata) 

má ju si (bal) és jú liu si (jobb) alak ja
(Ke re sô szó: Daph nia scanning)

9. áb ra: A vál to zó fe jû ví zi bol ha év kö zi alak vál to zá sai
(MÓC ZÁR – WOYNAROVICH után)
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A ví zi bol hák, mint a halasvizek mi nô sí tôi

A ví zi bol há kat a vi lág szá mos or szá gá ban
teszt- és in di ká tor sze rep ben „fog lal koz tat ják”.
Az ide kap cso ló dó iro da lom ban szá mos el já rást
is mer tet nek. Pél dául Daph nia-teszt tel el lenôr zik
egyes növényvédôszerek mér ge zô ké pes sé gét,
nehézfémsók ki mu ta tá sát. A kö zel múlt ban ol vas -
tam, hogy Svájc ban az ivó víz tisz ta sá gát újab ban
ví zi bol hák kal el lenôr zik, mert meg bíz ha tób bak
an nál, mint azt ko ráb ban a piszt ráng-teszt tel ér -
zé kel ték. 

A tu do mány in di ká tor szer ve ze tek nek ne ve zi
azo kat a kör nye zet jel zô, élet te ret mi nô sí tô szer -
ve ze te ket, ame lyek csak egy bi zo nyos bio tóp ban
él nek meg. Az ágascsápú rá kok egyes fa jai kö zött
van nak olya nok, ame lyek el té rô víz mi nô sé gû
kör nye zet ben él nek. Ha a ku ta tók va la me lyik víz -
ben rá ta lál nak egy bi zo nyos faj ra, ak kor az a rá -
kocs ka in di ká tor szer ve zet lesz, s je len lé te min -
dig ugyanazt a víz mi nô sé get jel zi.

A fe hér tói ta pasz ta la tok sze rint igen nagy a
Daph nia-fél ék tû rô ké pes sé ge. Pl. ha kén hid ro -
gén-mér ge zés tôl hal el hul lást szen ved tünk el, ví -
zi bol háink még pom pá san érez ték ma gu kat (a
Copepodák és a Rotatoriák is). Hang sú lyo zom:
ott, ab ban a gaz da ság ban, azok ban az évek ben!

Mi re jók a ví zi bol hák a tó gaz da ság ban? A
kisrákok vizs gá la ta a hal te nyész tôt hoz zá se gí ti,
hogy a ta vak ban le zaj ló fo lya ma to kat idô ben
felis mer je. Miért le het sé ges ez? Azért, mert a ví -
zi bol hák ap ró szer ve ze tek. Sza po ro dá suk gyors, s

ezért min den faj ta kör nye ze ti vál to zás vé gig fut az
ál lo má nyu kon (pl. el sza po rod nak, vagy for dít va,
drasz ti ku san leapad a lét szá muk, meg fogy a
szûzpeték szá ma, el fogy nak a fia tal egye dek,
meg je len nek a tar tós pe tés, nyergecskés pél dá -
nyok stb.).

A ha laink eköz ben majd nem sem mit sem je -
lez nek. Egyszercsak ki de rül, hogy le fogy tak, éles
a há tuk, le rom lott a kon dí ció juk, pa ra zi ták kí noz -
zák tes tü ket. Va jon miért? Ami kor ezt a kér dést
fel tesszük, rend sze rint már 2–3 hó nap pal is túl
va gyunk azon az ese mé nyen, ami el ron tot ta az
élet fel té te le ket. Most az tán kap kod ha tunk, vész -
hely zet van!

Mi a kü lönb ség a ví zi bol hák és a pon tyok kö -
zött? A tó ban tör tén tek szem pont já ból az, hogy a
Cladocerák azon nal je lez nek, te hát gyors vagy
gyor san rea gá ló szer ve ze tek. A pon tyok a nagy
idô be li ké sés miatt las sú vagy las san rea gá ló szer -
ve ze tek. 

A ví zi bol hák elô se gí tik a szak sze rû gaz dál ko -
dást ak kor, ha a rend sze res vizs gá la tuk ra sort ke -
rí tünk. A ho gyan te gyük? kér dé sé vel eb ben a
cikk ben ter je del mi okok miatt nem fog lal ko zunk.

* * *

JACQUES-YVES COUS TEAU-nak iga za volt: A ter -
mé szet nem is mer le he tet lent, min den bôl a leg -
job bat ad ja! Mi, víz hez kö tött em be rek, a ví zi bol -
hák ból is a leg job ba kat kap tuk!

Tasnádi Ró bert

AHa lá szat 2007/2. sz. 83.
lap ján az „50 éve ír tuk“
vissza te kin tés ben em lí ti

Tasnádi Ró bert, hogy a Ve len cei-
ta von hasz nált du dát Her man
Ot tó még nem is me ri. Nem is is -
mer het te, mert ez a ta po ga tó
szer szám vi szony lag fia tal ta lál -
má nya ha lá szaink nak. „Szü le té -
sét“ és „gyer mek ko rát“ Diószegi
Vil mos is mer tet te az Ethno gra -
phia c. nép raj zi fo lyó irat 1950-es
év fo lya má ban. Tör té ne te azért is
ér de kes, mert nyo mon kö vet he -
tô, hogy egy új esz köz miért és
hogy je le nik meg, hogy ter jed el,
mi ként lett a 20. sz. el sô fe lé ben
a ve len cei ha lá szok leg fon to sabb
hal fo gó esz kö ze. 

1912 nya rán, a Ve len cei-ta -
von he te ken ke resz tül a nagy-

háló nem fo gott sem mit. Há rom
su ko rói ha lász – Seffer Fe renc és
Lô rinc és Kiss Jó zsef, ész re vet ték,
hogy a hal a ná das ba hú zó dott.
Ki csi volt a víz, gya log be men tek,
és kéz zel fog dos ták, az nap majd
egy má zsá nyit. Ak kor egy kis
burítót szer kesz tet tek: egy
vesszô ka ri ká hoz négy pál cát
erô sí tet tek, má sik vé gü ket fönt
össze kö töt ték, így egy kúp ala kú
vá zat nyer tek, amit avít léhéssel
bo rí tot tak be. Csak egyik ol da lon
fent hagy tak nyí lást, ahol be -
nyúl hat tak a ha lért. Ez zel a nád
kö zött is tud tak dol goz ni. Mind -
egyik ké szí tett ma gá nak egyet,
és he te kig dol goz tak ve le, a töb -
bi há lós és a bér lô csak cso dál ko -
zott, hogy szá raz a há ló, hal még -
is van. Mi kor ki de rült, hogy mi -

vel fog ják a sok ha lat, a bér lô a
mi nisz té rium tól kért en ge délyt, s
meg is kap ták. Ko ráb ban a ná -
das ban szi gonnyal szúr ták a
nagy ha la kat, de ezek már meg -
fo gyat koz tak, és a ré geb bi me -
gyei sza bály ren de le tek til tot ták
is hasz ná la tát, mert sér ti a ha lat.
A köz hie de lem mel el len tét ben a
szi go nyo zást nem az 1888-as, ha -
nem az l926-os ha lá sza ti tör vény
til tot ta be.

Ez után már nyíl tan hasz nál -
ták, és kü lön fé le vál toz ta tá so kat
haj tot tak vég re. Az el sô fûz fa ka -
ri kás, kúpalakú, zsák nél kü li ta -
po ga tó volt. Kb. 50 cm ma gas és
az át mé rô je is annyi. ôsz re már
hor dó ab roncs ból ké szült a ka ri -
ká ja, és hogy ne kell jen a mé -
lyebb és hi deg víz be nyúl ni, ma -

A ve len cei du da



„Ve szély ben az iva dé kok” tá jé -
koz tat a Du nán tú li Nap ló. A
zöld ár el ma ra dá sá nak ká ros
ha tá sai is le het nek. Mo hács:
míg egy esz ten de je óriá si ár hul -
lám sö pört vé gig a Du nán, az
idei ta va szon el ma rad tak a
meg  szo kott ára dá sok, ami nek
töb bek kö zött a hal sza po ru lat
lát ja ká rát. A Du na men tén
élôk  nek az em lé ke ze té ben még
élén ken él nek a 2006-os, em -
bert pró bá ló ta va szi nagy ára -
dás ké pei: áp ri lis ban vol tak
olyan na pok, ami kor órán ként
egy cen ti mé ter rel emel ke dett a
víz szint, s vé gül meg kö ze lí tet te
a 2002-es re kor dot. Mo hács nál
930 cen ti mé ter rel te tô zött a Du -
na. Ez zel szem ben ma alig ha -
lad ja a 210 cen ti mé te res ma -
gas sá got a víz osz lop, és az esz -
ten dô ed dig el telt ré szé ben sem
vo nult le ko mo lyabb ár hul lám a
fo lyón. A ta vasszal meg szo kott
zöld ár el ma ra dá sá ra az a ma -
gya rá zat, hogy a Du na víz gyûj tô

te rü le tein jó val ke ve sebb hó
esett, mint más kor, így az ol va -
dás nem lát szott meg a víz ho za -
mon. Ráadá sul áp ri lis ban gya -
kor la ti lag nem esett az esô.
Schmidt Ta más, a Du na-Drá va
Nem ze ti Park osz tály ve ze tô je az
ár hul lá mok el ma ra dá sá nak kö -
vet kez mé nyei rôl szól va ki fej tet -
te, a ke ve sebb víz a ha lak ívá sá -
ra is ha tás sal le het. Töb bek közt
a ponty, a sül lô és a ke szeg fé lék
sza po ru la ta csök ken het. Mind -
emel  lett az ala csony víz ál lás a
két él tûek sza po ro dá sá nak sem
ked vez. Je len tô sen csök ken het
a bé kák szá ma is, ez vi szont ha -
tás sal lesz a víz ben, il let ve an -

nak kör nyé kén élô ma da rak
táp lá lék hoz ju tá sá nak esé lyei re,
pél dául ke ve sebb éle lem hez
jut nak a gém- és gó lya fé lék is.
Cik li kus ság meg fi gyel he tô volt
más kor is, ezért nem tu laj do nít -
juk a hely ze tet ég haj lat vál to zás -
nak, mond ja az osz tály ve ze tô.

„Árletörô ver seny a hal pia -
con”, ír ja a Nép sza va. Je len leg
éven te sze mé lyen ként 3,7 kg,
élô súly ban szá mol va pe dig
5,5–6 kg ha lat fo gyasz tunk – je -
len tet te be a friss ada to kat
Orosz Sán dor, az idén 50 éves
Hal ter me lôk Or szá gos Szö vet -
sé ge és a Ter mék ta nács ügy ve -
ze tô el nö ke. Ez a mennyi ség a
ten ger rel szin tén nem ren del -
ke zô oszt rá kok fo gyasz tá sá nak
alig a fe le, az eu ró pai uniós át -
lag nak pe dig csu pán a ne gye de.
A ter mék ta nács mintegy 100
tag ja ad ja a ha zai hal ter me lés
90%-át, ez éven te át la go san 23
ezer ton na. A piac ra ke rü lô ha -
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ga sabb ra ké szí tet ték, s az egyik
ol da lá ra egy zsá kot sze rel tek, eb -
be fo gó dott meg a le bo rí tott, s
me  ne kül ni aka ró hal. Kes ke -
nyebb  re ké szí tet ték, hogy a nád
kö zött könnyebb le gyen le nyom -
ni. Ezt a tí pust azon ban már nem
csak a nád ban hasz nál ták. 1913-
ban, Gár dony ban léhés he lyett
drót há lót sze rel tek rá, ez két ok -
ból volt jobb: a nád nem szag gat -
ta el, és job ban megérez ték, ha a
hal ne kiütô dött. A kez de mé nye -
zô nek még a ne vé re is em lé kez -
tek, Vö rös La jos nak hív ták. Egy
év alatt az egész ta von el ter jedt a
drót há lós vál to zat. 1914-ben Su -
ko rón egy más sal szem ben két
zsá kot sze rel tek, így több hal fért
be le, de nem vált be, mert a szer -
szá mot ol dalt dönt ve kell ki emel -
ni, és így az egyik bôl ki bo rul tak a
ha lak, las sabb is volt a mun ka. Az
egy zsá kos sal öt ször-hat szor bo rí -
tot tak, míg a ket tes sel egy szer.

1920-ban a fel sô ka ri kát
meg na gyob bí tot ták. Ez zel nôtt a
szé les sé ge, ve le az ûr tar tal ma,
az ed di gi alul szé les, felül hir te -
len kes ke nye dôt a nád ban le -

nyom ni ne héz volt. Az új eny -
hén öb lö sö dôt könnyebb volt le -
nyom ni. 1925-ben na gyobb volt
a víz, kiala kult a 2 m ma gas ta -
po ga tó, de az apa dás sal vissza -
tér tek a ré geb bi hez. Azután el -
hagy ták a nyél vé gé rôl a fo gan -
tyút, a ga mót, pár év múl va vis-
sza tér tek hoz zá. 1938-ban a
vesszô vá zat vas rá má ra cse rél -
ték, idô be telt mi re meg ta lál ták
a meg fe le lô mé re tet és a vas
bor dák vas tag sá gát. Ez to vább
tart, míg a fa tö rik, kor had. 40 év
alatt kiala kult egy tí pus, ami a
leg ked vel tebb szer szám ja lett a
velencetavi ha lá szok nak. Fél
nap alatt el ké szí tet ték, 10–20 Ft-
ból ki jött, és 20.000.- Ft ér té kû
ha lat ki fog tak ve le, amíg tönk re
nem ment. Ez zel szem ben egy
ha lász hasz nált 50 db szárnyas-
varsát, amit da ra bon ként más fél
na pig ké szí tet tek, s 18.000 Ft ára
ha lat fog hat tak ve le, a 20 vég
cér na há ló 400 Ft-ba ke rült 20
na pig ké szült, 10.000.- Ft-nyi
ha lat zsák má nyol tak ve le.

