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1899 óta
Hortobágyon közel száz esztendeje foglalkoznak halászattal.
Az 1910-es években kezdtek el azon munkálkodni, hogy az
addig kihasználatlan, és egyébiránt meglehetôsen kedvezôtlen
adottságokkal bíró területet hasznosítsák. Elsôként
állattartással próbálkoztak, azonban hamarosan rájöttek, hogy
a terület remekül megfelelne a
halászathoz, így 1912-ben elkezdték
a tavak kialakítását, melyek közül
kettô már négy évvel késôbb el is
készült. A teljes tórendszer a ’40-es
években alakult ki, majd egy
évtizeddel késôbb újabb egységet
csatoltak hozzá, és ugyanez történt a
’60-as években is. Jelenleg a
Hortobágyi Hal gazdaság Zrt., mely
teljes egészében állami tulajdonban
van, meghatározó szerepet játszik a
piacon, hiszen Magyarország
halastavainak 20%-a található ezen a
vidéken, melyek vízfelületének
nagysága összesen 6000 hektárt
tesz ki.
A cég profilja igen szerteágazó,
hiszen foglalkoznak halkeltetéssel,
halter me léssel és halfeldolgozással
egyaránt, mindemellett igen
fontosnak tartja a természeti értékek
megôrzését is. A Hortobágyon termelt halak között megtaláljuk
a pontyot, a busát, az amurt, a compót, a harcsát, a süllôt,
valamint a csukát is, és ezeket élôhalként, vagy akár
feldolgozott termékként is megvásárolhatják a partnerek.
Emellett igen nagy hangsúlyt fektetnek az ökoturizmusra,
melynek keretében a látogatóknak lehetôségük nyílik
bepillantani az érintetlen élôvilág életébe természetjáró séták
keretében, tartanak halászati bemutatókat, kihelyezett
tanórákat, lehet horgászni, de aki fotózni szeretne, az is
utánozhatatlan szépségû tájra lelhet, különösen, ha a
madárvonulás idôszakában látogat Hortobágyra.

A most megjelent könyvet hosszas kutatómunka elôzte
meg, melyben Sarka Béla, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
vezérigazgatója, valamint Dudás Csilla pályázati referens
vállaltak kiemelkedô részt, hiszen az ô szerkesztésükben
látott napvilágot a 95 év a halászat szolgálatában címû
kötet. A könyv nem kisebb feladatot vállalt magára, mint
hogy aprólékosan bemutatja a Halgazdaság történetét,
beszámol az elért eredményekrôl, visszatekint a múltba és
megismertet a jövôben tervezett elképzelésekkel is. A kötet

általánosabb résszel indít, melyben az olvasó
megismerkedhet a Hortobággyal, természeti adottságaival,
az ottani vizekkel, és természetesen fókuszba kerül a
halászat, melynek kialakulásáról és hagyományairól
egyaránt szó esik. A múltba tekintésen túl az érdeklôdôk

megtudhatják azt is, milyen út
vezetett odáig, hogy a Hortobágyi
Halgazdaság Zrt. az élvonalba
került a piacon, és egy külön
fejezetet szenteltek annak a
haltenyésztési technológiának,
amellyel a tógazdaság dolgozik, és
amely részben hozzá-
segítette a társaságot sikereihez.
Emellett fontos szerepet kap a
kötetben a tógazdasági biohal-
elôállítás is, mely közel tíz
esztendeje folyik a Hortobágyon,
és komoly feltételrendszerhez
kötve mûködik, melyek között
szerepel egyebek mellett a
halegészségügyi problémák meg -
elôzése és megoldása, vagy a víz
megfelelô minôsége. 

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
biohal-termékeirôl is részletes
tájékoztatást kap az olvasó,

amelyeket egyebek mellett saját halboltjukban is meg lehet
vásárolni, és mint arról Sarka Béla vezérigazgató egy
korábbi interjúban beszámolt, a cég egy bolthálózatban is
gondolkodik, ami a jövôt illeti, esetleg testvércégükkel, a
Hortobágyi Génmegôrzô Kft.-vel közösen, amely
biotermékeket, mangalicát, szürke marhát, bivalyhúst árul.

Összességében véve a 95 év a halászat szolgálatában
címû kiadvány informatív, alapos és áttekintô munka, mely
mögött az a nemes és határozott szándék húzódik meg,
hogy dokumentálja a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. múltját
és jelenét. Emellett arról sem feledkezik meg, hogy a cég
családias jellegét hangsúlyozva megemlékezzen a
dolgozókról, és egyúttal felhívja a figyelmet a Hortobágyi
Halra, amely jellegzetes és különleges ízével mindenkit, aki
megkóstolja, meggyôz róla, hogy halat fogyasztani igenis
érdemes, annak ellenére, hogy hazánkban valamilyen
okból kifolyólag ez egyelôre kevésbé népszerû étel.
A kötet megrendelhetô a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
honlapján, továbbá az info@hhgzrt.hu e-mail címen, és a
0652/369-110-es telefonszámon.

95 év a halászat szolgálatában –
Egy könyv a Hortobágyi Halgazdaság történetérôl

Az Agroinform Kiadó gondozásában, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. jóvoltából látott napvilágot a 95 év a
halászat szolgálatában címû kötet, mely a levéltári kutatásoknak és hosszas adatgyûjtésnek köszönhetôen úgy
mutatja be Hortobágy történetét, ahogy eddig még egyetlen kiadvány sem.
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Tár sa sá gunk folyamatosan elô se gí ti a tó gaz da sá -
gok, ter mé sze tes vi zek ivadékolását.

Zsen ge és elô ne velt csu ka-, sül lô-, har csa-, 
ponty-, fe hér és pettyes bu sa-, amur iva dé kot,
valamint ponty egy- és kétnyaras, illetve fogható
méretû korosztályát kíná lunk meg vé tel re.

Tár sa sá gunk igény sze rint a zsen ge és elô   nevelt
iva dé kot hely szín re szál lít ja.

Az árak a ta vasszal kiala kult or szá gos árak nak
meg fe le lôen megál la po dás alap ján ke rül nek meg -
ha tá ro zás ra.

A FISH COOP KFT. a GALATI „PLASE
PESCARESTI” SA Há ló gyár ter mé kei nek ki zá ró la -
gos ma gyaror szá gi for gal ma zó ja.

Vál lal ja:

� há lók (mû anyag),

� kö te lek (mû anyag és ken der),

� inslégek (mû anyag),

� há ló cér nák és kö tö zô  anya gok (mû anyag),

� bálakötözô zsi nó rok (mû anyag) rö vid ha tár  -

idô vel tör té nô szál lí tá sát.

A há lók anya gá nak vas tag sá ga, szem nagy sá ga,
bi zo nyos ha tá rok kö zött a léhés mély sé ge és
hossza egye di leg meg vá laszt ha tó.

Ugyanígy a kö te lek, inslégek, há ló cér nák és kö tö -
zô  anya gok vas tag sá ga és szí ne a meg ren de lô
igé  nye sze rint tel je sít he tô.
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WOYNAROVICH ELEK

Vi zeink rôl min den ki nek

A könyvbôl a ví zi élô vi lág sok szí nû -
sé gé rôl, a víz ben élô szer ve ze tek -
rôl, az ott vég be me nô fo lya ma tok ról
és ezek nek az em ber re gya ko rolt
ha tá sai ról kaphatunk ismereteket.

271 ol dal • Ára: 2400 Ft

KISS SÁN DOR

Ha gyo má nyos ha lá sza ti esz kö zök

E könyv mind azo kat az esz kö zö ket 
kívánja be mu tat ni, el ké szí té sé ben se -
gít sé get ad ni, a hasz ná la tát leír ni, me -
lye ket a szer zô ma ga is ké szí tett, hasz -
nált, vagy hasz ná la tá ban részt vett.

144 ol dal • Ára: 1600 Ft
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Ez év október 2-án elhunyt Woynarovich
Elek, akit neves nemzetközi kortársai a XX.
század édesvízi akvakultúra fejlesztésének
úttörôjeként tartanak számon. Woynarovich
Elek professzor, illetve
sokak számára Lexi
bácsi, olyan kiemelke-
dô szakértôje volt a tó-
gazdasági haltenyész-
tésnek, aki világszerte
ma is alkalmazott
mód szerek sorát dol-
gozta ki több évtizedes
aktív életpályája során.
Nem csak formális
„szaktanácsadója” volt
a Halászat szaklapnak,
de aktív publikációs
munkájával is hozzájá-
rult, hogy a több mint
100 éves lap megôrizze
tekintélyét, szakmai
színvonalát. Kezdô
szak értôként nagy ér-
deklôdéssel olvastam a
Halászatban a nemzet-
közi szakértôk „tízparancsolatát”, amely
megszívlelendô tanácsokat adott azoknak,
akik távol a hazától segítették, hogy a halter-
melés fejlesztése révén csökkenjen az éhezés
és a szegénység a fejlôdô országokban. A Ha-
lászat lapot mindig fontos szakmai fórumnak
tekintette. Abban nem csak a halgazdálkodás
fejlesztését, új ismeretek átadását szolgáló
cikkeket jelentetett meg, de aktív szószólója
volt a természetes vizek szennyezése meg-
szüntetésének és a természetes halállomány-
ok védelmének. 

Publikációs munkája példaképül szolgál-
hat az ôt követô nemzedékek kutatói számá-
ra. A publikációt nem a kutatómunka végsô
céljának tekintette, hanem olyan lehetôség-

nek, amely segítségé-
vel átadhatók az olvasó
számára azok az ered-
mények, amelyek jól
hasznosíthatók a hal-
gazdálkodás során.
Magyar, német, angol,
spanyol és portugál
nyelveken publikált.
Hosszú és gazdag szak-
mai munkásságának
eredményeit több tucat
könyvben és több mint
kétszáz tudományos és
ismeretterjesztô cikk-
ben írta le. Tudomá-
nyos témákról a legna-
gyobb tudósokra jel-
lemzô közérthetôség-
gel tudott írni. Szak-
könyveit, oktatási
anyagait saját maga il-

lusztrálta, ami jól jellemzi kreativitását, illet-
ve azon törekvését, hogy az elméleti ismere-
teket minél érthetôbben adja át a gyakorlat-
nak. 
Woynarovich Elek szakértôi tanácsait,

bölcs útmutatásait hiányolni fogják mind-
azok, akiket segített a publikációs munka so-
rán, de tanításait nem felejtjük és hasznosít-
juk a szakmai ismeretek átadásában a Halá-
szat szaklap szerkesztése során a jövôben is. 

Váradi László

Búcsú Woynarovich Elektôl, 
a Halászat lap 

szaktanácsadójától
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Abstract

Pikeperch (Sander lucioperca) appearing in
European markets can derive from three sources:
from catches of natural waters, from pond farms
(produced as associated species) and in the last
few years also from intensive monocultures. In all
three cases a supply of stocks can be ensured
most efficiently by pre-rearing (nursing) pike -
perch larvae deriving from hatcheries in ponds.
Pond rearing of pikeperch applied by us was
based on the selection of zooplankton. On the
basis of average results of 6 years in a shallow, 
2 hectares rearing pond during the 4 weeks of
nursing the survival of larvae was 13,39+4,367%.

Összefoglalás

A süllô (Sander lucioperca) napjainkban az eu-
rópai piacokra három forrásból kerül: természe-
tes vizek fogásaiból, tógazdaságokból (mellékhal-
ként tenyésztve) és az utóbbi években intenzív
monokultúrákból. Az állományok utánpótlását
mindhárom esetben leghatékonyabban a keltetô -
házban elôállított süllô lárva tavi elônevelésével
biztosíthatjuk. A tavi süllônevelés általunk alkal-
mazott módszere a zooplankton szelekcióján ala-
pul. A 4 hetes elônevelés alatt a lárva túlélése egy
2 ha-os sekély elônevelô tó hatévi átlaga alapján
13,39+ 4,367% volt.

A téma bemutatása

Az utóbbi évtizedben a süllô (Sander lucio -
perca L.) tenyésztése és piaca Európában jelentô-
sen megváltozott. Az elmúlt 5 évben, a süllôfélék
(eurázsiai süllô- P. fluviatilis és a süllô- P. lucio -
perca) tenyésztése és az abból eredô profit (nye-
reség) nagy és megnövekvô érdeklôdésre tart szá-
mot az európai édesvízi akvakultúrában. (Fon -
taine and Kestemont 2008).
A korábbi években az európai piacokra kerülô

süllôtételek részben a természetes vizekbôl, (fô-

ként a Baltikumból, Lengyelországból, és Orosz -
országból), részben az európai országok tógazda-
ságaiból származtak. Azonban a természetes vi-
zek (tavak, folyók, félsós tengerek) fogásai bi-
zonytalanok, idényjellegûek. Esetenként túl sok
hal kerül egyszerre a nemzetközi piacra, máskor
hosszú ideig nincs megfelelô mennyiség. A fogá-
sok fluktuációja és bizonytalansága miatt a süllô
piaci ára is erôteljesen ingadozott a fogások
mennyiségéhez igazodva. A piac folyamatos, sta-
bil árakon történô ellátása a természetes vizekbôl
nem lehetséges. A süllô nagyon sérülékeny halfaj
mind az európai belföldi, mind pedig a brakk -
vizek esetében (Szalay 1973, Dil 2008).
Az épített tógazdaságokban a süllôt hagyomá-

nyosan a pontyos tavak mellékhalaként nevelik.
Hagyományosan ezt a halfajt extenzív körülmé-
nyek között nyílt víztükrû halastavakban nevelik,
túlnyomó többségében (polikultúrában) kombinált
formában pontyfélékkel és más egyéb melegvíz
kedvelô halfajokkal. (Schaperclaus 1967, Huet
1986). A sekély, zavaros vizû intenzív pontyterme-
lô halastavakban a környezet nem kedvez a süllô
nevelésének: a nyárvégi oxigénhiányos idôszak, a
toxikus iszapgázok felhalmozódása és az üledék
nagy szervesanyag tartalma veszélyezteti az igé-
nyes süllô állományokat (Horváth et al. 2009),
ezért a halastavi termelés nem fokozható jelentôs
mértékben, ez a szintén szezonális forrás sem tud-
ja a folyamatos piaci igényeket kielégíteni.
A folyamatos piaci igény a szakembereket in-

tenzív süllôtenyésztési technológia kidolgozására
késztette. Mint ahogyan ez a mostani tanulmány
is ezt kívánja bemutatni, süllôt elô tudunk állítani
intenzív rendszerekben is alacsony, bár fokozato-
san növekvô szinten (Wedekind 2008). A tógazda-
ságokban tenyésztett süllô intenzív körülmények
között jobb minôséget nyújt, mert frissebb a kíná-
lat, mint a vadon befogott és lefagyasztott állomá-
nyok esetében. Jelenleg a vadon befogott árusül-
lôbôl származó filé kelet-európai országokból
úgy, mint Észtországból, Lettországból, Orosz -
ország ból és Lengyelországból nagy mennyisé-

Süllô lárva (Sander lucioperca L.) 
elônevelése sekélyvizû halastóban

Németh Ádám2, Kovács Éva1, Csorbai Balázs3, Béres Beatrix1, Urbányi Béla1,
Horváth László1

1Szent István Egyetem, Környezet-és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék
2100 Gödöllô, Páter K. u. 1.

2Tógazda Rt., 2240 Százhalombatta, Arany János u. 7.
3Jászkiséri Halas Kft., 3360 Heves, Petôfi S. u. 13.
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gekben érkezik, nagyobb mennyiségben, mint az
intenzív technológiák által (Dil 2008).
Az árusüllô iránti stabil kereslet megnövelte a

keresletet a süllôivadék iránt is. Napjainkban,
Európában gyakran szaporítanak (állítanak elô)
süllôt tógazdasági körülmények között, általában
ketreces neveléssel. Ez a módszer alacsony haté-
konyságú és magas fluktuációt (ingadozást) ered-
ményez évrôl-évre (Hakuc-Blazowska et al. 2008).
A legutóbbi években kidolgozott indukált süllô sza-
porítási módszerek (Kucharczyk et al. 2007,
Kestemont et al. 2008, Horvath (ed.) 2009) alkalma-
zásával nagymennyiségû süllôlárva állítható elô, de
azok medencés felnevelése nagyon nehéz a süllô-
lárva nagyon kicsi mérete (0,3–0,4 mg test-
súly/egyed) miatt (Kestemont et al. 2008). A tavi sül-
lô elônevelés hatékonysága és gazdaságossága függ
a szaporítási módszertôl: a sok és életképes mester-
ségesen szaporított lárva elônevelése kedvezô túl-
élést eredményez (Hakuc-Blazowska et al. 2008).
A süllô esetében korán, már a táplálkozó sza-

kaszban ajánlott az éppen kikelt kis termetû
Artemia naupliusz lárva starter táplálékként. 
További kutatások szükségesek a süllôlárvák

hatékony neveléséhez, mivel napjainkban rossz
hatásfokkal lehet csak az ivadékot száraz tápokon
nevelni, ez nagyon munkaerôigényes (Kestemon
et al 2008). Hasonló tapasztalatokról számolt be
Malison (2008) a yellow perch (Perca flavescens)
esetében.
A nagyon munka- és költségigényes Artémiára

alapozott medencés süllônevelés helyett gyakran
használják az elônevelt süllô elôállítására a tavi
elônevelés módszerét (Wedekind, 2008, Malison,
2008, Thamazout 2008). A 0,3–0,5 g/egyed méretû
elônevelt süllôivadék átszoktatása a plankton -
táplálékról a száraz tápokra sikeresen végezhetô
(Wedekind 2008). Hasonló eredményes átállításról
számol be Therrien (2008) egy amerikai süllôfaj
(Sander vitreum) esetében is. Azt tapasztalták,
hogy az elônevelt süllôk 50–90%-a is képes volt a
3–4 hetes átszoktatási idôszak alatt megtanulni a
száraztáp fogyasztását (Wedekind & Schmidt
2006). A kutatók azt találták, hogy a leghatéko-
nyabb átszoktatási táplálék a fagyasztott Chiro -
nomus lárva és a száraz táp keveréke.
A halgazdaságokban korábban a fészekrôl ki-

kelô süllô ivadékot az elsô tenyész-szezon végéig
ugyanabban a tóban nevelték – ennek a hagyo-
mányos módszernek a neve egyfázisú nevelés
(Woynarovich 1961, Schaperclaus 1967). Ennél a
módszernél a korai életszakaszban a süllô ivadé-
kot sok veszély fenyegeti (ragadozó Copepodák,
vízi insecta lárvák, más halfajok nagyobb példá-
nyai stb.) ezért a süllôivadék túlélése kedvezôtlen,
a nevelési eredmények fluktuálóak. Egyszer ke-
vés a túlélô, máskor a kedvezô környezetben túl-
ságosan sok ivadék marad meg, a fajon belüli táp-
lálék konkurencia miatt ôszre kis méretûre (8–10

cm) nô a süllô ivadék zooplankton táplálékon,
ezért nagy lesz a veszteség a teleltetés alatt
(Lappalainen et al. 2000, Thamazout 2008).
Ha az elsô tenyész-szezont a süllôivadék élet-

tani igényei alapján 2 szakaszra osztjuk- (elône-
velés 3–4 hét és felnevelési idô ôszig tart) a túl-
élési ráta szignifikánsan nô, az optimális testmé-
ret (200–300 g/egyed) biztonságosan elérhetô. 
A kétfázisú tavi süllô nevelés elsô szakaszának
eredményeirôl és elônyeirôl elôször Szalay (1973)
számolt be részletesen. Kísérletekkel igazolta,
hogy ha süllô ikrával népesítette tavait, az elône-
velt méretig (3–4 cm-es testméret) az ikraszámra
vetített túlélés kb. 1,4–1,6%-os volt. Ha hasonló
arányban népesítette a kísérleti tavakat, de ikra
helyett fészekrôl kikeltetett táplálkozó lárvát he-
lyezett ki, a megmaradás sokkal kedvezôbb lett
(2,5–6,5%). A lehalászási tömeg 300 mg/egyed
volt, 3,3 cm-es testméret mellett.
Antalfy (1979) is összefoglaló dolgozatában a

tavi süllô elônevelés elônyeit hangsúlyozza. Sze-
rinte a medencés és a ketreces süllôivadék-neve-
lés a hetvenes évek végén a magyar tógazdaság-
ban még nem volt sikeres. Ennek oka, hogy a ta-
vakban a süllô nem fogyasztotta el a mesterséges
tápot. Még napjainkban is a tavakban elônevelt
süllôivadék a süllôállományok legbiztonságosabb
utánpótlása. Nemcsak az intenzív rendszereket
képes ellátni süllôivadékkal, hanem a halastavak,
víztározók és természetes vizek utánpótlásának is
biztonságos forrása (Tamazout, 2008). A süllôiva-
dék tavi nevelésének az alapja a hatékony plank-
ton szelekción alapuló ivadéknevelési módszer
(Horváth (ed.) 2009).

Anyag és módszer

A kétfázisú süllônevelés technológiája ponto-
san betartott, számos agrotechnikai lépésbôl álló
protokoll alkalmazása esetén eredményez repro-
dukálható és biztonságos túlélést.
A kísérleteinkben alkalmazott nevelési proto-

koll legfontosabb lépései a következôk:
– Az ivadéknevelésre alkalmas tavakat a ne-
velési folyamatra elô kell készíteni. Ennek
fontos lépése, hogy a tavat a feltöltés elôtt
szárazon kell tartani és a talaját mész -
hidráttal (100–200 kg/ha), vagy klórmésszel
(8–10 kg/ha) fertôtleníteni kell. 

– A tavakat már a tervezett süllôivadék kihe-
lyezése elôtt kb. 2 héttel fel kell tölteni
50–60 cm vízmélységig, hogy a táplálék-
szervezeteknek legyen elegendô idejük el-
szaporodni. A tavak vizét szúnyoghálóval
borított rácson keresztül kell feltölteni a
vadhal bejutásának megakadályozására. 
(A tavak elôkészítési folyamatának idôüte-
mét és fontosabb lépéseit az 1. számú ábrán
mutatjuk be.)
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– A félvízre feltöltött tavakat a plankton szaporo-
dását elôsegítô tápanyagokkal bôségesen el
kell látni. Ennek legegyszerûbb módja a meg-
felelô szintû szervestrágyázás (3–5 tonna érett
istállótrágya hektáronként). 
A trágyát csónakban, vagy a tó mellett felállí-
tott tartályban be kell áztatni és a tóban egyen-
letesen szétteríteni. Az ivadék kihelyezése elôtt
az ivadékra nagy veszélyt jelentô ragadozó
Copepoda állományt átmenetileg redukálni
kell. Az ivadéknevelô tó elôkészítése során a
kívánatos plankton viszonyokat a következô
módon érhetjük el:

1. Ha az árasztó vizünk folyóvíz eredetû, akkor
mindig kevés benne a zooplankton (és a
Copepoda is), ezért ilyenkor elsôdleges feladat
a tápanyagszint emelése (elsôsorban szerves
trágyázással).

2. Másik lehetôség a plankton szabályozásra a
klórmész kezelés. Nagy dózisban (15-20 kg
klórmész/ha) klórmész kezelés hatására a vízi
invertebráták, közöttük is az ivadékra veszélyt
jelentô Copepodák, nagy hányada elpusztul a
tóban (Baur 1998).
A klórmész kezelés és a tápanyag bevitel (trá-
gyázás) után az újra benépesülô tóvízben a
gyors nemzedékváltás és szaporodás eredmé-
nyeként a Rotatoria állomány indul elôször nö-
vekedésnek. Néhány napos Rotatoria csúcs
után a zooplanktonban egy erôteljes változás
(szukcesszió) indul meg, ami elôször a
Cladocerák, majd néhány hét múlva már a
Copepodák elszaporodását és dominanciáját
eredményezi. Ekkorra a halivadák már méret-

ben megnövekedik a bôséges Rotatoria táplá-
lékon és képes elfogyasztani az újra népesülô,
korábban veszélyes ragadozó Copepodákat is.

3. A leghatékonyabb, a Copepoda állományt teljes
mértékben elimináló hatást Insecticid növény-
védô szerekkel (szerves foszforsav észterek) le-
het elérni (Tamas és Horvath, 1975, Jhingran
és Pullin, 1985 ). Kísérleteinkben ezt a biztos
eredményt adó eljárást alkalmaztuk a süllôiva-
dék nevelô tóban. Ezért 5 nappal a halivadék
tervezett kihelyezése elôtt UNIFOSZ 50 EC
igen híg oldatával (1 mg/liter) kezeltük a tavat.
Ez a koncentráció 24 óra alatt elpusztította a
vízi ízeltlábúakat (közöttük a ragadozó Cope -
po dákat), de életben hagyta a Rotife rek állo-
mányát. 

– A zooplankton szelekciót követôen ellenôriz-
tük a kezelés hatásosságát (plankton vizsgá-
lat). A kezelést követô napon a tóvízben élô
Copepodát már nem találtunk, vizsgálataink
szerint az insecticid kezelés a Copepoda állo-
mány teljes eliminálását okozta. A kezelés utá-
ni napokban a tó plank ton állományát petés,
amiktikus nôivarú Rotiferek alkották. Ezek
száma a kezelést követô napokban fokozatosan
növekedett, a kezelést követô negyedik napon
már 4-6 ml nedves ülepített biomasszát mér-
tünk 100 liter tóvízben.

– A tóban a tápanyag kijuttatás hatására a bioló-
giai termelés erôteljes, ezért magas a biológiai
oxigénszint (a nappali órákban 5-7 mg/liter ol-
dott oxigén szintet mértünk). Az oldott oxigén
hatására a vegyszer már a második napon el-
veszíti hatását (oxidálódik), lebomlik.

1. ábra. Tóelôkészítési technológia
1. Nevelô tó eláraszása finom szûrô használatával. 2. Szerves trágyázás. 3. Plankton szelekció.

4. A kezelés hatásának ellenôrése. 5. Süllô lárvák kihelyezése az elôkészített tóba
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– A vegyszer lebomlása utáni második-harmadik
napon, tehát a kezelést követô negyedik-ötödik
napon, a Rotatoria szaporodás maximuma ide-
jén történt a táplálkozó süllô lárva kihelyezése.
A táplálkozni kezdô süllôivadékot a halkeltetô-
bôl 20 liter tóvíz/40–50 000 db ivadék/30 liter
gázalakú oxigént is tartalmazó fóliazsákban
szállítottuk a tavakhoz. Szállítás alatt a zsáko-
kat nedves fûvel takartuk le a felmelegedés
megelôzésére. Megérkezés után a zsákokat 20
perc idôtartamra a tóba helyeztük hôkiegyen -
lítés céljából (e nélkül a süllô ivadék a hômér-
séklet különbségtôl könnyen hôsokkot kap és
elpusztul).
Az ivadék kihelyezése után a tóban a bôséges

és megfelelô méretû plankton táplálékon a kis
süllô gyorsan növekedésnek indult. A növekedés
mértékét és a zooplankton állomány összetételét,
mennyiségét hetenkénti mintavétellel ellenôriz-
tük. A melegedô tavaszi környezetben a süllô iva-
dék 3–4 hét alatt eléri a 3–5 cm-es testhosszt. Ki-
egészítô takarmányozást nem végeztünk. 
A kishalak kedvezô megmaradása és hatalmas

étvágya, valamint a gyors növekedéssel együtt já-
ró egyre növekvô táplálékigény miatt a kísérleti tó
planktonállománya fokozatosan csökkent, a süllô-
ivadék a harmadik hét után éhezni kezdett, növe-
kedési üteme lecsökkent. 
– A 3–4 héten kialakult a testvér kannibalizmus. 
A kannibalizmus kártételének megelôzésére a
kis süllôket 3–4 hetes korban gyorsan, 1–2 nap
alatt lehalásztuk. (A lehalászás során az össze-
zsúfolt ivadék állományban a kannibalizmus

még fokozódik, ezért éjjel vagy kora hajnalban
halásztunk). A süllôivadék kihelyezése utáni ag-
rotechnikai teendôket a 2. ábrán összegeztük.

Az eredmények bemutatása

A fent bemutatott protokoll betartásával az elô-
nevelô tavak vize tápanyagban gazdag, alkalmas
a megfelelô zooplankton szervezetek szaporodá-
sára. A szabályozott, a süllô ivadék élettani igé-
nyéhez igazított zooplankton táplálék kedvezô túl-
élést és a halivadék gyors növekedését eredmé-
nyezte.
A süllôivadék nevelési protokollunk számok-

ban mérhetô hatékonyságát egy magyarországi
(dél-dunántúli régió) 2 hektáros süllô elônevelô
tavának hatéves adatai alapján mutatjuk be 
(1. táblázat). A tavat minden évben egy régióbeli,
közeli halkeltetôben indukált szaporítással elôál-
lított, táplálkozó süllôivadékkal népesítettük. 
A táblázat adataiból látható, hogy viszonylag kis
tóterületen, kedvezô megmaradás mellett, üzemi
mennyiségben állítható elô elônevelt süllôivadék.
A nevelés négy hete alatt, hat év átlagában több,
mint 13%-os átlagos túlélést értünk el az ivadék-
nevelés elsô fázisában.
Az elônevelés eredményessége és gazdaságos-

sága nemcsak a táplálkozási feltételektôl függ, ha-
nem a szaporítási módszertôl is. Keltetôházban az
ikra lefejésével nagyszámú, azonos korú ivadék
állítható elô. Az egy napon kelt süllôlárvával né-
pesített elônevelô tavakban a kannibalizmus ki-
sebb mértékû, mint a fészekre ívatásnál a külön-

2. ábra. A süllô elônevelés technológiai szakaszai
1. halak kihelyezése, 2. mintavételezés plankton hálóval, 3. mintavételezés kézi hálóval, 4. halcsapdázás
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bözô korú, néhány napos különbséggel megszü-
letô, késôbb különbözô méretet elérô süllôivadék
esetén. Az utóbbi esetben az ivadék szétnövése, és
a kannibalizmus veszélye megnövekszik (Szalay
1973, Thamazout 2008). Hasonló eredményre ju-
tottak más szerzôk is. Míg fészekre ívatással két
évben is ikrásonként 4000 illetve 6000 db ivadékot
halásztak le, addig fejéssel nyert lárva esetén
42000 db ivadék/ikrás eredményt kaptak (Hakuc-
Blazowska 2008). 