A zsákostapogatóhoz ha son ló
szer szá mok más fe lé is ta lál ha -

tók, (bugyrosháló Gyôr kör nyé -
kén, seg ges ta po ga tó a Ti szán,
nyo mó há ló vagy pók a Du nán,
klonja a Szá ván,) de kap cso lat
nem mu tat ha tó ki kö zöt tük. In -
kább az a ta nul ság, hogy a kö rül -
mé nyek ha tá sá ra ha son ló dol gok
jut nak az em be rek eszé be. 

Még egy ér de kes ség fi gyel he -
tô meg: a ve len cei ha lá szok há -
rom cso port ra oszt ha tók: az
1. Hely be li ré gi ha lá szok, akik -

nek ôsei is azok vol tak. 
2. Új ha lá szok, akik más mes ter -

sé get el hagy va let tek azok.
3. Más vi zek rôl ide ke rült ha lá -

szok.

A zsákostapogató kiala ku lá -
sá nál meg fi gyel he tô, hogy a ki ta -
lá lók, ala kít ga tók mind a má so -
dik cso port ba tar toz nak. En nek
oka nyil ván az, hogy nem kö ti
ôket a ha gyo mány. („Öreg apám
is így csi nál ta.”) Vi szont egy idô
után – mi kor a fia ta lok to váb bi
vál toz ta tá sok kal áll nak elô –,
már ôk azok, akik ra gasz kod nak
az ál ta luk ki ta lált „ré gi hez”

Solymos Ede

Hazai
LAPSZEMLE



lak két har ma da ha gyo má nyo -
san ponty, 11%-a bu sa, 11,7%-a
af ri kai har csa, 4%-a amur, 1%-a
ôs ho nos har csa. Ki sebb meny -
nyi  ség ben vá sá rol nak a ma gya -
rok úgy ne ve zett ne mes vagy
rab ló ha la kat. Orosz Sán dor
meg  je gyez te, az utób bi idô ben
ör  ven de te sen nö ve ke dett a
piszt  ráng irán ti ke res let. Az ága   -
zat éves ár be vé te le 12–14 mil -
liárd fo rint. Ha zánk hal ex port ja
nem je len tôs, a ter me lôk el sô -
sor ban a ha zai pia con ér té ke sí -
tik árui kat. A be ho za tal nagy ré -
sze ten ge ri hal, il let ve egyéb
ten ger gyü möl csei. Je len leg az
élôponty 600–800 Ft/kg, az af ri -
kai har csa 1300–2000 Ft/kg, de a
nagy ke res ke del mi ak ciók al kal -
má ból ezek nek szin te fe léért le -
het vá sá rol ni. A ha zai hal for gal -
ma zást saj nos nem a piac, ha -
nem né hány nagy hal ke res ke dô
cég irá nyít ja. Nem a fo gyasz tók,
ha nem a ke res ke dôk ver sen ge -
nek. Né ha a ter me lôi, vagy még

az ön költ sé gi ár alá is nyom ják
a ke res ke del mi ára kat. Ez zel
kí ván ják elér ni a vá sár lói kört,
fel te he tôen más áruk nál kom -
pen zál nak. Ezt ter mé sze te sen a
szu per- és hipermarketek ké pe -
sek meg ten ni. A ha zai ból szár -
ma zó for ga lom 90%-ban ha las -
ta vak ból ke rül ki, 10%-a sza bad
vi zek bôl. 

„Ôs ho nos ha lak jön nek a
meg tisz tu ló Du ná ba”, tu dó sít a
Blikk. Sú lyo san kör nye zet -
szennye zô, ál lí tot ták a köz pon ti
cse pe li szenny víz tisz tí tó épí té -
se el len til ta ko zók. A leg fris -
sebb ta nul má nyok sze rint
azon ban a gi ga be ru há zás nak
kö szön he tôen pár éven be lül
nem csak ôs ho nos ha lak kal né -
pe sül het be új ra a Du na, de
akár még fü röd ni is le het majd
a fo lyó ban. A Cse pe len épü lô
Szenny víz tisz tí tó Te lep a bein -
du lá sa után 95%-ban tisz tí tott
víz fo lyik majd a Du ná ba. 

A tisz tí tó te le pen bio ló giai lag,
azaz bak té riu mok kal tisz tít ják
majd a vi zet. Elô ször egy rá -
cson fo lyat ják át a szenny lét,
az tán üle pí tik, el tá vo lít ják a víz
fel szí nén ma radt koszt, az
iszap ban ta lál ha tó szer ves
anya go kat pe dig bak té riu mok -
kal bont ják le. Ezután fer tôt le -
ní tik és vissza ve ze tik a Du ná ba
a tisz ta vi zet. A Tem ze fo lyó
szin te élet te len ál la po tát is ha -
son ló mó don ál lí tot ták hely re.
Ma már szá mos ôs ho nos hal
„köl tö zött” vissza a fo lyó ba.

„El na pol ták a ti szai cián -
pert”, ad ja hí rül a Szí nes Lap. 
A nagy bá nyai arany bá nyát mû -
köd te tô Transgold SA el len a
ma gyar ál lam ál tal in dí tott, hat
éve hú zó dó cián per ben a Fô vá -
ro si Bí ró ság hét fôn újabb ha -
lasz tás ról dön tött, a tár gya lást
ok tó ber 15-re na pol ta.

Dr. Dobrai La jos
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LÁ PI PÓC (UMBRA KRAMERI) 
– GÔ TE CSAP DÁ BAN

A Mis kolc ta pol cán ere dô és He jô kürt nél Ti szá ba
tor kol ló He jô patak va ló já ban ma már nem lé te -
zik. Vi zét a He jô ke resz tú ri osz tó mû a Sa jó ba te -
re li, így tor ko lat kö ze li ré szét csak a szû kebb
kör zet bôl össze gyü lem lô vi zek táp lál ják. Mégis,
ez utób bi víz te rü let is je len tôs ter mé sze ti ér té ket
tart fenn: a lá pi pócnak egy igen erôs és sta bil
po pu lá ció ját. Ezt felis mer ve a Ma gyar Hal ta ni
Tár sa ság 2005. ôszén vé dett ség re ja va sol ta a
patak al só, Ne mes bikk és He jô kürt kö zöt ti sza -
ka szát.

A Hejômente (HUBN20030) egyi ke azok nak a
kiemelt je len tô sé gû, kü lön le ges ter mé szet-
megôr zé si te rü le tek nek, ahol a Bük ki Nem ze ti
Park mun ka tár sai rend sze res vizs gá la to kat foly -
tat nak. A Nem ze ti Biodiverzitás-monitorozó
Rend szer (NBmR) ke re té ben pél dául Ne mes bikk
ha tá rá ban éven te fel mér jük a gô te ál lo mányt. E
cél ból 2006. áp ri li sá ban csap dá kat he lyez tünk ki
min ta vé te li te rü le tünk re, egy – a He jô pa tak kal
köz vet len kap cso lat ban ál ló, ta va szon ként se kély
víz zel bo rí tott sásrétre. A gô te csap da há zi lag

elôál lí tott esz köz, ame lyet úgy ké szí tünk, hogy
egy ás vány vi zes mûanyagpalack fel sô har ma dát
le vág juk, majd a fel sô részt meg for dít va vissza -
tol juk az al só ba. A fla kon ból ez ál tal tu laj don kép -
pen egy át lát szó, kis mé re tû var sa kép zô dik, ame -
lyet le szúrt pál cá val rög zí tünk a víz alatt. Meg le -

A Ma gyar Hal ta ni tár sa ság hí rei

Lá pi póc a gô te csap dá ban 
(Csá szár Zsu zsan na fel vé te le)



pe té sünk re áp ri lis 14-én és 29-én a gô ték mel lett
egy-egy adult, kb. 8 cen ti mé te res lá pi póc is fog -
lya lett csap dáink nak. Elô ke rü lé sük újabb bi zo -
nyí té ka an nak a je len tôs ter mé sze ti ér té ket kép vi -
se lô hal ál lo mány nak, amely a víz te rü let vé del mét
in do kol ja.

Gomb kö tô Pé ter

AZ OJTOZ 
FEL SÔ SZA KA SZÁ NAK HA LAI

2006. jú liu sá ban – a sep si szent györ gyi Nemere
Ter mé szet vé del mi Egye sü let meg hí vá sá nak és a
Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság tá mo ga tá sá -
nak kö szön he tôen – részt ve het tem a Nemere
hegy ség ter mé sze ti ér té kei nek fel tá rá sá ban és a
be mu ta tá su kat cél zó tan ös vé nyek ter ve zé sé ben.
A mun ka so rán egye bek közt a Kár pát-me den ce
ke le ti ha tár vi dé kén ta lál ha tó Ojtoz fo lyó hal fau -
ná já ról is ada to kat gyûj töt tünk. 

A kis fo lyó Ojtoz köz ség fe let ti sza ka sza szin te
érin tet len er dei kör nye zet ben, szik lás, kö vek kel
bé lelt ter mé sze tes me der ben fut. Szé les sé ge a
vizs gá lat ide jén át la go san 6–10 m volt, mély sé ge
több nyi re 30–50 cm kö zött vál to zott, de a so dor -
vo nal ban és a zú gók alat ti me den cék ben né hol a
1,5 mé tert is meg ha lad ta. A me der bô vel ke dik
ter mé sze tes zú gók ban, ame lyek alatt piszt ráng -
tar tó me den cék kép zôd tek. Né hány mes ter sé ge -
sen kiala kí tott zú gó is akad, de a ha lak sza bad
moz gá sát ezek sem aka dá lyoz zák. 

Ak ku mu lá to ros ku ta tói ha lász gé pünk kel 4 faj
je len lé tét mu tat tuk ki a fo lyó sza ka szon. A há rom
gya ko ribb faj, a für ge cselle (Phoxinus phoxi-
nus), a kövicsík (Barbatula barbatula) és a bo tos
kölönte (Cottus gobio) egyaránt mintegy 30–30
szá za lé kát tet te ki a fo gott egyed szám nak, míg a
se bes piszt ráng (Salmo trutta m. fario) ará nya
10% kö rül ala kult. A kis víz ho za mú, vál to za tos
med rû mel lék pa ta kok ban vi szont ki zá ró lag ez

utób bi faj for dult elô, rend sze rint több ko rosz -
tály ban is. Az iva dé kok ál ta lá ban a se kély vi zû,
csen de sebb öb lök ben rej tôz köd tek, a na gyobb
pél dá nyok a mé lyebb me den cé ket ré sze sí tet ték
elôny ben. Kör nye ze ti vi szo nyai és hal kö zös sé ge
alap ján az Ojtoz fel sô sza ka sza ti pi kus pél dá ja a
piszt ráng zó ná nak, emel lett egy ter mé sze ti szép -
sé gek ben és ér té kek ben bô vel ke dô cso dá la tos
vi dék.

Nagy La jos

A TI SZAI INGOLA 
(EUDONTOMYZON DANFORDI) 
ÚJABB ÉSZ LE LÉ SE A TI SZÁ BAN

2006. szep tem ber 23-án a Ti sza Kis ar alat ti sza -
ka szán, kö ze lebb rôl a 701,5 fkm tá jé kán a ti szai
ingolának egy fia tal, 42 mm hosszú sá gú lár vá ja
ke rült elô a fo lyó ból. A fo ko zot tan vé dett ingolafaj
– szi ta kö tô lár vák ke re sé se köz ben – egy ka nyar

utá ni vissza for gó vi zû öböl lágy üle dé ké bôl ke rült
a sû rû sze mû, szú nyog há ló ból ké szí tett me rí tô -
há ló ba. 

A fo ko zot tan vé dett, 250.000 Ft esz mei ér ték -
kel bí ró körszájú it te ni elô ke rü lé se ör ven de tes,
de nem kü lö nö seb ben meg le pô, hi szen ész le lé sé -
nek hely szí ne csu pán né hány ki lo mé ter rel esik
lej jebb a Györe és mun ka tár sai ál tal 2001-ben
pub li kált, Nagy ar és Ti va dar kö zöt ti le lô hely nél.
Ar ra azon ban fel hív ja a fi gyel met, hogy a fajt az
al sóbb fo lyó sza ka szo kon is ér de mes ke res ni.
Megerô sí ti ezt, hogy a 2004. évi ta va szi ár víz után
270 fo lyam ki lo mé ter rel lej jebb, Ti sza fü red nél is
elô ke rült a ti szai ingolának egy jól fej lett, 19 cen -
ti mé te res lár vá ja. Az igaz ság hoz azon ban hoz zá
tar to zik, hogy ez utób bi pél dány már nem volt
élet ben, ami kor meg ta lál ták, így nem le het tud ni,
hogy hon nan sod ró dott idáig.