Következtetések és javaslatok

A halak természetes szaporodásának egyik
fontos, az utódok túlélését biztosító tényezôje a
megfelelô méretû élô táplálék jelenléte a táplál-
kozás megindulásakor (Balon 1975). Hasonló a
helyzet a halastavi ivadéknevelés esetén is. A hal-
tenyésztô egyik legfontosabb feladata az ivadék
méretével arányos természetes táplálék biztosítá-
sa a táplálkozni kezdô halivadék számára.
Azok a halfajok, amelyeknek kicsik (4-–7 mm)

a táplálkozni kezdô ivadékai, pl. az Európa állóvi-
zeire alapvetôen jellemzô pontyfélék többsége, va-
lamint a süllô, a környezetükben élô zooplankton
legtöbb faját kezdetben méretük miatt nem tudják
elfogyasztani. A leggyakoribb zooplankton fajok
(Cladocerák és Copepodák) testmérete túlságosan
nagy, több száz mikron méretû, ezért az ivadék-
halak önálló táplálkozó életük elsô napjaiban nem
képesek azokat zsákmányolni. A táplálkozni kez-
dô ponty és süllôivadék számára a megfelelô mé-

ret az apró, 50–100 µm méretû zooplankton. 
A zooplanktonban ilyen méretûek a kerekesférgek
(Rotatoria), a Protozoák, elsôsorban Ciliata, és az
evezôlábú rákok (Copepoda) nauplius-lárvái.
Az alsóbbrendû rákok (Crustacea) között van-

nak olyan fajok, amelyek egyrészt a halak fontos
táplálékállatai, másrészt a korai életszakaszokban
a hallárvák és kisméretû halivadék agresszív ra-
gadozói (Szuhanova 1968, Szobolev 1970, Tamás
és Horváth 1976, Schaperclaus 1979). Ezek a több-
ségükben ragadozó Copepoda kisrákok megtá-
madnak és elpusztítanak minden olyan vízi szer-
vezetet, amelyik nem tud elég gyorsan elmene-
külni, nem képes lerázni magáról támadóját, sé-
rülékeny, élete bizonyos szakaszában korlátozott
mozgásképességgel rendelkezik – pl. az ikrában a
fejlôdô halembriók, vagy a növényeken függesz-
kedô hallárvák. Ezek a ragadozó Copepoda-fajok
nagy egyedszámuk miatt akár teljes halivadék-ál-
lományokat is kipusztíthatnak (Szuhanova 1968,
Tamas és Horvath 1976, Jhingran és Pullin 1985).
A tógazdaságokban az ivadéknevelô tavak fel-

töltése idôszakában a tóba beúszó zooplankton
vegyes összetételû, rendszerint a ragadozó
Copepodák létszáma jelentôs. Ha a haltenyésztô
nem avatkozik be, és a tóban nem szabályozza
mesterségesen a zooplankton-állomány összeté-
telét, úgy munkájának nem sok eredménye lesz.
Bármennyi ivadékot is állít elô a tógazda a kel -
tetô házban és helyez ki ivadéknevelô tavaiba, a
ragadozó Copepodák mindig többen lesznek és
elpusztítják a fáradságosan és költségesen elôál-
lított ivadék legnagyobb hányadát. Ezért a tógaz-
dának az ivadéknevelés elôkészítô szakaszában a
tóvízbôl idôszakosan és szelektíven el kell távolí-
tani a Crustacea (Copepoda) planktont. E célra
évtizedek óta használják a haltenyésztôk elsôsor-
ban a pontyfélék ivadéknevelésében a szerves
foszforsav észter vegyület családba tartozó
Insecticideket (Tamás és Horváth 1975, Jingram és
Pullin 1985).
Ezek a vegyszerek szelektíven távolítják el az

ízeltlábúak közé tartozó Crustaceákat, ugyanak-
kor életben hagyják a kerekesférgeket  toria),
amelyekre ebben a híg koncentrációban ezek a
vegyszerek hatástalanok. Ezt a kezelést nevezzük
a zooplankton szelekciójának (Tamás és Horváth
1976.).
Az alga asszimiláció eredményeként keletkezô

biológiai eredetû oxigént tartalmazó élô vizekben
a triclorphone készítmény hamar (24–36 óra alatt)
lebomlik, foszfor tartalma kismértékû foszfor ter-
helést jelent az élôvizekben (Schmahl, 1991). Ez a
hatás az ivadéknevelô tóban elônyt jelent, mert az
algák szaporodására szükség van a gyorsan nö-
vekvô Rotatoria állomány táplálék (alga) ellátása
szempontjából.
A triklórfon hatóanyagú, szerves foszforsav

észter csoportba tartozó készítmények tavi alkal-

1. táblázat 

A 2 hektáros süllô elônevelô tó eredményei 
(vizsgálati évek n=6)

Table 1: Results of a 2 ha large pikeperch rearing
pond (investigated years N=6

Év/Years 

Kihelyezési
sûrûség 

(millió/ha)/
Stocking
density
(in mil-
lion)/ha

Lehalászott hal
db-száma/ha 
4 hét után/ 
Number of 
harvested
fish/ha after 
four weeks 

Túlélés (%)/
Survival (%)  

2005 2 283 900 14,2

2006 2 166 800 8,34  

2007 2 237 500 11,88  

2008 2 214 000 10,7  

2009 2 421 500 21,08  

2010 2 283 000 14,15  

Átlag/
Mean 2 267 783 ± 

87 324  
13,39 ± 
4,367



73

mazásának megítélése ellentmondásos. A residiu -
mok szempontjából a legveszélytelenebb inse -
cticid (Schaperclaus 1979, Schmahl 1991) nagyon
hamar lebomlik, illetve kiürül a hal szervezetébôl.
Széles körben használják a mezôgazdasági nö-
vényvédelemben és az akvakultúra számos terü-
letén, megfelelô biztonsági elôírások betartása
mellett, elsôsorban a különbözô Insecta és
Nematoda halélôsködôk (ectoparaziták ellen
hosszú tartamú kezelésként. A biztonsági elôírá-
sok szigorú betartására a humán egészségvéde-
lem és a környezeti kockázat elkerülése miatt van
szükség (Obermeiyer 1971). Az insecticidek élô víz-
be kerülve ugyanis a kistestû zooplankton szerve-
zeteket károsítják, amely csoportok azonban gyor-
san, két héten belül regenerálódnak. (Schaper -
claus 1979, Schmahl 1991).
A szelektív zooplankton kezelése hatására ki-

alakuló kerekesféreg állományokat az eutróf ha-
lastavakban mindenütt közönséges Brachionus- és
a Keratella-fajok alkotják, amelyek kiváló starter
táplálékai a kis süllôknek is.
A süllôivadék neveléséhez alkalmazott proto-

koll szerint a halak nevelési (táplálkozási) kör-
nyezetét az élettani igényekhez alakítjuk. A neve-
lés elsô fázisban a süllô ivadéknak a különbözô
zooplankton szervezetek a fô táplálékforrásai. 
Az általunk kidolgozott mesterséges zooplankton
management eredményeként kezdetben a lassan
mozgó Rotatoriák jelentik a kiinduló táplálékot,
majd ezeket váltják az idôközben visszatelepülô,
nagyobb méretû Crustaceák, biztosítva a méret-
beli folytonosságot a növekvô ivadék számára. 
A nevelés harmadik-negyedik hetén a zooplank -
ton elfogyása a tóból (éhezés) egybe esik a süllô-
nél a ragadozó reflex kialakulásával, elôsegítve a
testvér kannibalizmus megjelenését. Ennek meg-
elôzésére a nevelési protokoll szerint az ivadékot
lehalásszuk és áthelyezzük olyan extenzív halas-
tavakba, ahol apró táplálékhalak (razbóra, ke-
szegfélék, kárász ivadék) képezik a süllô fô táplá-
lékát.
Az elônevelô tavakban a kannibalizmus külö-

nösen erôteljes abban az idôszakban, amikor az
ivadék testhossza eléri a 30–40 mm-t. Az ilyen
méretû süllô esetében a fejhossz aránya nagy a
törzshosszhoz képest (csaknem egy a kettôhöz).
Ezért a szájnyílás is aránytalanul nagy, alkalmas
arra, hogy a kis süllô élô halivadék zsákmányolá-
sára térjen át a plankton szervezetek fogyasztásá-
ról. A következô hetekben, ha bôven tud kismé-
retû halivadékot zsákmányolni, a bôségesebb fe-
hérje-ellátás eredményeként a törzshossz növek-
szik jobban. Ennek következtében a szájméret
arányosan kisebb lesz és fokozatosan csökken a
testvér kannibalizmus.
Megfigyelések szerint a testvér kannibalizmus

– különösen a késôn kezdett lehalászások eseté-
ben – az ivadékállományok 50–60%-os vesztesé-

gét is okozhatja, tehát megelôzése fontos a ked-
vezô ivadék túlélés szempontjából.
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Az európai akvakultúra (a rákok és puha testûek
nélkül) termelési volumenének mintegy 75 szá-
zalékát a pisztrángfélék, 12 százalékát a pontyfé-
lék, további 9 százalékát pedig a mediterrán hal-
fajok (a tengeri sügér és az aranydurbincs) te-
nyésztése teszi ki, az egyéb fajok mindössze 4 szá-
zalékot képviselnek a kontinens haltermelésében.
Az elmúlt 20 évben, az elsôsorban édesvízi tavak-
ban, ill. átfolyóvizes rendszerekben tenyésztett
pontyfélék, illetve pisztrángfajok termelése a ke-
reslet korlátozottsága miatt stagnáló tendenciát
mutatott.  Ezzel szemben a tengeri ketrecekben
nevelt fajok (lazac, tengeri sügér, aranydurbincs)
termelése óriási mértékben nôtt a ketreces tech-
nológia fejlesztésének köszönhetô jelentôs költ-
ségcsökkenés eredményeként. Ma már ezen, egy-
kor prémiumnak tartott halfajok 3–4 EUR/kg-os
termelôi ára – az olcsó, fehér húsú import halfa-
jok mellett – jelentôs korlátozó tényezôje az új be-
vezetni kívánt halfajok értékesítésének, valamint
a szárazföldi (land-based) haltermelô rendszerek
mûködésének. Ahogy például azonban az Euró -
pában felfutó rombuszhal és afrikai harcsa ter-
melés példája mutatja, megfelelô technológiai és
marketing háttérrel, ilyen piaci kihívások mellett
is sikeresek lehetnek mind a magas, mind az ala-
csony kereskedelmi értékû halfajokra alapozott
intenzív édesvízi rendszerek. Cikkünkben két
olyan trópusi halfajt (a barramundit, illetve a vö-
rös árnyékhalat) mutatunk be, amelyek már ha-
sonló kihívások mellett is az ausztrál, illetve az
„“megállták a helyüket” és egyre inkább a figye-

lem középpontjába kerültnek/tek Európában is.

A fajok elterjedése és rövid biológiai
jellemzése

Barramundi

A barramundi (1. és 2. kép) a sügéralakúak
rendjének tagja, széles körben elterjedt, nagy-
testû ragadozó halfaj a Csendes-óceáni térségben
(KATERSKY és CARTER, 2007).
A faj a 20–30 °C hômérsékleti tartományon be-

lül, életszakasztól függôen édes vagy tengervíz-
ben él. A víz só-koncentrációját széles tartomány-
ban elviseli (SCHIPP et al. 2007), természetes élô-
helyén az édes, a sós, illetve a brakk (félsós) vi-
zekben egyaránt megtalálható. 
A barramundi katadróm halfaj (MILTON és

CHENERY, 2001), ezért az ivarérett egyedek 3–4 éves
korukban a folyótorkolatokon keresztül a tenge-
rekbe vándorolnak, ahol a szaporodás szempontjá-
ból a víz sótartalma optimális (30–40 ppt)
(MATTHEW, 2009). Az ívás ideje a földrajzi széles-
ségtôl és a tengervíz hômérsékletétôl függôen kü-
lönbözô lehet, az elsôsorban a Hold ciklusaival, va-
lamint az ár-apály jelenséggel áll összefüggésben. 
A nôstények nagy mennyiségû nem ragadós

ikrát raknak le, amelyeknek döntô többsége áldo-
zatul eshet a ragadozóknak (PERSCHBACHER 2001).
Az ikrák kelése általában 12–15 órát vesz igénybe,
míg a nem táplálkozó lárva szakasz hossza rend-
szerint 36–40 óra (SCHIPP et al., 2007). Az ikra és

Újabb ígéretes fajok az európai 
akvakultúrában: a barramundi 

(Lates calcarifer Bloch, 1790) és a vörös
árnyékhal (Sciaenops ocellatus L., 1766)

Feledi Tibor1, Gyalog Gergô1, Kucska Balázs1, Fehér Milán2, Borbély Gyula3, 
Jancsó Mihály1, Stündl László2 és Rónyai András1
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a lárvák csak sós vízben életképesek (RIMMER és
REED 1989), a könnyû lebegô, pelágikus ikráikat a
dagály a folyók torkolatvidékére szállítja. Az iva-
dékok leginkább a lagúnák, sós mocsarak és a fo-
lyótorkolatok környékén élnek. Késôbbi életsza-
kaszukban az ivadékok a folyók felsôbb szakasza-
ira vándorolnak és ott, már édes vízben fejlôdnek
tovább, életüknek elsô 2–3 évét édesvízben töltik,
elsôsorban a tengerrel összeköttetésben álló ta-
vakban és folyókban. 
Az ivaréretté 2 és 3 éves kor között válnak, a

faj sajátossága, hogy protandrikus hermafrodita
(BALSTON, 2009), azaz a halak tejesként válnak
ivaréretté és csak késôbb, egy részük alakul át ik-
rás egyeddé. Az ivarváltásra a kb. 5 kg-os és 80
cm-es méret elérésekor kerül sor, ezért általá-
nosságban a 80 cm-nél kisebb halak hímek, míg
az 1 m-nél nagyobbak nôstények. Az intenzív
rendszerekben nevelt halak ivarérése és ivarvál-
tása hamarabb következik be, mint a természet-
ben élô fajtársaik esetében. Ennek oka a kutatók
szerint elsôsorban a magas energiatartalmú, mes-
terséges tápok etetése (SCHIPP et al., 2007). 
A kifejlett és ivarérett halak a folyók alsó sza-

kaszain és a folyó-torkolatok környékén tartóz-
kodnak. Ezen állományok egyedszámát már csak
leginkább a ragadozók; madarak és hüllôk (pl.
sósvízi krokodilok) szabályozzák (MAKAIRA 1999).
A barramundi élettartama természetes körülmé-
nyek között több mint 14 év is lehet (DAVIES et al.
1999).
A kifejlett barramundi ragadozó, étrendjét elsô-

sorban különbözô rákok és halak alkotják. A fiatal
egyedek ezzel szemben inkább mindenevôk, a ki-
sebb ízeltlábúak és halak mellett különbözô
planktonikus szervezeteket, algákat is fogyaszta-
nak. Az idôsebb lárvák és az ivadékok hajlamosak
a kannibalizmusra. Mivel a barramundi azokat az
élôhelyeket részesíti elônyben, ahol a vízhômér-
séklet nem csökken 20 °C alá, növekedése termé-
szetes környezetben is igen gyors (MATTHEW, 2009).

Vörös árnyékhal

A vörös árnyékhal szintén egy tág só tûrésû faj,
természetes elterjedési területe az Atlanti-óceán
észak-amerikai partvidéke Massachusetts állam-
tól a Mexikói-öbölig. 

Bár a faj hômérséklet tûrése viszonylag tág ha-
tárok között mozog, termelôi beszámolók alapján a
tavi termelés során tapasztalt 4 napig tartó fagy-
pont alatti hômérséklet a teljes állomány pusztulá-
sát okozhatja (LANDRY 1991). A vörös árnyékhal
életciklusa a tengerek part menti vizeihez kötôdik.
Az ívási idôszak augusztustól októberig tart. 
A nagyobb ikrások több mint 1 millió ikrát is lerak-
hatnak. Az ívás és az ikrák kelése, valamint a lár-
vák fejlôdése sós vízhez kötött. Az optimális
sókoncentráció az ikrák keléséhez 25–30‰, azon-
ban 3 mm testhossz felett a lárvák már 10 ‰ alatti
sókoncentrációjú vízben is nevelhetôk (FAO
2006–2011). Az ikra csak sós vízben életképes, a
lárváknak is csak kevesebb, mint 5%-a éli túl a
négy napos édesvízi tartást. (CROCKER et al. 1981). 
A lárvák részben aktívan, részben az áramlatok se-
gítségével a torkolatok sekély, vízinövényekkel bo-
rított területeire vándorolnak. A fiatal halak jel-
lemzôen a partmenti vizekben élnek és csak 3–5
éves korban csatlakoznak a kifejlett egyedekhez,
melyek rajokat képeznek a parttól távolabbi vizek-
ben (FAO 2006-2011). A ragadozók közül valam-
enynyi életszakaszban a nagyobb halak jelentenek
veszélyt számukra, de a kifejlett egyedek legfôbb
ragadozói a cápák. A vörös árnyékhal is ragadozó,
rákok és halak képezik legfôbb táplálékukat. Fel-
jegyzett maximális élettartama 40 év (FWCC 2009).

Akvakultúrás nevelés, környezeti igény

Barramundi

A barramundi népszerûségét a csendes-óceáni
akvakultúrában elsôsorban kiváló húsminôségé-
nek, szálkamentességének, valamint igen kedve-
zô növekedésének és húskihozatalának köszön-
heti. A piaci méretet, amely 350–500 g (adaghal)
vagy 3 kg (filé) meglehetôsen hamar, 6, illetve 12
hónap alatt eléri (MATTHEW, 2009). A barramundi
gyors térhódítása több egyéb okra is visszavezet-
hetô. A különbözô környezeti tényezôkkel és ter-
melés-technológiai elemekkel szemben igen el-
lenálló, a magas népesítési sûrûséget és a gyako-
ri válogatást egyaránt tolerálja. Az ikrás egyedek
nagy mennyiségû ikra termelésére képesek, me-
lyek keltetése viszonylag egyszerû, a halfaj neve-
lése formázott, száraz tápokra alapozható.

2. ábra A vörös árnyékhal
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Mesterséges körülmények között (recirkulá -
feltétele: sókoncentráció: 30–36 ‰, hômérséklet:
28–29 °C, 13 órás nappalhossz. 
Mint a legtöbb más halfaj esetében, úgy a

barramundi termelés során is, a legkritikusabb
fázis a lárvanevelés idôszaka. Az elsô 15 napban a
kedvezô megmaradás érdekében a víz sótartalmát
célszerû 20–28 ppt-n tartani, amely érték a halak
növekedésével folyamatosan csökkenthetô. 
A barramundi lárvanevelése során a másik kriti-
kus környezeti tényezô a víz hômérséklete, amely
kiemelt jelentôségû a hal növekedése, megmara-
dása és egészségi állapota szempontjából. A lár-
vanevelés során az optimális vízhômérséklet 26
és 28 °C közé esik (BARLOW et al., 1995), amelynek
néhány °C-os csökkenése jelentôs elhullást ered-
ményezhet (BOONYARATPALIN, 1997). A lárvanevelés
rendszerint 3–4 hetet vesz igénybe, amíg a halak
el nem érik a 15–20 mm-es testhosszt.
A legtöbb ragadozó halfajhoz hasonlóan a

barramundi is hajlamos a kannibalizmusra. A fia-
tal ivadék gyakran esik áldozatul, amennyiben
testtömege nem éri el nagyobb fajtársa méreté-
nek 61–67%-át. A kannibalizmus a lárvanevelés
végén jelentkezik elôször és a 150 mm-es test-
hossz eléréséig okoz jelentôs károkat, a nagyobb
halak esetében már kevésbé jellemzô. A
kannibalizmusból eredô veszteségek
visszaszorítása érdekében szükséges az
ivadékok folyamatos válogatása. Az elsô
osztályozást célszerû a lárva 12–15 na-
pos korában elvégezni, majd a szétnö-
vés mértékének függvényében 3–5 na-
ponta megismételni (BOONYARATPALIN,
1997).
A lárva takarmányozása során kulcs-

fontosságú szerepe van a különbözô élô
táplálékok etetésének (Rotatoria,
Artemia). Ezek a természetes táplálék-
szervezetek, a lárva számára könnyeb-
ben emészthetôk, enzimeik által pedig
jótékony hatással vannak a halak
emésztésére (IZQUIERDO és FERNANDEZ-
PALACIOS, 2001, KOLKOVSKI, 2001). 
Az általánosan elfogadott takarmá-

nyozási protokoll szerint a nevelés so-
rán a lárva a táplálkozás megkezdésétôl
számított 12 napig kerekesfér get (Rotatoria), ezt
követôen 9 napig sórákot (Artemiát) fogyaszt,
majd 21 napot követôen válthatunk át száraz tá-
pokra (CURNOW et al., 2006). 
Az ivadéknevelés szakasza az egyedek 100–120

mm-es testhosszának eléréséig tart (SCHIPP et al.,
2007). Ebben az idôszakban a barramundi takar-
mányozása kereskedelmi forgalomban kapható,
száraz takarmány-keverékekre alapozható. Cél-
szerû az állomány folyamatos válogatása, mivel a
kannibalizmus ebben az idôszakban jelentkezik
leginkább. Az ivadékok a nevelés ezen szakaszá-

ban már kevésbé érzékenyek a víz sótartalmára
és hômérsékletére, szükséges azonban a megfe-
lelô vízminôség és oldott oxigén-szint (6–7 mg/l)
fenntartása.
Az utónevelés a 100 mm-es testhossz elérését

követôen kezdôdik. A barramundi számos kedve-
zô tulajdonságának köszönhetôen nagy intenzi-
tással termelhetô (KATERSKY-CARTER, 2005), nem
ritka, az akár 60 kg/m3-es népesítési sûrûség sem
(természetes körülmények között is rajokban él),
ezért a kritikus vízminôségi paraméterek (NO2

-,
NO3

-, NH4
+, O2) folyamatos ellenôrzése a nevelés

minden szakaszában létfontosságú. Nevelésének
ezen szakasza sós, félsós és édesvízben egyaránt
lehetséges, trópusokon történhet tavi, ketreces
rendszerben, míg kontinentális éghajlaton, az ala-
csonyabb vízhômérséklet okán, zárt recirkulációs
rendszerekben. Alkalmas a felszín alatti, magas
sótartalmú-, illetve termálvizek haltermelési célú
hasznosítására is (VOLVICH és APPELBAUM, 2001).
Ezen tulajdonságának következtében a halfaj ter-
melése hazánk kiemelkedô geotermikus potenci-
áljára alapozható. Néhány vízkémiai paraméter-
rel szembeni igényét a piaci nevelés során az 
1. táblázat tartalmazza.
Jó minôségû takarmány esetén a takarmány-

együttható (FCR) 1,1-1,6 kg/kg. Magas fehérje
(>55%) és zsírtartalmú (>18%) tápok esetén az
FCR <1,0 is lehet.

Vörös árnyékhal

Mesterséges körülmények között az ívás indu-
kálható a vízhômérséklet (17°C–23°C) és a nap-
palhossz (9 óra) változtatásával. Az ívásra 23 °C
felett kerül sor. Az ikrák keléséhez szükséges
sókoncentráció >25 ‰. A szélsôséges hômérsék-
leti értékeket csak fokozatos akklimatizálás után

1. táblázat 

A barramundi tenyészthetôségének optimális- 
és határértékei a vízminôséggel szemben 
(RIMMER 1995 és SCHIPP 1996 alapján)

Vízminôségi
paraméter Optimális tartomány Határérték

Hômérséklet (°C) 26–30 (28,5) 20–38 (>20)

Sótartalom (‰) 0-36 ????

pH 7,5–8,5

Oldott oxigén (mg/l) 4,0–9,0 >3

Ammónia (mg/l) 0 <0,02

Kénhidrogén (H2S) 0 <0,3
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képes elviselni. A lárvák 18-25 óra alatt
kelnek ki,  ha a hômérséklet 24–28°C
között van. A lárvák nevelésére a 25–30
°C és a 25–30‰ közötti só kon centráció
az optimális (FAO 2006). Kísérleti ada-
tok alapján az akvakultúrás termelés-
ben 9 ppt sókoncentráció mellett ta-
pasztalták az ivadékok legjobb
hidegtûrését, ekkor a 10°C-ra hûtött 
vízben sem tapasztaltak elhullást
(WHITEHURST és ROBINETTE 1994). Neve-
lése során néhány vízkémiai paraméter-
rel szembeni igényét a 2. táblázat tartal-
mazza.
Mesterséges környezetben a lárvákat kerekes-

féreggel (Rotatoria), majd sórák (Artemia)
nauplius lárvájával, illetve zooplanktonnal, az
idôsebb korosztályokat pedig vagy élô hallal
(„szeméthalak”) vagy pelletált táppal takarmá-
nyozzák. Optimális körülmények között a halak
egy év alatt 0,45–1,36 kg közötti méretet érhetnek
el. Amikor a halakat pisztráng táppal takarmá-
nyozták, 18 g-os indulási tömeg mellett 28 nap
alatt az FCR értéke 0,8 volt, (WURTS és STICKNEY
1993).

Termelési adatok világviszonylatban

Barramundi

A barramundi jó növekedési erélye és a
sótartalomváltozást viszonylag tág határok kö-
zött tûrô tulajdonsága nyújtotta termelési po-
tenciál miatt hamar elterjedt faj lett az ázsiai-
óceániai akva kultúrában. A 70-es évektôl kezd-
ve termelik jelentôsebb mennyiségben Thai -
földön és Indoné ziában, késôbb Malaj ziában,
Tajvanon és Ausztrá liában is jelentôsen felfu-
tott a tenyésztése. A világ összes barramundi
termelésének 99 százaléka erre az öt országra
esik (3. táblázat). 
A trópusi országokban többnyire brakkvízi ket-

reces rendszerben poli kultú rában ter-
melik, de az ausztrál farmok egy részén
és a nem trópusi országokban (fonto-
sabb termelô az USA és Izrael) akad pél-
da tavi és recirkulációs rendszerben va-
ló tenyésztésre is. A világ összes bar -
ramundi termelése az ázsiai haltenyész-
tésre jellemzô mértékben növekszik; az
elmúlt évtizedben megkétszerezôdött
(1. ábra).
A barramundi termelése már több

európai országban is elindult, a nemzet-
közi statisztikák alapján egyelôre nem
túl nagy sikerrel (FAO 2011). Angliában,
Hollandiában és Bulgáriában jelentôs
beruházás eredményeként épültek re -
cirkulációs rendszerek a fajra alapozva,

melyek piaci nehézségekkel küzdenek az elôzete-
sen túlbecsült értékesítési lehetôségek miatt
(PROACTIVEINVESTORS 2007). Nagy kihívást jelent az
európai barramundi termelôknek a mediterrán
(elsôsorban görög és török) ketreces akva kultú -
rában az elmúlt években végbement konszolidá-
ció, amely jelentôs költség és árcsökkentést tett
lehetôvé. A barrmundival (ang. Asian seabass)
konkurens fajnak, a tengeri sügérnek (Dicen -
trarchus labrax, ang. European seabass) a terme-
lôi ára az utóbbi évek folyamán 4 EUR/kg alá
esett (GLOBEFISH 2011), ami nehéz helyzetbe
hozza a recirkulációs rendszerekben sügérféléket
termelôket. 

2. táblázat 

A vörös árnyékhal nevelésének optimális- és határértékei 
a vízminôséggel összefüggésben 

(DAVIS 1991, WISE et al. 1989 és WISE and TOMASSO 1989
alapján)

Vízminôségi
paraméter Optimális tartomány Határérték

Hômérséklet (°C) 25–30 2–35

Sótartalom (‰) 25–30 0–40

Ammónia (mg/l) <0,05 <2,8

3. táblázat

A barramundi legfôbb termelô országai 2009-ban

Forrás: FAO 2011

Ország Termelés (tonnában)

Thaiföld 15 656

Malajzia 14 229

Tajvan 9 479

Indonézia 6 400

Ausztrália 2 964

Világ összes 49 299

3. ábra A barramundi akvakultúrás termelésének alakulása 
a világon (Forrás: FAO 2011)
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A bulgár és angol termelés visszaesésében bi-
zonyára szerepe van annak, hogy a FAO statiszti-
kák szerint a halat csak mintegy 5 USD/kg áron
sikerült értékesíteni, míg Ausztráliában és
Izraelben a termelôi ár 7–9 USD/kg körül alakul
(FAO 2011). Az európai termelôknek olyan ter-
mékpozícionálási stratégiára van szükség a barra -
mundi értékesítése során, amely a mediterrán
halfajoktól megkülönbözteti.
Ezzel egybevágóan egy korábbi tanulmány azt

mutatta, hogy a dél-ázsiai ketreces barramundi
tenyésztôk lényegesen, akár 60-70 %-al alacso-
nyabb önköltséggel dolgoznak, mint a jellemzôen
tavakban vagy recirkben termelô ausztrál farme-
rek (FAO 2006–2011).

Vörös árnyékhal

A faj akvakultúrás termelése az 1970-es évek-
ben kezdôdött, amikor az USA partmenti vizeiben
a túlhalászás és horgászat miatt csökkent az állo-
mány és a kiesett mennyiséget pótolni akarták
(FAO 2005–2011). Az alapvetô termelési módsze-
reket elsôsorban Texas és Florida államokban
dolgozták ki. Késôbb Kínában, Ecuadorban,
Izraelben valamint Franciaország trópusi tenge-
rentúli területein is megkezdték a termelést. 
A nemzetközi statisztikák szerint 2009-ben mint-
egy 51 ezer tonna volt az árnyékhal akvakultúrás
termelése a világon, melybôl 49 ezer tonnát
Kínában, 1400 tonnát pedig az USA-ban tenyész-
tettek. A fejlettebb piacokon (USA, Izrael) az étke-
zési célra termelt árnyékhal termelôi ára 4–5
USD/kg.

A barramundi és a vörös árnyékhal hazai
termelésének elindítása

A barramundi és a vörös árnyékhal exportké-
pes, értékes halfajok, amelyek iránt jelentôs ke-
reslet mutatkozik. Hazai akvakultúrás termelé-
sünk és kutatási tevékenységünk számára is
mindkét faj teljesen új „jövevény”, és termelésük
európai viszonylatban is csak rövid múltra tekint
vissza. Így a termelési- és tenyésztési kísérletek
tudományos szempontból is nemzetközi szinten
érdeklôdésre számot tartó eredményeket hozhat-
nak. A fajok zárt rendszerekbe történô telepítése
tudományos és gazdasági célokat egyaránt szol-
gálhat. Az NKTH által támogatott Nemzeti Tech-
nológia Program (BARRA_09) pályázat keretében
a Jászkiséri Halas Kft. vezetésével a Halászati és
Öntözési Kutatóintézet (HAKI), a Debreceni Egye-
tem Agrár és Mûszaki Tudományok Centruma,
valamint a Szent István Egyetem Halgazdálkodá-
si Tanszéke foglalkozik jelenleg a barramundi és
a vörös árnyékhal nevelési technológiájának fej-
lesztésével.

POTENTIAL CANDIDATES FOR EUROPEAN
AQUACULTURE: THE BARRAMUNDI (LATES
CALCALIFER BLOCH, 1790) AND THE RED
DRUM (SCIAENOPS OCELLATUS L., 1766)

Tibor Feledi, Gergô Gyalog, Balázs Kucska,
Milán Fehér, Gyula Borbély, Mihály Jancsó,

László Stündl and András Rónyai

European land-based aquaculture is in the
need of new exotic species with good market
potential to compete with imports and salmonids
from European cage culture. This paper presents
two potential candidate species for European
inland aquaculture, whose farming technology
has been well elaborated yet in other regions.
Barramundi is an important coastal and

freshwater carnivorous fish in the Indo-Pacific
region, requiring very high water temperature. Its
fast-growing and euryhaline (can be grown in
salinities ranging from fresh to sea water)
characteristics made it an important species in
South Asian and Australian aquaculture
stimulated by the strong demand for barramundi
due to its mild tasting and boneless fillets.
Red Drum is also a euryhaline carnivorous

species native in North-America’s warm coastal
waters. It adapts well to aquaculture conditions,
has a high growth rate with low FCR. Its good
market value in the US makes it an important
emerging species in American aquaculture.
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KÔSÜLLÔ (SANDER VOLGENSIS) 
A TARNÁBAN

„Többnyire ragaszkodik a nagyobb víztérhez,
ahol a rosszabb vízminôséget is elviseli, de kis vi-
zekben nemigen találjuk meg” – olvasható a kô-
süllôrôl Harka és Sallai Magyarország halfaunája
c. könyvében. A „nemigen” kifejezés hangsúlyos
része a „nem”, de olykor az „igen” is érvényesül-
het. Utóbbira példa az a 79 milliméteres ivadék,
amely 2005. szeptember 3-án a Zagyva felsô, bá-
tonyterenyei szakaszán, a Maconkai-víztárózó
alatt került elô. Újabb példaként egy nagyobb, 23
centiméteres példány említhetô, amelyet a
Tarnából fogtunk Zaránknál, 2010. augusztus 22-
én. A kôsüllô azonban az alkalmi észlelések elle-
nére is csupán járulékos tagja e vízszakaszok hal-
közösségének, idônkénti megjelenése való szí -
nûleg a vízrendszeren létesített, horgászati hasz-
nosítású víztározóknak tudható be.

Szepesi Zsolt, Harka Ákos

KÔSÜLLÔ (SANDER VOLGENSIS) 
AZ AKVÁRIUMBAN

Elsô kôsüllômet egy júniusi hajnalon fogtam a
balatonfüredi mólónál, táplival, azaz csalihalfogó
emelôhálóval. Elôször azt hittem, sügér, mert a
fickándozó halon a határozott harántcsíkozás tûnt
fel, amely nagyobb rokonától, a süllôtôl külön-
bözteti meg. Csak a vödörben, a megfogott küszök
közé helyezve láttam meg, hogy itt egy kôsüllôvel
van dolgom, azzal a ragadozóval, mely hálóba rit-
kán kerül, de ahol egy feltûnik, ott valószínûleg
egész raj tartózkodik, nem hiába nevezi a nép-
nyelv bandárnak.
A Magyar Haltani Társaság nyílt, internetes

szavazásán 2011-ben a kôsüllôt (Sander volgensis)
választottuk az év halának. Meg is érdemli ezt a
címet és a vele járó nagyobb figyelmet, mert állo-
mánya érezhetôen fogyatkozik, a törvény pedig
szinte semmiféle védelmet nem biztosít számára.
Egy horgász naponta akár három kilogrammnyit
is hazavihet belôle (ez a megengedett maximális
mennyiség), és ez gyakrabban elôfordul, mint
gondolnánk, hiszen a kôsüllô, mint írtam, rajban
jár. Többször tanúja voltam, amint dunai horgá-
szok egymás után kapkodták ki a kisebb-nagyobb
kôsüllôket, mikor eléjük került egy-egy raj, fél óra
alatt akár húszat-harmincat is fogtak belôlük.  Ha
belegondolunk, egy természetes vízben ritkán van

jelen egy ôshonos halfajból az optimálisnál több
példány, így amit a horgászok kifognak, az mind
a szükséges és rendjén való egyedszámot apaszt-
ja, minden kifogott példány hiányzik az élôhely-
nek megfelelô létszámú életközösségbôl.
Kirándulásaim során süllôvel szinte mindig,

kôsüllôvel pedig szinte soha nem találkozom. 
A fent leírt esetet követôen hálómba egy sem ke-
rült többé, horgász barátaimtól kapott példányok
akváriumi tartásából származnak tapasztalataim.
A süllô és a kôsüllô nehezen viseli a környe-

zetváltozást, egyik akváriumból a másikba téve is
olyan stresszhatás érheti ôket, amitôl legyengül az
immunrendszerük, utat nyitva különféle gyors le-
folyású betegségeknek, például a darakórnak. Jól
megszokott, oxigéndús, tiszta vizû helyen viszont
az akvárium urai lehetnek, minden olyan halra
veszélyesek, mely a szájukon befér.
A kôsüllô azonos méretû süllô vagy csuka mel-

lett tartva csak másodhegedûs lehet az akvárium-
ban. Lassabban is nô nagyobb rokonánál. Ugyan-
abban a medencében élô, tehát ugyanazon a
koszton nevelkedô, nála lényegesen kisebb süllô-
növendékek néhány hónap alatt utolérik, sôt, le-
hagyják a növekedésben. A süllô mohó ragadozó,
nemigen válogat a prédában, elnyeli a tüskés há-
tú durbincsot, rejtôzködô gébet, villámgyors küszt
és saját kisebb fajtársait egyaránt. Lesbôl támad-
va és gyorsasági versenyben is ritkán marad alul.
Halon kívül más táplálékot csak alkalmilag és
ímmel-ámmal fogyaszt. Szereti fejjel elôre fordí-
tani a megfogott halakat, de ez nem mindig sike-
rül neki, többször megesik, hogy farokkal elôre
nyel. Állkapcsa nem olyan erôs, mint a csukáé, a
megfogott kishal sokszor még életben van és ver-
gôdik a nyeléskor, ezért a süllô csak nagyon apró
és gyors mozdulatokkal próbál rajta fogást válta-
ni. Ha több halat kap egyszerre, rendszerint a leg-
kisebbekkel kezdi a vadászatot.
A kôsüllô akváriumban kissé félénkebben vi-

selkedik a süllônél, viszont valamivel kevésbé ér-
zékeny a környezetváltozásra, és szívesen eszik
kishalakon kívül földigilisztát és más gerinctele-
neket is. Mivel a süllônél kisebb a szája, elônyben
részesíti a kis halakat, az egészen aprókat. Ám ha
nincs más, legyûri a saját testének egynegyedét
kitevô prédát is. Szeret fagyökerek vagy kövek kö-
zé bújni és onnan leselkedni apró halakra, de a
nyílt vízteret, ahogy a szabad természetben, úgy
akváriumban is igényli. Búvóhelyérôl legszíve-
sebben éjjel jön elô. Ha sötétben zseblámpával rá-
világítunk, nagy szeme – a többi sügérfélééhez
hasonlóan – úgy visszaveri a fényt, mint a kutyá-
ké vagy macskáké. Társas hajlamát akváriumban
nem tudtam megfigyelni, mivel egyszerre mindig

A Magyar Haltani Társaság hírei
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csak egyet tartottam. Más fajú halakkal, süllôkkel
vagy vele azonos nagyságú békés halak rajával
szemlátomást nem szívesen vegyül.
Anyagcseréje gyors, naponta-kétnaponta etet-

ni kell, különben lesoványodik, hasa homorúvá
lapul. Ez a fajta fogyás még nem veszélyes, egyet-
len kiadós etetéssel megszüntethetô. 
A kôsüllô közepes nagyságú példányai (a ki-

sebbekre méretkorlátozás van érvényben) szép és
hálás akváriumi halak lehetnek, ha van számuk-
ra megfelelôen tágas medencénk, melyben eleget
mozoghatnak, és kedvükre élhetik ragadozóéle-
tüket.

Szendôfi Balázs

MENYHAL (LOTA LOTA) A TARNÁBAN

Az utóbbi évtizedben jelentôs erôfeszesítések
történtek a Zagyva-vízrendszer halfaunájának fel-
tárása érdekében. E kutatások nem igazolták a
menyhal (Lota lota) jelenlétét a vízrendszerben,
azonban szórványos és alkalomszerû elôfordulá-
sáról a horgászok beszámolói alapján volt tudo-
másunk. Ezek szerint a menyhal a Zagyvában
Szentlôrinckátáig, a Tarnában Tarnaörsig, és a
Gyöngyös-patak Vámosgyörki szakaszán került
horogra.
A horgászbeszámolókat saját adatgyûjté seink -

kel sikerült megerôsíteni. A Tarnából 2010. októ-
ber 19-én Tarnaörsnél (11. fkm) 2 példányt
(Sallai), majd 2011. július 3-án Aldebrônél (42.
fkm), a közúti híd alatti kôszórásról egy 210 mm-
es példányt (Sály és Szepesi) gyûjtöttünk.
Az utóbbi években több beszámoló is arról

szól, hogy a menyhal egyre nagyobb számban ke-
rül elô az ország vizeibôl. Feltételezések szerint
ez összefüggésben van a gébfélék terjedésével,
ami nem zárható ki, hiszen a tarka géb
(Proterorhinus semilunaris) ugyancsak Aldebrôig
hatolt fel a Tarnán, és már a folyami géb
(Neogobius fluviatilis) is Kálnál jár (33. fkm). 

Sály Péter, Szepesi Zsolt, Sallai Zoltán

MENYHAL (LOTA LOTA L.) AZ ÉR FOLYÓBAN

2011. május 29-én a Vácrátóti Botanikuskert
vezetôi által a Kárpát-medence botanikusai szá-
mára szervezett MÉTA túra résztvevôinek bemu-
tató halászatot rendeztünk az Ér folyó romániai
szakaszán, a szalacsi (S�lacea) hídnál.
A halászat során bodorka, domolykó, küsz, fe-

nékjáró küllô, razbóra, ezüstkárász, naphal és tar-
ka géb mellett sikerült két, egyenként 40 cm test-
hosszúságú menyhalat is zsákmányolni.

A menyhal mindeddig nem került elô az Érbôl,
a környék horgászai sem ismerik, így nagy örö-
münkre megállapíthatjuk, hogy egy új halfajjal
gyarapodott az Ér folyó halfaunája. 

Wilhelm Sándor, Wilhelm Ákos Sándor

NYÚLDOMOLYKÓ (LEUCISCUS 
LEUCISCUS) A ZAGYVÁBAN

2009. szeptember 3-án természetvédelmi
szem pontból értékes halfajok után kutattunk a
Zagyvában. Jászfényszarunál, a Zsámbok felé ve-
zetô közúti híd felett mintegy 300 méterrel egy fi-
atal, nyúlánk, ezüstös színezetû halat sikerült fog-
nunk, melyet félig alsó állású szája, valamint az
oldalvonal mentén megszámolható pikkelyek
alapján nyúldomolykónak (Leuciscus leuciscus)
határoztunk. 
A faj a korábbi faunisztikai vizsgálatoknál nem

került elô a Zagyvából, csak a vízrendszerhez tar-
tozó Tarnában ismertük egy kisebb, elszigetelt
populációját. További példányai sem a fentebbi,
sem a lentebbi szakaszokról nem kerültek elô,
ezért valószínûsíthetô, hogy egy Tarnából szár-
mazó, alkalmilag elôforduló példányhoz volt sze-
rencsénk. A halat a meghatározást és fotózást kö-
vetôen szabadon engedtük. A soron következôk-
ben nagyobb jelentôséget kapnak a nyúldomoly-
kó elôfordulásai, hiszen korábban már szerepelt a
védett fajok listáján, és 2009-ben újra kikerült 

Menyhal az Érbôl (Wilhelm Ákos Sándor felvétele)

A Zagyvából fogott nyúldomolykó 
(Sallai Zoltán felvétele)
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a halászható és horgászható fajok körébôl. Vélhe-
tôen hamarosan a természetvédelem oltalmát
fogják élvezni a hazai populációi.

Sallai Zoltán, Juhász Tibor

KECSEGE (ACIPENSER RUTHENUS),
MÁRNA (BARBUS BARBUS), PADUC 
(CHONDROSTOMA NASUS) ÉS MAGYAR
BUCÓ (ZINGEL ZINGEL) A ZAGYVÁBÓL 

Az utóbbi években néhány olyan, korábban
rendszeresen elôforduló halfaj került elô ismét a
Zagyvából, amely a múlt század végére gyakorla-
tilag eltûnt onnan, vagy legalábbis nagyon meg-
ritkult. Így például Túróczi Sándor kisszerszámos
halász egy-egy kecsege (Acipenser ruthenus) zagy-
varékasi fogásáról számolt be 2005. június 14-én
és szeptember 30-án. Két évvel késôbb, 2007. au-
gusztus 29-én egy a folyóban évtizedeken át nem
észlelt halat, magyar bucót (Zingel zingel) sikerült
fognunk Jászberénynél. 

2011-ben két további faj került elô a Zagyvá-
ból, a márna (Barbus barbus) és a paduc
(Chondrostoma nasus). Herman Ottó 1887-ben
megjelent munkája, A magyar halászat könyve
mindkét fajt említi a folyó halai között, és szól
róluk Vásárhelyi Istvánnak A Zagyva halfaunája
címû, kéziratban ránk maradt dolgozata is,
amely az 1960-as évek elején  keletkezhetett. 
A márnáról a következôket írja Vásárhelyi: „Ré-
gebben Hatvanig fogták. Ma már csak a torkolat
táján, Szolnok határában.” A paduc helyzetét
kedvezôbb nek látja: „Régen és ma is elég gyako-
ri. Úgy látszik, a szennyvizet legjobban bírja,
mert állománya alig apad. Pásztótól Szolnokig
gyûjtöttem.” 

A kézirat keletkezését követô évtizedek során
sokat romlott a helyzet, az 1980-as évektôl folyó
faunisztikai vizsgálatok egyik fajt sem találták a
folyóban. Ezért volt meglepô, hogy a 2011. szept-
ember 28-án egy paduc és egy fiatal márna is há-
lónkba került a szolnoki vasúti híd közelében, és
egy újabb példányát fogtuk a már említett magyar
bucónak is. Megjelenésük összefüggésben lehet a
vízminôség javulásával, az oxigéntartalom utóbbi
évtizedben tapasztalt növekedésével.

Harka Ákos, Szepesi Zsolt

BÜKKALJÁN IS TERJED A SUJTÁSOS KÜSZ
(ALBURNOIDES BIPUNCTATUS) 

Vásárhelyi István több bükkaljai patakból is je-
lezte a sujtásos küsz elôfordulását, de az 1990-es
években végzett faunisztikai felmérések során a
Tarna és a Sajó közti területrôl nem került elô. Az
aszályos idôjárás és a források befogása miatt a
bükkaljai patakok vízhozama jelentôsen lecsök-

kent, ezért ezek a patakok már nem fe-
leltek meg a sujtásos küsz igényeinek. 
Változást a bükkábrányi lignitbánya

megnyitása hozott. A bánya vízteleníté-
se során a rétegvizet a Sályi- és a Kácsi-
patakba, valamint a Csincsébe vezetik.
A megnövekedett vízmennyiség lehetô-
séget teremtett a sujtásos küsz állomá-
nyának regenerálódására. 
Az 1990-es években folytatott fau -

nisztikai vizsgálatok ugyan nem mutat-
ták ki a fajt a Bükkaljáról, egy töredék-
populációnak azonban fenn kellett ma-
radnia, mert 2003-ban a Kácsi-patak
Bükkábrány és Mezônagymihály közöt-
ti szakaszán már jelentôs állományát
észleltük. Akkor a Csincsébôl még csak
egyetlen ivadékot fogtunk (a Kácsi-pa-
tak torkolatánál), de a megnövekedett
vízsebesség valószínûvé tette, hogy

elôbb-utóbb elterjed a patak középsô szakaszán.
Mátraaljai tapasztalataink alapján egy-két évre
becsültük az ehhez szükséges idôtartamot, ámde
még 2009-ben sem fogtunk innen újabb példányt. 
2011-ben a forrástól a torkolatig 12 mintavéte-

li helyen vizsgáltuk a Csincsét. Ekkor már a
Kácsi-patak torkolatától viszonylag távol, Gelej fö-
lött (6 példány) és Szentistván fölött (12 példány)
is elôkerült a sujtásos küsz. Általános elterjedés-
rôl azonban még nem beszélhetünk, mert a min-
tavételi helyen belül is csupán egy-egy 10 méteres
szakaszról származott az összes egyed, de biztató,
hogy már több korosztály is jelen van a patakban.
A lassabb terjedést az magyarázhatja, hogy amíg
a Mátraalján a befogadó patakok erôs populáció-

A Zagyva Szolnoknál (Harka Ákos felvétele)
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iból indult ki a folyamat, a Csincse esetében egy
mellékpatak alkalomszerûen lesodródó példányai -
ból kellett benépesülnie az új élôhelynek. 

Szepesi Zsolt, Harka Ákos

ÚJJÁÉLEDÔBEN A RÁKOS-PATAK 
HALFAUNÁJA

A Gödöllôi-dombságból eredô, Budapesten
Dunába ömlô Rákos-patak már csak betonozott
medre miatt sem mondható természetközeli víz-
folyásnak. Vizének szennyezettsége a ‘80-as és
‘90-es években olyan mértékû volt, hogy semmi-
féle hal nem maradt meg benne. Egy évtizede
azonban biztató jelek mutatkoztak: a patak pesti,
torkolatközeli szakaszán két igénytelen faj, az
ezüstkárász és a razbóra már megjelent. 

Az utóbbi években to-
vább javult a helyzet:
2009-ben a védett fenék-
járó küllô (Gobio gobio)
elôfordulását, 2010-
ben pedig a szintén vé-
dett vágócsík (Cobitis
elongatoides) jelenlétét
észleltem a patakban.
2011 ôszén mintegy 8,5
km-re a torkolattól, a
Fogarasi út hídja alatt
egy újabb fajt találtam: a
tarka gébet (Pro teror -
hinus semilunaris, korábban P. marmoratus).
Húsz perc alatt két tarka géb mellett négy vágó-
csík és elképesztô mennyiségû – kb. 150 darab –
korábban fenékjáró küllôként számon tartott du-
nai küllô (Gobio obtusirostris) került a merítôhá-

lómba. Utóbbi faj a Dunában és annak több mel-
lékvizében is fogyatkozóban van, ezért tömeges
jelenléte (a másik védett hallal, a vágócsíkkal
együtt) átértékeltetheti velünk eddigi ítéletünket
a Rákos-patak természeti értékérôl.

Szendôfi Balázs

TERJED AZ AMURGÉB (PERCCOTTUS
GLENII) A BERETTYÓ VÍZGYÛJTÔJÉN

Az amurgéb a Tisza vízrendszerében az egyik
leggyorsabb ütemben terjedô invazív faj. Hazai
elôfordulását elsôként Harka regisztrálta 1997-
ben a Kiskörei-tározóból, az elmúlt évtizedben
pedig számos kutató számolt be jelenlétérôl és
terjeszkedésérôl a Tisza teljes hazai szakaszán és
mellékvizein. 2008-ban – feltételezhetôen emberi
közvetítéssel – már a Balaton vízgyûjtôjében is
megjelent. A külföldi és hazai szerzôk is egyetér-
tenek abban, hogy az amurgéb nemkívánatos faj
vizeinkben, elszaporodva súlyos károkat tud
okozni ôshonos halfaunánkban.
2010. október 9-én elektromos mintavételi esz-

közzel halállomány-felmérést végeztünk a Berety-
tyón, majd 2011 nyarán a folyó teljes hazai vízgyûj -
tôjén, többek között a Kálló-fôcsatorna több szaka-
szán is. A Berettyó darvasi szakaszán (N47°
06’04,58”, E21°18’53,97”) a mintázott 300 méteren
4 db, míg a Kálló-fôcsatorna berettyóújfalui részén
(N47°14’37,52”, E21°30’05,69”) egy 150 méteres
szakaszon szintén 4 db amurgébet mutattunk ki. Az
adatok azt bizonyítják, hogy a Berettyó északi
vízgyûjtôjén már elôrehaladt a faj terjedése, és ez
a déli befolyókban is csak idô kérdése.
A faj további terjeszkedése a Berettyó teljes ha-

zai szakaszán és vízgyûjtôjén is valószínû, ami ko-

moly veszélyt jelent a vízgyûjtô ôshonos stagnofil
halaira, köztük a déli vízgyûjtô fokozottan védett
lápi pócaira.

Antal László, Czeglédi István, Mozsár
Attila, Halasi-Kovács Béla

A Rákos-patak betonozott medre 
(Szendôfi Balázs felvétele)

Amurgéb a Kálló-fôcsatornából (Antal László felvétele)
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„Kiváló helyszín volt a réti -
majori gazdaság. Uniós vezetôk
halországban” – Tihanyi Tamás
– Rétimajor
Rétimajorban, az egykori

lápvilágot idézô rétszilasi halas-
tavak központjában tanácskoz-
tak az uniós tagországok halá-
szati fôigazgatói, vezetô szak-
emberei. A huszonhét meghí-
vott tagországból negyvenkét
vezetô halászati kormánytisztvi-
selô mellett a tanácskozáson
részt vett Lowri Evans fôigazga-
tó asszony, az Európai Bizottság
Tengerügyi és Halászati Fôigaz-
gatóságának vezetôje, valamint
Maire Rute igazgató asszony, a
Kutatási és Innovációs Fôigaz-
gatóságtól. Mivel az innováció-
ban fontos a szakigazgatás, a tu-
domány és a termelés szereplô-
inek együttmûködése, a rendez-
vényen részt vettek ezen terüle-
tek hazai és uniós szakemberei
is. Így például gondolatébresztô
elôadást tartott a haltermelés
egyik európai szellemi mû -
helyének tekintett Halászati és
Öntözési Kutatóintézet fôigazga-
tója, Dr. Váradi László.
Az innováció, mint téma ak-

tualitását adta, hogy az Európai
Unió tengeri halászata és hal-
termelése jelentôs változások
elôtt áll. Mára nyilvánvalóvá
vált, hogy a tengeri halászat
nem folytatható az eddig meg-
szokott módon, mert a jelenlegi
szabályozási rendszer nem biz-
tosítja a halállományok fennma-
radását sem. Az Európai Unió
már most is behozatalra szorul
haltermékekbôl, pedig a csök-
kenô tengeri fogások pótlására
lehetôség lenne a haltermelés –
elsôsorban az édesvízi halter-
melés – fejlesztése. Természete-
sen számos új tudásra, új tech-
nológiákra és azok alkalmazá-
sára, jó szakemberekre, kuta-
tókra van szükség.
Bemutatásra is módot adott a

rendezés helyszíne körül elterü-
lô halgazdaság, ahol a Magyar -
országon alkalmazott termelési
módszerek voltak láthatók, me-
lyeket jórészt magyar szakem-
berek dolgoztak ki és közvetítet-

tek a világ számos országába.
Megtekinthették a helyben lévô
halászati múzeumot is a részt-
vevôk, ahol az egykor elterülô
vízivilág néprajzi értékeivel is
találkozhattak. A házigazda, Lé-
vai Ferenc a változatos halétkek
kóstolására is meghívta az élénk
vitákban és sokféle megközelí-
tésben megszólaló résztvevôket,
hiszen a halászati innovációs fo-
lyamat vége a fogyasztók által
kedvelt egészséges haltermék
kell, hogy legyen.

• • •

Magyar Hírlap: „Uniós re-
form”
Uniós halászati reformra tett

javaslatot az Európai Bizottság.
A tervek szerint a javaslat bizto-
sítja majd a halállományok
fennmaradását, a halászok
megélhetését, miközben véget
vetnek a túlhalászásnak és a
halállományok kimerítésének.
Marie Damanaki halászati biz-
tos szerint erre azért van szük-
ség, mert haladéktalanul helyre
kell állítani a halállomány
egész séges állapotát. Cél, hogy
az ágazat új lendületet kapjon,
véget érjen a támogatásoktól
való függôség és új munkahe-
lyek jöjjenek létre.

• • •

MTI: „EU: A halászati támo-
gatások régi és új tagállamok
közti kiegyenlítését kérik a kelet-
európai országok”.
Közös nyilatkozatban sürgeti

nyolc közép- és kelet-európai
tagállam, hogy az Európai Unió
2013 utáni költségvetési idôsza-
kában a 2004-ben és 2007-ben
belépett tagországokat is teljes
mértékben megillessék a halá-

szati ágazatban rendelkezésre
álló uniós támogatások. A bead-
ványban Magyarország, Bul -
gária, Csehország, Észtország,
Lettország, Litvánia, Lengyel -
ország és Románia emlékeztet-
tek arra, hogy a jelenleg futó
költségvetési periódusban a tér-
ség államai még nem tudtak tel-
jes mértékben hozzáférni az EU
finanszírozáshoz.
Az uniós tagországok mezô-

gazdasági miniszterei luxem-
burgi találkozójukon is tárgyal-
tak a témáról. Az ülésen elnöklô
Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter elmondta, hogy a nyi-
latkozat fontos hozzájárulás az
Európai Halászati Alap jövôjé-
nek alakításához.
Marie Damanaki sajtótájé-

koztatóján jelezte, hogy az uni-
ós végrehajtó testület a követke-
zô kétéves uniós költségvetés
belsô vitájának keretében kitér
ennek a témának a tárgyalásá-
ra. Kifejezte reményét, hogy az
uniós halászati politika reform-
jának finanszírozására meglesz
a szükséges keret. Fazekas
Sándor és Maria Damanaki em-
lékeztetett arra, hogy a közös
halászati politika reformjának
kulcsa a fenntarthatóság.

• • •

MTI: „Kérdéseket vet fel az el-
járás”.
A világban elfogyasztott ha-

lak és rákok csaknem felét
akvakulturában – tengerben
vagy édesvízben, ellenôrzott kö-
rülmények között – tenyésztik,
aminek a környezetre gyakorolt
hatását nagyobb alapossággal
kellene vizsgálni – figyelmeztet
egy tanulmány. Kína részesedé-
se az akvakulturában 61% és a
tenyésztett halak és rákok 90%-
a Ázsiából származik. A halak és
rákok bekerített területen való
tenyésztése – az okozott szeny-
nyezés miatt – több kérdést is
felvet a környezetvédôkben.
Mind azonáltal elismerik, hogy
az akvakultúra hatása sokkal ki-
sebb a környezetre, mint az ál-
lattenyésztésé, már csak azért

Hazai
LAPSZEMLE
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is, mert jóval kisebb az energia-
szükséglete. Nagy jövôt jósolnak
az akvakultúrának, ugyanis az
éltetô fehérje iránti kereslet
egyre nô. Figyelemre méltó,
hogy a kagylók, osztrigák, algák
tenyésztése kisebb hatással jár a
környezetre.

• • •

Kisalföld: „Iszapömlés: 
Ívóhely kialakításáért lobbiz-

nak a halászok a Marcalon. 
A Marcal Mórichida és Rába -
patona közötti alsó szakaszának
halászati ügyeit kezelô szövet-
kezet a vörösiszap okozta károk
miatt 20-30 milliós összegbôl új
ívóhelyeket tudna kialakítani,
ezzel segítve a teljes egészében
elpusztult halállomány pótlását.
Jó alkalom adódik abból is,
hogy a kármentesítést végzô
munkagépek amúgy is idevo-
nulnak, így a feladatok egysége-
sítésével megvalósítható a kár-
mentés bôvítése.

• • •

Népszava: „Jól fejlôdik az idei
halszaporulat a Tisza-tavon”.
A víz halászati hasznosítójá-

nak vizsgálatai szerint a Tisza-
tavon 2011-ben a jó halszapo-
rulat után az ivadék is jól fejlô-

dik. Albel Tamás, a Tisza-tavi
Sporthorgász Közhasznú Non-
profit Kft médiareferense sze-
rint a balin ívása a kevésbé
kedvezô feltételek ellenére jól
sikerült. Jól növekedtek a csu-
kák és már májusban (2011) át-
lagosan 68 milliméteresek vol-
tak, a süllô is elérte a 60 milli-
métert és már (2011 05. hó) át-
tértek a ragadozó életmódra. A
karika keszeg elhúzódó ívása
jót tesz a fiatal ragadozóhalak
fejlôdésének. A referens szerint
„nagy halbôség” várható a kö-
vetkezô években a Tisza-tavon.
A természetes szaporulat ki-
egészítéseként jelentôs számú
elônevelt csukát – 200 ezer da-
rab -, süllôt és harcsát telepített
a Tisza-tavi Nonprofit Kft, de
kihelyeztek tekintélyes meny-
nyiségû kétnyaras, valamint
fogható méretû (1,5 kg/db) pik-
kelyes háromnyaras pontyot is.
Ez utóbbiból még további kihe-
lyezést is végeznek.

• • •

Népszabadság: „Többszáz
harcsatetem a Balatonban.”
A tavaszi szokásos halelhul-

lás részeként az idén a korábbi
évektôl eltérôen harcsapusztu-
lást is észleltek a Balatonban. 
A több mint 400 harcsatetem

vizsgálata során mérgezésre,
vagy betegségre utaló jeleket
nem találtak. Puskás Zoltán, a
Balatoni Halgazdálkodási Non-
profit Zrt. (BHN) vezérigazga-
tója szerint esetleg az állomány
elöregedése lehet az ok, ugyan-
os a begyûjtött haltetemek kö-
zött nincs 5 kg alatti fiatal pél-
dány. A Balaton télen kétszer
fagyott vissza, így a halak korai
aktivizálódása az elvermelt ha-
laknál zavart kelthetett, de hir-
telen felmelegedés is elôfor-
dult.

• • •

MTI: „Megint az angolnák
dobhatnak mentôövet”
Ha az idén sem számíthat ál-

lami forrásra a balatoni halgaz-
dálkodás közcélú feladatai ellá-
tásához, az angolnafogás lesz a
túlélés záloga a jövô évi költség-
vetésig, mondta Puskás Zoltán,
a közelmúltban szerkezetátala-
kításon átesett cég vezérigazga-
tója. A társaság sorsa már egy
éve is a Sió-zsilipnél elhelyezett
angolnacsapda fogásától füg-
gött. Utoljára ugyanis 1991-ben
volt angolnatelepítés a Bala -
tonba. Ez tehát nem lehet a jövô
reménye.

Dr. Dobrai Lajos

WOYNAROVICH ELEK: Kalandozások a nagyvilágban
Dr. Woynarovich Eleknek, a mezôgazdasági tudományok doktorának munkássá-
ga hazai és nemzetközi viszonylatban is jól ismert. Széchenyi díjas, a Debreceni
Egyetem díszdoktora, az Akvakultúra Világszövetségnek (WAS) az USA-ban és
Kanadában tiszteletbeli örökös tagja. Meghívott szakértôként dolgozott a Fülöp-
szigeteken, Malajziában, Iránban, Tanzániában, Zambiában, Madagaszkáron, 
továbbá Egyip tomban, Brazíliában, Nigériában, Peruban és Bolíviában.