Ja kab Ti bor, Harka Ákos
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Az Ojtoz fel sô sza ka sza (Nagy La jos fel vé te le) A ti szai ingola fia tal lár vá ja (Harka Ákos fel vé te le)
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Cik künk ben a Ha lá szat 1957.
jú lius–szep tem be ri szá mait te -
kint jük át. 

Mi vár a ha lak ra az atom -
kor szak ban? – ol vas hat juk a
jú liu si szám ve zér cik ké ben. Az
írás azt a té mát jár ja kö rül,
hogy az atom erô mû vek – mint
az atom kor szak új lé te sít mé -
nyei, a jö vô ol csó ener gia for rá -
sai – mi ként hat nak majd a vi -
zek re, a ben nük lé vô élô lé -
nyek re, fô ként a ha lak ra. A kö -
zel jö vô új je len sé ge lesz a ter -
mé sze tes vi zek hô ter he lé se, a
su gár zó anya gok táp lá lék lánc -
ban to va ha la dó ára da ta – egé -
szen a kony hán kig… Lát szó lag
ve szé lyes hely zet be ke rült az
em be ri ség, de a szer zô meg -
nyug tat: „A tu do mány ôrt áll!
De ôrt áll nak azok is, akik nem
min dig, és fô leg nem min dent
bíz nak a tu do mány ra. Így pél -
dául azok az óceántúli há -
ziasszo nyok, akik a piac ra me -
net a be vá sár ló ko sa rak ba
Geiger-Müller su gár zás mé rôt
rej te nek, és mie lôtt meg ven -
nék az ebéd re va ló ten ge ri ha -
lat, fü lük re il lesz tik an nak
hall ga tó kagy ló ját, kém le lik a
ke tye gô han got.” (A XX. szá zad
má so dik fe le el hoz ta az atom -
kort. Az 1960-as évek ele jé re
új tu do mány ág szü le tett, a
radioökológia. Azóta cso dás
ered mé nyek lát ták meg a nap -
vi lá got és sú lyos balese tek tör -
tén tek. Ma is kü lö nös hely zet
van: az „atom há bo rú” és az
„atom bé ke” fél év szá za da csa -
tá zik egy más sal…)

A ha lá szat gé pe sí té se egy re
sür ge tôbb feladat len ne – ír ta
Né meth Sán dor egy ko ri sze ge -
di fô ag ro nó mus. Ala po san ele -
mez te cik ké ben, hogy me lyek
len né nek a leg fon to sabb gé pe -
sí te ni va lók (víz moz ga tás szi -
vattyú zás sal, csó na kok haj tá -
sa, nád- és hí nár vá gás, ga bo na
mag tá ri be- és ki tá ro lá sa, trá -
gya szó rás, köz úti hal szál lí tás).
A szer zô nem ért egyet azok kal

a lel ken de zôk kel, akik a kor
di va tos vi sel ke dé sé vel él ve,
egy-egy szi vattyú üzem be he -
lye zé se kor a ha lá szat gé pe sí té -
sé nek di na mi kus fej lô dé sé rôl
szá mol nak be. (Iga za volt! Or -
szá gos gon dunk, hogy a nagy
so ro zat ban gyár tott, ezért ol -
csóbb gé pek alig al kal maz ha -
tók min de nütt. Szak mánk
nagy sá ga és a ta vak egye di kü -
lönb sé ge miatt egy-egy gé pe sí -
té si feladat szin te a gyá ri, gyár -
tá si null szé riá val kielé gít he tô.
Ez pe dig na gyon drá ga. És ez
ma is így van.)

Nyá ri ha lá szat a tó gaz da -
ság ban cím mel Antalfi An tal
ala pos ta nul mányt írt er rôl a
„nem sze re tem” mun ká ról.
Több elô ké szí té si mód szert be -
mu ta tott, így a csalianyag
szak  sze rû ete té sét, a há ló zást,
a hal ke ze lést, a víz fris sí tést
stb. Ja vas la ta: a haj na li oxi -
gén hiány el múl ta után és a
késôdélutáni órák ban dol goz -
zunk. A me leg, dé li órák ban ne
ha lásszunk. Te her gép ko csi ra
3–4 km-es tá vol ság nál 1 kg kö -
rü li pon tyok ból 100 l víz ben
25–30 kg-ot szál lít sunk. (Ezt a
cik ket ma is ér de mes átol vas -
niuk azok nak, akik já rat la nok
a té má ban. Tör té ne ti leg is ér -
de kes az 1957-es év: ek kor in -
dult el a nyá ri pia ci hal ke res -
ke del mi for gal ma zá sa. Aze lôtt
ku rió zum volt a jú nius-jú liu si
ha lász lé az ét ter mek ben.
Ezek  ben a hó na pok ban még a
HTSZ-ek ha lász csár dái is hal -
hiánnyal küz döt tek. Ma már el
se tud juk kép zel ni, hogy a
ponty fél év szá za da még sze zo -
ná lis áru cikk volt.)

A cseh szlo vá kiai Zyvocisna
vyroba szak lap ban hosszab -
ban fog lal koz tak a kü lön fé le
Chlorella zöldalgafajok ne ve -
lé si és tö meg ter me lé si vi szo -
nyai val. A leg na gyobb, kí sér le -
ti leg a leg jobb ter me lé si ered -
ményt a 120–125 mil lió/ml
sejt szám nál ér ték el. „Csak le -

ve gô vel va ló szel lôz te tés nél li -
te ren ként 3,18 g/nap bio ló giai
massza volt az ered mény, mely
mennyi ség 10,2 g/nap-ra emel  -
ke dett, ami kor a le ve gô höz
10% CO2-t ve gyí tet tek. Az ered -
mény igen al kal mas ar ra, hogy
bi zo nyí té kot szol gál tas son a
Woynarovich-féle szén trá gyá -
zás ér té ké nek fel mé ré sé hez,
hi szen az is lé nye gé ben szén -
dio xi dot jut tat a víz be, és ez zel
fo koz za a ta vak pro duk ti vi tá -
sát.” (A nagy vi lág szá mos or -
szá gá ban iga zol ták a Woy na ro -
vich-módszer ha las ta vi ha té -
kony sá gát. Kül föl dön a tu dós
ku ta tók is elis me rôen szól tak a
trá gyá zá si tech ni ká ról, kiemel -
ve azt, hogy min den víz tí pus nál
ha tá sos megol dás.)

Ap rócs ka hír: „A Hal ér té ke -
sí tô vál la lat 1957. el sô fe lé ben
össze sen 2350 q egy- és két nya -
ras tenyészpontyot szál lí tott a
ha las ta vak és a ter mé sze tes vi -
zek be né pe sí té sé re. A szál lí tás
90 ha las va gon-for du lót tett ki.”
(1956 ta va szán 1650 q te nyész -
pontyot szál lí tot tak a HALÉRT
va gon jai val a gaz da sá gok. A
fel fu tás ör ven de tes, mert bi zo -
nyít ja a te nyész anyag gya ra po -
dá sát. A gaz da sá gok fu va ro zó -
esz kö  zei csak 1963-ra bô vül tek
annyi ra, hogy a te nyész anyag-
szál  lí tás már tel jes egé szé ben
köz  úton tör tén he tett.)

Hosszabb cikk fog lal ko zott
a „Tu do mány és gya kor lat a
ter mé sze tes vi ze ken” té má val.
A fel ve tett kér dé sek: (1) a
halasvizeket érin tô ipa ro sí tás,
ön tö zés, duz zasz tás, erô mû vek
lé te sí té se – ugyanis ezek ha tá -
sa a jö vô ben a szö vet ke ze ti ha -
lá szat lét kér dé se le het. (2) Elô -
tér be ke rül het a hol tá gak, ter -
mé sze tes ta vak, egyéb ál ló vi -
zek né pe sí té sé nek megol dá sa,
az in ten zí vebb gaz dál ko dás ér -
de ké ben. A HAKI (Bp.) már 7
éve fog lal ko zott a té má val, s
ígé re tes ered mé nyeik van nak.
(3) Nem is mer jük elég gé a ter -

50 éve ír tuk



mé sze tes vi zek össze tett éle tét.
A la bor ered mé nyek „egy az
egy ben” nem vi he tôk át a gya -
kor lat ba. To váb bi ku ta tá sok
kel le nek. (Csak az utol só pont -
hoz fû zök egy-két gon do la tot.
A ké miai víz elem zé sek alap ján
víz tí pu so kat ka punk. Uta lok
Ma ucha Re zsô csil lag diag ram -
já ra. A ke vés víz tí pust lát va az
1950-es évek vé gén a kiemelt
kér dés az lett, hogy egy-egy
hal faj szá má ra al kal mas-e a
vi zünk. „Ön ma gá val bi zo nyít -
son a hal!” – mon dot ta egy kor
Oeconomo György, a Hal gaz -
da sá gi Tröszt né hai fô ag ro nó -
mu sa. Ha egy hal faj élet ké pes,
jó a kör nye zet hez va ló al kal -
maz ko dó ké pes sé ge, ak kor „ki -
har col ja” ma gá nak a meg fe le -
lô po zí ciót. Tisz telt Ol va sóm!
Em lé kez zünk csak az ezüst ká -
rász hi he tet le nül gyors tér nye -
ré sé re. Hány és hány hal faj,
ke szeg fé lék, sü gér fé lék tûn tek
el rö vid idô alatt a hal gaz da sá -
gaink ból és a ti szai hol tá gak -
ból csu pán azért, mert az
ezüst ká rász „el vet te” az élet -

fel té te leik va la me lyi két. Auszt -
rá liá ban a be te le pí tett ponty
tet te ezt a termé sze tes vízi hal -
ál lo mány nyal. Azt mond  hat -
nám, hogy egy-egy vi ru lens
hal faj szin te „ma gá ra szab ja” a
kör nye ze tét, olyas for mán,
mint a sza bó te szi az öl tö -
nyeink kel. A kon fek ciós ru há -
zat csak a kez de tek ben elég,
de hogy a „kör nye ze ti öl tö zet”
ké nyel mes, könnyû vi se le tû le -
gyen, a tes tünk re, az ala kunk -
ra kell szab ni! Egyes ha laink
er re job ban ké pe sek, mint má -
sok! A sok hal faj nak együt te -
sen és kü lön-kü lön is sok fé le
kör nye ze ti igé nye és szám ta -
lan al kal maz ko dó ké pes sé ge
lé te zik. Fi gyel jük meg, így
lesz nek az egyes vi zeink nek
nyer te sei és vesz te sei, dia dal -
mas és por ba súj tott ha lai. Új
di na mi kus egyen súly ala kul ki
és ez új fel té te le ket kö ve tel.
Hogy mi min den ben? Ezt bi -
zony jó len ne elô re tud ni!) 

Mi lyen volt a ba la to ni sül lô -
ívás 1957-ben? – tet te föl a kér -
dést a cikk cí mé ben Woy na ro -

vich Elek. Rossz ered ménnyel
zá rult, mert az áp ri lis 15–17-e
kö zöt ti szél vi ha rok fe ne kes tôl
fel for gat ták a Ba la tont. A több
mint 2500 sül lô fész ket vas tag
iszap lep te el, az ik rák be ful -
lad tak. Fon tos megál la pí tás: a
sül lô ösz tö nö sen nem tud ja ki -
vá lasz ta ni azo kat az ívóhe-
lyeket, ahol a ke lés majd biz -
ton sá gos lesz! Azért kel lett ezt
a szer zô nek ki je len te nie, mert
volt olyan „tu dós”, aki 1956-
ban ezt hir det te! (Ez zel a
megál la pí tás sal a cikk író ja
fel men tet te azo kat a tó gaz da -
sá gi hal te nyész tô ket is a hoz zá
nem ér tés vád ja alól, aki ket
azért sza pul tak, mert a nagy-
tavi ívatásuk ered mé nyét oly -
kor a szél vi ha rok tönk re tet -
ték. Egy ko ri fô nö kö met, Né -
meth Sán dort, 1958-ban sza bo -
tázzsal is meg vá dol ták, mert
hipofizálással kény sze rít tet te a
pon tyo kat az ívás ra, így azok
nem ta lál hat ták meg az esz -
mé nyi, vé dett ívóhelyet. Ez a
cikk meg men tet te…) 

Tasnádi Ró bert
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BOLGÁR TOKTELEPÍTÉSEK.
Bul gá riá ban az el múlt tíz év ben
össze sen 550 ezer db vá gó to kot,
vi zát és ke cse gét he lyez tek ki a
Du ná ba. A te le pí tett ha lak egy
ré szét je löl ték, így azt a vá gó tok
pél dányt is, ame lyet 1 kg-os
súly ban 2002-ben a tö rökor szá -
gi Ordu vá ros kö ze lé ben fog tak
ki a Fe ke te-ten ger bôl. E ha lat
az elô zô év ben Russzénál he -

lyez ték ki a Du ná ba, 300 g-os
súly ban. Újab ban ké szül nek a
sima tok ál lo mány pót lá si prog -
ram já ra is. Eurofish Magazine,
3/2007.

LEHALÁSZÁSI MÓDSZER ÉS
HÚSMINôSÉG. A le ha lá szás so -
rán a pon tyot több fé le ked ve -
zôt len ha tás éri, ami tük rö zô dik
egyes élet ta ni jel lem zôk ben és

vég sô so ron a hal hús mi nô sé gé -
ben is. Len gyel ku ta tók az élet -
ta ni mu ta tó kat ha son lí tot ták
össze a bel sô, il let ve a kül sô
halágyban tör té nô le ha lá szás -
nál. Az el sô eset ben a le ha lá -
szott ha la kat a köz pon ti tá ro ló -
ba szál lí tot ták, majd át folyó vi -
zes tar tó há lón pi hen tet ték, csak
ez után ke rül tek a tárolótavak-
ba. A má so dik mód szer nél a pi -
hen te tés el ma radt, a ha lak köz -
vet le nül a tárolótavakba ke rül -
tek. Mind két le ha lá szá si mód,
majd a szál lí tás csök ken tet te a
hús szárazanyagtartalmát, an -
nak kö vet kez té ben, hogy a
hosszabb ideig tar tó oxi gén -
hiány miatt a vér bôl na gyobb
mennyi ség ben ke rül víz a hús -
ba. (A pi pá ló ponty a fel szí ni vi -
zet le ve gô vel ke ver ten nye li el,
és bo csát ja át ko pol tyúin.) El té -
rôen ala kult a hús ban lé vô vér,
és a ma gas ener gia tar tal mú fos-
z fá tok mennyi sé ge a két le ha lá -
szá si mód nál. A hús ban lé vô

Mirôl számol be
aa  kküüllffööllddii  ssaajjttóó??



zsír sav frak ciók ará nya a két le -
ha lá szá si mód nál ha son ló vál -
to zá so kat mu ta tott: a le ha lá szás
és a szál lí tás kö vet kez té ben nôtt
a te lí tett és a több szö rö sen te lí -
tet len zsír sa vak rész ará nya,
ugyanak kor csök kent az egy -
sze re sen te lí tet le ne ké. A tar tó -
há lós pi hen te tés so rán csök -
kent a te lí tett, ugyanak kor nö -
ve ke dett az egy sze re sen és a
több szö rö sen te lí tet len zsír sa -
vak rész ará nya. Ezek a vál to zá -
sok ar ra utal hat nak, hogy a fo -
ko zott ener gia igény idô sza ká -
ban a szer ve zet el sô sor ban az
egy sze re sen telitetlen zsír sa vak
hasz no sít ja. A fris sí tô víz zel el -
lá tott kül sô halágy al kal ma zá sa
le rö vi dí ti azt az idô tar ta mot,
ame lyet a tó ban a pon tyok nagy
sû rû ség ben töl te nek el, így lé -
nye ge sen csök ken ti az oxi gén -
hiány fel lé pé sé nek ve szé lyét,
le he tô vé te szi, hogy a ko pol tyú
és a bôr meg tisz tul jon. Mi vel
azon ban a szál lí tás elôtt a pon -
tyok a kül sô halágyban rö vi -
debb idôt töl te nek el, mint az
át fo lyó vi zes tar tó há lón, az élet -
ta ni mu ta tók re ge ne rá ló dá sa
nem tel jes kö rû. A bel sô halágy-
ban tör té nô le ha lá szás nál a ku -
ta tók a tárolótavakba tör té nô
ki he lye zés elôtt az át fo lyó vi zes
pi hen te tést ajánl ják, ahol a
pon tyok vi szony lag gyor san re -
ge ne rá lód nak, az eh hez szük sé -
ges esz kö zö ket a kor sze rû tó -
gaz da ság elen ged he tet len ré -
szé nek tart ják. Komunikaty
Rybackie 4/2007.

HALÁSZATI TERMÉKEK CSO -
MAGOLÁSI TECH NO LÓ GIÁ JA.
Az Eurofish szer ve zet új kiad -
vá nya a ha lá sza ti ter mé kek cso -

ma go lá si tech no ló giái kö zött
se gít eliga zod ni az ér dek lô dôk -
nek. Cí me: A Guide to Packag -
ing Technology for Seafood
Value-addition. Az an gol mel lett
fran cia nyel ven is meg je lent.
To váb bi in for má ció és meg ren -
de lés: www.eurofish.dk vagy
info@eurofish.dk

OVULÁLTATOTT KAVIÁR. Egy
ka viár ter me lé si cél lal fenn tar -
tott len gyelor szá gi tok ál lo -
mány  ban össze ha son lí tot ták a
ha gyo má nyos (a hal fel nyi tá sá -
val tör té nô) ik ra el vé tel és az
ovu lál ta tott ik ra ter me lé si jel -
lem zôit. A vizs gá la to kat mester-
séges kö rül mé nyek közt ne velt
lé nai tok ik rá sok kal vé gez ték
el. Az in vivo ik ra el vé tel re az
orosz Sz. B. Poduska 1999-ben
pub li kált mód sze ré vel ke rült
sor, egy más után két rész let -
ben, mintegy 2 órás el té rés sel,
te kin tet tel az ik ra sza ka szos
éré sé re. Az így nyert ik ra men-
nyi sé ge nem ma radt el lé nye ge -
sen a ha gyo má nyos (te hát az
anya hal el pusz tí tá sá val já ró) el -
já rás ered mé nyé tôl. (Az el té rés
csak ab ból adó dik, hogy egy
har ma dik ovu lál ta tást már nem
ér de mes el vé gez ni.) A test súly -
hoz vi szo nyí tott ik ra mennyi ség
az ovu lál ta tott el já rás nál 12,67,
míg a kont roll nál 14,40% volt. A
ka viár ké szí tés so rán az új mód -
szer nél kony ha só ol dat tal tör -
tént a ke ze lés, ami a ka viár ban
5,0% alat ti só tar tal mat, az un.
„Malossol” mi nô sé get biz to sí -
tot ta. Komunikaty Rybackie
4/2007.

PONTYMONOGRÁFIA HATOD-
SZOR. A né metor szá gi Westarp

Wissenschaften kiadó 6. át dol -
go zott kiadás ban je len tet te meg
Werner Steffens: Der Karpfen c.,
a ha lá sza ti szak iro da lom ban
ma már klasszi kus nak szá mí tó
mun ká ját. Az új kiadást Robert
Arlinghaus kiegé szí tet te a ponty
hor gá sza tá val fog lal ko zó fe je -
zet tel. Österreichs Fischerei,
August/Sept., 2007.

UKRÁN KEREKASZTAL. Áp ri -
lis ban kerekasztal kon fe ren ciát
tar tot tak az Uk raj ná ba ha lat
szál lí tó leg na gyobb cé gek kép -
vi se lôi (Nor vé giá ból, Viet nam -
ból, a Fe röer-szi ge tek rôl, Iz -
land ról, Skó ciá ból, Ka na dá ból
és Spa nyolor szág ból), a hal im -
port tal fog lal ko zó uk rán cé gek -
kel és a kor mány zat kép vi se lôk -
kel az uk rán hal piac 2007/2008.
évi ala ku lá sá ról. A cél a ke res -
ke del mi for ga lom prob lé mái -
nak meg vi ta tá sa, a ke res ke del -
mi aka dá lyok el há rí tá sa és a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok mó do sí tá -
sa volt. An nak el le né re, hogy a
ha lá sza ti ter mé kek im port ja
Uk raj ná ban je len tô sen emel ke -
dett az el múlt év ben, az igé nyek
e ter mé kek bôl még messze
nem te kint he tôek kielé gí tett -
nek. A szak ér tôk a ke res let fo -
lya ma tos nö ve ke dé sét a gaz da -
sá gi fel len dü lés sel és az egész -
sé ges ter mé kek re irá nyu ló na -
gyobb fi gye lem mel ma gya ráz -
zák. Az uk rán ha lász flot ta csök -
ke nô fo gá si ered mé nyei is fo -
koz zák az im port fel fu tá sát. A
ta nács ko zá son a vállakozói
szer   ve ze tek, nagy kö vet sé gek,
ke res ke del mi ban kok meg fi -
gye lôi is je len vol tak. Eurofish
Magazine, 3/2007.

Dr. Pintér Károly
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Hibaigazítás

Lapunk elôzô, 2007/2. számának 74–77. oldalán 
Dr. Székely Csaba megemlékezését közöltük. 

A szerzô neve a nyomdai mûveletek során lemaradt, amiért az érintettektôl
és az Olvasóktôl elnézést kérünk!
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2007/218/EK A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. már cius
28.) az Eu ró pai Ha lá sza ti Ala pot ter he lô kö zös sé gi
kö te le zett ség vál la lá si elô irány za tok nak a 2007. ja -
nuár 1-jé tôl 2013. de cem ber 31-ig tar tó idô szak ra
vo nat ko zó, tag ál la mok kö zöt ti in di ka tív felosz tá sá -
ról szó ló C(2006) 4332 vég le ges ha tá ro zat mó do sí -
tá sá ról (az ér te sí tés a C(2007) 1313. szá mú do ku -
men tum mal tör tént)
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L95, 2007. áp ri lis 5. 37.
ol dal

Bi zott ság 498/2007/EK ren de le te (2007. már cius 26.)
az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ról szó ló 1198/2006/EK ta -
ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok megál la pí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L120, 2007. má jus 10.
1. ol dal

2007/345/EK A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. má jus
10.) a piszt rán gok ví ru sos vér fer tô zé se (VHS) és a
piszt ráng fé lék fer tô zô vérképzôszervi el ha lá sa
(IHN) ne vû hal be teg sé gek kö zül egy vagy több te -
kin te té ben men tes öve ze tek és men tes hal gaz da sá -
gok jegy zé ké nek lét re ho zá sá ról szó ló 2002/308/EK
ha tá ro zat I. és II. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról (az
ér te sí tés a C(2007) 1989. szá mú do ku men tum mal
tör tént) (1)
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L130, 2007. má jus 22.
16. ol dal

Az EFTA Felügye le ti Ha tó ság ha tá ro za ta 394/06/COL
(2006. de cem ber 13.) a la za cok fer tô zô vér sze gény -
sé gé vel (ISA) fer tô zött nor vég gaz da sá gok ból va la -
mennyi hal el tá vo lí tá sá ról szó ló, Nor vé gia ál tal
meg kül dött ak tua li zált prog ram jó vá ha gyá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L132, 2007. má jus 24.
36. ol dal

A Ta nács 643/2007/EK ren de le te (2007. jú nius 11.)
a 41/2007/EK ren de let nek az At lan ti Ton hal Vé del -
mé re Lét re ho zott Nem zet kö zi Bi zott ság aján lá sá -
ban meg ha tá ro zott, a kékúszójú ton hal ra vo nat ko -
zó hely reál lí tá si terv te kin te té ben tör té nô mó do sí -
tá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L151, 2007. jú nius 13.
1. ol dal

2007/409/EK A Ta nács ha tá ro za ta (2007. jú nius
11.) a kö zös ha lá sza ti po li ti ka alap ján tör té nô re -
gio ná lis ta nács adó tes tü le tek felál lí tá sá ról szó ló
2004/585/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L155, 2007. jú nius 15.
68. ol dal

Ta nács 676/2007/EK ren de le te (2007. jú nius 11.)
az Észa ki-ten ger ben élô sima le pény hal és kö zön -

sé ges nyelv hal ha lá sza tá ra vo nat ko zó több éves
terv lét re ho zá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L157, 2007. jú nius 19.
1. ol dal

2007/429/EK A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. jú nius
18.) a tôkehalállomány hely reál lí tá sá ra irá nyu ló
kü lön le ges meg fi gye lé si prog ram lét re ho zá sá ról
szó ló 2005/429/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról (az ér -
te sí tés a C(2007) 2550. szá mú do ku men tum mal
tör  tént)
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L160, 2007. jú nius 21.
28. ol dal

A Ta nács 708/2007/EK ren de le te (2007. jú nius 11.)
az ide gen és nem ho nos fa jok nak az ak va kul tú rá -
ban tör té nô al kal ma zá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L168, 2007. jú nius 28.
1. ol dal

A Ta nács 754/2007/EK ren de le te (2007. jú nius 28.)
az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK
ren de let nek egyes hal ál lo má nyok ra vo nat ko zó ha -
lá sza ti le he tô sé gek és az ah hoz kap cso ló dó fel té te -
lek te kin te té ben tör té nô mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L172, 2007. jú nius 30.
26. ol dal

A Ta nács 809/2007/EK ren de le te (2007. jú nius 28.)
az eresz tô há lók ról szó ló 894/97/EK, 812/2004/EK
és 2187/2005/EK ren de let mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L182, 2007. jú lius 12.
1. ol dal

A Ta nács 865/2007/EK ren de le te (2007. jú lius 10.)
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 ren de let mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L192, 2007. jú lius 24.
1. ol dal