Munkásságának köszönhetôen a világ minden táján elterjedtek a magyar típusú
halszaporító állomsok.
128 ol dal • Ára: 2600 Ft

A kiadvány megrendelhetô és kapható a Kiadóban • 
Tel.: 36-1-220-8331
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INTERKONTINENTÁLIS KÁR -
TÉ RÍTÉSI ÜGY. Halbetegség ko-
rábban még nem okozott akko-
ra katasztrófát, mint a lazacfé-
lék fertôzô vérszegénységének
(ISA) járványszerû pusztítása
2007-ben Chile akva kultú -
rájában. A járvány a halgazda-
ságokban 900 millió dollár köz-
vetlen veszteséget okozott és 20
ezer munkahely megszûnéséért
volt felelôs. Elôször 2009-ben
vetette fel Marisol Turres chilei
parlamenti képviselônô annak
lehetôségét, hogy jogi úton kö-
veteljenek kártérítést Norvégiá -
tól a halbetegség okozta káro-
kért. Az ügy akkor elakadt, de a
New York Timesban megjelent,
új információkat tartalmazó cik-
ket követôen a képviselônô új-
ból felvetette az ügyet. Számos
szakértô támogatta ugyanis már
korábban is a feltételezést, hogy
az ISA fertôzés Norvégiából
származó lazacikrával kerülhe-
tett Chilébe. Ezt most alátá-
masztani látszik egy tanulmány,
amelyet a Bergeni Norvég Egye-
tem a lazactenyésztôk közremû -
ködésével készített. A tanul-
mány adatai szerint 2007 janu-
árja és novembere között Chile
216 millió lazacikrát importált,
amibôl 99 millió darab szárma-
zott Norvégiából. A norvég la-
zactermelôk érthetô módon til-
takoznak a kártérítés lehetôsé-
gének már puszta gondolata el-
len is. Érveik között szerepel,
hogy a norvég cégek maguk is

jelentôs veszteségeket szenved-
tek a járvány idején chilei üzle-
ti érdekeltségeik miatt. Ilyen
alapon akár a norvég cégek is
folyamodhatnának kártérítésért,
azonban ezt mégsem tették. Van
az ügynek egy érdekes mellék-
vonulata. A képviselônô kezde-
ményezését támogató levelet in-
tézett a halászatért felelôs chilei
minisztériumhoz bizonyos Don
Staniford, akvakultúra-ellenes
aktivista. Staniford vezeti a szer-
vezetet, amelynek neve sokat-
mondó: Globális Szövetség az
Iparszerû Akvakultúra Ellen
(angol rövidítése: GAAIA). E ci-
vil szervezet aktív kampányte-
vékenységet folytat a norvég la-
zactermelôk ellen, akik – a szer-
vezet állítása szerint – olyan be-
tegségeket terjesztenek, ami-
lyen az ISA is, Kanadában és
Chilében. Újabb fejlemény,
hogy a szervezetet egy norvég
cégcsoport beperelte „A lazacte-
nyésztés gyilkol” címû kampá-
nyáért. A bírósági tárgyalás
2012. január–februárjában vár-
ható Kanada British Columbia
tartományában. Fish Farming
International, September 2011.

•

FELLENDÜLÔBEN A SÁRGA
SÜGÉR TENYÉSZTÉSE. Az
1980-as években az Észak-Ame-
rikai Nagy Tavak partvidékének
50 mérföldes körzetében még
38 millió fontnyi (kb. 17 237 ton-

na) sárga sügeret fogyasztott a
lakosság. E piac napjainkban
potenciálisan valószínûleg még
ennél is nagyobb, azonban ki-
elégítetlen, mivel a tavi keres-
kedelmi halászat visszaesett. A
természetesvízi zsákmány pótlá-
sának feladata az akvakultúrára
vár. A sárga sügér legjelentô-
sebb tenyésztôje, a Bell
Aquaculture szerint e fajból
minden mennyiség, amit meg-
termelnek, azonnal eladható.
Egy jelenleg folyó fejlesztés ke-
retében a cég 5 millió dollárt
fektet be végtermék elôállító ka-
pacitásának bôvítésébe, hogy ki-
bocsátását 2016-ig 20 millió da-
rabra növelje. Évtizedek óta
gondot jelent e halfaj termelésé-
ben az ivadék alacsony megma-
radási hányada az intenzív ne-
velésben. A probléma megoldá-
sára vállalkozott egy projekt ke-
retében az Ohio Állami Egyete-
men a Konrad Dabrowski által
vezetett kutatócsoport. (Ohio ál-
lam az USA legnagyobb sárga
sügér termelôje; a termelés ér-
téke az utóbbi években elérte az
évi 6,6 millió dollárt.) A Bell
Aquaculture cég is kifejezte ér-
dekeltségét a projekt eredmé-
nyes végrehajtásában, mivel ál-
talános a vélemény, hogy a hal-
faj zárt, recirkulációs rendszerû
nevelésében a továbblépés zálo-
ga a jobb megmaradási mutatók
elérése. Évekkel ezelôtt Konrad
Dabrowski határozta meg a víz-
hômérséklet és a megvilágítás
olyan kombinációját, amely le-
hetôvé teszi a sárga sügér év-
szaktól független mesterséges
szaporítását – tavasszal, nyáron,
ôsszel. Ezzel egy új kihívás je-
lentkezett: a lárvák takarmányo-
zása és egészséges hallá nevelé-
se olyankor is, amikor a szabad
vizeket jég borítja. A nagy
sûrûségben tartott lárvák jelen-
tôs része azért nem marad élet-
ben, mert nem tudja úszóhó-
lyagját levegôvel megtölteni. Ez
a sügérfélék nevelésének általá-
nos problémája, amely az euró-
pai sügérnél, a fogassüllônél és
annak amerikai rokonánál is je-

Mirôl számol be
aa  kküüllffööllddii  ssaajjttóó??
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lentkezik. Dabrowski kutatócso-
portja úgy alakította a nevelô
medencék környezeti feltételeit,
hogy a lárvák 50-70 százaléká-
nak sikerül úszóhólyagját meg-
tölteni. További feladat volt az
egész évben rendelkezésre álló
starter táplálék megtalálása és
annak meghatározása, hogy a
kis halak milyen idôs korában
kell takarmányt változtatni. 
Fish Farming International,
September 2011.

•

BEKERÜLHETNEK-E GÉN MÓ -
DO SÍTOTT HALAK A KÖZ TE -
NYÉSZTÉSBE? Az Egyesült Álla-
mok Élelmiszer- és Gyógyszer-
ellenôrzési Hatósága megállapí-
totta, hogy a génmódosított at-
lanti lazac fogyasztható, húsá-
nak fogyasztása semmilyen ve-
széllyel nem jár. Szakértôk sze-
rint e döntés a kezdete annak,
hogy a genetikailag módosított
állatok is széles körben elfoga-
dottá váljanak az amerikai fo-
gyasztók körében. (A genetikai-
lag módosított növényekbôl
származó termékek fogyasztása
már annyira elterjedt Észak-
Amerikában, hogy azt – tekintet-
tel a tájékoztató címkézés hiá-
nyára - óvatos fogyasztó sem
tudná elkerülni.) Az utolsó sza-
kaszban jár a Hatóságnál annak
vizsgálata is, hogy engedélye-
zik-e a genetikailag módosított
lazac tenyésztését, s amennyi-
ben igen, azt milyen korlátozó
feltételekkel. 
A genetikai módosítás tulaj-

donképpen nem új dolog. Ami-
kor a gazdálkodók kiválasztot-
ták a gyorsabb növekedésû nö-
vényeket vagy állatokat, a jobb
hasznosítókat vagy a betegsé-
gekkel szemben jobb ellenálló-
kat, az is genetikai módosítás
volt, és ez az alapja a háziasítás-
nak is. Genetikailag módosított
szervezeteknek (GMO) manap-
ság azokat nevezik, amelyek ge-
netikai állományának módosítá-
sa biokémiai manipulációs
mód szerekkel történt. Több hal-

faj – zebra dánió, aranyhal,
ponty, fehér busa, csíkfélék,
tilápia, foltos harcsa, lazacfélék,
köztük a szivárványos pisztráng
– sikeres genetikai módosítása
ismeretes, de kereskedelmi for-
galomba csak egy díszhal, a
zebra dánió került. (Nálunk is
szerepel a díszhal kereskedések
kínálatában a genetikai módosí-
tással létrehozott, piros színû
zebra dánió – P.K. megj.) A bio-
kémiai módszerek alkalmazásá-
val genetikailag módosított álla-
tokat, így halakat emberi fo-
gyasztásra egyelôre sehol sem
forgalmaznak. Az engedélyezés
elôtt még sok kérdésre kell
megbízható választ kapni, ame-
lyek közül a legfontosabbak: Mi-
lyen potenciális kedvezôtlen ha-
tása lehet a hús fogyasztásának?
Okozhatnak-e ezek a termékek
élettani elváltozásokat? Eltünte-
ti-e a változásokat a konyhai el-
készítés során a hô? Vannak-e
közvetett hatások?  A szabadba
kikerülô állatok hogyan befolyá-
solhatják az ottani ökosziszté-
mát? Melyek a tényleges elô-
nyök? Bekövetkeznek-e változá-
sok a hús táplálkozási értéké-
ben? Vajon a gyorsabb növeke-
désû állat hamarabb éri el a pi-
aci méretet és ez közvetetten
befolyásolja a termelési költsé-
geket; vagy nagyobb képesség-
gel rendelkezik növényi fehérje
emésztésére, ami lehetôvé teszi
a táplálkozási melléktermékek
mennyiségének csökkentését és
így a még inkább környezetba-
rát termelést? A potenciális le-
hetôségek végtelenek. 
A Hatóság által jelenleg vizs-

gált atlanti lazac a genetikai
módosítás eredményeként na-
gyobb mennyiségû növekedési
hormon kiválasztására képes,
amely bizonyos életszakaszok-
ban gyorsabb növekedést bizto-
sít a kontroll társakhoz képest.
A növekedési hormon kiválasz-
tásának génje a csendes-
óceáni lazacból (Oncorhynchus
tshawyt scha), a hormon kivá-
lasztásának ellenôrzéséért fele-
lôs DNS szakasz egy tengeri hal-

ból, az amerikai anyaangolná-
ból (Zoarces americanus) szár-
mazik. Bizonyos, hogy a növe-
kedési hormon nem okozhat
problémát, mivel természetes
anyag, amely a hal elkészítése
során könnyen lebomlik.
Egyébként szintje a halaknál
egyedileg változó, és a helyszíni
vizsgálatok során nem tapasz-
talták, hogy a hormon a módosí-
tott halaknál a természetes ha-
tárértéket meghaladó mennyi-
ségben fordult volna elô. 
Reális veszély a halak vélet-

lenszerû kiszabadulása bizo-
nyos létesítményekbôl, például
tengeröblökbôl, hálóketrecek-
bôl. Ezt 100 százalékban kizárni
nem lehet, de mód van a veszély
minimalizálására. Megoldás le-
het a kizárólag szárazföldi gaz-
daságokban történô tartás enge-
délyezése, vagy a korai fejlôdési
stádiumban történô kiegészítô
manipuláció triploid, steril állo-
mány kialakítására. Ahelyett,
hogy azt próbálnánk kiokoskod-
ni, mi történne, ha ezek a halak
kiszabadulnának és szaporod-
nának, több értelme van olyan
technológia alkalmazásának,
amely eleve megakadályozza
annak megtörténtét. 
Az akvakultúra ágazat tech-

nikailag már képes olyan álla-
tok elôállítására, amelyek gene-
tikai állománya ideálissá teszi
azokat a termelés szempontjá-
ból. A jobb növekedés, a beteg-
ségekkel szembeni ellenálló-ké-
pesség, a takarmányhasznosí-
tás, az értékesebb tápanyagtar-
talom csak a „jéghegy csúcsa”.
Elengedhetetlen azonban, hogy
a fogyasztóknak választási lehe-
tôsége legyen, és ôk irányítsák
az ilyen jellegû termékek iránti
keresletet. Végeredményben a
fogyasztók fogják eldönteni,
hogy készek vagyunk-e ennek a
technológiai ugrásnak a megté-
telére – foglalja össze mondan-
dóját Stephen G. Newman.
Global Aquaculture Advocate,
1/2011.

Dr. Pintér Károly



89

Az EATIP tevékenységének egyik fô feladata az eu-
rópai akvakultúra Stratégiai Kutatási és Innovációs
Programjának kidolgozása1. A program az EATIP
fôbb tematikus területei szerint az alábbi, egymás-
sal komplex kapcsolatban álló elemekbôl áll:

1. Termék minôség, a fogyasztók biztonsága
és egészsége

2. Technológiák és rendszerek
3. A biológiai életciklus menedzsmentje
4. Fenntartható takarmánytermelés 
5. Az akvakultúra és a környezet integrációja 
6. Tudás menedzsment 
7. Vízi állatok egészsége és jóléte 
8. Szocio-ökonómia és menedzsment 

Jelenleg a programok kidolgozása folyik,
amelyeket majd széleskörû szakmai fórumokon
vitatnak meg a szakemberek véglegesítés elôtt. A
hazai halgazdálkodást, elsôsorban a tavi halter-
melést érintô, illetve számunkra fontos program
mind a nyolc alprogramban megtalálható, azon-
ban a tógazdasági haltermelés, mint az európai
akvakultúra egyik sajátságos szektora, különál-
lóan is megjelenik a „Technológiák és rendsze-
rek” téma stratégiai kutatási és innovációs prog-
ramjában. A program tervezet olyan szakértôi
konzultációk során alakult ki, amelyeken cseh,
lengyel és magyar szakemberek vettek részt.
Mind a nyolc tematikus terület programjának ki-
dolgozása egységes szerkezetben történik. A
program az elérendô cél részletes leírásán túl
tartalmaz olyan elemzéseket: mint a jövôképhez
kapcsolódás, a fenntarthatóság (környezeti, tár-
sadalmi és gazdasági); a kockázatok, különös te-
kintettel a globális hatásokra (2030-ig); illetve
tartalmazza a célok eléréséhez szükséges végre-

hajtási tervet. Az EATIP az EU által támogatott
Aquainnova projekt segítségével a 2011. év fo-
lyamán négy nemzetközi workshopot szervez,
amelyek egyike az édesvízi akvakultúra stratégi-
ai kutatási és innovációs programját tárgyalja. 
A workshopra április második felében, Varsóban
kerül sor. 
A különbözô területeken kidolgozott és a szé-

les körû szakmai konzultációk során elfogadott
stratégiai kutatási és innovációs program, vala-
mint a végrehajtási terv irányadó lesz az EU Bi-
zottságok, a tagországok és potenciális finanszí-
rozók számára. Így a hazai halgazdálkodás szá-
mára is alapvetô érdek, hogy a program tartal-
mazza a hazai akvakultúra fejlesztéshez, külö-
nösen a tógazdálkodás fejlesztéséhez szükséges
elemeket. A programtervezet megismerése és
annak további szakmai vitáját elôsegítendô a kö-
vetkezôkben ismertetjük az európai édesvízi tó-
gazdálkodásra vonatkozó stratégiai kutatási és
innovációs program fôbb céljait és a kutatási, il-
letve innovációs igényekre vonatkozó megállapí-
tásait. 

EATIP Stratégiai Kutatási és Innovációs
Program: Édesvízi tógazdálkodási 

komponens2

1. Környezetileg fenntartható ágazat
megteremtése új ismeretek és technológiai 
innovációk alkalmazása révén 

A tógazdaságok esetén a farmon belüli (pl. ta-
vankénti) különbözô intenzitású egységek kiala-
kítása egy olyan lehetôség, mely alkalmas arra,
hogy kielégítse mind az extenzív tógazdálkodásra
vonatkozó környezetvédelmi elvárásokat, mind

Az Európai Akvakultúra Technológiai 
és Innovációs Platform (EATIP) 

Stratégiai Kutatási és Innovációs 
Programja az édesvízi tógazdálkodás

területén
Váradi László

Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI), Szarvas

1Az EATIP-rôl részletes cikk olvasható a Halászat 2010. 3. (ôszi) számában
2A fejezet az EATIP „Technológiák és Rendszerek” Tematikus Területe Édesvízi Akvakultúra Munkacsoportja által kidolgozott
anyag nem hivatalos fordítása
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pedig a haltermelés gazdasági igényeit. A tógaz-
daságnak túlnyomórészt extenzív rendszerként
kell mûködnie, biztosítva azokat a környezetvé-
delmi funkciókat, melyet a természetvédelem és
a társadalom elvár. Ugyanakkor a tógazdaság egy
kisebb része intenzív rendszerré alakítható. Eb-
ben az esetben a tógazdaság nagyobb, extenzív
részének a mûködése a megszokott, kiegészítô ta-
karmányozás nélküli ponty dominanciájú terme-
lésen alapszik.  Az intenzív rész adja a termelési
kapacitás zömét, már ami a bevételt és a termék
diverzifikációt illeti. Annak érdekében, hogy ez a
koncepció a gyakorlatban megvalósuljon, a 
következô kutatások szükségesek:

a) Integrált akvakultúra rendszerek 

A legkedveltebb, legpiacképesebb édesvízi
halfajok (pl. süllô, csuka, sügér, folyami harcsa,
tok) intenzív termelése elsôsorban recirkulációs
akvakultúra rendszerekben (recirculated aqua -
culture systems – RAS) történik. A RAS rendsze-
rekhez korszerû technológia kapcsolódik, követ-
kezésképpen igen magasak a beruházási és
mûködési költségek.  Azonban ezeknek a fajok-
nak a termelése kombinált extenzív-intenzív
rend szerekben is történhet, melyek intenzív (ket-
recek, mûanyag medencék vagy kis földmedrû
halastavak) és extenzív (nagyobb méretû hagyo-
mányos halastavak) alrendszereket foglalnak
magukban.   Az ilyen integrált rendszerek lehe-
tôvé teszik különbözô halfajok és korcsoportok
egy idejû termelését anélkül, hogy bármilyen ne-
gatív hatással lennének a környezetre, mint
ahogy az elôfordulhat más intenzív termelési
technológiák esetében (pl. átfolyó vizes rendsze-
rek). Ilyen rendszerekben az intenzív halterme-
lés kereskedelmi forgalomban lévô haltáppal
történik.
Az intenzív alrendszer elfolyó vize az extenzív

alrendszerbe kerül, ahol fô tápanyagforrásként
szolgál az elsôdleges és másodlagos termelés, va-
lamint a további hal-biomassza elôállítás számá-
ra. Az integrált akvakultúra rendszereket ala-
csony vízfelhasználás és a tápanyagoknak az elô-
állított akvakultúra termékekben történô nagy-
mértékû visszatartása jellemzi, ugyanakkor lehe-
tôvé válik a tógazdálkodás ökológiai jellegzetes-
ségeinek a megôrzése is. Ezek a technológiák
ígéretes lehetôséget nyújtanak a tógazdaságok-
nak, potenciálisan növelve azok jövedelemter-
melô képességét új fajok intenzív termelésének
bevezetésén keresztül, elfogadható beruházási
költségek mellett. Az integrált akvakultúra rend-
szerekre vonatkozóan azonban nem folytak
széleskörû kutatások Közép-Kelet Európában,
ahol a tógazdaságok nagy számából adódóan óri-
ási potenciál rejtôzik a tógazdaságok fejlesz-
tésében. 

b) Meglévô tavi technológiák fejlesztése 
a tápanyagok job hasznosításával

Az extenzív termelésre vonatkozóan számos
empirikus megfigyelés ismert, amelyet különbö-
zô klimatikus körülmények között dolgozó gaz-
dálkodók végeztek. Ezeknek a természetes hoza-
mokat növelô eljárásoknak a legtöbbje alkalma-
zott, vagy alkalmazható európai halastavakban is.
Azonban a biológiai folyamatokra vonatkozó kor-
látozott ismeret a fô akadálya annak, hogy az el-
járásokat szabályozott élelmiszer termelô rend-
szerekben hatékonyan alkalmazzuk. Ilyen eljárá-
sok elsôsorban a fototrofikus biofilm (perifiton)
kialakításához szükséges szubsztrátumok alkal-
mazása, a C:N arány szabályozása a mikrobiális
aktivitás stimulálása érdekében, illetve alter na -
tive polikultúra összetétel kialakítása a tápanyag
visszatartás/hasznosítás érdekében. 
Egy halastóban, annak hasznosítása során évek

alatt jelentôs mennyiségû tápanyag halmozódik fel
az üledékben. Ezen tápanyagoknak a felszabadítá-
sa/mobilizálása a laza üledékben végbemenô bio-
lógiai folyamatok felgyorsításával hozzájárulhat az
elsôdleges termelés növeléséhez anélkül, hogy
pótlólagos tápanyagbevitelre lenne szükség. E fo-
lyamat során az üledékben lévô, a halak egészsé-
gét, a termék minôségét és az állatjólétet veszé-
lyeztetô anyagok mennyisége is csökken.
Az eljárások hozzájárulnak a termelés haté-

konyságnak növeléséhez a magasabb megmara-
dás és a halak jobb egészségi állapota révén,
azonban az eljárások alapját képezô biológiai fo-
lyamatok még nem kellôképpen ismertek. A fo-
gyasztók egészségesebbnek tartják az extenzív
körülmények között nevelt halat, mint azokat,
amelyeket „ipar-szerû” rendszerekben állítottak
elô. Tovább kell azonban vizsgálni azt is, hogy a
természetes tápanyagok hogyan befolyásolják a
halhús összetételét különös tekintettel a zsírsa-
vakra.

2. Az EU akvakultúra termékek iránti igényé-
nek kielégítése hatékony technológiák fej-
lesztésével, amelyek megteremtik az alapját
a termelés folyamatos növelésének 

A tógazdálkodás hagyományos formáinak a do-
minanciája, illetve az élelmiszer minôséggel (be-
leértve feldolgozással) és a piaccal kapcsolatos
kutatások hiánya azt eredményezte, hogy a tógaz-
daságokban elôállított hagyományos termékek
nem versenyképesek azokkal a termékekkel,
amelyek fejlett, jól szervezett és finanszírozott, il-
letve dinamikusan fejlôdô intenzív akvakultú -
rából, továbbá a tengeri halászatból származnak.
Több esetben a tavi haltermelés fejlôdésének aka-
dálya az a tévhit, hogy az élô ponty iránti igény
„végtelen”. Ezzel azonban szemben áll az a fo-
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gyasztói magatartás – amely egyébként a piaci fo-
lyamatok hajtóereje – miszerint nô az igény alter-
natív és gyakran import haltermékek iránt. Sür-
getô feladat annak a szakadéknak az áthidalása,
ami a vásárlók által igényelt és a tógazdálkodás
által ajánlott termékek között kialakult. Ez ugyan -
úgy vonatkozik a piackutatásokkal párosított pro-
móciós stratégiákra, a termékminôségre valamint
a feldolgozásra is. Annak érdekében, hogy mind a
vásárlói, mind a termelôi elvárások ki legyenek
elégítve, a kutatási és fejlesztési tevékenységek-
nek a következô területekre kell koncentrálniuk: 

a) Új fajok a tavi akvakultúrában 

A tógazdasági termelést a ponty uralja, de az
iránta támasztott igény idôben rendkívül korláto-
zott (elsôsorban a karácsonyi idôszak), és újab-
ban kereslet csökkenést figyeltek meg a piacon,
mely a vásárlói preferenciák változására utal. A
ponty iránti igény kismértékû, de állandó csök-
kenése hatással van az érintett gazdaságok jöve-
delmezôségére is.  Ebbôl adódóan égetô szükség
volna olyan magas piaci értékû alternatív termé-
kek termelésbe vonására, melyek képesek kom-
penzálni a pontytermelés bevételcsökkenését. Az
egyik megoldás más, a piacon versenyképes fajok
termelésének bevezetése a ponty kultúrákba.
Azonban a hagyományos halastavakban, sajátos-
ságaikból adódóan, korlátozott az olyan ôshonos
fajok száma, melyek termelése megoldható a
ponttyal együtt, vagy még inkább ahelyett. Két fô
irányvonal látható: (1) Azon technológiák to-
vábbfejlesztése, melyek lehetôvé teszik ôshonos
édesvízi fajok hagyományos halastavakban törté-
nô poli kultúrás tenyésztését. Ez a koncepció
azonban csuka, süllô és lesô harcsa (bár esetleg
más fajok is szóba jöhetnek) termelésére korlá-
tozódik a más fajok iránti alacsony kereslet miatt.
(2) A nem ôshonos fajok tógazdaságokba történô
bevezetése vitatott megoldás, melyet számos Eu-
rópai Uniós és nemzeti jogszabály korlátoz.
Ugyanakkor sok olyan nem ôshonos halfaj ter-
melése folyik már most az európai akva kultú -
rában, melyek tenyésztése átültethetô lenne tó-
gazdasági termelésre. A kutatások nak arra kell
összpontosítaniuk, hogy tudományos hátteret biz-
tosítsanak annak megelôzésére, hogy a nem ôs-
honos fajok kiszabadulhassanak a termelési
rendszerekbôl és/vagy a természetben elszapo-
rodjanak. Mind az ôshonos, mind a nem ôshonos
fajok termelésének tógazdaságokba történô be-
vezetése új technológiák és eszközök kifejleszté-
sét igényli, melyek lehetôvé teszik a hatékony ta-
karmányozást (táplálék megtermelése vagy ta-
karmány ellátás) és kezelést. Az új fajok termelé-
sének bevezetése összekapcsolható az integrált
akvakultúra rendszerek fejlesztésével. 

b) Tógazdasági termékek bio-címkézése  

Az extenzív ponty termelésrôl az a közvéleke-
dés, hogy „tiszta”, jó minôségû és biztonságos ter-
mékeket állít elô, bár az extenzív tógazdálkodás
ezen jellemzôje még korántsem került teljes ki-
aknázásra. A pontytermelô gazdák termékeinek
piacra juttatását jól tudná segíteni, ha a termékek
a Bizottság 889/2008/EK számú, az ökológiai ter-
melés, a címkézés és az ellenôrzés tekintetében
az ökológiai termelésrôl és az ökológiai termékek
címkézésérôl szóló rendeletének megfelelô tanú-
sítványt kapnának. Be kell mutatni, hogy az 
extenzív és félintenzív termelési rendszereket je-
lölô bio-címkék hozzájárulnak az ilyen rendsze-
reket mûködtetô gazdák jövedelemnöveléséhez.
Egy a kritériumokat felsoroló egyszerû útmutató
kidolgozására van szükség, hogy segítsük a hal-
termelô gazdákat a tanúsítási folyamat során. 

3. Az akvakultúra szektor gazdaságosságának
biztosítása a menedzsment és a tech-
nológiák fejlesztésével 

Tenyészanyag termelés. Függetlenül a tenyész-
tett fajtól és a termelési technológiától, az
akvakultúra fejlesztés egyik legkomolyabb gátló
tényezôje az eredményes tenyészállomány elôál-
lítás. A tógazdasági haltermelés szempontjából
azonban a potenciálisan számba vehetô új fajok
és a ragadozó halak tenyészanyagának az elôállí-
tása az, ami legfontosabb és új feladatokat jelen-
tô területet. Számos hagyományosan pontyter-
melô térségben az ivadéknevelés alacsony haté-
konysága adja a termelés szûk keresztmetszetét.
Ezeken a területeken az ivadék megmaradása
alacsony a különbözô ragadozóknak (kormorán
és egyéb madárfajok, vidra, stb.) valamint beteg-
ségeknek köszönhetôen.  Következésképpen a
halastavak magas részarányát használják a
tenyészanyag meg termelésére. A tenyészanyag
elôállítás fejlesztése érdekében kutatásokat kell
folytatni recirkulációs rendszerek (RAS) és integ-
rált akva kultúra rendszerek, valamint mestersé-
ges takarmányok ivadéknevelésben történô al-
kalmazására vonatkozóan. Az ellenôrzött körül-
mények lehetôvé teszik olyan kiemelkedô minô-
ségû tenyész állományok elôállítását, melyek ren-
delkeznek a hasznosítás szempontjából kívánt
jellemzôkkel. Mind a szülôk újszerû genetikai
módszerekkel történô szelekciója, mind pedig a
vakcinálás felhasználható annak érdekében,
hogy a fertôzésekkel szemben jóval ellenállóbb
és a kívánt jellemzôkkel (pl. testforma, növeke-
dési ütem) rendelkezô halakat állítsunk elô. 
A termelni kívánt halfajok széles választékának
hatékony ivadék elôállítása szükségessé teszi
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azonban a vízminôség szabályozásához, az élô ta-
karmány elôállításhoz, a takarmányozási techno-
lógiákhoz és a különbözô kezelésekhez szüksé-
ges megfelelô berendezések és technikai mód-
szerek kifejlesztését.

4. A halak etikai és állatjóléti szempontoknak
megfelelô, illetve egészséges elôállítása 

A tavi haltermelés, annak “természet közeli -
sége” miatt nem jelent sok kockázatot sem élel-
miszerbiztonsági sem haljóléti szempontból.  Az
élôhal elôállítása során kevés olyan folyamat van,
amely során a hal biológiai, kémiai, illetve fizikai
szennyezés lehetôségének lenne kitéve.  Az a kö-
rülmény azonban, hogy a megtermelt halak egy-
re nagyobb arányban kerülnek feldolgozásra, a
közvetlenül feldolgozást megelôzô folyamatok és
maga a feldolgozás növekvô aggodalomra ad okot
az élelmiszerbiztonságot illetôen. Korszerû leha-
lászási és lehalászás utáni kezelési technológiá-
kat, illetve feldolgozási módszereket fejlesztettek
ki az európai akvakultúra számos halfaja számá-
ra, amelyeket adaptálni lehet a hagyományos
halastavi fajok számára is.  Az élelmiszerbizton-
sági kockázatokhoz hasonlóan egyre nagyobb a fi-
gyelem aziránt, hogyan tartják be az állatjóléti
kritériumokat a termelés során. Az extenzív hal-
termelésben nem sok olyan folyamat van, ahol
veszélyeztetve lennének a haljóléti körülmények,
miután a halastó a természetes élôhelyhez hason-
ló környezeti feltételeket teremt. Csak lehalá -
szásor és a feldolgozást megelôzô stádiumban van
a hal kitéve negatív hatásoknak. Ezidáig azonban
általánosan hiányoznak azok a módszerek és
technikák, amelyeket a haljólét jellemzésére fej-
lesztettek volna ki. Így szükség van olyan generi-

kus (könnyen használható) módszerek kidolgozá-
sára, amelyek alkalmasak a haljólét monitor -
ingozására különbözô rendszerekben, különbözô
halfajok számára.  
Tavi haltermelés esetén a megtermelt hal je-

lentôs részét a tóparton, illetve kis magánkeres-
kedôk által értékesítik, mint élô halat. Egyre nö-
vekszik azonban az igény a leölt és legalább kibe-
lezett hal iránt. Ezek a folyamatok azonban olyan
speciális berendezések használatát igénylik, ame-
lyek megfelelnek az etikai elvárásoknak és alkal-
masak kisüzemi módszerekkel elvégezhetô kábí-
tásra és leölésre. 