A Bi zott ság 875/2007/EK ren de le te (2007. jú lius
24.) az EK-Szer zô dés 87. és 88. cik ké nek a ha lá sza -
ti ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mini -
mis) tá mo ga tá sok ra va ló al kal ma zá sá ról és az
1860/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L193, 2007. jú lius 25.
6. ol dal

A Ta nács 1100/2007/EK ren de le te (2007. szep tem -
ber 18.) az eu ró pai an gol na ál lo mány hely reál lí tá -
sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek megál la pí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L248, 2007. szep tem -
ber 22. 17. ol dal

EU ha lá sza ti jogszabályfigyelô
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Az MTA Ál lat or vos-tu do -
má nyi Ku ta tó in té ze te
évek óta fo ko zott fi gye -

lem mel kí sé ri a Ma gyaror szág -
ra be te le pí tett, be hur colt vagy
ak tí van be ha tolt hal fa jok be -
teg sé gei nek, kü lö nös te kin tet -
tel pa ra zi ta fau ná já nak ala ku lá -
sát. Az utób bi évek ben el sô sor -
ban a gébfélék (Gobiidae)
gyors ter je dé se ösz tö nöz te ezt a
mun kát. Bár ezek nek a vizs gá -
la tok nak a hal gaz dák elô for du -
lá sá nak ta nul má nyo zá sa nem
volt el ter ve zett cél ja, a pa ra zi -
ta fau na sze zo ná lis ala ku lá sá ra
vég zett vizs gá la tok le he tô vé
tet ték, hogy a kór ta ni mun ka
mel lett ichthyológiai meg fi gye -
lé se ket is te gyünk. Ko ráb bi
vizs gá la taink so rán (MOL NÁR

1992; 1996) meg gyô zôd tünk ar -
ról, hogy a vé dett, és rit ka elô -
for du lá sú nak tar tott tarkagéb a
Du na egyik leg gya ko ribb hal fa -
ja, s elekt ro mos ké szü lék kel
egy kis sza ka szon több tu cat
egyede fog ha tó. Meg le pô nek
bi zo nyult vi szont, hogy a Ba la -
ton ból már 1972-ben (BÍ RÓ
1972) ki mu ta tott fo lya mi géb
[Neogobius fluviatilis (Pallas)]
el sô pél dá nyai a Du ná ból csak
1984-ben ke rül tek elô (PIN TÉR
1989). Ter mé sze tes volt ezért,
hogy a Kessler géb [Neogobius

kessleri (Günther)] el sô ki mu -
ta tá sa al kal má ból (ERÔSS ÉS

GUTI 1997) ez utób bi hal faj
para zi tás fer tô zött sé gét ta nul -
má nyoz ni kezd tük (MOL NÁR ÉS

BASKA 1998), s azok ból né hány
be hur colt élôs kö dôt ír tunk le
(MOL NÁR 2000). Már ezen vizs -
gá la tok so rán fel hív tuk a fi gyel -
met ar ra, hogy a Kessler
géb meg je le né sét a tarkagéb
[Pro terorchinus marmoratus
(Pallas)] ál lo má nyá nak fo gyá sa
kö ve ti, bár eb ben az idô ben a
két hal faj ból még kö zel azo nos
egyed szá mot tud tunk fog ni.

Miu tán GUTI (1999) a Syrman-
géb [Neogobius syrman (Nord -
mann)], majd GUTI ÉS MTSAI

(2003) a kerekfejû géb [N.
melanostomus (Pallas)] ma -
gyaror szá gi elô for du lá sá ról is
hírt adott, a gébfélék pa ra zi ta -
fau ná já nak vizs gá la tát nagy szá -
mú hal vizs gá la tá ra ter jesz tet tük
ki. Idô köz ben a ma gyaror szá gi
hal fau na újabb faj jal gya ra po -
dott, ugyanis GUTI (2005), va la -
mint HARKA ÉS MTSAI (2005) a csu-
pasztorkú géb [Neogobius gym-
notrachelus (Kessler)] du nai elô -
for du lá sá ról is be szá mol tak.
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Meg fi gye lé sek a Bu da pest kör nyé ki 
Du na-sza kasz gébfaunájának 

vál to zá sá ra vo nat ko zóan
Mol nár Kál mán és Szé kely Csa ba

MTA Ál lat or vos-tu do má nyi Ku ta tó in té ze te, 1143 Bu da pest, Hun gá ria krt. 21

A Du na szentend rei sza ka sza a Bükkös-patak be fo lyá sa fe lett, ala csony
víz ál lás nál. Eb ben az idô szak ban a gébek zö mé ben a part hoz kö ze li

kö vek mö gött vol tak meg fog ha tók
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A gébfélék gyors és vá rat lan
ter je dé sét töb ben, pl. AHNELT ÉS

MTSAI (1998) va la mint HOLČIK ÉS

MTSAI (2003) az ik rák nak és ha -
lak nak a ha jók bal laszt ví zé vel
tör té nô aka rat lan szál lí tá sá val
ma gya ráz zák, s ugyaner re a
tény re ve ze tik vissza a Neo -
gobius melanostomus és Pro -
terorhinus marmoratus meg je -
le né sét az Egye sült Ál la mok és
Ka na da édes vi zei ben (JUDE ÉS

MTSAI 1992; VANDER PLOEG ÉS

MTSAI 2002; PHI LIPS ÉS MTSAI 2003;
CORCUM ÉS MTSAI 2004), il let ve a
Bal ti-ten ger ben (SAPOTA 2004).
Bár ERÔS ÉS MTSAI (2005) a
ponto-caspi gobiid fa jok nak a
ma gyar Du na-sza ka szon va ló
el ter je dé sé rôl egy nem zet kö zi
lap ban rész le tes ana lí zist ad tak,
pa ra zi to ló giai vizs gá la taink so -
rán meg le pôd ve ész lel tük, hogy
az ichthyológusok fi gyel mét el -
ke rül te, hogy ezek a hal fa jok
nem csu pán gaz da gít ják a Du na
hal fau ná ját, ha nem an nak je -
len tôs átala ku lá sát is okoz zák,
ami nek egyik je le a tarkagéb ál -
lo má nyá nak drasz ti kus vissza -
szo rulá sa.

Je len köz le mény ben a Du -
na Szentend rei sza ka szán vég -
zett több éves kór ta ni vizs gá la -
tok alap ján, egy nem zet kö zi
lap ban rész ben már kö zölt
ered mé nyek fel hasz ná lá sá val
(MOL NÁR 2006) szá mo lunk be a
gébfaunának az adott Du na-
sza ka szon meg fi gyelt ala ku lá -
sá ról.

Anya gok és mód sze rek

Kór ta ni vizs gá la taink hoz a
ha  la kat, köz tük a gébféléket a
Du ná ból 1989-tôl kezd ve
a szentend rei Du na-sza ka szon,
a Bükkös-patak be fo lyá sá nak
kö ze lé ben gyûj töt tük be. A ha -
lak gyûj té sé re rész ben elekt ro -

mos ha lász gé pet, rész ben iva -
dék há lót hasz nál tunk. A fe nék -
la kó ha lak fo gá sá ra csak az
elôb bi gyûj té si mód bi zo nyult
meg fe le lô nek. 2004 vé géig az
adott te rü let rôl 111 tarkagébet,
128 Kessler gébet, 175 kerekfe-
jû gébet és 53 fo lya mi gébet
gyûj töt tünk be. A fo gott ha lak
mé re te 3–15 cm kö zött vál ta ko -
zott. A ha la kat élô ál la pot ban,
oxi gén nel töl tött mû anyag-zsá -
kok ban szál lí tot tuk a la bo ra tó -
rium ba, ahol a pa ra zi to ló giai
vizs gá lat elôtt fa ju kat meg ha tá -
roz tuk.

Ered mé nyek

Ichthyológiai vizs gá la taink
ered mé nyeit az 1. táb lá zat ban
fog lal tuk össze.

Az ered mé nyek ér té ke lé se

A vizs gált ha lak ból vég zett
pa ra zi to ló giai bon co lá sok ered -
mé nyei rész ben már köz lés re
ke rül tek (MOL NÁR 1992, 1996,
2000, 2006; MOL NÁR ÉS BASKA
1998). Ugyanak kor a vizs gá la -
tok hoz 1989 és 2006 kö zött
gyûj tött vi szony lag nagy szá mú
hal anyag le he tô sé get ad az
adott Du na-sza kasz ra be ter jedt
gébfajok fa ji össze té te lé nek
nyo mon kö ve té sé re. A vizs gá la -
tok el sô ré szé ben (MOL NÁR

1996) ka pott ada tok a tar ka géb
do mi nan ciá ját su gall ják, jól le -
het a kö vet ke zô év ben (ERÔS ÉS

GUTI 1997) már be szá molt a
Kessler géb elô for du lá sá ról
ezen a te rü le ten. A to váb bi
gyûj té sek a tar ka géb ál lo má -
nyá nak ro ha mos csök ke né sét
bi zo nyí tot ták, mely nek va ló szí -
nû sé gét MOL NÁR ÉS BASKA (1998)
vizs gá la ta már je lez te, jól le het
ab ban az idô ben csu pán a
Kessler géb kon ku ren ciá já val
kel lett szá mol ni. Bár 2000 és
2003 kö zött az el té rô ha lász -
mód sze rek miatt nem áll nak
ren del ke zés re meg fe le lô ada -
tok, nem két sé ges, hogy két
újabb gébfaj tér hó dí tá sa zaj lott
le, amely 2004-ben vég zett vizs -
gá la taink sze rint a tarkagéb
drasz ti kus meg fo gyá sát ered -
mé nyez te. Ugyanezek a vizs gá -
la tok újabb meg le pe tés sel is
szol gál tak, ugyanis a két újon -
nan meg je lent gébfaj, a kerek-
fejû géb és fo lya mi géb be gyûj -
tött egye dei nek szá ma 2004-
ben felül múl ta a Kessler géb
egye deiét. A fo lya mi géb és
kerekfejû géb meg je le né se és
gyors el sza po ro dá sa nem volt
tel je sen vá rat lan, hi szen AHNELT
ÉS MTSAI (1998), HOLČIK ÉS MTSAI

(2003) va la mint CORCUM ÉS

MTSAI (2004)  már be szá mol tak
ezen hal fa jok ra pid sza po ro dá -
sá ról. Ami fel tét le nül em lí tést
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1. táb lá zat: A Du na szentend rei sza ka szán 1989 és 2005 kö zött 
gyûj tött gébfélék szá má nak ala ku lá sa

Vizs gá lat Gyûj tés mód ja  Tar ka géb Kessler géb Kerekfejû Fo lya mi 
éve db  db géb   db   géb db 

1989–1997 Elekt ro mos gép 82 – – –  
1998 Elekt ro mos gép 17 86 – –  
1999 Elekt ro mos gép 6 6 – –  
2000–2003 Hú zó há ló – 1 – –  
2004 Elekt ro mos gép – 8 63 50  
2005 Elekt ro mos gép 6 27 112 3  
2006 Elekt ro mos gép – 11 83 3 

Össze sen  111 139 258 56  
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ér de mel, az a tény, hogy a táj -
ide gen gébfajok ma már a Du na
leg kö zön sé ge sebb hal fa jai nak
szá mí ta nak, s lét szá muk mesz -
sze fe lül múl ja, né hány, a Du ná -
ban kö zön sé ges nek tar tott hal -
faj nak az ál lo má nyát. Kü lö nö -
sen a fo lya mi géb in vá ziós me -
cha niz mu sa ér de kes. Ezt a ha -
lat BÍ RÓ (1972) már 1971-ben ki -
mu tat ta a Ba la ton ból, és né hány
egye dé nek gyûj té sé re már a
Du ná ból is ko ráb ban sor ke rült
(PIN TÉR 1989), ugyanak kor az
in ten zív el sza po ro dás ra csak az
utób bi évek ben ke rült sor.
A fent leír tak nak rész ben el -
lent mond, hogy az utób bi két
év ben a fo lya mi géb pél dá nyai
csak szór vá nyo san ke rül tek elô.
Bár a fe ke te-ten ge ri gébfajok
észak-i rá nyú in vá zió ja és trans-
kontinentális ex pan zió ja a ha -
jók bal laszt vi ze ál tal el fo gad ha -
tó ma gya rá zat, a hal fau na ilyen
gyors vál to zá sa mégis meg le pô.
Úgy tû nik, hogy az utóbb ki mu -
ta tott Syrman géb és csupasz-
torkú géb, még vi szony lag ala -
cso nyabb szá mú po pu lá ció val
kép vi sel te ti ma gát, legalábbis a
vizs gált Du na-sza ka szon egye -
dei ket nem tud tuk be gyûj te ni.
Ugyanak kor va ló szí nû, hogy a
tarkagéb ál lo mány elô for du lá sa
egy re in kább szór vá nyos sá vá -
lik, s meg ma ra dá suk ra csak bi -
zo nyos élet te rek (refugiumok)
ad nak le he tô sé get, ami re az is
utal, hogy rit ka egye dei ket az
utol só gyûj té sek so rán csak a
pa ta kok be fo lyói nál tud tuk fel -
lel ni. Meg fo gyá su kat a kö zel
azo nos igé nyû ro kon fa jok tér bi -
tor lá sa mel lett va ló szí nû leg
azok, el sô sor ban a Kessler
gébek ra ga do zó ter mé sze te
okoz za, ami re bi zo nyí ték ként
szol gál, hogy a bon colt ha lak
be lé ben az ál ta lunk ke re sett pa -
ra zi ták mel lett gyak ran ta lál -

tunk fé lig emész tett gébeket és
a gébek jel leg ze tes pik ke lyeit.
Vizs gá la taink ar ra utal nak,
hogy a be te le pült gébfajok kö -
zül a kerekfejû géb ta lál ta meg
leg job ban élet fel té te leit a Du -
ná ban, ahol je len leg az egyik
leg gyak rab ban elô for du ló hal -
faj nak te kint he tô. Úgy vél jük,
hogy a jö vô ben a tar ka géb va -
ló ban vé de lem re szo ru ló hal faj -
já vá lik, jól le het ko ráb ban, is -
mer ve azok né pes po pu lá ció ját,
az ál lat vé del mi tör vé nye ket
ma gunk és mun ka tár saink
gyak ran meg mo so lyog tuk. Fel -
té te lez zük, hogy ada taink a ha -
zai gébfajok du nai ter je dé sé re
és a hal po pu lá ció vál to zá sá ra
hasznos in for má ció kat szol gál -
tat nak, ugyanak kor tisz tá ban
va gyunk a vizs gá la tok ban rej lô
hi ba le he tô ség gel is, ami ab ból
adó dik, hogy vizs gá la taink csu -
pán a Du na egy rend kí vül szûk
szeg men sé re ter jed tek ki.