5. Magas minôségû és biztonságos 
akvakultúra termékek elôállításának 
biztosítása 

A tógazdasági haltermelés során kicsi az esé-
lye annak, hogy a termék olyan (kémiai, biológiai
és mechanikai) szennyezôdésnek legyen kitéve,
amely élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentene.
A tógazdaságokban elôállított ponty nagy része
(>80%), mint egész hal élve  kerül a piacra rész-
ben a szupermarketekbe, illetve kiskereskedôk-
höz, de egyes gazdaságok közvetlenül is árusíta-
nak halat. Növekszik azonban az igény aziránt,
hogy a tógazdasági halakat (fôleg pontyféléket) is
minél magasabb feldolgozottságú termékként le-
hessen megvásárolni. Ahogy növekszik a feldol-
gozott halak mennyisége, úgy nô az élelmiszer-
biztonsággal kapcsolatos aggodalom. Így, egyre
nagyobb szükség van olyan módszerekre, ame-
lyekkel meghatározható a minôség, illetve az el-
tarthatóság. Szükség van a más fajok számára ki-
dolgozott módszereket a tógazdasági fajokra
adaptálni. 

WOYNAROVICH ELEK
Vi zeink rôl 

min den ki nek

A könyvbôl a ví zi élô vi lág sok -
szí nû sé gé rôl, a víz ben élô
szer ve ze tek rôl, az ott vég -
be me nô fo lya ma tok ról és
ezek nek az em ber re gya ko -
rolt ha tá sai ról kaphatunk is-
mereteket.

271 ol dal • Ára: 2400 Ft

KISS SÁN DOR
Ha gyo má nyos ha lá sza ti
esz kö zök

E könyv mind azo kat az esz kö -
zö ket kívánja be mu tat ni, el ké -
szí té sé ben se gít sé get ad ni, a
hasz ná la tát leír ni, me lye ket a
szer zô ma ga is ké szí tett, hasz -
nált, vagy hasz ná la tá ban részt
vett.

144 ol dal • Ára: 1600 Ft
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A kínai akvakultúra története napjainkig

A halnak ôsidôk óta kiemelt jelentôsége van a
kínai emberek életében. A hal nem csak táplálék,
de egyben a bôség szimbóluma is. Bár a hal kínai
írásjele más, kiejtése ugyanaz, mint a bôség (Yu,
ejtsd jü) írásjelnek, amelynek jelentése „több
mint elég”. A halételek nem csak a családi ese-
mények, vendégfogadások során nélkülözhetetle-
nek, de elmaradhatatlan részei a különbözô tár-
sadalmi eseményeknek, valamint az állami és
egyházi ünnepeknek is. A régi idôkben a hal- és
rizstermelô területeket földi mennyországnak te-
kintették Kínában.
Akvakultúrának nevezhetô tudatos halterme-

lési tevékenység már 2500 évvel ezelôtt is folyt
Kínában. Fanli, akit az akvakultúra atyjának tar-
tanak, elsôként írt monográfiát „Tanulmány a
haltenyésztésrôl” címmel (1. ábra). A Tang Di-
nasztia idején (1200 évvel ezelôtt) már leírták a
közönséges ponty monokultúrában történô tavi
nevelésének, illetve a kínai pontyfélék polikul úrás
nevelésének technológiáját. Ebben az idôben már
keltetôházakban elôállított ivadékot is telepítettek
természetes vizekbe. A hal és más haszonállatok
termelésének integrálása kétezer évet, a hal- és a
rizstermelés integrációja pedig ezer évet is meg-
haladó múltra tekint vissza. 
Kínában napjainkban is alapvetô fontosságú

élelmiszer a hal. Az élelmiszertermelésben az
akvakultúrás termékek részaránya dominál (je-
lenleg mintegy 29%), amely még a sertésterme-
lést is megelôzi. (2. ábra). Az akvakultúra terme-
lés 2008-ban mintegy 35 millió tonna volt, amely
70%-át tette ki az összes haltermelésnek (=akva -
kultúra+halászat). Az összes haltermelés hozzájá-
rulása a nemzeti jövedelemhez jelentôs, ame-
lyeknek összértéke 82,4 milliárd dollár volt 2008-
ban (70%-ban az akvakultúrából), és amellyel az
ágazat mintegy 10%-ban járult hozzá a teljes me-
zôgazdasági termeléshez. A GDP-hez való hozzá-
járulás az akvakultúra esetén 1,84%, a halászat
esetén 1,29% volt. A halászathoz és az akva -
kultúrás termeléshez kapcsolódó iparágak terme-
lési értéke 72 milliárd dollár volt 2008-ban, amely
a GDP 1,63%-nak felelt meg. A 38 kg/fô/ éves hal-
fogyasztás mellett a haltermékek fontos export-

cikkek is. A 2008. évi export 2,96 millió tonna
(10,6 milliárd dollár értékben), míg az export és
az import egyenlege plusz 5,2 milliárd dollár volt. 
A halászatnak és az akvakultúrának alapvetô

szerepe van a vidéken élô lakosság megélhetésé-
ben. E tevékenységek 2009-ben mintegy 14,5 mil-
lió embernek biztosítottak különbözô mértékû
foglalkoztatást, amelyek kb. 8,5 millió (ezen belül
az akvakultúrában kb. 5 millió) ember teljes fog-
lalkoztatására számíthatók át. 2008-ban átlagosan

Az akvakultúra helyzete 
és fejlesztési tendenciái Kínában

Miao Weimin
FAO Ázsiai és Csendes-óceáni Regionális Iroda

Bangkok, Thaiföld

1. ábra: 2500 ével ezelôtt jelent meg Kínában Fanli
monográfiája „Tanulmány a haltenyésztésrôl” címmel

2. ábra: Az állati eredetû élelmiszerek termelésében 
a halászati és akvakultúrás termékek részaránya 

a legmagasabb



mintegy 1600 dollár/fô volt a
halászatból és akva kultúrából
származó jövedelem, mely
utóbbiból származó duplája
volt a mezôgazdaságból élôk
átlagos jövedelmének. 

Új irányok az akvakultúra 
fejlesztésben

Az 1980-as évek óta a kínai
akvakultúrára a dinamikus
fejlôdés a jellemzô. 1984 és
2009 között az édesvízi akva -
kultúra termelés naturális mutatóinak évi átlagos
növekedési mértéke 11,4% volt (3. ábra). A ter-
môterület ezen idôszak alatt csaknem a duplájára
nôtt. Az akva kultúra fejlesztésben jellemzô volt az
inten z if i káció, illetve a termelô-alapoknak a javí-
tása. Ez utóbbi magában foglalta a termelés célja-
ihoz igazodó tóméretek, illetve „szabványos alap-
rajzú” tavak kialakítását, a tavak vízmélységének
növelését és a levegôztetés feltételeinek a megte-
remtését is. Ugyanakkor növekedtek a költség-
vonzatok (input) is, melyeket részben a takar-
mány és ivadék mennyiségének és minôségének
növelése, de a megnövelt népesítési sûrûség is
szükségessé tett.
Ugyanakkor javítottak a termelési szerkezeten

és technológiákon is: bevezették a „korosztályú
polikultúrát”, a többszörös kihelyezést/le halá -
szást, a tavi baktérium-flóra „irányított” alakítá-
sát, valamint a prevenciós eljárások alkalmazását.
A fejlesztések eredményeképpen a tavi hozamok
15–20 t/ha között változnak. Kiemelkedô hoza-
mokat (15 t/ha) értek el a csendes-óceáni garné-
la (Litopenaeus vannamei) tavi nevelése során is. 
Az akvakultúra-fejlesztésben jellemzô tenden-

cia a termelô rendszerek változatosságának (di-
verzifikációjának) bôvítése mind faji, mind tech-
nológiai szempontból (4–10. ábrák). A diverzifi-
kációval párhuzamosan növekszik az akvakultúra
szerepe a természeti környezet védelmében és az
öko-turizmusban is. Megállapítható azonban,
hogy az integrált termelési szerkezetek továbbra
is fontos szerepet játszanak a kínai halgazdálko-
dásban. 
Az integrált akvakultúra fôbb változatai az

alábbiak:
• Hagyományos integrált haltermelés:
•• rizs és különbözô fajok (hal, rákfélék) ter-
melésének integrációja;

•• hal-baromfi (elsôsorban kacsa) termelésé-
nek integrációja halastavon/tavon/ víztáro-
zón;

•• halastógáton történô gyümölcs- és zöldség-
termesztés;

•• vízinövény (pl. lótusz) termelés halas-
tavakon.

• Integrált Multi-trofikus Akvakultúra (IMTA):
garnélarák-puhatestûek-alga integrált terme-
lése.

• Hal- és szárazföldi haszonállatok (pl. sertés)
termelésének és a biogáz elôállításnak az in-
tegrációja.

• Haltermelés hidropóniás (zöldségtermelô)
rendszerekben.
Az elmúlt három évtizedben a termelésbe vont

fajok száma jelentôsen növekedett úgy az édesví-
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3. ábra: 1984 és 2009 között az édesvízi akvakultúra termelés naturális 
mutatóinak évi átlagos növekedése 11,4% volt

4. ábra: A kínai akvakultúra termelés jelentôs része
ma is halastavakból származik

5. ábra: Fekete amur nevelés intenzíven 
takarmányozott  és levegôztetett kis tóban



95

zi, mint a tengeri, illetve brakk-vízi fajokat illetô-
en; jelenleg több mint 100 ôshonos és egzotikus
fajt termelnek. A fajválaszték növelését a vásárlók
új és jobb minôségû termékek iránti igényeinek
kielégítése, a hagyományos fajok termelése csök-
kenô jövedelmezôségnek kompenzálása, illetve
az export lehetôségek kihasználása tette szüksé-
gessé, illetve indokolttá.

A kínai akvakultúra 
dinamikus fejlôdésének háttere

A kínai akvakultúra látványos fejlôdését elôse-
gítették a szakirányításban, illetve a szabályozás-
ban bekövetkezett változások is, amelyek fôbb
elemei az alábbiakban foglalhatók össze:
• az engedélyezési eljárások korsze rû sítése;
• az ivadékelôállítás minôsítésének bevezetése;
• „akvakultúra zónák” kijelölése  édesvízi és ten-
gerparti régiókban;

• vegyszerek és gyógyszerek használatának szi-
gorú szabályozása;

• akvakultúra inputok (pl. takarmány adalékok)
minôségi ellenôrzése;

• a tápláló- és az elfolyó víz minôségére vonat-
kozó szabványok kidolgozása.

A kínai akvakultúra fejlesztésének egyik fô
hajtóereje a haltermékek iránti növekvô belföldi
és nemzetközi kereslet volt. A fejlesztést elôsegí-
tette a vidéken élô szegény lakosság megélheté-
sének javítására irányuló kormányzati politika
is. A kormányzat támogatja az akvakultúra fej-
lesztéséhez szükséges oktatást, kutatást, szakta-
nácsadást, marketing-tevékenységet, az infra-
struktúra, illetve az információ-technológia fej-
lesztését. A dinamikus fejlôdést az is segíti, hogy
az akva kultúra sajátságos módon járul hozzá a
természeti erôforrások (víz, földterület) jobb
hasznosításához. Mindemellett az utóbbi évtize-
dekben jelentôs technológiafejlesztési progra-
mok zajlottak le más ágazatokban is, amelyek
eredményeképpen javult a takarmány és az iva-
dék minôsége, illetve a menedzsment munka
színvonala. Említést érdemel a magánszektor
fejlôdése is, amely szintén hozzájárult az akva -
kultúra termelékenységének és a termékek mi-
nôségének javulásához. 

6. ábra: Az integráció ma is fontos eleme a kínai 
akvakultúrának

7. ábra: Multi-funkcionális tógazdaság
teaházzal

8. ábra: Intenzív tokivadék nevelô telep Peking mellett. 
Kína adja a világ toktermelésének több mint 90%-át

9. ábra: Intenzív rendszer óriás édesvízi garnélarák
lárva nevelésére



Kihívások az akvakultúra jövôbeni 
fejlesztése során

A kínai akvakultúra látványos fejlôdése ellené-
re sok olyan kihívással néz szembe jövôbeni fej-
lesztése során, amely további erôfeszítéseket igé-
nyel a szektorban érdekeltek részérôl. A fôbb ki-
hívások az alábbiakban foglalhatók össze:

• Az erôforrások egyre korlátozottabbak - külö-
nös tekintettel a földterületre, a vízre és a ta-
karmány alapanyagokra -, amelyekért a ver-
seny egyre kiélezettebb;

• A környezeti hatások figyelembevétele növek-
vô jelentôségû a természeti környezet romlá-
sának elkerülése, illetve mérséklése céljából;

• Különös figyelmet igényel a biodiverzitás fenn-
tartása, illetve gazdagítása, továbbá a tenyész -
anyag jó minôségének biztosítása;

• A minôségi kritériumoknak és a szigorodó
élelmiszerbiztonsági követelményeknek való
megfelelôség biztosítása kiemelt feladat a jö-
vôbeni fejlesztések során;

• A marketing tekintetében gondot jelent a kül-
sô piacoktól való függôség, az esetleges túlter-
melés, illetve a változó fogyasztói igényekhez
történô alkalmazkodás szükségessége;

• A jövôben egyre nagyobb mértékben kell szá-
molni a klímaváltozás olyan hatásaival, mint -
többek között – a hômérséklet emelkedése, a
tenger „térhódítása”, a szélsôséges idôjárási je-
lenségek, illetve a csapadékeloszlás változé-
konysága.

Fordította és közzéteszi, 
illetve a fotókat készítette:

Dr. Váradi László
Halászati és Öntözési Kutatóintézet
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10. ábra. Gyapjas ollójú rák a piacon, amelyet 
természetes tavakban kialakított rekeszekben 

intenzíven nevelnek

Akvakultúra Világkonferencia 
Thaiföldön

Tíz évvel a legutóbbi, bangkoki Akvakultúra 
Világkonferencia után, 2010-ben a FAO ismét el-
érkezettnek látta az idôt, hogy áttekintse az akva -
kultúra fejlôdésének helyzetét és stratégiai irá-
nyait. A thaiföldi Phuket szigetén 2010 szeptem-
berében több mint 700 fô részvételével megrende-
zett világkonferencián csak felkért elôadások hang-
zottak el az akvakultúra nemzetközileg elismert
szakértôitôl. Elôször az egyes régiók akva -
kultúrájának áttekintésére került sor (az európai
ágazat elemzését a HAKI készítette el, együtt -
mûködve az Európai Akvakultúra Társasággal és a
Közép- és Kelet-Európai Akvakultúra Központok
Hálózatával), majd a világ akvak ultúrájának a regi-
onális elemzések felhasználásával elkészített érté-
kelését vitatták meg a résztvevôk. Ezt követôen te-
matikus elôadások hangzottak el az akvakultúra
aktuális problémáiról (pl. erôforrások hatékonyabb
kihasználása, irányítás, környezeti kérdések stb.).
Az akvakultúra helyzetének áttekintése mellett

a konferencia egyik fô célkitûzése a 2000-ben el-
fogadott Bangkoki Nyilatkozat teljesülésének ér-

tékelése, és az ebben megfogalmazott stratégiai
célok felülvizsgálata volt. Ennek az értékelô mun-
kának volt az eredménye a résztvevôk által elfo-
gadott „Phuketi Konszenzus”, amely megerôsítet-
te a Bangkoki nyilatkozat iránti elkötelezettséget,
és stratégiai ajánlásokat fogalmazott meg az elkö-
vetkezô évek akvakultúra fejlesztésére vonatko-
zóan. A dokumentum magyar fordítását az alábbi-
akban teljes terjedelemben közöljük.

Phuketi Konszenzus:
a Bangkoki Nyilatkozat iránti
elkötelezettség megerôsítése

Preambulum

Az 1976-ban elfogadott „Kiotói Stratégia az
Akvakultúra Fejlesztésérôl” elôsegítette a hagyo-
mányos akvakultúra tudományalapú gazdasági te-
vékenységgé való átalakulását, és az akvakultúra-
fejlesztés kiszélesítése érdekében elômozdította a
fejlôdô országok közötti technikai együtt mû ködést.
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Az 1993-ban életbe lépett UNEP Biológiai Sok-
féleség Egyezmény tükrözte a világ közösségének
elkötelezettségét a biodiverzitás kezelése iránt a
jelenlegi és jövôbeli nemzedékek érdekében.
A FAO felelôsségteljes halgazdálkodásra vo-

natkozó magatartási kódexe (CCRF), amelyet
1995-ben hirdettek ki, beemelte a fenntarthatóság
és felelôsség elveit a halászat, akvakultúra és a ví-
zi termékek kereskedelmének gyakorlatába.
A 2000-ben elfogadott Bangkoki Nyilatkozat és

Stratégia az akvakultúra fejlesztésének 17 straté-
giai elemét hangsúlyozta. Ezek általánosságban
az alábbiak szerint foglalhatók össze: (i) a felelôs
gazdálkodást folytató gazdáknak indokolt mér-
tékû jutalomban kell részesülnie; (ii) a költségek
és a haszon megosztása méltányosan történjen;
(iii) az akvakultúra gyakorlata és termékei hasz-
nosak legyenek a társadalom számára; (iv) a
megfelelô, megfizethetô és biztonságos élelmi-
szerek mindenki számára elérhetôek legyenek;
(v) a környezetet meg kell ôrizni a jövendô nem-
zedékek számára, és (vi) a szektor fejlesztésének
rendezettnek kell lennie.
Az évezred küszöbén, 2000 szeptemberében

New Yorkban a világ közössége elfogadta az
ENSZ Millenniumi Nyilatkozatát, amely nyolc
mil lenni umi fejlesztési célt határozott meg.
A 2005 márciusában elfogadott Párizsi Nyilat-

kozat irányelveket fogalmaz meg a célok helyes
meghatározására, a hatékony koordinációra és
irányításra, valamint a külsô segítség igénybevé-
telére vonatkozóan.
A 2009 novemberében Rómában megtartott

Harmadik Élelmezési Világcsúcson, amelynek té-
mája az élelmezés-biztonság volt, az országok ve-
zetôi megerôsítették elkötelezettségüket az éhe-
zés mielôbbi megszüntetése mellett.
Az évezred elsô évtizedének vége felé, 2009

decemberében Koppenhágában a világ egyetértett
abban, hogy határozottan és a közös célt szem
elôtt tartva kell szembenézni a klímaváltozás ki-
hívásaival.
Ezek a világszintû megállapodások, a Bangko-

ki Nyilatkozattal és Stratégiával, mint az akva -
kultúra-fejlesztés kulcsdokumentumával együtt,
2010 után, a század elsô negyedében is meghatá-
rozzák az akvakultúra fejlôdését és irányítását.

A bangkoki kötelezettség-vállalás
megerôsítése

A fentiekkel összhangban, és felismerve, hogy:

1. Az Akvakultúra-fejlesztés Kiotói Stratégiája, a
FAO felelôsségteljes halgazdálkodásra vonat-
kozó magatartási kódexe és a Bangkoki Nyilat-
kozat és Stratégia által hangoztatott elvek és
stratégiák jól szolgálták az akvakultúra fejlesz-
tésének folyamatait és céljait;

2. A felelôs akvakultúra-fejlesztésben és az akva -
kultúra-termékek kereskedelmében történt ha-
ladásnak az évezred elsô évtizedében készült
két értékelése – az elsôt 2005-ben fejezték be, és
a Világ Akvakultúrájának Helyzete (State of
World Aquaculture) címmel adták ki, a második
2010-ben készült el és a Világ Akvakultúrájának
Áttekintése (Global Aqua culture Review) cím-
mel jelent meg – igazolta, hogy:
• a haladást nagymértékben a Bangkoki Nyi-
latkozattal és Stratégiával összhangban tett
erôfeszítések tették lehetôvé;

• a Stratégia továbbra is jelentôséggel bír az
államok akvakultúra-fejlesztéshez kötôdô
szükségleteire és törekvéseire nézve; és

• a Stratégiának vannak olyan elemei, ame-
lyek további megerôsítésre szorulnak a
Stratégia hatékonyságának javítása, fejlesz-
tési céljainak elérése és a tartósan fennálló
illetve az új veszélyek kezelése érdekében;

Javaslatok

Mi, a 2010-es Akvakultúra Világkonferencia
résztvevôi, megerôsítjük elkötelezettségünket a
Bangkoki Nyilatkozat és Akvakultúra-fejlesztési
Stratégia iránt, és az alábbi intézkedéseket java-
soljuk:
1. Az akvakultúra ágazati irányítási haté-
konyságának növelése, felismerve az akva -
kultúra ökoszisztéma-alapú megközelítését
magába foglaló megalapozott politika, straté-
giák és tervek iránti égetô igényt a fenntartha-
tó fejlôdés terén; valamint felismerve, hogy az
erôsebb intézmények, a javuló kapacitás és a
hatékonyabb irányítási mechanizmusok, ide-
értve a szabályokat és rendeleteket, a piacot, a
gazdasági ösztönzôket, az önkéntes gyakorlati
kódexeket, valamint a felelôs önigazgatást, az
akvakultúra rendezettebb és felelôsségtelje-
sebb fejlesztését tették lehetôvé.

2. A tudományos, technikai és szociális inno-
vációkba történô nagyobb befektetések tá-
mogatása és elôsegítése, felismerve, hogy
ezek a korábban makacsnak, túl költségesnek
vagy megoldhatatlannak tekintett termelé-
kenységi és fenntarthatósági problémák meg-
oldását segítik elô.

3. Az akvakultúra – ideértve a vízinövények
termesztését is – fejlôdésének és a nemzeti,
regionális és globális gazdaságban, a sze-
génység elleni küzdelemben és az élelmezés-
biztonságban játszott szerepének pontos fel-
mérése, felismerve, hogy ez lehetôvé teszi az
akvakultúra ágazata számára, hogy tájékozot-
tabb fejlesztési politikát, stratégiákat és terve-
ket alakítson ki, amelyeket a kormányok és fej-
lesztési partnerek szívesebben támogatnak és
finanszíroznak.



4. A kistermelôk támogatásának fokozása, fel-
ismerve, hogy a kis (kevés erôforrással gazdál-
kodó és/vagy megélhetési) termelôk alkotják a
világ akvakultúra-termelôinek túlnyomó több-
ségét, valamint hogy ôk a legvédtelenebbek a
természeti és gazdasági kockázati tényezôkkel
szemben.

5. A nem iránt érzékeny politika támogatása,
és olyan programok megvalósítása, amelyek
a nôk akvakultúra-fejlesztésben való aktív rész-
vételén keresztül elôsegítik gazdasági, társa-
dalmi és politikai hatalommal való felruházá-
sukat, a nemi egyenjogúság és a nôemancipá-
ció világszerte elismert elveivel összhangban.

6. Az együttmûködés és partneri kapcsolatok
fokozása és megerôsítése, felismerve a fejlôdô
országok közötti technikai együttmûködés
(TCDC), az interregionális együttmûködés, va-
lamint az intézményi együttmûködés és part-
nerkapcsolatok számos gazdasági és technikai
elônyét az országok, kormányzatok és emberek
számára; valamint elismerve, hogy a fejlesztési
támogatásokba való megfelelô donori beruhá-
zások illetve a nemzetközi fejlesztési szerveze-
tek technikai támogatásokba való beruházásai
által elôsegített gazdasági és technikai együtt -
mûködés gazdaságosan javította a fenntartható
akvakultúra és a régiók és országok közötti ke-
reskedelem fejlesztési kapacitását.

7. Fokozott figyelem Szubszaharai-Afrikára
és az akvakultúra szempontjából legkevés-
bé fejlettnek minôsülô országokra és terüle-
tekre, felismerve az e területek óriási vízi erô-
forrásai által képviselt potenciál sürgôs fej-
lesztésének szükségességét társadalmi és gaz-
dasági fejlôdésük gyorsítása érdekében, vala-
mint elismerve, hogy ez csökkenteni fogja a
régiók és országok közti egyenlôtlenségeket és
hozzájárul a világ akvakultúrájának nagyobb
növekedéséhez. Ennek kapcsán elismerjük,
hogy szükség van a technikai együttmûködés
nemzetközi és regionális mechanizmusok
igénybevételével történô további fokozására.

Megvalósítás

A Bangkoki Nyilatkozat és Stratégia megvaló-
sítási stratégiája és mechanizmusai továbbra is
érvényesek és relevánsak.
Elismerjük és méltányoljuk azt a közvetlenül a

Stratégia elfogadása után, 2000 februárjában in-
dult kezdeményezést, amely létrehozta a FAO Ha-
lászati Bizottságának Akvakultúra Albizottságát,
valamint a FAO tagállamok és más szervezetek és
intézmények által ezután a regionális akvakultúra
hálózatok létrehozásához biztosított támogatást. 
Elismerjük és méltányoljuk a számos regionális

és nemzetközi ügynökség és szerv közötti erôsebb
együttmûködés elômozdítását; a garnélatenyész-
téssel és a környezettel foglalkozó globális konzor-

cium létrehozását; több regionális akva kul túra-há-
lózat megalapítását; valamint a kormányzati ügy-
nökségek, nem kormányzati szervezetek, ágazati
egyesületek és termelôi szervezetek közötti part-
nerkapcsolatok és szövetségek növekvô számát.
Az együttmûködés e mechanizmusai jól il-

lusztrálják az együttmûködés növekvô fontosságát
a növekedés fokozásában és az intézményi kör-
nyezet javításában az ágazat fenntartható fejlôdé-
se érdekében. Ezeket a megfelelô technikai segít-
ségnyújtás és beruházások révén tovább kell erô-
síteni és fenntarthatóvá tenni.
Elismerjük, hogy az akvakultúra-fejlesztés ho-

lisztikus megközelítése elômozdítja a különbözô
gazdasági ágazatok közötti hatékony együtt mû kö -
dést és kapcsolatokat, és a szûkössé vagy más kon-
kurens ágazatok által fokozottabban igényeltté vá-
ló erôforrások fenntartható hasznosításához vezet.
Elismerjük, hogy a jelen és múlt évtizedek ter-

mészeti csapásainak és gazdasági válságainak ta-
nulságai elôrejelezhetik az akvakultúra-fejlesztést
fenyegetô veszélyeket, ami miatt úgy véljük, hogy
a Bangkoki Stratégia megvalósítása számára elô-
nyös lehet az alábbi szempontok figyelembevétele:
1. A 2004-es szökôár és más természeti csapá-

sok által tönkretett megélhetés helyreállítása, vala-
mint az elmúlt évtized gazdasági világválságainak
kezelésére alkalmazott mechanizmusok aláhúzták
a biodiverzitás kritikus fontosságát az akva kultúra
gyors helyreállását és fenntartható fejlôdését lehe-
tôvé tevô ökoszisztéma-szolgáltatások áramlásá-
nak fenntartásában, az akvakultúra-rendszerek
társadalmilag és biológiailag ellenállóképessé téte-
lének és a gazdálkodóknak az általuk nem befolyá-
solható változásokhoz való alkalmazkodóképessé-
ge növelésének jelentôségét; valamint a kockázat-
kezelésnek, mint a gazdálkodók megélhetését fe-
nyegetô veszélyek csökkentésére, mérséklésére és
elhárítására szolgáló eszköznek a hasznosságát.
2. A gazdaságilag életképes és felelôsségtelje-

sen mûködtetett akvakultúra-rendszerek rugal-
masak; a jobb irányítási gyakorlat átvétele, többek
közt a klaszter-megközelítést alkalmazó kister-
melôk által, javítja a termelékenységet és a szoci-
ális és környezeti felelôsséget; ezek nettó hatása
erôsíti az akvakultúra-ágazat képességét a gazda-
sági válság és klímaváltozás okozta bizonytalan-
ságok és kockázatok kezelésére.
3. A Stratégiát egy, a piac erejét és korlátait el-

ismerô, negatív közvéleményre érzékeny, inten-
zív eredményorientált konzultációkkal, állami és
magánszektor közötti partnerkapcsolatokkal és
együttmûködéssel megtámogatott, és a FAO által
a CCRF magvalósítására vonatkozó elômeneteli
jelentések segítségével monitorozott irányítási
mechanizmus segítségével kell megvalósítani.

Fordította:
Lengyel Péter nemzetközi referens

Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI), Szarvas

98



99

HALÁSZAT Vol. 104. (2011)

TUDOMÁNYTUDOMÁNYTUDOMÁNY

A tudományos fajnevek bevezetésének egyik in-
doka volt annak idején, hogy általuk lehetôvé
váljék a fajok egyértelmû azonosítása. Többé-ke-
vésbé a mai napig betöltik e szerepüket, idôbeli
stabilitásról azonban nem beszélhetünk. A tudo-
mányos ismeretek gyarapodása (pl. új genuszok
leírása, egységesnek tartott fajok felosztása) ter-
mészetesen megkövetel bizonyos változtatáso-
kat, néha mégis bosszankodunk a fajok gyakori
átnevezésén, és az olyan új fajokért sem lelkese-
dünk, amelyek azonosítása egyelôre csak gene-
tikai vizsgálatok alapján lehetséges. Ráadásul
semmi garancia rá, hogy utóbbiak néhány évti-
zed múltán is fajok lesznek, hiszen nem egyszer
esett már meg a tudomány történetében, hogy az
új fajok dömpingjét az összevonások idôszaka
követte. 
A Magyar Haltani Társaság a 2010. évi tisza-

füredi halas fórumon vitát rendezett a halnevek-
rôl, de egységes álláspont híján nem adott ki er-
re vonatkozó ajánlást. Közben azonban múlt az
idô, és látható, hogy a Kottelat és Freyhof (2007)
kézikönyvében leírt halnevek világszerte álta-
lánossá váltak (Hanel et al. 2009, www.
fishbase.org, www.faunaeur.org). Ha nem aka-
runk elszakadni a nemzetközi tudománytól, ha
azt akarjuk, hogy külföldön is megértsék a cik-
keinkben, tanulmányainkban leírtakat, akkor ne-
künk is azon a nyelven kell szólnunk, amelyet a
tudományos világ használ. Példa már eddig is volt
erre (Sallai & Kontos 2008, Györe 2010), csak kö-
vetnünk kell.
A következô összeállítás Kottelat és Freyhof

(2007), Hanel és mtsai. (2009), valamint a
FishBase (www.fishbase.org) adatbázisa (2011.
augusztus) alapján kínál ehhez segítséget, szám-
ba véve a magyar halfauna tagjait, megadva je-
lenleg elfogadott tudományos nevüket, valamint
annak angol és magyar megfelelôjét. 