Kö szö net nyil vá ní tás 

A mun ka az FVM „A hal gaz -
dál ko dá si te vé keny sé gek tá mo -
ga tá sá ra kiírt 2005. évi pá lyá -
zat” anya gi tá mo ga tá sá val jött
lét re. Kö szö ne tet mon dunk
Patakiné Os to ros Györ gyi nek a
ha lá sza tok so rán nyúj tott se gít -
sé géért.

OBSERVATIONS ON THE
CHANGE OF THE FAU NA
OF GOBIID FISHES IN THE
DANUBE STRETCH ABOVE

BU DA PEST

Mol nár K. –  Szé kely Cs.

SUMMARY

During a survey on the para-
site fau na of Danube fishes
from 1996 to 2006 authors made

A Szentend rei Du na-sza ka szon már 1998-ban meg je lent Kessler géb, 
ill. a csak 2004-tôl ki mu ta tott fo lya mi géb né hány ki fej lett pél dá nya 
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some observations on the
change of the ichthyofauna of
gobiid fishes, as well. While col-
lecting fishes with an electric
device until 1998 authors could
catch only the tubenose goby
[Proterorchinus marmoratus
(Pallas)] from the gobiid fishes.
The first specimens of the
Kessler’s goby [Neogobius kess-
leri (Günther)] of Black Sea ori-
gin were caught in 1998, but at
that time they already outnum-
bered the members of the tube
nosed gobies. Following this
period two new spe cies of gob-
ies, the river goby [N. fluviatilis
(Pallas)] and the round goby [N.
melanostomus (Pallas)] invaded
the Hungarian stretch of the
Danube. In 2004 and 2005 the
three invading newcomer spe -
cies became ones of the most
common and frequent fishes of
the Danube. Alongside the ra -
pid invasion of the Neogobius
spp. the number of the tube
nosed goby became drastically
reduced and seldom specimens
of this earlier common fish
were found only in refugees.
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Ha zánk tá ji és ter mé sze ti
ér té kek ben egyik ki emel  -
ke dôen ér té kes táj egy sé -

ge a Du na-ka nyar és ben ne a Pi -
lis és a Vi seg rá di-hegy ség. A ré gió
ugyanak kor má ra a ro ha mo san
ter jesz ke dô fô vá ro si agg lo me rá -
ció ál tal fo ko zot tan ve szé lyez te -
tett. A víz fo lyá sok élô vi lá ga kü lö -
nö sen ér zé ke nyen rea gál a nö -
vek vô mér té kû kör nye ze ti ter he -
lés re és saj ná la tos mó don az
utób bi évek ben több kör nye ze ti
havaria is ve szé lyez tet te a tér ség
kisvízfolyásainak élô vi lá gát. Nem
is mert azon ban, mi ként vál to zott
a tér ség hal fau ná ja az ép pen egy
év ti ze de vég zett in ten zív halfau-
nisztikai fel mé rés óta (ld. ERÔS
1998a). 

A tér ség hal fau ná já ról több
köz le mény is tá jé koz tat (pl.
JÁSZFALUSI 1950, BOTTA ÉS TÁR SAI

1984, ERÔS 1997, 1998a), mely nek
rész le tes át te kin té se ERÔS (2000)
mun ká já ban ta lál ha tó. A táj egy ség
hal fau ná já nak leg fon to sabb ter -
mé sze ti ér té ke a Pe té nyi-már ná -
nak az iro da lom sze rint több pa -
tak ban is elô for du ló po pu lá ció ja,
amely ál lo má nyok a du nán tú li
kisvízfolyások utol só elô for du lá si
ada tai. A táj egy ség bôl leírt vál to -
za tos hal együt te sek (hal tár su lá -
sok) kiala ku lá sá nak oka a vál to za -
tos dom bor za ti, hid ro ló giai és geo -

mor fo ló giai vi szo nyok nak kö szön -
he tô (ERÔS 1997, ERÔS ÉS SEVCSIK
2004). ERÔS ÉS SEVCSIK (2004) köz -
le mé nye, no ha fog lal ko zott a tér -
ség hal együt te sei vel, nem tért ki
az egyes víz fo lyá sok hal fau ná já ra
és nem vizs gált a hal fau na vál to -
zá sait, össze vet ve azt a ko ráb bi
fel mé ré sek kel. Dol go za tunk cél ja,
hogy át te kin tést nyújt son a tér ség
hal fau ná já ról az újabb és több
éven ke resz tül vég zett fel mé ré sek
tük ré ben.

Anyag és mód szer

Fel mé ré sein ket össze sen 8
kisvízfolyáson (1. áb ra), a Ba rát-
pa ta kon (Bé kás me gyer), a Dera-
patakon (Szentend re), a Bük kös-
pa ta kon (Szentend re),a Kalicsa-
patakon (Du na bog dány-Ta hi), az
Apát kú ti–pa ta kon (Vi seg rád), a
Ma lom-pa ta kon (Dö mös), a
Maróti-patakon (Pi lis ma rót), és a
Já nos-pa ta kon (Esz ter gom-Tát)
vé gez tük. Elô ször vizs gál tuk a
Kalicsa-patak, a Barát-patak, a
Dera-patak, és a Já nos-pa tak hal  -
fau ná ját. 

2002 ôszén kezd tük az ala po zó
min ta vé te lein ket, majd 2003 má -
ju sá tól, ok tó be réig in ten zí ven
vizs gál tuk a tér ség pa tak jait.
2005-ben, a je len tô sebb víz fo lyá -
so kon megis mé tel tük min ta vé te -

lein ket. Min den pa tak nál tö re -
ked tünk ar ra, hogy legalább há -
rom, abio ti kus- és bio ti kus tu laj -
don sá gai ban ha tá ro zot tan kü lön -
bö zô min ta vé te li sza kaszt je löl -
jünk ki. A min ta vé te li sza ka szok
hossza, – a te rü let adott sá gai nak
meg fe le lôen – 50 és 100 mé ter
kö zött vál toz tak. A ku ta tást kistel-
jesítményû elekt ro mos ha lász -
gép pel vé gez tük. 

Ered mé nyek

A fel mé rés alap ján 31 hal faj
elô for du lá sát si ke rült bi zo nyí ta -
nunk a hegy ség víz fo lyá sai ból (1.
táb lá zat). A 31 ki mu ta tott faj ból 7
tör vény ál tal vé dett 1 fo ko zot tan
vé dett.

Jel lem zôen a tor ko la ti sza ka -
szok mu tat ták a leg na gyobb faj -
szá mot. Eze ken a te rü le te ken
rend sze re sen fog tuk az el sô sor -
ban Du ná ra jel lem zô hal fa jok fia -
tal egye deit, ezál tal a pa ta kok ból
ki mu ta tott fa jok szá ma is emel -
ke dett. A 8 vizs gált víz fo lyás kö zül
egye dül a Kalicsa-patakból nem
si ke rült ha lat gyûj te ni, míg a Ba -
rát-pa tak ból 12, a Dera-patakból
4, a Bük kös-pa tak ból 17, az Apát -
kú ti-pa tak ból 18, a Ma lom-pa tak -
ból 12, a Maróti-patakból 16, a Já -
nos-pa tak ból 10 hal fajt si ke rült
ki mu tat nunk.

HALÁSZAT Vol. 100. (2007) pp. 147–152.
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A Vi seg rá di-hegy ség és a Pi lis 
pa tak jai nak halfaunisztikai vizs gá la ta

Sevcsik And rás1, Mol nár Ist ván Lotár2
1Pest Kör nyé ki Ma da rász Kör

2Pi lis Ter mé szet vé del mi Egye sü let
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Salmonidae

Se bes piszt ráng (Salmo trutta
m. fario) – a ko ráb bi halfaunisz -
tikai fel mé ré sek kö zül KE RESZ -
TESSY (1992) és ERÔS (1998a) je lez -
te az Apát kú ti-pa tak ból. Az ál ta -
lunk vizs gált pa ta kok kö zül, az
Apát kú ti-pa tak ban for dult elô je -
len tôs szám ban. A Vi seg rád ha tá -
rá ban új raépí tett völgyzárógátas
tó fö löt ti rész tôl egé szen a patak
for rás vi dé kéig ki zá ró la gos volt a

jelenléte.Az Apát kú ti-pa tak ba te -
le pí tés sel ke rült. A faj öko ló giai
ha tá sa a pa tak ban élô ter mé sze te -
sen ho nos fa jok ra nem tisz tá zott.
To váb bi ku ta tást igé nyel!

Esocidae

Csu ka (Esox lucius) – Ko ráb bi
fel mé ré sek kö zül az Apát kú ti-pa -
tak ból KERESZTESSY (1992), míg a
Bükkös-patak tor ko la ti sza ka szá -
ról ERÔS (1997, 1998a) jel zi. 2005-

ben a Maróti-patak te le pü lé sen
be lü li sza ka szán 4 iva dé kát fog -
tuk meg. 

Cyprinidae

Bodorka (Rutilus rutilus) – a
ko ráb bi pub li ká ciók alap ján a
Bük kös-pa tak ból és az Apát kú ti-
pa tak ból is mert (KERESZTESSY
1992, ERÔS 1998a).A Barát-patak
„11-es” út és a torkolatközti sza -
ka szon mér sé kelt gya ko ri sá gú, a
Já nos-pa tak 111-es szá mú út és a
tor ko lat köz ti sza ka szon mér sé -
kelt gya ko ri sá gú, a Bükkös-patak
tor ko la ti sza ka szán mér sé kelt
gya ko ri sá gú, az Apátkúti-patak
tor ko la ti sza ka szán 2 pél dányt,
míg a vá ro si sza ka szán egy fel nôtt
pél dá nyát si ke rült meg fog nunk, a
Ma lom-pa tak tor ko la ti sza ka szán
4, a Maróti-patak tor ko la ti sza ka -
szán 3 iva dé kát ta lál tuk.

Nyúl do moly kó (Leuciscus leu-
ciscus) – a hegy ség pa tak jai ból
csak ERÔS (1998a) je lez te. A Ma -
lom-pa tak, és az Apátkúti-patak
tor ko la ti sza ka szán mér sé kelt
gya ko ri sá gú nak, míg a Bükkös-
patak tor ko la ti sza ka szán rit ká -
nak ítél tük.

Fe jes do moly kó (Leuciscus
cephalus) – az ed di gi faunisz ti kai
fel mé ré sek sze rint a hegy ség pa -
tak jai ban ál ta lá no san el ter jedt,
kö zön sé ges faj nak mond  ha tó
(JÁSZFALUSI 1950, BOTTA ÉS TÁR SAI

1984, KE RESZ TESSY 1992, ERÔS
1998a). A Ba rát-patak tor ko la ti
sza ka szán mér sé kel ten gya ko ri, a
11-es út fe let ti sza ka szon rit ka, a
Dera-patak szentend rei sza ka -
szán a leg gya ko ribb hal faj, a
Maróti-patak vá ro si sza ka szán 1
pél dá nyát si ke rült meg fog nunk, a
Já nos-pa tak leg gya ko ribb hal fa ja
volt, a Ma lom-pa tak tor ko la ti sza -
ka szán 6 pél dányt si ke rült fog -
nunk, a Bükkös-patak tor ko la ti és
vá ro si sza ka szán a leg gya ko ribb
hal faj volt fo gá saink ban, az

Jel ma gya rá zat
* : 1–5 egyed/100m
** : 5–25 egyed/100m
*** : több mint 25 egyed /100 m.
T – Tor ko la ti sza kasz

K – Te le pü lé sen be lü li sza kasz
F – Fel sô sza kasz
V – Tör vény ál tal vé dett
FV – Tör vény ál tal fo ko zot tan 

vé dett

1. táb lá zat: Fo gá si ered mé nyek a Vi seg rá di-hegy ség és a Pi lis pa tak jain
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Apátkúti-patak Ör dög ma lom-víz -
esés alat ti sza ka szá nak leg gya ko -
ribb hal fa ja volt.