Ezek mellett a lista ismerteti a magyar szak-
irodalom adott fajra alkalmazott korábbi tudomá-
nyos halneveit is. Utóbbiak lehetnek szinonimák,
mint pl. a Barbatula barbatula esetében az
Orthrias barbatulus, Noe macheilus barbatulus,
Nema chilus barbatulus és Cobitis barbatula ne-
vek, de nem feltétlenül azok. Az Acerina cernua
például a Gymnocephalus baloni 1974. évi leírását
megelôzôen az utóbbi faj egyedeit is jelölte – bi-
zonyíték rá Vásárhelyi (1961) könyvének fotója –,
holott csak a jelenlegi Gymnocephalus cernua szi-
nonimája. A Gobio gobio vagy Gobio fluviatilis
név ellenben nem szinonimája sem a Tisza víz-
rendszerében élô Gobio carpathicus, sem a
Dunában és hazai mellékvízhálózatában elterjedt
Gobio obtusirostris fajnak, mégis így említi mind-
kettôt a korábbi magyar szakirodalom. Vagy egy
további példa: az 1960-as éveket megelôzô hazai
munkákban a Gobio uranoscopus a Romano gobio
uranoscopusmellett az akkor nálunk még nem is-
mert Romanogobio vladykovi és Romanogobio
kessleri fajokat is jelenthette. Amint a példákból
kitûnik, a régi forrásmunkák adatainak átvétele
körültekintô értékelést igényel.
A névjegyzékben megadott korábbi tudomá-

nyos halnevek – egy-két kivételtôl eltekintve –
Heckel (1847), Kriesch (1876), Herman (1887),
Vutskits (1918), Unger (1919), Vladykov (1926),
Hankó (1931), Mihályi (1954), Vásárhelyi (1961),
Berinkey (1966), Gyurkó (1972), Woyná rovich
(1984), Pintér (1989), Györe (1995), Harka
(1997), valamint Harka és Sallai (2004) idézett
munkáiból származnak. Összegyûjtésük és pub-
likálásuk fôként a fiatalabb kutatók értékelô
munkáját könnyítheti meg a régi forrásmunkák
feldolgozása során, a jelenleg érvényes tudomá-
nyos, angol és magyar nevek pedig a publikáci-
ók elkészítése kapcsán segíthetik egységesebbé
tenni a nyelvhasználatot. 
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Tudományos halnevek 
a magyar szakirodalomban

Harka Ákos
Magyar Haltani Társaság, 5350 Tiszafüred, Táncsics u. 1.
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Osztály: Ingolák – Cephalaspidomorphi
Rend: Ingolaalakúak – Petromyzontiformes
Család: Ingolafélék – Petromyzontidae

Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (korábban:
Lampetra danfordi, Petromyzon planeri) –
Carpathian lamprey, tiszai ingola

Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) (korábban:
Lampetra danfordi, Petromyzon planeri) –
Ukrainian brook lamprey, dunai ingola

Eudontomyzon vladykovi Oliva & Zanandrea,
1959 – Danubian brook lamprey, Vladykov-
ingola (elôfordulása Nyugat-Magyarországon
lehetséges, de nem bizonyított)

Osztály: Sugarasúszójú halak – Actinopterygii
Rend: Tokalakúak – Acipenseriformes
Család: Tokfélék – Acipenseridae

Acipenser baerii Brandt, 1869 – Siberian sturgeon,
lénai tok

Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg,
1833 (korábban: Acipenser güldenstadti) –
Russian sturgeon, vágótok

Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 (korábban:
Acipenser glaber) – Ship sturgeon, simatok

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – Sterlet, kecsege
Acipenser stellatus Pallas, 1771 – Stellate sturgeon,
sôregtok

Huso huso (Linnaeus, 1758) (korábban: Acipenser
huso) – Beluga, viza
Család: Lapátorrútok-félék – Polyodontidae

Polyodon spathula (Walbaum, 1792) – Paddlefish,
lapátorrú tok
Rend: Angolnaalakúak – Anguilliformes
Család: Angolnafélék – Anguillidae

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (korábban:
Anguilla fluviatilis, Anguilla vulgaris) –
European eel, angolna
Rend: Heringalakúak – Clupeiformes
Család: Heringfélék – Clupeidae

Alosa immaculata Bennett, 1835 (korábban: Alosa
pontica, Alosa kessleri pontica, Caspialosa
kessleri pontica, Clupea alosa, Alosa vulgaris) –
Pontic shad, dunai nagyhering
Rend: Pontyalakúak – Cypriniformes
Család: Pontyfélék – Cyprinidae

Abramis brama (Linnaeus, 1758) – Bream, dévér-
keszeg

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) (korábban:

Spirilinus bipunctatus, Alburnus bipunctatus) –
Spirlin, sujtásos küsz

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) (korábban:
Alburnus lucidus) – Bleak, küsz

Alburnus mento (Heckel, 1836) (korábban:
Chalcalburnus chalcoides mento, Alburnus
mento) Seelaube, állasküsz (elôfordulása nem
bizonyított)

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) (korábban: Aspius
rapax) – Asp, balin

Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) (korábban:
Abramis ballerus) – Blue bream, laposkeszeg

Ballerus sapa (Pallas, 1814) (korábban: Abramis
sapa) – Zobel, bagolykeszeg

Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb &
Berrebi, 2002 – Large spot barbel, balkáni
márna (elôfordulása a Dunántúl déli részén le-
hetséges, de nem bizonyított)

Barbus barbus (Linnaeus, 1758) (korábban:
Barbus fluviatilis) – Barbel, márna

Barbus carpathicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb &
Berrebi, 2002 (korábban: Barbus petenyi,
Barbus peloponnesius petenyi, Barbus
meridionalis petenyii, Barbus petényii) –
Carpathian barbel, kárpáti márna

Barbus petenyi Heckel, 1852 (korábban: Barbus
peloponnesius petenyi, Barbus meridionalis
petenyii, Barbus petényii) – Petenyi barbel, Pe-
tényi-márna (elôfordulása a Marosban és a Kö-
rösökben lehetséges, de nem bizonyított)

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) (korábban:
Abramis bjoerkna, Blicca björkna, Blicca
argyroleuca) – Silver bream, karikakeszeg

Carassius auratus (Linnaeus, 1758) – Goldfish,
aranyhal

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) (korábban:
Carassius vulgaris) – Crucian carp, széles ká-
rász

Carassius gibelio (Bloch, 1782) (korábban:
Carassius auratus gibelio) – Prussian carp,
ezüstkárász

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) – Nase, 
paduc

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) –
Grass carp, amur

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 – Carp, ponty
Gobio carpathicus Vladykov, 1925 (korábban:
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Gobio gobio, Gobio fluviatilis) – Carpathian
gudgeon, tiszai küllô

Gobio obtusirostris Valenciennes, 1842 (korábban:
Gobio gobio, Gobio fluviatilis) – Danube
gudgeon, dunai küllô

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes,
1844) – Silver carp, fehér busa

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)
(korábban: Aristichthys nobilis) – Bighead carp,
pettyes busa

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) (korábban:
Leucaspius abruptus) – Sun bleak, kurta baing

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) (korábban: Idus
melanotus) – Ide, jászkeszeg

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) (korábban:
Squalius leuciscus, Squalius lepusculus) – Dace,
nyúldomolykó

Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) –
Black carp, fekete amur

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) – Razor fish,
garda

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) (korábban:
Phoxinus laevis, Phoxinus marsilii) – Minnow,
fürge cselle

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel,
1846) – False razbora, razbóra

Rhodeus amarus (Bloch, 1782) (korábban:
Rhodeus sericeus, Rhodeus sericeus amarus) –
Bitterling, szivárványos ökle

Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862) (koráb-
ban: Gobio kessleri, Gobio uranoscopus) – Sand
gudgeon, homoki küllô

Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828) (ko-
rábban: Gobio uranoscopus) – Stone gudgeon,
felpillantó küllô

Romanogobio vladykovi (Fang, 1943) (korábban:
Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gobio
uranoscopus) – Danube whitefinned gudgeon,
halványfoltú küllô

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (korábban:
Leuciscus rutilus) – Roach, bodorka

Rutilus meidingeri (Heckel, 1851) (korábban:
Rutilus frisii meidingeri) – Perlfish, gyöngyös
koncér

Rutilus virgo (Heckel, 1852) (korábban: Rutilus
pigus virgo, Rutilus pigus, Leuciscus pigus virgo,
Leuciscus virgo) – Cactus roach, leánykoncér

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) –
Rudd, vörösszárnyú keszeg

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) (korábban:
Leuciscus cephalus, Squalius dobula) – Chub,
domolykó

Telestes souffia (Risso, 1827) (korábban: Leuciscus
souffia agassizi, Leuciscus agassizii, Squalius
agassizii) – Riffle dace, vaskos csabak

Tinca tinca (Linnaeus, 1758) (korábban: Tinca
vulgaris, Tinca chrysitis) – Tench, compó

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) (korábban:
Abramis vimba, Abramis melanops) – Vimba,
szilvaorrú keszeg
Család: Bivalyhalfélék – Catostomidae

Ictiobus bubalus (Rafinesque, 1818) – Smallmouth
buffalo, kisszájú buffaló
Család: Csíkfélék – Cobitidae

Cobitis elongatoides B�cescu & Maier, 1969 (ko-
rábban: Cobitis taenia, Acanthopsis taenia) –
Danubian spined loach, vágócsík

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) (korábban:
Cobitis fossilis) – Weatherfish, réticsík

Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) (koráb-
ban: Sabanejewia aurata, Sabanejewia aurata
balcanica, Cobitis aurata balcanica, Cobitis
montana) – Balcan golden loach, balkáni csík

Sabanejewia bulgarica (Drensky, 1928) (koráb-
ban: Sabanejewia aurata, Sabanejewia aurata
bulgarica, Cobitis aurata bulgarica) –
Bulgarian golden loach, bolgár csík
Család: Kövicsíkfélék – Balitoridae

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (korábban:
Orthrias barbatulus, Noemacheilus barbatulus,
Nemachilus barbatulus, Cobitis barbatula) –
Stone loach, kövicsík
Rend: Harcsaalakúak – Siluriformes
Család: Törpeharcsafélék – Ictaluridae

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) (korábban:
Ictalurus melas) – Black bullhead, fekete tör-
peharcsa

Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) (korábban:
Ictalurus nebulosus, Amiurus nebulosus) –
Brown bullhead, barna törpeharcsa

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) – Channel
catfish, pettyes harcs
Család: Harcsafélék – Siluridae

Silurus glanis Linnaeus, 1758 – Wels catfish, harcsa
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Család: Zacskósharcsafélék – Clariidae
Clarias gariepinus (Burchell, 1822) – North
African catfish, afrikai harcsa
Rend: Lazacalakúak – Salmoniformes
Család: Pisztrángfélék – Salmonidae

Coregonus albula (Linnaeus, 1758) – Vendace,
törpe maréna

Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) – Lavaret,
nagy maréna

Hucho hucho (Linnaeus, 1758) – Huchen, dunai
galóca

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) (koráb-
ban: Salmo gairdneri, Salmo irideus, Trutta
iridea) – Rainbow trout, szivárványos 
pisztráng

Salmo labrax Pallas, 1814 – Black Sea salmon,
tengeri pisztráng

Salmo trutta fario   Linnaeus, 1758 (korábban:
Salmo fario, Trutta fario) – Brown trout, sebes
pisztráng

Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) (korábban:
Salmo fontinalis) – Brook charr, pataki
szajbling

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) (korábban:
Thymallus vexillifer, Thymallus vulgaris) –
Grayling, pénzes pér
Rend: Csukaalakúak – Esociformes
Család: Csukafélék – Esocidae

Esox lucius Linnaeus, 1758 – Pike, csuka
Család: Pócfélék – Umbridae

Umbra krameri Walbaum, 1792 (korábban: Umb-
ra canina, Umbra lacustris) – Mudminnow, lá-
pi póc
Rend: Tôkehalalakúak – Gadiformes
Család: Menyhalfélék – Lotidae

Lota lota (Linnaeus, 1758) (korábban: Lota
vulgaris, Lota communis) – Burbot, menyhal
Rend: Fogaspontyalakúak – 

Cyprinodontiformes
Család: Elevenszülôfogasponty-félék – 

Poecilidae
Gambusia holbrooki Girard, 1859 (korábban:
Gambusia affinis, Gambusia affinis holbrooki,
Gambusia patruelis) – Eastern mosquitofish,
szúnyogirtó fogasponty
Rend: Pikóalakúak – Gasterosteiformes
Család: Pikófélék – Gasterosteidae

Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 – European
threespine stickleback, keleti pikó

Gasterosteus gymnurus Cuvier, 1829 (korábban:
Gasterosteus aculeatus) – Western threespine
stickleback, nyugati pikó
Rend: Sárkányfejûhal-alakúak – 

Scorpeniformes
Család: Kölöntefélék – Cottidae

Cottus gobio Linnaeus, 1758 – Sculpin, botos kö-
lönte

Cottus poecilopus Heckel, 1837 – Siberian sculpin,
cifra kölönte
Rend: Sügéralakúak – Perciformes 
Család: Naphalfélék – Centrarchidae

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) (korábban:
Eupomotis aureus) – Pumpkinseed, naphal

Micropterus salmoides (Lacépède, 1802) –
Largemouth bass, pisztrángsügér
Család: Sügérfélék – Percidae

Gymnocephalus baloni Holčík & Hensel, 1974 (ko-
rábban: Acerina cernua) – Danube ruffe, széles
durbincs

Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) (koráb-
ban: Acerina cernua, Acerina vulgaris) – Ruffe,
vágódurbincs

Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) (ko-
rábban: Acerina schraitzer) – Schraetzer, sely-
mes durbincs

Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – Perch, sügér
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) (korábban:
Stizostedion lucioperca, Lucioperca lucioperca,
Lucioperca sandra) – Pikeperch, süllô

Sander volgensis (Gmelin, 1789) (korábban:
Stizostedion volgense, Lucioperca volgensis) –
Volga pikeperch, kôsüllô

Zingel streber (Siebold, 1863) (korábban: Aspro
streber, Aspro vulgaris, Aspro asper) – Streber,
német bucó

Zingel zingel (Linnaeus, 1766) (korábban: Aspro
zingel) – Zingel, magyar bucó
Család: Bölcsôszájúhal-félék – Cichlidae

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) – Nile
tilapia, nílusi tilápia

Archocentrus multispinosus (Günther, 1867) (ko-
rábban: Herotilapia multispinosa) – Rainbow
cichlid, szivárványsügér
Család: Alvógébfélék – Odontobutidae
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Perccottus glenii Dybowski, 1877 (korábban:
Perccottus glehni) – Chinese sleeper, amurgéb
Család: Gébfélék – Gobiidae

Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) (korábban:
Neogobius gymnotrachelus) – Racer goby, csu-
pasztorkú géb

Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) – Caucasian
dwarf goby, kaukázusi törpegéb

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) – Monkey goby,
folyami géb

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) – Round
goby, kerekfejû géb

Ponticola kessleri (Günther, 1861) (korábban:
Neogobius kessleri, Gobius kessleri) – Bighead
goby, Kessler-géb

Ponticola syrman (Nordmann, 1840) (korábban:
Neogobius syrman) – Syrman goby, Szirman-
géb (elôfordulása nem bizonyított)

Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) (koráb-
ban: Proterorhinus marmoratus, Gobius
marmoratus, Gobius rubromaculatus) – Wes-
tern tubenose goby, tarka géb
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SCIENTIFIC NAMES OF FISHES 
IN THE HUNGARIAN LITERATURE

Á. Harka

Summary

The study presents the current scientific
names of the fishes of Hungary including the
English and Hungarian names. Furthermore,
those scientific names are also shown, which
were previously used for the given species in the
Hungarian scientific literature.
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A Német Sporthorgász Szövetség és az osztrák
testvérszervezet kuratóriuma már 1984 óta rend-
szeresen megválasztja az év halát. Teszik ezt az-
zal a céllal, hogy a figyelem középpontjába állít-
sák az adott fajt, felhívják a figyelmet jelentôsé-
gére és esetleges veszélyeztetett voltára. 
2009 ôszén a Magyar Haltani Társaság úgy

döntött, hazánkban is meghonosítja a német
nyelvterületen bevált gyakorlatot. Elsô alkalom-
mal még a társaság elnöksége határozott arról,
hogy a nyúldomolykó lesz az év hala, 2011-ben
azonban már csak jelölteket állított, és a honlap-
ján szavazó halbarátok döntöttek a kérdésben. 
A december 31-én zárult kampány eredménye-
ként 2011-ben a kôsüllô viselheti az év hala címet,
és kaphat ezáltal nagyobb publicitást. Ehhez kap-
csolódva gyûj töttük össze és adjuk közre a ma-
gyar szerzôk kôsüllôvel foglalkozó munkáit, így is
segítve a faj minél alaposabb megismerését.
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garica 23  (Hydrobiological Monographs vol.
2.). pp. 109–115.

2. Cikkek
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Bokor Z., Müller T., Bercsényi M., Horváth L.,
Urbányi B., Horváth Á. (2007). Cryopre ser vation
of sperm of two European percid species, the
pikeperch (Sander lucio perca) and the Volga
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pike perch (S. volgensis). Acta Biologica
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Bevezetés

Évezredek óta a különbözô
hal, a rák és kagyló fajok fontos
szerepet játszanak az emberi
táplálkozásban, ami nem vélet-
len, mivel sok népcsoport szá-
mára viszonylag könnyen elér-
hetô egészséges és ízletes fehér-
je- és energiaforrást jelentettek
és jelentenek napjainkban is.
Már az ókori Egyiptomban is
fontos szerepet töltött be a hal a
népélelmezésben, ahol a halbô-
ség akkoriban olyan mértékû
volt, hogy az emberek a halhoz
olcsóbban hozzájuthattak, mint
a kenyérhez. Példának okáért,
Skóciában is a XVII. században
olyan sok volt a lazac, hogy a
törvényi szabályzás értelmében
még a szolgák étkeztetésében
sem lehetett heti három alka-
lomnál többször lazacot adni
(KETTER, 1985). 
A történelmi idôkben, egy al-

kalommal az angol parlament is
hozott egy olyan hosszú ideig
élô döntést, ami három napot, a
csütörtököt, a pénteket és a
szombatot minden héten ún.
böjti napnak minôsített. Ezeken
a napokon az emberek nem
ehettek húst, de a törvény sze-
rint a hal nem tartozott a húsok
közé, vagyis a fogyasztása sza-
bad volt. Ez a hal iránti kereslet
erôteljes növekedését eredmé-

nyezte, vagyis nôtt a halfogyasz-
tás és a halászok társadalmi
megbecsültsége Anglia szerte.
Ezt a megnövekedett haligényt
elsôsorban az angol felségvizek-
rôl angol halászok szolgálták ki.
A XX. században tudományos

kutatásokkal is igazolták, hogy a
halhús az egyik legegészsége-
sebb élelmiszer, mert számos
olyan kedvezô élettani hatással
bíró összetevôt tartalmaz (pl.
esszenciális aminosavak, ome -
ga-3 zsírsavak, foszfor, mikroele-
mek stb.), amelyek rendszeres
fogyasztása fontos szerepet tölt
be a fejlett világban gyakori, be-
tegségek (pl. szív- és érrendszeri
betegségek, egyes daganatos be-
tegségek, Alzheimer-kór, stb.)
megelôzésében. A halhús relatív
fehérjetartalma magas, mely
könnyen emészthetô, teljes ér-
tékû fehérjéket jelent. Alacsony
energiatartalmát alacsony zsír-
tartalmának köszönheti, mely
1–7% közötti attól függôen, hogy
szárazabb (amur, busa, süllô, a
tengeriek közül tôkehal, lepény-
hal stb.) vagy zsíros húsú (ponty,
harcsa, angolna, a tengeriek kö-
zül makréla, lazac, tonhal, he-
ring stb.) halról beszélünk.
Mindezeken túlmenôen a halhús
gazdag vitaminokban, elsôsor-
ban D-, E-, B-vitaminokban és
különösen az esszenciálisnak
minôsülô B12 vitaminban. 

A modern táplálkozástudo-
mány által támogatott, egészség-
tudatos táplálkozási piramisok
(1. ábra) rendre tartalmazzák a
halat, és az egyéb halászati ter-
mékeket és külön kiemelendô,
hogy ezen piramisoknak általá-
ban a baromfihús mellett az elsô
belépô húsfélesége, vagyis ala-
csonyabb, azaz szélesebb részen
jelenik meg. Ez egyben azt is je-
lenti, hogy nagyobb gyakoriság-
gal és nagyobb mennyiségben
javasolt a fogyasztása, mint a
többi húsféleségé.
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A fogyasztásra 
rendelkezésre álló halászati

termékek Európában

Európában a hal, mint a fo-
gyasztás tárgya rendelkezésre
áll saját termelésbôl és import-
ból. A saját termelésnek van két
nagy területe: a halászat és az
akvakultúra. A halászatban meg -
határozó a tengeri halászat és
mennyiségét tekintve szinte je-
lentéktelen részt képvisel az ún.
belvizí halászat (Magyar or szá -
gon: természetes vízi halászat),
mely a szárazföldi területeken
lévô folyókon, csatornákon és
tavakon folytatott halászati tevé-
kenységet jelenti.
A halászat és az akvakultúra

összesített világtermelése to-
vábbra is folyamatosan növek-
szik évi kb. 1–2%-kal. Ezen be-
lül az akvakultúra évi 5,7%-kal
nôtt a világon az utóbbi öt évet
tekintve, míg a halászat volu-
mene évi 0,5% pont körüli mér-
tékben csökkent, így a kettô
együtt (a világ halászati terme-
lése) mintegy 1,6%-kal nôtt
évente átlagosan 2004 és 2009
között (FAO Fishstat 2011).
Mindeközben az akvakultúrás
haltermelés az EU-ban stagnál,
vagy kismértékben csökken,
mely jelentôs részben köszön-
hetô a relatíve magas termelési
költségeknek és az e miatt elô-
álló szerény versenyképesség-
nek az ázsiai akvakultúrával
szemben. A kibôvítet Európai
Unió (EU-27) a világ összes ter-
melésének (fogás + akva kul -
túra) ugyan, csak 4,6%-át
(6443,127 ezer tonna 2007. év-
ben) adja, de ezzel is a világ ne-
gyedik legnagyobb termelôje
Kína, India és Peru után az
Eurostat adatai szerint. A FAO
Fishstat 2009. évi vonatkozó
adata alapján az EU-27 termelé-

se 6,47 millió tonna volt halból
és egyéb halászati termékekbôl,
így az EU-27 már csak az ötödik
legnagyobb termelô a világon.
Az elmúlt 20 év minden évében,
az Európai Unió halászati ága-
zatának össztermelése a korábbi
évekhez képest enyhén csökkent.
Az EU-n belüli volumen tekinte-
tében (2007. évi adatok alapján)
sorrendben (TOP-6) Spanyol -
ország (15,84%), Fran cia ország
(12,34%), Egyesült Király ság
(12,27%), Dánia (10,62%),
Olaszország (7,26%) és Hollandia
(7,25%) a legnagyobb termelôk,
akik együttesen az összes terme-
lésnek (fogások+akvakultúra)
mintegy kétharmadát adják
(Eurostat, 2010).
Az Európai Unió (EU-27) Ja-

pán és az Egyesült Államok
mellett a halászati és akva kul -
túra ágazati termékek három
legfontosabb importôrének
egyi ke a világon. Az EU legfon-
tosabb szállítói: (TOP-6) Norvé -
gia, Kína, Izland, Marokkó, USA
és Vietnám. Az EU-n belüli ke-
reskedelem is igen jelentôs. Az
összes kereskedelmet figyelem-
be véve, beleértve az EU-n be-
lüli és a harmadik országokkal
folytatott kereskedelmet is, a
legfontosabb importôr tagállam-
ok sorrendben: Spanyolország,
Franciaország és Olaszország.
Spanyolországot megelôzve Dá -
nia és Hollandia a legfôbb ex-
portôr tagállamok. A halászati
és akvakultúra ágazati termé-
kek kereskedelme az Európai
Unió és harmadik országok kö-
zött (2008) jelentôs kereskedel-
mi deficittel rendelkezik. Az im-
port mennyisége 2008. évben
5657,721 ezer tonna, melybôl
669,070 ezer tonna volt a nem
élelmiszer (non-food) körbe tar-
tozó termékkör (halliszt, hal-
olaj, stb.), ugyanekkor az export

mennyisége 1774,462 ezer ton-
na, amibôl 167,272 ezer tonna
volt a non-food kategória. 2008-
ban az import értéke 16 539 963
ezer euró, miközben ugyaneb-
ben az évben az export értéke
mindössze 2 934 076 ezer euró
volt (Eurostat, 2010).
A tengeri halászat napjaink-

ban rendkívüli fontossággal bír
Európában, számos családnak,
településnek biztosítja a megél-
hetését, nem feledkezve meg az
élelmezésben betöltött jelentô-
ségérôl sem. Napjainkban Euró -
pa és azon belül az Európai
Unió a világ harmadik halászati
nagyhatalma, a 2007. évi 5,135
millió tonnányi kifogott mennyi-
séggel. Ennél fogva meghatáro-
zó a felelôssége a kapcsolódó
problémák kezelésében is. De
melyek is ezek a problémák? 
Az egyik legfontosabb probléma
a túlhalászat, aminek következ-
tében a hal, rák és puhatestû
populációk méretükben csök-
kenni kezdtek és egyes fajok
igen jelentôs mértékben megfo-
gyatkoztak. Ehhez kapcsolódik
az is, hogy jelenleg a kifogható
mennyiségekhez képest a halá-
szati kapacitások túlméretezet-
tek, és a halászat intenzitásának
visszafogása veszélyezteti egyes
térségekben az ott élôk megél-
hetését is. Másik komoly problé-
ma a jogosulatlan halászati
(orvhalászati) tevékenység. Ter-
mészeténél fogva igen nehéz
megbecsülni a jogosulatlan ha-
lászat mennyiségét, mely ter-
mészetesen szintén megjelenik
az európai halfogyasztásban
részben legalizálva, részben
lega lizálatlanul. A becslések a
világ egészét tekintve évi mint-
egy 3–10 milliárd euró értékû
kapcsolódó kereskedelemrôl
beszélnek. Összehasonlításkép-
pen: a közösségi flotta 2004. évi

108

HALÁSZAT Vol. 104. (2011) pp. 107–119.

TUDOMÁNYTUDOMÁNYTUDOMÁNY



törvényes partra tételeinek érté-
ke 6,8 milliárd euró volt. A FAO
jelzése szerint a jogosulatlan
halászat1 az összes fogások
mintegy 30%-át képviseli bizo-
nyos fontos halászterületeken,
és bizonyos fajok valóságosan
kiemelt mennyisége háromszo-
rosa lehet a kvótával meghatá-
rozott mennyiségnek.
Jóllehet az európai halász-

flotta az egész világon jelen van,
az EU fogásai elsôdlegesen az
Atlanti-óceán keleti részérôl és
a Földközi-tengerbôl származ-
nak, és elsôsorban a hering, a
sprottni, a tôkehal, a szardínia
és a makréla halfajok dominál-
nak. A legfontosabb tengeri ha-
lászatot folytató uniós országok
sorrendben: Spanyolország,
Dánia, Egyesült Királyság és
Franciaország (TOP-4), melyek
együtt a fogásoknak több mint a
felét adják. A szakágazat jelen-
leg mintegy 141 110 munkahe-
lyet biztosít, teljes munkaidô
egyenértékben kifejezve.
Az ún. „partra tett fogások”

mennyiségét is nyilvántartják az
Unióban, ahol a számadatok a
tagállamok kikötôiben az összes
hajó által partra tett halászati
termékek értékét és súlyát je-
lentik, függetlenül a származási
helyüktôl. Ennek nagysága
mennyi ségben kifejezve 4 442,6
ezer tonna, mely értékben kife-
jezve 6 701,7 millió EUR (2006).
A halászati termékek átlagára
2006-ban 1,50 EUR/kg értéket
ért el, és enyhe növekedést mu-
tat az Európai Unióban, tükröz-
ve ezzel a partra tett fogások

mennyiségének enyhe csökke-
nését és a partra tett termékek
értékének enyhe emelkedését.
Az akvakultúra nagyon válto-

zatos alágazat, amely nem csu-
pán tengeri és édesvízi halak te-
nyésztését, hanem puhatestûek
és rákfélék termelését is magá-
ban foglalja, különbözô tenyész-
tési típusokban és különbözô
módszerekkel elôállítva: nyitott
vagy zárt, extenzív vagy intenzív
tenyészetekben, a szárazföldön,
tavakban vagy medencékben –
amelyeket folyók, sôt akár fel-
szín alatti vizek táplálnak –, a
part menti vizekben, vagy a part
menti nyílt vizekben. Bár kez-
detben ún. „kisipari” tevékeny-
ségként indult, ezen ágazat bi-
zonyos ágai napjainkban egy
csúcstechnológiát képviselô
iparág minden jellemzôjével
rendelkeznek. Bár a területre
továbbra is nagymértékben jel-
lemzô a kis- és középvállalati
struktúra, ma már az ágazat
legfontosabb szakaszait egyes
nagyvállalatok (feldolgozók/ ta-
karmánygyártók) integrálják.
Az EU-27 kibocsátása akva -

kul túrás termékekbôl közel 1,3
millió tonna nagyságrendet ér el
halakból, puhatestûekbôl és
rákfélékbôl egybevéve, míg ér-
téke 3,2 milliárd eurót tesz ki
(2007). Az EU akvakultúrája a
belsô halászati termelés teljes
volumenének 20,3%-át képvise-
li, ez a világ fellendülésben lévô
összes akvakultúrás termelésé-
nek mennyiségben mintegy
2,6%-át és értékben mintegy
5,1%-át teszi ki. A puhatestûek

közül a legnagyobb mennyisé-
get a tenyésztett kék kagyló, töl-
csér alakú osztriga és a manilai
kagyló adja, míg a halfajok kö-
zül a szivárványos pisztráng, a
lazac, az arany durbincs (Sea
bream), tengeri sügér (Sea
bass), pontyfélék és az angolna
jelenti. Az akvakultúra kiemelt
fejlesztési lehetôséget jelent
Európában, különösen a tenge-
ri halászat csökkenése által súj-
tott régiókban. A szakágazat je-
lenleg mintegy 65 000 munka-
helyet biztosít teljes munkaidô
egyenértékben kifejezve.
Világszinten az akvakultúra

az, az élelmiszeripari ágazat,
amelyben évi 6–8% közötti átla-
gos növekedéssel a legjelentô-
sebb a bôvülés. A világtermelés
2006-ban elérte az 52 millió ton-
nát, azaz az ezredforduló óta
egyharmad résszel növekedett,
mindössze 6 év alatt. Ez a hala-
dás azonban elsôsorban az Ázsi-
ában és Dél-Amerikában ta-
pasztalható látványos növeke-
déssel magyarázható. Napjaink-
ban az akvakultúra szolgáltatja
világszinten már az emberi fo-
gyasztásra szánt halak, rákfélék
és puhatestûek közel felét. 
A FAO elôrejelzései szerint a vi-
lágszintû fogyasztás halakból és
a tenger gyümölcseibôl tovább-
ra is emelkedni fog. Jelenleg a
világ tengeri halászata is küzd, a
túlhalászat problémájával, de
ettôl eltekintve is halállomány-
ok mennyiségükben korlátosak.
Ennél fogva, még ha a tengeri
halászat továbbra is alapvetô te-
vékenység marad a világfo-
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1A jogosulatlan halászat egyáltalán nem veszi figyelembe a halállományok védelmére hozott intézkedéseket (halászati engedé-
lyek, halászat elôl lezárt térségek, szezonális halászati tilalmak, teljes kifogható mennyiségek, technikai szabályok, a tengeren
töltött napok számának korlátozása, stb.). Ebbôl a ténybôl kifolyólag igen nagy veszélybe sodorja a halászat fenntarthatóságát.
A FAO adatai szerint a tengeri állományok mintegy 25%-a túlzottan kiaknázott, és ez az arány eléri a 66%-ot a nyílt tengeri fa-
jok és a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok esetében, amelyek különösen ki vannak szolgáltatva a jog-
ellenes halászatnak. A tonhal, a közönséges tôkehal, az antarktiszi fogashal, a vörös álsügér, a kardhal intenzív jogellenes ha-
lászat célpontja, e fajok jelentôs kereskedelmi értéke miatt.



gyasztás egy jelentôs részének
biztosítására, a kereslet ilyen
mértékû növekedését nem lehet
majd teljes egészében vadon élô
halakkal kielégíteni. E kilátások
arra engednek következtetni,
hogy az európai akvakultúra
elôtt potenciálisan szép pers-
pektíva áll. Napjainkban azon-
ban az európai akvakultúra
nem részese teljes mértékben a
világméretekben tapasztalható
szárnyalásnak. Valójában 1995
és 2004 között az EU-27-ek ösz-
szesített akvakultúrás termelése
csak 3–4%-kal növekedett 1999-
ig, ami a világszintû növekedési
aránynak kevesebb, mint a fele.
Az Eurostat adatai szerint 2000
és 2004 között az EU termelése
pedig kismértékben csökkent,
illetve stagnált. Az európai fo-
gyasztók kereslete azonban fo-
lyamatosan nô, így a kereslet
növekedésének haszonélvezôi
jelentôs részben az import ter-
mékek, melyek jelenleg az eu-
rópai fogyasztás több mint 60%-
át teszik ki.
Az Európai Unióban az

akvakultúrás termelési adottsá-
gokban jelentôs eltérések mu-
tatkoznak, melyek elsôsorban
az éghajlati, fekvésbeli és a
domborzati viszonyoknak a kö-
vetkezménye, de legalább ekko-
ra eltérés mutatkozik a piaci kö-
vetelmények, valamint a vásár-
lói szokások között is. Mindezek
a különbözô halfajok iránti
igényt, és nem a feldolgo zott -
sági szintben megnyilvánuló el-
térést jelentik. Észak-Európá -
ban más halfajok iránt van na-
gyobb kereslet, mint esetleg Kö-
zép-, Kelet- vagy Dél-Euró -
pában. A halfajokat, valamint
egyéb termékeket figyelembe
véve általánosságban elmond-
ható, hogy Észak-Európában
leginkább a lazacfélék, a piszt-

rángok, a laposhalak, a hering
és makréla fajok, illetve ezekbôl
készült termékek iránt mutatko-
zik a legnagyobb kereslet. A ter-
melési technológiában az inten-
zív ketreces lazactartás a legel-
terjedtebb, ugyanakkor a kis
gazdaságokban leginkább fél-
intenzív és intenzív pisztráng-
termelés folyik. Dél-Európában
a tenger-gyümölcsei, a kagylók,
a tengeri sügér, arany durbincs
jelentik a legnagyobb mennyi-
ségben termelt és értékesített
halkészítményeket, melyeket
egyaránt extenzív és intenzív
termelési technológiával állíta-
nak elô. Közép-Kelet Európában
az extenzív rendszerekben elô-
állított édesvízi halfajok (ponty-
félék, harcsa, csuka, süllô, stb.),
és a félintenzív és intenzív rend-
szerekben elôállított – még je-
lenleg újnak számító – afrikai
harcsa, tilápia, hibrid csíkos sü-
gér, barramundi és a klasszi-
kusnak számító pisztráng a leg-
inkább keresett. A hipermarke-
tek térhódításának köszönhetô-
en, viszont a lazac egész Euró -
pá ban, beleértve a frissen csat-

lakozott uniós országokat is a
vásárlók számára könnyen elér-
hetô termék.
Az EU-27 feldolgozóipar ter-

melésének összértéke eléri a
22,468 milliárd eurót (2007), az-
az a halászati ágazat árbevétel-
ének háromszorosát. Az EU-27
együttes hal és halászati termék
feldolgozásában meghatározó
sorrendben: Spanyolország,
Egyesült Királyság, Olasz -
ország, Franciaország, Német -
ország, Dánia és Lengyelország
(TOP-7). Ez a hét vezetô ország
adja az összes feldolgozásnak
mintegy 83,5%-át értékben ki-
fejezve. Ez a szakágazat közel
4000 (3975 vállalkozás 2007. év-
ben) vállalkozásból áll, amelyek
többsége 20 fôt, vagy annál 
kevesebb foglalkoztatottat al-
kalmaz, mindamellett, hogy 
a szak ágazat összességében
mintegy 126 000 fôt foglalkoz-
tat. A termelés elsôsorban ha-
lakból, rákfélékbôl és puha -
testûekbôl készülô friss termé-
kek, füstölt és egyéb készítmé-
nyek és konzervek elôállítására
irányul.
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2. ábra: Az EU-27 halászati termelésének (fogás+akvakultúra) 
alakulása (1998–2009)
Forrás: Eurostat, 2011
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Halfogyasztás Európában

Az egy fôre jutó hal és halá-
szati termékek – beleértve az
akvakultúrás termékeket is –
egy fôre jutó fogyasztásában je-
lentôs különbségeket tapasztal-
hatunk az egyes uniós tagállam-
ok között. Hagyományosan ma-
gas azokban az országokban ez
az érték, ahol régmúltból, meg-
határozó tengeri halászati ha-
gyományokkal rendelkeznek.
Megjegyzendô azonban, hogy
nem minden kiterjedt tenger
parti zónával rendelkezô or-
szágról mondható ez el. A 15
kg/fô/év alatti értékekkel elsô-
sorban a közép-kelet európai
országok bírnak, aki többségük-
ben nem rendelkeznek tenger-
parttal, de figyelemre méltó az a
tény is, hogy közöttük is jelentô-
sek a különbségek, ha egymás-
hoz viszonyítjuk ôket. Az észak-
nyugat európai országok rendre
15–30 kg/fô értékkel szerepel-
nek és ettôl elsôsorban a dél-eu-

rópai országok és pl. Francia -
ország déli provinciái azok, ahol
ezt meghaladó adatok a jellem-
zôek. Európai Unión belül Por -
tugália és Spanyolország ki-
emelkedik a 40 kg/fô/ év értéket
meghaladó egy fôre vetített hal
és halászati termék fogyasztásá-
val, míg ugyanebben az össze-
hasonlításban látható, hogy
Magyarország, Bulgária és Ro -
má nia a sereghajtó rendkívül
alacsony, 5 kg/fô/év értéket el
nem érô, illetve alig meghaladó
adataival2.
A világon a legmagasabb a

halfogyasztás Izlandon és Japán-
ban, ahol az elôbbinél ez az ér-
ték 90,9 kg/fô/év, míg az utóbbi-
nál a 61,2 kg/fô/év. A nem uniós
európai országok közül – már
csak a méltán híres „lazac ipara”
miatt is –, meg kell említeni
Norvégiát, ahol a halfogyasztás
történelmi távlatból szemlélve is
igen magas, meghaladja az 50
kg/fô/év értéket (52,3 kg/fô/év)
(2005). Kína, aki meghatározó

az akvakultúrás termelésben és
mindemellett a népessége is di-
namikusan növekszik, 25,8
kg/fô/év (2005) értékkel büsz-
kélkedhet. Az Egyesült Államok-
ban 24,1 kg/fô/év, Orosz ország -
ban 18,6 kg/fô/év volt az egy fô-
re jutó halfogyasztás 2005-ben.
Érde kes megemlíteni, hogy
amíg Peru igen jelentôs szerepet
játszik a világ tengeri halászatá-
ban és nemzetközi kereskedel-
mében, addig az egy fôre jutó fo-
gyasztás relatíve szerény, azaz
20,3 kg/fô/év (2005).
Napjainkban az EU-27 tagor-

szágaiban fogyasztják el a világ
hal és halászati termékeinek
mintegy 10%-át, mindamellett,
hogy az egyik legmagasabb ár-
színvonal jellemzi a közösséget.
A halászati és akvakultúra ága-
zat termékeinek fogyasztása
nem homogén az Európai Unión
belül. A fogyasztott fôbb hal- és
rák és puhatestû fajok egyik tag-
államról a másikra változnak,
amint az 1. táb lázat szemléltet.
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2 Magyarország a hazai statisztikai adatokban alacsonyabb értékkel szerepel, aminek az oka, hogy az import halászati terméke-
ket nettó tömegen veszi számba, míg az EU és a FAO a nettó tömeget minden esetben kulcsszámok segítségével felbruttósítja.
A két szervezet kulcsszámai kismértékben eltérôek

1. táblázat

A leggyakrabban fogyasztott fajok az EU egyes országaiban

Forrás: Európai Bizottság, Tengerügyi és Halászati Fôigazgatóság, 2010.

Ország
Halfaj

1. 2. 3.  

Németország alaszkai tôkehal; hering; atlanti lazac  

Dánia atlanti lazac; sima lepényhal; közönséges tôkehal  

Spanyolország szürke tôkehal; lábasfejûek; szardínia/szardella  

Franciaország tonhal; kékkagyló; atlanti lazac  

Egyesült Királyság atlanti lazac; tonhal; közönséges tôkehal  

Olaszország tengeri sügér/durbincs; tonhal; szardínia/szardella  

Litvánia hering; atlanti lazac; szürke tôkehal  

Hollandia atlanti lazac; hering; pangasius harcsa  

Portugália közönséges tôkehal; tonhal; szürke tôkehal  

Lengyelország alaszkai tôkehal; hering pangasius harcsa 



A halászati és az akva kultú -
rás termékek értékes fehérje-
forrásként és egészséges étel-
ként is egyaránt elismertek, és
nem elhanyagolható szerepet
töltenek be Európa és a világ
élelmezésében. Globális szinten
ezen termékek egy fôre jutó fo-
gyasztása 16,4 kg/fô/év értéket
képvisel (2005), ami az állati
eredetû fehérjebevitel 15,6%-át
jelenti. A világon az ehhez kap-
csolódó kereskedelmi forgalom
értékben közelíti a 100 milliárd
eurót. Az Európai Unióban (EU-
27) az egy fôre esô hal- és halá-
szati termék ellátás az elmúlt tíz
évben lassú, de folyamatos gya-
rapodást mutat. Az Unióban az
átlagos egy fôre jutó halfogyasz-
tás 22,3 kg/fô/év (2005). A fo-
gyasztási adatokat vizsgálva
megállapítható, hogy igen nagy
a szórás, mert példának okáért
a legalacsonyabb értékkel Bul -
gária esetében találkozhatunk,
ami 4,2 kg/fô/év és a legmaga-
sabbal Portugália esetében ahol
ez 55,6 kg/fô/év. A csatlakozás-
ra váró országok közül, Török -
országban 7,0 kg/fô/év, Mace -
dó niában 4,8 kg/fô/év és
Horvát országban 15,0 kg/fô/év
ez az érték ugyanebben az idô-
szakban a FAO adatai szerint.
Az akvakultúra és a halászati

termékek tekintetében az Euró-
pai Unió piacai nagymértékû
változáson mentek keresztül az
elmúlt néhány évben. Ez a hal-
állomány csökkenésének, a vá-
sárlói szokások megváltozásá-
nak, a piacok globalizálódásá-
nak, és az EU erôs import füg-
gôségének tudható be. Az im-
port nagy mértékû mind a friss
termékek, mind a halfeldolgozó
ipar számára nélkülözhetetlen
alapanyagok tekintetében, mi-
vel az EU-ban az elfogyasztott
termékek mintegy 60%-a im-

portból származik. Egyes euró-
pai országokban a hal és halá-
szati termékek fogyasztása nö-
vekszik (Ausztria, Belgium,
Luxemburg, Dánia, Finnország,
Franciaország, Németország,
Görögország, Olaszország, Hol -
landia, Egyesült Királyság,
Csehország, Magyarország,
Len  gyel  ország, Szlovénia, Bul -
gária, Lettország, Litvánia,
Málta, Románia és Szlovákia),
míg másokban csökken (Íror-
szág, Portugália, Spanyolország,
Svédország, Ciprus, Észtország
és Norvégia). Megjegyzendô,
hogy elsôsorban azokban az or-
szágokba csökken a halfogyasz-
tás, ahol egyébként abszolút ér-
tékben az bôven meghaladja az
európai átlagot.

Az EU halászati 
termékeinek kereskedelme

Az Európai Unió a világ leg-
nagyobb importôre halászati
termékekbôl, ugyanakkor nagy
exportôr is a nagyértékû halá-
szati termékekbôl. Az EU része-
sedése a világ importból évrôl
évre növekszik, míg 2005. évben
42%, 2006. évben 44% addig
2007. évben már elérte a 46%-ot
(JOSUPEIT, 2008). A legfonto-
sabb importôr országok sor-
rendben (TOP-10): Spanyol -
ország, Franciaország, Olasz -
ország, Németország, Egyesült
Királyság, Dánia, Hollandia,
Svédország, Belgium és Portu -
gália, de a frissen csatlakozott
országok közül még meghatáro-
zó Lengyelország. A legjelentô-
sebb exportôr országok sor-
rendben (TOP-10): Dánia, Hol -
landia, Spanyolország, Egyesült
Királyság, Franciaország, Né -
met ország, Svédország, Bel -
gium, Lengyelország és Olasz -
ország.

Az EU (27) importja mintegy
10,5 millió tonna (2006) halá-
szati termékekbôl, több, mint 5
millió tonna import a 3. orszá-
gokból, a maradék az EU-ón be-
lüli kereskedelem. Az import ér-
tékben mintegy 31 milliárd eu-
ró, mely folyamatosan növek-
szik. Az EU (27) exportjának
mennyisége közel 6,5 millió
tonna (2006), mely értékben
mintegy 17 milliárd euró. Az 1
kg exportált halászati termék át-
lagára 2,6 euró/kg, míg az 1 kg
importált termék átlagára 2,9
euró/kg (2006). Ez a 0,4 euró
negatív különbség nem túl ked-
vezô a közösségre nézve (3. táb-
lázat). 
Napjainkban az EU a legfon-

tosabb halászati termékpiac a
világon, mely folyamatosan nö-
vekszik. Az elmúlt 5 évben
mintegy negyedével nôtt az EU
importja. Mindamellett, hogy az
EU nettó importôr és a deficitje
folyamatosan nô, az egyik leg-
magasabb általános árszínvo-
nallal rendelkezik a halászati
termékek piacán. Az elmúlt idô-
szakban a piac növekedési üte-
me is meghaladta a halászati
termékek árszínvonalának nö-
vekedését, az átlagos import ár
50%-al növekedett az elmúlt 5
évben.
A 3. országok irányából évrôl

évre nô a halászati termékek
importjának a mennyisége,
amely önmagában véve nem
lenne feltétlenül probléma, de
sok esetben, ezekben az orszá-
gokban sokkal kevésbé szigorú-
ak a higiéniai és élelmiszerbiz-
tonsági elôírások és általában a
termékek nyomon-követhetôsé-
ge sem megoldott. Gyakori,
hogy ezekbôl az országokból ún.
többszörös áttéttel rendelkezô
lánckereskedelem útján jut el
az európai fogyasztóhoz a sok-
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szor bizonytalan eredetû, de
mindenképpen megfizethetô
árú, olcsó halászati termék. Az
import mennyiségi vonatkozá-
sában, sorrendben Norvégia,
Kína, USA, Izland, Argentína,
Thaiföld és Vietnám a legfonto-
sabb szállító országok. Különö-
sen szembetûnô Vietnám és
Kína rendkívüli elôretörése,
mely az elôbbinél köszönhetô
elsôsorban a pangasius harcsa-
filé importnak (Vietnám export-
ja 2002. évi 32 ezer tonnáról 256
ezer tonnára nôtt 2007-re), míg
az utóbbinál elsôsorban fa-
gyasztott rákfélék szállítása az
elsôdleges. A legnagyobb meny-
nyiségben importált termékek
sorrendben: fagyasztott filé
(Alaska pollack, Pangasius,

Cod); fagyasztott Shrimp,
Prawns, Tuna, Skipjack (PINC -
KAERS (2008). Az exportban is és
az importban is meghatározó a
haltermékek aránya, és azon be-
lül is a friss, elôhûtött és fagyasz-
tott hal értékben az összes ex-
porton és importon belül egy-
aránt közel 50%-os aránnyal
(exportból: 49,1%; importból:
48,2%) részesül (2. táblázat).
Amint már említésre került

az EU halászati termelése,
mintegy 6,6 millió tonna évente,
miközben mintegy 10 millió
tonnára lenne igény. Azaz, az
EU jelenleg de valószínûleg a
jövôben is nettó importôr szere-
pet tölt be, 2002-rôl, 2007-re 2,5
millió tonnáról 3,5 tonnára nôtt
a deficit, vagyis az EU jobban

függ az importtól, mint eddig
valaha.
A 2. táblázat adatait megvizs-

gálva az is szembetûnô, hogy az
EU (27) egészét vizsgálva is
megállapítható, hogy az import
mennyiségben 1,6, míg érték-
ben 1,8 szorosa az exportnak
(2006). Egyes országokban kü-
lönösen nagy eltéréseket ta-
pasztalhatunk. Négy olyan or-
szág is szerepel a táblázatban,
ahol értékben több mint nyolc-
szorosan meghaladja az import
az exportot (Ausztria, Szlovákia,
Románia, Finnország és Ma gyar-
ország). Ez a különbség folya-
matosan bôvül, mivel az emlí-
tett országokban növekszik az
egy fôre jutó halfogyasztás, de
ezt jelentôs részben nem saját
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2. táblázat

Az EU halászati termék exportja és importja (2006)

Forrás (Source): Facts and Figures on the CFP, 2008: adataiból számítva

Megnevezés
Export Import 

tonna ezer EUR tonna ezer EUR  

Friss, hûtött, fagyasztott hal 
(Fresh, chilled or frozen fish) 3 403 786 8 356 071 4 905 530 14 513 063

Sózott, füstölt, szárított hal 
(Salted, smoked or dried fish) 213 797 1 441 483 330 038 1 970 428

Halkészítmények és halkonzervek
(Preparations and preserves fish) 768 460 2 250 380 1 280 557 3 720 685

Haltermékek összesen 
(Total fish product) 4 386 043 12 047 934 6 516 125 20 204 176

Friss, hûtött, fagyasztott, szárított, sózott
termékek rákfélékbôl és puhatestûekbôl
(Fresh, chilled, frozen, dried, salted 
crustaceans and molluscs)

804 574 3 138 015 1 819 657 7 079 469 

Készítmények és konzervek rákfélékbôl
és puhatestûekbôl 
(Preparations and preserves crustaceans
and molluscs)

169 048 947 898 280 233 1 424 873  

Rák és puhatestû termékek összesen
(Total crustaceans and molluscs 
products)

973 622 4 085 913 2 099 890 8 504 342  

Halliszt és haltáp 
(Fish meals and solubles) 621 393 522 556 972 492 813 527

Egyéb (Others) 471 353 373 480 914 649 559 457

Mindösszesen (Total) 6 452 411 17 029 883 10 503 156 30 081 502



termelésbôl elégítik ki, annak
nagy része saját fogyasztásra
kerül és csak elenyészô hánya-
dát exportálják.
A 3. táblázatban kiszámítás-

ra került 1 kg halászati termék
átlagos export és import értéke.
Jól látható, hogy az import fajla-
gos értéke sok országban jelen-
tôsen meghaladja az export át-
lagos fajlagos értékét (pl. Svéd -
ország, Spanyolország, Belgium
stb.), míg más országokban ép-
pen fordított a helyzet (pl.
Málta, Dánia, Luxemburg, stb.). 
A közép-kelet európai orszá-

gok – Lengyelország kivételével –
export / import struktúrájára kü-
lönösen jellemzô, hogy elsôsor-
ban feldolgozatlan terméket, élô-
halat exportálnak és ezzel szem-
ben magas feldolgozottsági
szintû, nagy hozzáadott értékû
halászati termékeket importál-
nak. Ez pont fordítva van Spa -
nyolország, Egyesült Királyság,
Franciaország, Német ország,
Olaszország, Dánia és Lengyel -
ország esetében. Azt is el kell
azonban mondani a lengyel pél-
da kapcsán, hogy a lengyel hal-
feldolgozói kapacitások jelentôs
része norvég érdekeltségû, és az
unión kívül, Norvégiában meg-
termelt hal feldolgozása és piac-
ra juttatása történik ezen az úton.

Fôbb ható tényezôk a
halászati termékek fo-

gyasztásában

A fejlett országok esetében a
halászati termékek fogyasztása
kapcsán teljesen más a helyzet,
mint a fejlôdô országokban. Sok
fejlôdô ország bizonyos régiói-
ban, különösen Ázsiában és
Afrikában szinte az egyetlen el-
érhetô állati eredetû fehérje for-
rás a hal, a különbözô rákfélék
és a tengeri puhatestûek. Ezek-

ben az országokban a halászati
termékeknek fontos szerepük
van a népélelmezésben és a
szegénység leküzdésében. Vala-
mikor a jelenlegi fejlett európai
országok egy részében is hason-
ló szereppel bírt a halászati ter-

mékek fogyasztása, mint a fejlô-
dô országokban, de napjaink-
ban ez inkább, mint kulináris
specialitás jelenik meg és ez
sokkal több, mint az alapvetô
élelmiszer szerep. A gazdagabb
és fejlettebb országokban a hal
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3. táblázat

Az EU halászati termék exportjának és importjának fôbb jellemzôi
(2006)

Forrás (Source): Facts and Figures on the CFP, 2008: adataiból számítva

Ország

Export 
fajlagos
értéke

Import 
fajlagos
értéke

Import
mennyi-
ségi

aránya az
exporton
belül

Import
értékbeli
aránya az
exporton
belül

EUR/kg EUR/kg – –

ES Spanyolország 2,5 3,0 1,8 2,2

DK Dánia 2,8 1,7 1,2 0,7

FR Franciaország 3,1 3,6 2,6 3,0

UK Egyesült Királyság 3,2 3,2 2,2 2,1

IT Olaszország 3,7 3,8 6,6 6,7

NL Hollandia 2,3 2,2 0,8 0,8

DE Németország 2,3 2,6 2,0 2,2

SE Svédország 2,6 4,0 0,8 1,3

IE Írország 2,1 3,0 0,3 0,5

PT Portugália 3,4 3,1 3,1 2,8

EL Görögország 3,6 2,3 1,8 1,1

FI Finnország 0,8 2,1 3,9 10,4

PL Lengyelország 3,1 1,9 1,7 1,1

LT Litvánia 1,8 1,6 1,0 0,9

LV Lettország 1,1 1,3 0,4 0,5

EE Észtország 0,9 1,7 0,3 0,6

BE Belgium 3,3 4,6 1,2 1,7

CZ Csehország 2,7 1,9 3,2 2,2

HU Magyarország 2,1 1,8 9,8 8,6

RO Románia 5,0 1,1 52,5 11,3

BG Bulgária 2,6 0,8 7,1 2,3

MT Málta 11,4 1,3 5,3 0,6

CY Ciprus 7,3 2,5 6,8 2,3

SK Szlovákia 2,0 2,0 13,0 12,4

AT Ausztria 3,4 3,7 16,7 18,1

SI Szlovénia 2,8 2,8 3,6 3,6

LU Luxemburg 13,4 7,7 9,3 5,4

EU-27 EU-27 2,6 2,9 1,6 1,8



fogyasztása kapcsolódik a kultu-
rális és vallási hagyományok-
hoz, de mint az egészséges táp-
lálkozás egyik fô és egyben di-
vatos eleme is jelen van.
Egy adott ország halászati

termékeinek fogyasztását na-
gyon sok tényezô befolyásolja és
ezeknek a relatív súlya is rend-
re különbözô. Ehelyütt a fejlett
európai országokban jellemzô
legfontosabb befolyásoló ténye-
zôket tárgyaljuk, melyek a kö-
vetkezôk:

– Biztonságos élelmiszer
iránti igény: Az élelmiszer-
biztonság alapvetô elvárás
Európában, de sokszor je-
lentôs problémák akadnak
ezen a területen. Minden fo-
gyasztó jól tudja, hogy az
egészségünkre milyen köz-
vetlen hatással van az, amit
megeszünk, ezért kellôen
óvatos. Számos esetben a ha-
lászati termékek kapcsán is
megjelenik egyes nehézfé-
mekkel, kemikáliákkal (pl.
fenol, cianid stb.) való ún.
szervetlen szennyezettség,
de a mikro biális szennyezés
is rendre elôfordul a halá-
szati termékek körében (pl.

szalmonella fertôzött kagy-
lók). Az emberre átterjedô
fertôzô betegségek (pl.
H1N1, H5N1, BSE stb.) sze-
rencsére a halászati termé-
keket nem sújtja olyan mér-
tékben, mint a többi húsféle-
ségeket, így ez relatív elôny
jelent. Ezt támasztja alá az a
tény is, hogy a halfogyasztás
szinte mindig megugrott,
amikor a marhahús vagy a
baromfihúshoz kapcsolódó-
an valamilyen járvány (pl.
BSE) megjelent.

– Egészséges élelmiszer irán-
ti kereslet: A fejlett világban
a fogyasztók egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek arra,
hogy az általuk elfogyasztott
élelmiszer lehetôleg egész-
ségvédô hatású legyen, ne
tartalmazzon káros anyago-
kat, szermaradványokat, ne-
hézfémeket, stb. Egyre több
fogyasztó felismerte és elfo-
gadta azt a tényt, hogy a táp-
lálkozás módja és a táplálék
minôsége és az egészségi ál-
lapot szorosan összefügg. Ma
már nem vitatja senki, hogy
számos ún. civilizációs be-
tegség is összefüggésbe hoz-
ható a táplálkozással. Napja-

inkban a fogyasztók többsége
– különösen a nagyvárosok-
ban – nem részesíti elônyben
a nehezen emészthetô nagy
energiatartalmú élelmiszere-
ket, így a halászati termékek-
nek jelentôs a versenyelô-
nyük ezen a területen.

– „Minôség” iránti igény3:
A „minôség” – a hétköznapi
értelemben véve – kulcsszó a
modern fogyasztó számára,
mely elvárás a halászati ter-
mékekkel kapcsolatosan is
igaz. Jelentôs eltérések van-
nak az egyes országok, illet-
ve fogyasztói csoportok kö-
zött, mert a szegényebb or-
szágokban és az alsó közép-
osztályban gyakori, hogy az
„ár adja el a halászati termé-
keket” különösebb minôségi
elvárások nélkül. A „minô-
ség” is két területen jelentke-
zik: az elsô a termelés a má-
sodik a feldolgozás és a ke-
reskedelem. Mindkét terüle-
ten az EU-ban jól mûködô
minôségbiztosítási rendsze-
rekrôl beszélhetünk. Alapve-
tô elvárása a fogyasztónak
az, hogy az általa megvásá-
rolt termék, termelési, feldol-
gozási körülményei ismerhe-
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3A minôség nagyon nehezen definiálható. A Wikipédia szerint: A minôség a filozófiában a dolgok lényegét jellemzô tulajdonsá-
gok összessége, köznapi értelemben pedig az igény vagy a cél kielégítésének mértéke. Napjainkban szokásos „megfelelôség”
értelemben is használni. A Gépipari Tudományos Egyesület Ipari Minôségi Klub szerint a minôség az egység azon jellemzôi-
nek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. A minôség fogalmát nem
helyes önmagában használni összehasonlító értelemben a kiválóság fokának a kifejezésére, sem mennyiségi értelemben, sem
mûszaki értékelések esetében (KONDOR, 1997).
Más meghatározás szerint a minôség egy termék (vagy szolgáltatás) olyan tulajdonságainak összessége, amelyek meghatáro-
zott vagy elvárható igényeket elégítenek ki. Ezek lehetnek tárgyilagos (szerzôdésben, elôírásban vagy egy elfogadott mintada-
rabban meghatározott) követelmények, de lehetnek szubjektív alapon is, például a használatra való alkalmasság. Míg az elsô
esetben valamilyen elôre rögzített követelményeknek való megfelelôségrôl van szó, addig a második esetben bizonytalanság-
ban vagyunk, mert a használatra való alkalmasság elég megfoghatatlan, ugyanis a vásárlóknak eltérô igényei lehetnek, és az
alkalmasságot is eltérôen ítélhetik meg. A minôségfogalom a termékhez, a szolgáltatáshoz kötôdik (SZILVÁSSY, 1997).
Jelentésárnyalatbeli eltolódással az ISO 8404 nemzetközi szabvány szerint „a minôség, a termék vagy a szolgáltatás olyan tu-
lajdonságainak és jellemzôinek összessége, amelyek hatással vannak a terméknek arra a képességére, hogy kifejezett vagy el-
várható igényeket kielégítsen” (LÔRINC, 1996).
Kronológiai rendben a minôség újabb, némileg módosított meghatározása a következô: „A minôség a termék, rendszer vagy fo-
lyamat belsô eredetû jellemzôi összességének az a képessége, hogy teljesíti a vevôk és más érdekelt felek követelményeit”
(BALOGH, 2000).



tôek legyenek. Az élelmiszer-
biztonság alapvetô a modern
fogyasztó számára, és a „mi-
nôség” csak ezt követi. 
A „mi  nôség” – hétköznapi ér-
telemben véve – a modern
fogyasztó számára egy extra
többlet érték, mely megjele-
nik az ízvilágban, a megjele-
nésben, a frissességben, a
természetességben, földrajzi
eredtben és más szubjektív
minôségi paraméterekben. 
A „minôségi termék” mint
fogyasztói fogalom gyakran
összekapcsolódik a luxus
élelmiszerek körével. De ne
feledjük, hogy idônként min-
denki megenged magának
egy pici luxust, mivel a fo-
gyasztó idônként szereti ma-
gát kényeztetni és szereti
érezni, hogy ezt most megér-
demlem. Egyes halászati ter-
mékek pl. a kaviár, drága
halfajok húsa (barramundi,
fogassüllô, stb.) jól illeszked-
nek ehhez a képhez.

– Kényelmi termékek iránti
igény: A „rohanó városi élet-
mód” általában nem hagy
elég idôt az ételeink elkészí-
tésére. A nagyvárosi fogyasz-
tók jelentôs része elvárja az
ételektôl, hogy az legyen
gyorsan és könnyen elkészít-
hetô, egészséges és ízletes. A
halból és rákfélékbôl vi-
szonylag könnyû ún. konyha-
kész ételféleségeket készíte-
ni, így jól illeszthetô ebbe a
koncepcióba is. Bár megje-
gyezzük, hogy az európai kö-
zéposztály körében újból
egyre népszerûbb a friss
alapanyagokból való ételké-
szítés, a közös fôzés sok he-
lyen kisközösség összetartó
erô, különösen baráti és csa-
ládi társaságok körében.