Jász (Leuciscus idus) – a ko -
ráb bi fel mé ré sek kö zül csak Erôs
(1998a) em lí ti a Bükkös-patak és
az Apátkúti-patak tor ko la ti ré szé -
rôl. A Barát-patak tor ko la ti sza ka -
szá ról 3 pél dányt fog tunk, a Já -
nos-pa tak 111-es szá mú út alat ti
ré szén mér sé kelt gya ko ri ság gal
for dul tak elô fia tal egye dei, a
Bükkös-patak tor ko la ti ré szén
iva dé kai gya ko ri nak mond ha tók,
az Apát kúti-patak tor ko la ti sza ka -
szán mér  sé kelt gya ko ri sá gú nak
ta lál tuk, a Ma lom-pa tak tor ko la ti
sza ka szán 1 iva dé kát si ke rült
meg fi gyel nünk.

Ba lin (Aspius aspius) – ko ráb bi
fel mé ré sek nem jel zik a tér ség
pa tak jai ból. A Maróti-patak te le -
pü lé sen be lü li sza ka szán 2005-
ben 3 iva dé kát fog tuk meg.

Ponty (Cyprinus carpio) – ko -
ráb bi fel mé ré sek nem jel zik elô -
for du lá sát a hegy ség pa tak jai ból.
A Barát-patak 11-es szá mú út fe -
let ti sza ka szán, a Maróti-patak te -
le pü lé sen be lü li sza ka szán és a
Bükkös-patak tor ko la tán 1–1 pél -
dányt fog tunk.

Com pó (Tinca tinca) – meg je -
le né se ezek ben a víz fo lyá sok ban
vé let len sze rû, ál ta lá ban te le pí té -
sek kö vet kez té ben for dul hat elô.
A Barát-patak 11-es szá mú út
alat ti sza ka szá ról 1 pél dányt fog -
tunk meg. 

Für ge cselle (Phoxinus phoxi-
nus) – JÁSZFALUSI (1950) a hegy ség
pa tak jai ban gya ko ri faj ként pub -
li kál ta a csel lét. BOTTA ÉS TÁR SAI

(1984) a Ma lom-pa tak ból em lí tik,
KERESZTESSY (1992) a Ma lom-pa -
tak ból és a Maróti-patakból. ERÔS
(1998) már csak a Maróti-patak-
ból jel zi. Fel mé ré seink so rán mi
is ki zá ró lag eb ben a pa tak ban ta -
lál tuk. A patak Pi lis ma rót te le pü -
lé sen át fo lyó sza ka szán és a fel sô

sza ka szon a kö vi csík mel lett a
leg gya ko ribb hal faj volt. 

Küsz (Alburnus alburnus) – a
ko ráb bi faunisztikai pub li ká ciók
kö zül KERESZTESSY (1992) a Bük -
kös-pa tak ból je lez te, ERÔS (1998)
a Bükkös-patak és az Apátkúti-
patak al só és tor ko la ti sza ka szok -
ról em lí ti. Fel mé ré sünk alap ján a
Barát-patak tor ko la ti és a 11-es út
alat ti sza ka szá nak leg gya ko ribb
fa ja volt, a Já nos-pa tak ban mér sé -
kel ten gya ko ri, az Apátkúti-patak
tor ko la ti sza ka szán rit ká nak bi zo -
nyult, míg a Bükkös-patak tor ko -
la ti sza ka szán, iva dé kai je len tôs
szám ban for dul tak elô.

Suj tá sos küsz (Alburnoides
bipunctatus) – ERÔS (1998) az
Apát kú ti-pa tak ból em lí ti, mint rit -
ka fajt. A Já nos-pa tak ból 2 pél -
dányt si ke rült meg fog nunk, míg
az Apát kú ti-pa tak ból mind össze 1
pél dá nyá val ta lál koz tunk 2003-
ban, a völgy zá ró gát alat ti sza ka -
szán. 2005-ben már nem fog tuk
meg a suj tá sos küszt a tér ség víz -
fo lyá sai ban. A Já nos-pa tak víz -
után pót lá sát a Len cse he gyi-bá -

nya szi vattyúi biz to sí tot ták 2004-
ig. En nek kö vet kez té ben je len he -
tett meg a suj tá sos küsz is, a nö -
ve ke dett víz ho zam és gyor sabb
víz áram lás miatt. A szi vattyú zás
meg szû né sé vel a patak idô sza -
kos sá vált, így a ha lak elô for du lá -
sa is eset le ges.

Paduc (Chondrostoma nasus)
– ki zá ró lag ERÔS (1998) em lí ti,
mint rit ka fajt a Bükkös-patak és
az Apátkúti-patak tor ko la ti sza ka -
szai ról. A Maróti-patak tor ko la ti-
és te le pü lé sen be lü li sza ka szá ról
egy-egy iva dé kát si ke rült meg -
fog nunk, a Ma lom-pa tak tor ko la -
ti sza ka szán 4 pél dányt, a Bük -
kös-patak tor ko la ti sza ka szán
iva  dé kai je len tôs szám ban sze re -
pel  tek fo gá saink ban és az Apát -
kúti-patak tor ko la ti sza ka szán
iva dé kait gya ko ri nak ta lál tuk.
Iva dé ká nak ál lo má nya a patak
tor ko la ti sza ka szán a Du na víz ál -
lá sá nak függ vé nyé ben vál toz hat.

Szil va or rú keszeg (Vimba
vimba) – ko ráb bi fel mé ré sek
nem jel zik a hegy ség víz fo lyá sai -
ból. Iva dé kai a pa tak tor ko la tok -

1. áb ra: Min ta vé te li pon tok a Vi seg rá di-hegy ség és a Pi lis pa tak jain
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ban elô for dul hat nak. A Bük kös-
patak tor ko la ti sza ka szá ról ke rült
elô 2 pél dá nya.

Már na (Barbus barbus) – ERÔS
(1998a) mint rit ka, tor ko la tok ban
elô for du ló fajt em lí ti, és leír ja az
Apát kú ti-pa tak ból. Fel mé ré sünk
fo lya mán a Dera-patak szentend -
rei sza ka szán 1 pél dá nyát, a
Bükkös-patak tor ko la ti sza ka szán
2 pél dá nyát je gyez tük fel, míg az
Apátkúti-patak tor ko la ti sza ka -
szán, mér sé kel ten gya ko ri nak ta -
lál tuk.

Pe té nyi-már na (Barbus pe -
tenyi complex) – JÁSZFALUSI (1950)
leírá sá ban gya ko ri faj ként sze re -
pel a hegy ség ben. BOTTA ÉS TÁR SAI

(1984) mun ká ja nem jegy zi a Pe -
té nyi-már nát. KERESZTESSY (1992)
az Apát kú ti-pa tak ból és a Ma lom-
pa tak ból ír ta le, míg ERÔS (2000)
az Apát kú ti pa ta kot és a Bük kös-
pa ta kot jel zi elô for du lá si te rü le -
te ként. Az Apátkúti-patak völgy -
zárógátas tá ro zó já nak épí té se, je -
len tôs za va rást je len tett a faj nak.
Így 2003-ban rit ká nak ta lál tuk fo -
gá saink ban. A 2005-ös felméré-
seinkkor már egy erô sö dô po pu -
lá ciót ta lál tunk. Ter mé sze te sebb
kor elosz lás sal. Et tôl füg get le nül,
ez a po pu lá ció is kü lö nö sen ve -
szé lyez te tett, ki tett az em be ri ha -
tá sok nak. A Bük kös-pa tak ban
2003-ban fo gott 3 pél dány Szent -
end re bel te rü le té rôl ke rült elô.
2005-ben már nem ta lál tuk meg a
fajt a pa tak ban. 

Fe nék já ró kül lô (Gobio gobio)
– kö zép hegy sé gi pa ta kok gya ko ri
hal fa ja. BOTTA ÉS TÁR SAI (1984) és
KERESZTESSY (1992) az Apát kú ti-
pa tak ból, a Bük kös-pa tak ból és a
Ma lom-pa tak ból jel zi. ERÔS
(2000) azon ban a Ma lom-pa tak -
ból már nem ír ta le a fajt. Fel mé -
ré sünk fo lya mán a Dera-patak
cso bán kai sza ka szá ról 5 pél dá -
nyát, al só, szent end  rei sza ka szá -
ról 150 pél dá nyát, az Apátkúti-

patak tor ko la tán 10 pél dá nyát, a
vi seg rá di sza ka szon 12 pél dá nyát,
a Bük kös-patak tor ko la ti sza ka -
szán rit ká nak, míg a vá ro si ré -
szén gya ko ri nak ta lál tuk a fe nék -
já ró kül lôt.

Kí nai razbóra (Pseu do ras bora
parva) – a mun kán kat meg elô zô
fel mé ré sek kö zül csak ERÔS
(1998a) jel zi, mint rit ka fajt a
Bükkös-patak és az Apátkúti-
patak tor ko la ti szak szán. A ku ta -
tá sunk fo lya mán a Barát-patak
tor ko la ti és kö zép sô sza ka szán
rit ká nak ta lál tuk, a Maróti-patak
Pi lis ma rót bel te rü le ti sza ka szán 1
pél dá nyát fog tuk meg, a Já nos-
pa tak ban szin tén rit ká nak bi zo -
nyult, a Ma lom-pa ta kon 3 pél dá -
nyát fog tuk meg, a Bükkös-patak
vá ro si sza ka szá ról 1 pél dá nyát si -
ke rült ki mu tat ni. 2005-ben már
az Apátkúti-patak tor ko la ti sza ka -
szán is meg fog tuk a razbórát.

Szi vár vá nyos ök le (Rhodeus
sericeus) – ko ráb bi pub li ká ciók
nem jel zik a tér ség pa tak jai ból.
Fo gá saink ban rend sze res, kis
szám ban elô for du ló faj. El sô sor -
ban a pa ta kok al só és kö zép sza -
ka szán fog tuk meg. A Barát-patak
kö zép sza ka szán, a Bük kös-patak
tor ko la ti sza ka szán, a Ma lom-pa -
tak al só sza ka szán és a Já nos-pa -
tak kö zép sza ka szán mér sé kel ten
gya ko ri volt, míg az Apátkúti-
patak tor ko la ti sza ka szán és a
Maróti-patak te le pü lé sen be lü li
sza ka szán rit ká nak ta lál tuk.

Ezüst ká rász (Carassius gi be -
lio) – KERESZTESSY (1992) az Apát -
kú ti-pa tak ból, ERÔS (1998a, 2000)
ezt kiegé szít ve a Bükkös-patak
tor ko la ti sza ka szá ról is leír ja,
mint rit ka fajt. A Barát-patak al só
sza ka szán mér sé kel ten gya ko ri -
nak ta lál tuk, a Ma ró ti-patak és a
Ma lom-pa tak tor  ko la ti ré szén 1–1
pél dá nyát si ke rült fog ni, a
Bükkös-patak tor ko la tán 21 pél -
dányt, míg a vá ro si sza ka szon 10

pél dányt si ke rült ki mu tat ni, az
Apátkúti-patak tor ko la ti sza ka -
szán 4 pél dányt fog tunk 2003-
ban. A tá ro zó épí té se után, 2005-
ben már tö me ges nek ta lál tuk a
fajt. A tó ba va ló szí nû, hogy hor gá -
szok hur col ták, te le pí tet ték be.
To vább ve szé lyez tet ve így a Pe té -
nyi már na Apát kú ti-pa tak ban élô
po pu lá ció já nak fenn ma ra dá sát.
Az ezüst ká rász nagy eséllyel for -
dul elô bár mely pa ta kunk tor ko -
la ti sza ka szán, mennyi  sé ge azon -
ban a ko ráb bi vizs gá la tok kal
össze vet ve nö ve ked ni lát szik
mind a Bük kös-pa tak ban, mind
az Apát kú ti-pa tak ban.

Balitoridae 

Kö vi csík (Barbatula barbatu-
la*) – JÁSZFALUSI (1950), BOTTA ÉS

TÁR SAI (1984) KERESZTESSY (1992)
és ERÔS (1998a, b) is jel zi a hegy -
ség pa tak jai ból. ERÔS (1998a,b) a
Bük kös-pa tak ban gya ko ri nak, az
Apát kú ti-pa ta kon, a víz tá ro zó
alat ti ré szen mér sé kelt gya ko ri -
sá gú nak és a Maróti-patakon vi -
szony lag gya ko ri nak ta lál ta. A
Dera-patak cso bán kai sza ka szán
és a Ma róti-patak tor ko lat fe let ti
sza ka szán gya ko ri, a Bükkös-
patak vá ro si sza ka szán mér sé kel -
ten gya ko ri, a vá ros fe let ti sza ka -
szon gya ko ri vizs gá la taink alap -
ján. Ma lom-pa tak al só és kö zép
sza ka szán 2003-ban mér sé kel ten
gya ko ri volt fo gá saink ban. Azon -
ban 2005-ben, már csak 1 ki fej lett
pél dá nyát ta lál tuk meg! A Ma -
lom-pa tak drasz ti ku san ve szí tet te
el hal ál lo má nyát. En nek okai
nem egyér tel mûek, to váb bi ku ta -
tást igé nyel nek. Ér de mes meg je -
gyez ni, hogy az Apát kú ti-pa ta kon
nem si ke rült meg fog nunk a kö vi
csí kot, ami ERÔS (1997, 1998a)
ada tai alap ján igen meg le pô és
ter mé szet vé del mi szem pont ból
sür ge tô to váb bi ku ta tást igé nyel. 

(*ne ve zék tan ld. ERÔS 1998c)

pp. 147–152.
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Cobitidae

Ré ti csík (Misgurnus fossilis) –
ko ráb bi fel mé ré sek nem jel zik a
tér ség vi zei bôl. A Jánosi-patak víz -
után pót lá sá nak meg szû né se után
fog tunk 4 pél dányt a 111-es út fe -
let ti sza kasz ról. A Maróti-patak te -
le pü lé sen be lü li ré szé rôl 2 ki fej lett
pél dá nyát fog tunk egy min ta vé te li
sza ka szon a für ge csellével.

Gadidae

Meny hal (Lota lota) – ko ráb bi
fel mé ré sek nem jel zik a tér ség vi -
zei bôl. 2005-ben a Maróti-patak
vá ro si sza ka szán fog tuk meg 2
pél dá nyát. A meny hal gra dá ció ra
haj la mos faj. Így le het, hogy egy
si ke re sebb ívás után, iva dé kai pa -
ta kok ban is meg je len het nek,
ahol akár a ki fej lett mé re tû re is
nö ve ked het nek.

Percidae

Sü gér (Perca fluviatilis) – ki zá -
ró lag ERÔS (2000) jel zi az
Apátkúti-patak tor ko la ti sza ka -
szá ról. A Barát-patak al só sza ka -
szán 1 pél dányt, a Jánosi-patak-
ból 8 pél dányt, a Maróti-patak
tor ko la ti sza ka szá ról 1 pél dányt, a
Ma lom-pa tak fris sen kotort tor -
ko la ti sza ka szá ról 1 pél dányt, a
Bükkös-patak tor ko la ti sza ka szán
11 pél dányt és az Apátkúti-patak
tor ko la ti sza ka szán 3 pél dányt si -
ke rült meg fog nunk.

Sül lô (Sander lucioperca) – ko -
ráb bi faunisztikai mun kák nem
jel zik a Vi seg rá di-hegy ség víz fo -
lyá sai ból. A Maróti-patak tor ko la ti
ré szén 1 pél dány, a Bükkös-patak
tor ko la ti sza ka szán 1 pél dány és
az Apátkúti-patak tor ko la tán 3 pél -
dány for dult elô.

Gobiidae

Tar ka géb (Proterorhinus
mar moratus) – JÁSZFALUSI (1950)
gya ko ri faj nak ír ja mun ká já ban.

BOTTA ÉS TÁR SAI (1984) és KE RESZ -
TESSY (1992) az Apát kú ti-pa tak ból
jel zi. ERÔS (2000) a Bükkös-patak
tor ko la ti sza ka szán vi szony lag
rit ká nak, míg az Apátkúti-patak
tor ko la tán gya ko ri nak ta lál ta. A
Jánosi-patakon 4 pél dányt, a Bük -
kös-patak és az Apátkúti-patak
tor  ko la ti sza ka szán 1–1 pél dányt
fog  tunk.

Kesszler géb (Neogobius kess -
leri) – ERÔS (2000) mint rit ka fajt
em lí ti az Apátkúti-patak tor ko la -
tán. In nen ke rült ki az el sô bi zo nyí -
tó pél dá nya is Ma gyaror szá gon
(ERÔS ÉS GUTI 1997). Mint, ahogy a
Du na egész ha zai sza ka szán meg -
fi gyel he tô volt e faj gra dá ció ja, úgy
nö ve ke dett elô for du lá si gya ko ri sá -
ga a patak tor ko la to kon is. A Ma -
lom-pa tak fris sen kotort tor ko la ti
sza ka szán 27 pél dányt fi gyel tünk
meg, a Bük kös-patak tor ko la tán 16
pél dányt fog tunk és az Apátkúti-
patak tor ko la tá ból 14 pél dányt si -
ke rült ki mu tat ni.

Fo lya mi géb (Neogobius fluvi-
atilis) – a megelô zô faunisz tikai
mun kák nem jel zik elô for du lá sát.
A fo lya mi géb ha zánk ban so káig
csak a Ba la ton ból volt is mert (BÍ RÓ
1971). 1996-ban ERÔS a Du na-ka -
nyar ból je lez te a faj elô for du lá sát
(ERÔS 1996), ké sôbb azon ban revi -
diálta az ada tot (ERÔS ÉS GUTI

1997). Az utób bi évek ben azon ban
a faj ter jesz ke dé se fel gyor sult, és
má ra a Du na egész ma gyaror szá -
gi sza ka szán meg ta lál ha tó, il let ve
ter jesz ke dé se a Du na na gyobb
mel lék fo lyóin is meg kez dô dött
(TÓTH ÉS TÁR SAI 2005). Az Apátkúti-
patak tor ko la ti sza ka szán 4 pél dá -
nyát fog tuk meg.

Gasterosteidae

Tüs kés pi kó (Gasterosteus
aculeatus) – elô for du lá sa eset le -
ges, a Du nán el sô sor ban sík vi dé -
ki víz fo lyá saink tor ko la tán le het
szá mí ta ni fel buk ka ná sá ra. A Ba -

rát-patak 11-es szá mú út alat ti
sza  ka szán fog tunk 1 pél dányt. 

Centrarchidae

Nap hal (Lepomis gibbosus) – az
elô zô fel mé ré sek nem jel zik a
hegy  ség víz fo lyá sai ból. A Barát-pa -
tak 11-es szá mú út alat ti sza ka szá -
ról 16 pél dányt, a Ma lom-pa tak tor  -
ko la tá ból 3 pél dányt és a Bük kös-
patak szent end rei sza ka szá ról 2 ki -
fej lett pél dányt si ke rült fog nunk.

Ictaluridae

Tör pe har csa (Ameiurus nebulo-
sus) – a pa ta ko kon lé te sí tett, gyak  -
ran ha las tó ként üze mel te tett tá  ro -
zók ba tör té nô te le pí té sek ered  mé -
nye ként meg je len het kö zép  hegy -
sé gi pa tak jaink ban is. Ilyen elô vi -
gyá zat lan te le pí tés ered  mé nye -
ként je len he tett meg a faj a Maróti-
patakban ahol a te le pü  lé sen be lü li
sza ka szon fog tuk meg iva dé kát.

Kö vet kez te té sek

Fel mé ré seink ered mé nyeit ter  -
mé szet vé del mi szem pon tok alap -
ján a kö vet ke zô kép pen ér té kel -
het jük. A Vi seg rá di-hegy ség és a
Pi lis két pa tak já ból si ke rült ki mu -
tat nunk a Pe té nyi már nát. Mind -
két víz fo lyás ban – Apátkúti-patak
és Bükkös-patak – rit ká nak ítél tük
a fajt. Az Apát kú ti-pa tak ban élô
po pu lá ció ját a 2003-ban új ra el ké -
szí tett völgyzárógátas halastó ve -
szé lyez te ti el sô sor ban. A Pe té nyi-
már na az Apát kú ti-pa ta kon a gát
alat ti, Vi seg rád bel te rü le ti ré szén
for dult elô. A víz tá ro zó ból nyá ron
erô sen hô- és szer ves anyag gal
szennye zett víz fo lyik ki, így ne he -
zít ve a Pe té nyi-már na po pu lá ció
fenn ma ra dá sát. Ezek mel lett a
víz tá ro zó hor gász tó ként is üze -
mel, amely nek ered mé nye ként
egy kö zép hegy sé gi víz fo lyás ra
nem jel lem zô hal fa jok ju tot tak be
a pa tak ba, amely nö vel he ti az
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interspecifikus kompetíciót a tár -
su lás ban. A Bük kös-pa tak ban ta -
lál ha tó Pe té nyi-már na po pu lá ció
el sô sor ban a szentend rei, be to no -
zott med rû, ho mo gén élô he lyen
for dult elô. Egyazon sza ka szon
fog tuk a Pe té nyi-már nát, az ezüst -
ká rászt és a nap ha lat. A Vi seg rá di-
hegy ség ben meg ma radt két Pe té -
nyi-már na po pu lá ció hosszú tá vú
fenn ma ra dá sa te hát két sé ges. Ez a
fo ko zot tan vé dett faj – gyors vé del -
mi be avat  ko zás hiá nyá ban –, va ló -
szí nûen a jö vô ben el fog tûn ni a
Du nán túl ról. Po pu lá cióik meg -
men té sé hez sür gôs ter mé szet vé -
del mi in téz ke dé sek re len ne szük -
ség (ERÔS 1998a).

A für ge cselle az 1950-es évek -
ben, a hegy ség ben még gya  ko ri faj
volt (JÁSZFALUSI 1950). Mi már csak
a Maróti-patakból fog tuk meg. Bár
a Maróti-patakban a kö vi csík
mel lett a leg gya ko ribb hal faj nak
ítél tük. Mi vel a für ge cselle vi seg -
rá di-hegy sé gi po pu lá ció ja rend kí -
vül se bez he tô vé vált, a po pu lá ció
sür gôs vé de lem re szo rul.

A hegy ség víz fo lyá sai ra ti pi ku -
san jel lem zô kö vi csí kot a ko ráb -
bi vizs gá la tok ered mé nyei el le né -
re már az Apát kú ti-pa tak ból nem
si ke rült ki mu tat nunk. Mind a
Dera-patakon, mind a Maróti-
patakon erôs ön fenn tar tó po pu lá -
ció kat ta lál tunk. A Ma lom-pa tak
és a Bükkös-patak, már csak egy-
egy frag men tált, sé rü lé keny po -
pu lá ció nak ad ott hont. 

A suj tá sos küsz a hegy ség pa -
tak jai ban beállt víz ho zam csök ke -
nés kö vet kez té ben már nem ta lál -
ja meg élet fel té te leit. Amennyi ben
po zi tív élôhelyi vál to zá sok áll nak
be a hegy ség pa tak jain, úgy le he -
tô vé vá lik az ál lo má nyok ter mé -
sze tes vissza te le pü lé se a Du ná ból.

Összeg zé sül el mond ha tó, hogy
a tér ség víz fo lyá sai nak hosszú tá -
von ész lelt, egy re gaz da go dó nak
tû nô hal fau ná ja az egy re in ten zí -

vebb gyûj té sek nek tu laj do nít ha tó.
Vizs gá la taink szá mos vé dett hal faj
po pu lá ciói nak zsu go ro dá sát, az
élô he lyek fo ko za tos deg ra dá ló dá -
sát iga zol ják. Az exotikus fa jok
mennyi sé gé nek nö ve ke dé se
egyes pa ta kok ban szin tén meg fi -
gyel he tô. Az egy év ti ze de vég zett
vizs gá la tok so rán ERÔS (1998a,
2000) fel hív ta a fi gyel met a pa ta -
kok élôhelyi vi szo nyai nak ja ví tá -
sá ra, ter mé szet vé del mi jel le gû
beavat ko zá sok ra. Fel mé ré seink
iga zol ják meg ál la pí tá sait. Mie lôb -
bi élô hely re vi ta li zá ció ra, a kör -
nye ze ti ter he lés csök ken té sé re
len ne szük ség a természetközeli
hal együt te sek, a ve szé lyez te tett
po pu lá ciók meg ôr zé se ér de ké ben.

Kö szö net nyil vá ní tás

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki
Erôs Ti bor nak a ké zi rat tal kap -
cso la tos ész re vé te leiért. Kö szö net
Pa ta ki Zsolt nak a min ta vé te li
pon to kat be mu ta tó áb ra el ké szí -
té séért. A mun kát a KÖVICE –
Zöld for rás K-36-04-00-606 szá -
mú pá lyá za ta tá mo gat ta.

FISH FAUNISTIC SURVEY IN
THE STREAMS OF THE
VISEGRADI AND PI LIS
MOUNTAINS, HUNGARY

Sevcsik A.–Mol nár I. L.

SUMMARY

The fish fau na of 8 streams in
the Visegradi and Pi lis Mountains
were investigated during the years
2002, 2003 and 2005. Al to gether 31
spe cies were caught of which 7
are protected (Al bur noi des bipunc-
tatus, Bar ba tula barba tula, Gobio
gobio, Mis gurnus fos sil is, Pho xi -
nus phoxinus, Pro te ror hinus mar-
moratus, Rhodeus se ri ceus), while
1 spe cies (Barbus pe tenyi komp -

lex) is strictly protected. In the
present paper changes in the fish
fau na are compared with earlier
studies. It is concluded that urgent
conservation acts would be neces-
sary to protect the vanishing
native fishes of the region.
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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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