– Természetes (bio) termé-

kek iránti igény: A fogyasz-
tók egy része egyre inkább
igényli a természetes módon
elôállított élelmiszereket,
amelyek nem tartalmaznak
szermaradványokat, tartósí-
tószereket, és más kémiai
anyagokat még az élelmi-
szer-egészségügyi határérték
alatti értékben sem. Elvárás,
hogy a halászati termékek ne
készüljenek olyan termelô
állati szervezetekbôl (halak,
rákok, puhatestûek stb.) me-
lyek génmanipuláltak és/
vagy hormonkezeltek voltak
életük során. Az is elvárás,
hogy lehetôleg stressztôl
mentes azaz „boldog” legyen
életében az, az hal, amelyik-
nek a húsát elfogyasszuk. Ide
kapcsolódik az, az elvárás is,
hogy pl. a hal kifogásával
más élôlényeket pl. a delfine-
ket és élôhelyeket ne veszé-
lyeztessünk. A legújabb kap-
csolódó elvárás, hogy az élel-
miszer elôállítása során mi-
nimális legyen az üvegház-
hatású gázok kibocsájtása,
minél kevésbé gyorsítsuk a
globális felmelegedést illetve
a klímaváltozást. Például a
marhahús elôállítása nagyon
rosszul pozícionált ezen a te-
rületen.

– Vallás és a hagyományok:
A vallási hagyományok és a
táplálkozás, vagyis az étel
milyensége szoros kapcso-
latban állnak egymással. Jó-
formán nincs olyan vallás,
amelyik ne rendelkezne va-
lamilyen elôírással, vagy
ajánlással az ételféleségeket
illetve táplálkozást illetôen.
Sok keresztény példának
okáért halat evett minden
pénteki napon Krisztus halá-
lának tiszteletére, de a kará-
csonyi vacsora is sok eset-

ben halból készül a keresz-
tény családoknál. A vallás-
hoz kötôdô halfogyasztás te-
rületén Euró pa szerte jelen-
tôs különbségek tapasztalha-
tók. Elsôsorban a római ka-
tolikusoknál és reformátu-
soknál él erôsebben ez a ha-
gyomány. Napjainkban a
nagyvárosi emberek közül
viszonylag kevesen esznek
halat kifejezetten vallási
okok miatt, de a gyakorlat
az, hogy sokan ugyan ponto-
san nem is tudják az eredeti
okát például a karácsonyi
halfogyasztásnak, de mint
hagyományt követik azt. A
babona, illetve a népi böl-
csesség szerint a halat, illet-
ve a hal pikkelyét gyakran
hozták összefüggésbe a gaz-
dagsággal. A halpikkelyt ma-
gát is halpénznek nevezték,
ezért számos helyen az új év
kezdetén azért is ildomos
halat fogyasztani, mert ez a
záloga a következô évi pénz-
ben dúskáló idôszaknak.

– Földrajzi eredet: A felsô- és
középosztályhoz tartozók
több sége Európa szerte oda-
figyel az élelmiszer szárma-
zási/termelési és feldolgozá-
si helyére. Különösen erôs ez
a tendencia Francia ország -
ban, Németországban és
Ausztriá ban, ahol, ha lehet
még a magasabb árszínvonal
mellett is a hazait (ország és
azon belül régió/tartományi
szint) létesítik elônyben. A
közép-kelet európai orszá-
gok többségében pedig ép-
pen fordítva, sok esetben a
külföldi lehetôleg német
vagy angol feliratú termékek
iránt nagyobb a bizalom az
élelmiszer és azon belül a
halászati termékek vásárlá-
sok során.
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Tendenciák 
a halfogyasztásban 
és halforgalmazásban

Egy a közelmúltban végzett
angliai felmérés szerint a lakos-
ság 28%-a fogyaszt hetente két-
szer halat, melyet nagyon ala-
csony értéknek tekintenek.
Meg állapították, hogy a gyerme-
kek halfogyasztása jelentôsen
nôtt 2004-hez képest, mintegy
23%-kal a 6 év alatti és 11%-kal
a 16 évnél fiatalabb korosztály-
nál. Angliában három fogyasztó
közül kettô elônyben részesíti a
helyi halászterületekrôl szárma-
zó halakat, de a megkérdezett
fogyasztók mindössze 10%-a
vesz figyelembe környezetvé-
delmi megfontolásokat a halter-
mékek vásárlásánál.
Egy hasonló magyarországi

felmérés szerint, Magyarorszá -
gon kedvelt élelmiszernek mi-
nôsül a hal: 10-bôl 7-en nyilat-
koztak úgy, hogy szívesen fo-
gyasztják. A hal kedveltsége a
halfogyasztás gyakoriságában
azonban nem tükrözôdik. A vá-
laszadók többsége – 45% –
évente egy-két alkalommal
eszik csak halat. A megkérde-
zettek 13%-a nyilatkozott úgy,
hogy soha, 17% pedig legalább
hetente egyszer fogyaszt halat.
A hal Magyarországon a 3. leg -
népszerûbb húsféleség a szár-
nyasok és a sertés után, és meg-
elôzi a marhahúst, a borjú-,
vad- és bárányhúst is. Halat 10
felnôttbôl mintegy heten külö-
nösen szívesen fogyasztanak - a
legfiatalabb (15–19 éves) kor-
osztályban ez az arány 60%,
míg a 40–59 éves korosztályban
74% körül alakul. A halat külö-
nösen szívesen fogyasztók ará-
nyában nincs különbség a ne-
mek között, a férfiak és a nôk
egyaránt kedvelik ezt a húsféle-

séget. Jellemzôen az iskolázott-
sági szint növekedésével párhu-
zamosan nô a hal kedveltsége.
Halat jellemzôen azok fogyasz-
tanak legszívesebben, akik
egész  séges táplálkozásra törek-
szenek, rendszeresen táplálkoz-
nak, szeretnek fôzni. A testsúly-
ról való vélekedés szerint a hal
a legnépszerûbb a fogyni vá-
gyók körében (75%), a súlyuk
fenntartását célzók 66%-a nyi-
latkozott hasonlóképpen (GFK
HPI, 2007; SZÛCS és TIKÁSZ,
2008).
A magyar halfogyasztásban

még mindig egyértelmûen a ka-
rácsonyi idôszak a legkiemelke-
dôbb, amiben nagy szerepe van
az ilyenkor jelentôs élôhal vá-
sárlásnak. Természetesen a ke-
reskedelmi láncok országos ak-
ciói nagyban befolyásolják a for-
galom alakulását, de az Iglo hal-
termékek esetében is a decem-
beri idôszak tekinthetô csúcs-
szezonnak. Valamelyest igaz
még az is, hogy az egészséges
életmódot követô, értelmiségi,
jellemzôen a fôvárosban élô ún.
szingli réteg az egyik legna-
gyobb halfogyasztó csoporttá lé-
pett elô az utóbbi idôben.
Magyar országon a halfogyasz-
tásba élen járó, magasabb
jövedelmû, egészségtudatos táp-
lálkozást követô réteg mellett, a
gyermekeiket egészséges élet-
módra nevelni kívánó szülôk
körében tapasztalható növeke-
dés a halfogyasztás területén.
Magyarországon az ár, ha nem
is mindig a legfontosabb, de lé-
nyeges szempont a vásárlási
döntések meghozatalánál. A kép
persze ettôl árnyaltabb. Az árér-
zékenység nem elsôsorban a
halról, hanem sokkal inkább
egy ország gazdasági állapotá-
ról, valamint fogyasztási kultú-
rája fejletlenségérôl szól. Ha

például valaki kiszámolja, hogy
egy drágább halat vagy halter-
méket vesz, és családjával elfo-
gyasztja, az még nem biztos,
hogy beltartalmi érték-ár arány-
ban is sokat fizetett érte. A fa-
gyasztott haltermékek esetében
mind az alacsonyabb árfekvésû,
mind a márkatermékek iránti
kereslet növekedése megmutat-
kozik. Mint ahogy más termék-
kategóriákban, úgy ebben a
szegmensben is növekedett a
saját márkás illetve elsôáras ter-
mékek részaránya az elmúlt
idôszakban. Az olcsó árfekvésû
termékek mindenhol verseny-
társat jelentenek, ugyanakkor
„minôségben” sok esetben
messze elmaradnak a prémium
márkatermékektôl.
Ha a legfontosabb termékka-

tegóriákat nézzük, akkor megál-
lapítható, hogy a fagyasztott hal
kereslete kismértékben csökken
és a jövôben is ez várható. Ezzel
szemben az élô/friss hal keres-
lete stagnál, vagy kismértékben
növekszik, míg a rákfélék, kagy-
lók és a félkész egyéb halászati
termékek kereslete dinamiku-
san növekszik.
Európában általános tenden-

cia a halászati termékek fo-
gyasztásának növekedése és
várhatóan a kereslet továbbra is
növekedni fog. Folyamatosan
növekszik az EU népessége, és
a frissen csatlakozott átlagosan
alacsonyabb életszínvonalon élô
országokban is emelkedik az
életszínvonal, vagyis egy min-
den tekintetben bôvülô piaccal
állunk szemben.
A hipermarketeken keresztül

történô halforgalmazás mind
mennyiségben, mind értékben
Európa-szerte növekszik. A leg-
fontosabb elosztási csatornává
váltak a hipermarket láncok,
akik széles termékskálát tudnak
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kínálni, könnyen elérhetô és kü-
lönbözô feldolgozottsági fokon.
De azt is meg kell jegyezni,
hogy a multinacionális kiske-
reskedelmi láncok térnyerésé-
vel párhuzamosan, növekszik a
termelôi kiszolgáltatottság, mely
elsôsorban az áralkuban és
egyéb szállítási feltételekben je-
lenik meg. Alapvetô fontosságú
ezért a termelôi szervezetek
megerôsítése, melyet a jelenleg
hatályos Európai Halászati Alap
is kiemelten támogat. 
A forgalmat reprezentáló

számadatokkal is bizonyítást
nyert, hogy Európa számos tér-
ségében a baromfi és marha-
húshoz kapcsolódó élelmiszer-
botrányok pozitívan befolyásol-
ták a halpiacot, illetve a halke-
resletet. Egyre erôsebb a fo-
gyasztók körében a biztonságos
élelmiszer-beszerzésre és az
egészséges táplálkozásra való
törekvés. Mindezeken túlmenô-
en, az állat- és környezetbarát
módon elôállított halászati ter-
mékek iránti kereslet is ugyan
kismértékben, de fokozódik. 
A témához kapcsolódva azon-
ban azt is meg kell jegyezni,
hogy az élelmiszerbiztonságnak
a fokozása együtt jár a csoma-
golóanyagok és hulladékok nö-
vekedésével és mindenképpen
emeli az elôállítási és logisztikai
költségeket. Általános tenden-
cia, hogy a termék-nyomon -
követési rendszerek és a piaci
információs rendszerek folya-
matosan fejlôdnek, mely elvezet
egy a jelenleginél sokkal átlát-
hatóbb és ellenôrizhetôbb piac
kialakulásához.

Következtetések, 
fôbb megállapítások

A XX. században tudományos
kutatásokkal is igazolták, hogy a

halhús az egyik legegészsége-
sebb élelmiszer. A modern táp-
lálkozástudomány által támoga-
tott, egészségtudatos táplálkozá-
si piramisok rendre tartalmaz-
zák a halat.
Napjainkban Európa és azon

belül az Európai Unió a világ
harmadik halászati nagyhatal-
ma, a 2007. évi 5,1 millió tonná-
nyi kifogott mennyiséggel és
egyben a legnagyobb halimpor-
tôr is (2008-ban 16,5 milliárd
euró értékben).
Az EU-27 kibocsátása akva -

kultúrás termékekbôl 1,3 millió
tonna nagyságrendet ér el ha-
lakból, puhatestûekbôl és rákfé-
lékbôl egybevéve, míg értéke
3,2 milliárd eurót tesz ki (2007).
Az európai hal és halászati

termék feldolgozóipar a maga
körülbelül 22,5 milliárd eurós
globális értéktermelésével je-
lenleg háromszor nagyobb üzle-
ti forgalmat bonyolít le, mint a
fogáságazat (2007).
Napjainkban az EU-27 tagor-

szágaiban fogyasztják el a világ
hal és halászati termékeinek
mintegy 10%-át, mindamellett,
hogy az egyik legmagasabb ár-
színvonal jellemzi a közösséget.
Az Európai Unióban (EU-27) az
egy fôre esô hal- és halászati
termék ellátás az elmúlt tíz év-
ben lassú, de folyamatos gyara-
podást mutat. Az Unióban az át-
lagos egy fôre jutó halfogyasztás
22,3 kg/fô/év (2005).
Napjainkban az EU a legfon-

tosabb halászati termékpiac a
világon, mely folyamatosan nö-
vekszik. Jelenleg az EU nettó
importôr és a deficitje ugyan
kismértékben, de folyamatosan
nô és az egyik legmagasabb ál-
talános árszínvonallal rendelke-
zik a halászati termékek piacán.
Ez azt is jelenti, hogy Japán
után a legkívánatosabb export

piac a világ minden részérôl
szemlélve az Európai Unió bel-
sô piaca.
Az EU a világ legnagyobb

importôre halászati termékek-
bôl, ugyanakkor nagy exportôr
is a nagy hozzáadott értékû ha-
lászati termékekbôl. Az EU ré-
szesedése a világ importból év-
rôl évre növekszik, míg 2005.
évben 42%, 2006. évben 44%
addig 2007. évben már elérte a
46%-ot. Az EU (27) importja
mintegy 10,5 millió tonna (2006)
halászati termékekbôl.
Az EU (27) egészét vizsgálva

is megállapítható, hogy az im-
port mennyiségben 1,6, míg ér-
tékben 1,8 szorosa az exportnak
(2006).
A halászati termékek fo-

gyasztását nagymértékben be-
folyásolja: a biztonságos élelmi-
szer iránti igény; az egészséges
élelmiszer iránti kereslet; a mi-
nôség iránti igény; a kényelmi
termékek iránti igény; a termé-
szetes (bio) termékek iránti
igény; a vallás és a hagyomá-
nyok valamint a földrajzi ere-
det.
Európában, különösen a

nyugat-európai országokban ál-
talános tendencia a halászati
termékek fogyasztásának növe-
kedése és várhatóan a kereslet
továbbra is növekedni fog.
Közép-Kelet Európában, ki-

emelt jelentôségû, hogy a ren-
delkezésre álló marketing esz-
közökkel megismertessük a la-
kossággal a halfogyasztás fon-
tosságát, pozitív élettani hatása-
it, és ezzel hozzájáruljunk a tér-
ség halfogyasztásának növeke-
déséhez.
A legfontosabb elosztási csa-

tornává váltak a multinacionális
kiskereskedelmi láncok a halá-
szati termékek vonatkozásában.
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EUROPEAN TRENDS ON
THE MARKET FOR FISHERY
PRODUCTS: CONSUMPTION/

PRODUCTION/TRADE

Szûcs, I.
Summary

For thousands of years various
fish, crustacean and shellfish spe-
cies have been playing an
important role in human
nutrition and it is not accidental,
since they were and nowadays
they are relatively readily
available, healthy and tasty pro-
tein and energy source for many
ethnic groups. Fish, as a subject
of consumption, is available from
own production and import in
Europe. There are two major
areas of own production:
fisheries and aquaculture. Sea
fishery is defining in fisheries,
while the amount of so-called
inland fishery (in Hungary:
natural water fishery), which
means fishery activity on rivers,
channels and lakes of the
terrestrial areas, is almost
insignificant. The consumption
of fishery products of a given
country is influenced by a great
number of factors and their
relative importance is con -
secutively different. The most
important influencing factors,
which are typical in developed
European countries: (1) demand
for safe food; (2) demand for
healthy food; (3) demand for
“quality”; (4) demand for
convenience products; (5)
demand for organic (bio)
products; (6) religion and
tradition and (7) geographical
origin. 

Some key findings: 
– Today approximately 10% of
the world’s fish and fishery
products are consumed by
the member states of the EU-

27; however the community
is characterized by one of the
highest price levels. The per
capita supply of fish and
fishery products shows a
slow, but continuous growth
in the European Union (EU-
27). The average per capita
fish consumption in the
Union is 22.3 kg/capita/year. 

– Today the EU is the most
important fishery product
market in the world, which
is steadily expanding. At
present the EU is a net
importer and its annual defi-
cit (3.5 million tonnes) is
growing slightly, but
permanently and it has one
of the highest overall price
levels on the market for
fishery products. This also
means that the internal mar-
ket of the EU is the most
desirable export market after
Japan all over the world. 

– The EU is the largest importer
of fishery products in the
world, but also a large
exporter of high value-added
fishery products. The contri -
bution of the EU to the world
import is also 46–47%, which
is growing year by year. 

– The EU (27) imports appro -
ximately 10.5 million tonnes
fishery products, more than
5 million tonnes arrive from
the third countries and the
rest represents the trade
within the EU. The value of
import is about 31 billion €,
which is constantly increas -
ing. The quantity of the EU
(27)’s export is around 6.5
million tonnes, which is
practically 17 billion €. The
average price of one kilo gram
exported fishery product is 2.6
€/kg, while the average price
of one kilogram imported
product is 2.9 €/kg.
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Bevezetés

Magyarország vizei kivétel
nélkül a Duna vízgyûjtôjéhez
tartoznak, ahol a halfauna ele-
mei között – a szélesebb vagy
korlátozott európai elterjedésû
fajok (Banarescu, 1992) mellett
– a földtörténeti meghatározott-
ság (Hankó, 1931) okán alapve-
tô szerepet játszanak a pleiszto-
cén óta kialakult endemikus fa-
jok. A szûkebb értelemben vett
endemikus fajok jelenleg is ki-
zárólag a dunai vízgyûjtôben
fordulnak elô, míg tágabb érte-
lemben ide sorolhatóak mind-
azon fajok, amelyek elterjedési
centruma a Duna vízgyûjtôje,
azonban jelenleg más víz gyûj -
tôkben is megtalálhatók. Szin-
tén meghatározó elemei a hazai
halfaunának a ponto-kaszpikus
bevándorló fajok (Banarescu,
1992). A halfauna azonban nem
változatlan, azt a környezeti té-
nyezôk változásai folytonosan
alakítják. A XIX. század máso-
dik felétôl a környezeti adottsá-
gok változását követô természe-
tes fajkészletváltozás mellett –
új fajok kialakulása, egyes fajok
terjeszkedése – egyre jelentô-

sebbé vált az emberi tevékeny-
ség hatásaként bekövetkezô fa-
unaváltozás. A tudatos, kedvte-
lési vagy gazdasági célú fajtele-
pítések mellett folyamatosan je-
len van a véletlen behurcolás is,
ami passzív terjeszkedésként
értelmezhetô.
A hazai vizekben elôforduló

gébfélék (Gobiidae) családjába
sorolható halfajok száma az 
elmúlt 150 év alatt ötre emel-
kedett (Harka és mtsai., 2006).
Legkorábbi információnk Kriesch
(1873) gyûjtése alapján a tarka
géb (Proterorhinus semilunaris
HECKEL, 1837) elôfordulásáról
szól. A faj elôször 1872-ben a
budapesti Római fürdô meleg
vizû kifolyójánál került elô, ké-
sôbb azonban kimutatták magá-
ból a Dunából, a Morvából, illet-
ve a Balatonból (elôször szintén
a hévízi meleg víz kifolyójá-
nál), Kis-Balatonból, Fertôbôl
(Vutskits, 1918). A Tisza víz-
rendszerébôl csak jóval késôbb
került elô (Sterbetz 1960), ter-
jeszkedésérôl Harka (1988) szá-
molt be. Mára a tarka géb a
Duna vízgyûjtôjének hazai ré-
szén általánosan elterjedt (Guti,
2000). 

Bár Hankó (1931) leírta három
további gébfaj – Kessler-géb, feke-
teszájú géb, Szirman (?) géb – 
dunai elôfordulását, a következô
faj, a folyami géb (Neogobius
fluviatilis PALLAS, 1814) tömeges
jelenlétét 1970-ben regisztrálta Bí-
ró (1971, 1972) a Balatonban. 
A Duna fômedrébôl a faj elsô bi-
zonyító példányai 1984-ben kerül-
tek elô (Pintér, 1989), a Tisza
vízgyûjtô jé ben, a Tisza-tó terüle-
tén pedig 1993-ban gyûjtötte
Harka (1993). A faj a részvíz -
gyûjtôk irányába ma is fokozato-
san terjeszkedik (Harka és Szepe-
si, 2004; Harka és mtsai., 2008). 
A Kessler-géb (Ponticola

kessleri GÜNTHER, 1861) (Neilson
et Stepien, 2009) elsô leírása a
hazai Duna-szakaszon (1295.
fkm Ópalánka) még 1911-ben
történt (Vutskits, 1911), rendsze-
res dunai elôfordulásáról és
gyors terjeszkedésérôl Erôs és
Guti (1997), valamint Guti
(2000) számolt be. Jelenleg ki-
zárólag a Duna fômedrében –
ahol a kövezéseken kifejezetten
gyakori –, illetve néhány, azzal
közvetlen összeköttetésben lévô
víztérben (pl. Ráckevei-Duna)
fordul elô. 
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Új ponto-kaszpikus gébfaj, 
kaukázusi törpegéb 

(Knipowitschia caucasica Berg, 1916) 
a Kárpát-medencében – a terjeszkedés
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2001-ben gyûjtötték a fekete-
szájú géb (Neogobius melanos -
tomus PALLAS, 1814) elsô példá-
nyát a Duna hazai szakaszán
Göd térségében, néhány éven
belül pedig már a Duna kövezé-
seinek egyik leggyakoribb faja
lett (Guti és mtsai., 2003; Halasi-
Kovács, 2003). Jelenleg is a fe-
keteszájú géb a hazai Duna-sza-
kasz leggyakoribb, terjeszkedô
gébfaja. A Kessler-gébhez ha-
sonló élôhelyválasztásával an-
nak állományait némileg vissza-
szorította (Dombai és mtsai.,
2010). A részvízgyûjtôk irányába
történô terjeszkedését eddig a
Marcalban és mellékpatakjai-
ban (Harka és mtsai., 2009;
Harka és Szepesi, 2011), vala-
mint az Ipolyban jelezték
(Weiperth és mtsai., 2010). 
A csupasztorkú géb (Babka

gymnotrachelus KESSLER, 1857)
(Neilson et Stepien, 2009) elsô
hazai bizonyító példányai 2005-
ben kerültek határozásra a
Duna szigetközi, valamint buda-
pesti szakaszán (Harka és
mtsai., 2006). A faj folyamatosan
terjed a Duna hazai szakaszán,
és mára elôfordulása megszo-
kottá vált a fômederben, illetve
a mellékág-rendszerben, kimu-
tathatóan visszaszorítva a folya-
mi géb állományát.
A Duna magyarországi víz -

gyûj tôjébôl leírt öt gébfaj mind-
egyike ponto-kaszpikus ere-
detû. A pleisztocén korai würm
interglaciálisában a jelenlegi
Fekete- és Kaszpi-tenger között
létrejött összeköttetés lehetôvé
tette a kaszpi faunaelemek ex-
panzióját, amelynek eredmé-
nyeként mára ezen fajok elter-
jedési területe kiterjed a Kaszpi-
, az Azovi- és a Fekete-tenger
partvidéki területeire egyaránt,
ideértve a beléjük torkolló fo-
lyók alsó szakaszait is (Miller,

1972; 1986; Banarescu, 1992). 
Az utóbbi évtizedekben a fajok
expanziója, ezen belül a gébfa-
jok terjeszkedése újra felerôsö-
dött, így a Duna vízgyûjtôjének
irányába is (Harka, 1990;
Hegedis et al., 1991; Anhelt et
al., 1998; Simonovic et al., 1998;
Ahnelt et al., 2001; Kautman,
2001; Holcik et al., 2003; Harka
et Bíró, 2006; 2007). A ponto-
kaszpikus halfajok terjeszkedé-
sének felgyorsulása azonban
nem csak a Duna vízgyûj tôjé -
ben figyelhetô meg. A Fekete-
tenger és a Földközi-tenger kö-
zött az utolsó würm glaciális
óta jelenleg is létezô kapcsolat
áll fenn, amely lehetôvé teszi a
halfajok terjedését a két fauna-
terület között. Az utóbbi évtize-
dekben a fajkiáramlás a medi-
terrán provincia irányába is fel-
gyorsult (Miller, 1972; Guti és
mtsai., 2003). De ide sorolható
ezen fajok észak-amerikai in-
tenzív expanziója is (Mills et al.,
1993; Ricciardi et MacIssac,
2000).
A terjeszkedô fajok egyike a

Knipowitschia caucasica (Berg
1916). A tág ökológiai tûrô -
képes ségû faj a ponto-kaszpikus
provinciában széleskörûen el-
terjedt (Berg, 1965). A tenger-
parti területek mellett folyóvízi
populációi is ismertek a Duná -
ban Calarasiig (O�el, 2007), il-
letve a Kaszpi-tenger vízgyûjtô -
jéhez tartozó Metsamor-folyó-
ban (Örményország) (Gab -
rielyan, 2001). A faj jelenleg az
Égei- és a Jón-tenger víz gyûj -
tôjé ben terjeszkedô (Econo -
midis és Miller 1990; Ahnelt et al.
1995). Az Adria északi partvidé-
kén, valamint az ide torkolló fo-
lyók alsó szakaszán Miller
(1972) írta le, Kovačić és
Pallaoro (2003) pedig igazolta
jelenlétét.

Anyag és módszer

2004–2009 között a Szamos
hazai felsô szakaszán Szamos -
becs és Szamossályi között, a
Nemzeti Biodiverzitás-monito-
rozó Rendszer (NBmR) keretén
belül halfelméréseket végez-
tünk (Halasi-Kovács és Antal,
2009). E munka során 2009.
november 22-én a Szamos
39,750 folyamkilométerénél (N
47.86642; E 22.67633) a kauká-
zusi törpegébnek – Knipo -
witschia caucasica (Berg, 1916)
– egy példánya is elôkerült.
A Szamos a Tisza második

legnagyobb mellékfolyója, 415
km-es teljes hosszából 50 km
esik a jelenlegi magyar határon
belülre, a folyó hosszának na-
gyobb része Románia területén
található. A folyó az Erdélyi-
medence északi részének vizeit
fogja össze. A Szamos teljes
vízgyûjtôterülete összesen
15 882 km2, ebbôl a magyar sza-
kaszra összesen mintegy 2%,
összesen 306 km2 jut. A meder-
esés a magyar szakaszon átlago-
san mintegy 0,22 m/km körül
alakul. Vízjárása, hasonlóan a
hazai vízfolyásainkhoz, igen
nagymértékû ingadozást mutat
(KQ: 30 m3/s, KÖQ: 120 m3/s,
NQ: 1350 m3/s) (Somogyi, 1969;
Marosi és Somogyi 1990;
Dövényi, 2010). 
A folyó hazai szakasza epipo -

tamális jellegû. A vizsgált szaka-
szon a vízfolyás szélessége
70–110 méter között változik,
erôsen meanderezik. A folyót az
árvízvédelmi töltésen belül ter-
mészetes övzátony kíséri, mely
viszonylag egyenletes lefutású
és közepes magasságú. A víz-
mélység a sodorban jellemzôen
2–4 méter közötti, azonban igen
jelentôs a kavics- és homokkira-
kódás, zátonyképzôdés, emiatt a
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víz mélysége változatos. A ri -
pális régió sok helyen kövezett,
általában a szórt kövezés jel-
lemzô. A természetes aljzat na-
gyobbrészt apró kavicsos, ho-
mokos, a kisebb sodrású része-
ken agyagos vagy részben szer-
ves üledékkel borított. A vizsgált
szakaszon a vízi növényzet nem
jellemzô, a partszéli fák, növé-
nyek gyökerei, a vízbe dôlt fák
azonban búvóhelyet biztosíta-
nak a halak számára. Az elôke-
rült egyed lelôhelye a folyó
ripális régiójában, egy kanyar
külsô ívének alsó szakaszán, 1,7
méter mély, lassan áramló vizû
visszaforgóban, egy bedôlt fa
mögött volt. A lelôhelyen az alj-
zat homokos-agyagos, a rézsûn
elszórtan kövezés található
(1. ábra).
Halközössége alapján a Sza -

mos hazai része a „Közepes, és
nagy folyók dombvidéki, na-
gyobb esésû, kavicsos meder-
anyagú szakasza” típusba sorol-
ható (Halasi-Kovács és Tóth -
mérész, 2010). A cia nid -
szennyezés óta az innen kimu-
tatott fajok száma 42-re nôtt. Az
azóta eltelt idôszakban a halkö-
zösség struktúrája jelentôs vál-
tozáson ment keresztül. A faj-
szám fokozatos növekedése
mellett az érzékenyebb, ökoló-
giai szempontból többségükben
specialista, illetve bentikus
guildbe sorolható Perciformes
fajok abundanciája is nôtt. 
A Szamos halközösségének mai
képe azonban eltér a szennye-
zés elôtti állapottól is, amiben a
vízminôség javulása mellett a
környezeti adottságok változása
is szerepet játszik, amit a reofil
fajok relatív gyakoriságának nö-
vekedése is alátámaszt (Halasi-
Kovács és Antal, 2009).
A mintavételt az NBmR 

protokollja alapján végeztük. 

A minta vételi szakaszon több
mintavételi alegységre tagolva,
összesen 1000 méter hosszúsá-
gú egységet mintáztunk. A min-
tavételi alegységeket a szakasz
környezeti adottságai alapján
választottuk ki oly módon, hogy
az összességében jellemzô le-
gyen a szakasz élôhelytípusaira,
illetve azok arányára is. A min-
tavételt csónakból, a víz folyásá-
val egyezô irányban, sodródva
vettük. A mintavétel eszköze
egy egyenáramú, 7 kW teljesít-
ményû, aggregátorról mûködô
Hans Grassl EL 64 II/GI elektro-
mos mintavételi eszköz (EME)
volt. A mintavételt nappal vé-
geztük. 
Az elôkerült kaukázusi tör-

pegéb határozását Miller (1986,
2004), Economidis és Miller
(1990), valamint Ahnelt et al.
(1995) alapján végeztük. A mor -
fometriai mérések során Miller
(1988) a fej oldalvonalrendszer-
ének elnevezéseinél Sanzo

(1911) munkáját követtük. A fo-
gott egyedet 70%-os alkoholban
tartósítottuk, és letétbe helyez-
tük a Természettudományi Mú-
zeum ichtiológiai gyûjtemé -
nyében, 2011.1.1 számon.

Eredmények

A kaukázusi törpegéb kister-
metû halfaj, standard testhossza
nem éri el a 40 mm-t. Teste
megnyúlt, hengeres, a törzs ma-
gassága az élôhelyi adottságok-
tól és az ivartól függôen válto-
zik, az ikrások nyúlánkabbak.
Az ánusznál perianális szerv
nem található. A fej közepes
méretû, az orrcsúcs tompa, a
szemek, hasonlóan a gébekhez,
a fej középvonalától dorzális
irányban helyezkednek el, kissé
felfelé nézôk. Az interorbitális
távolság nagyjából fele a szem
átmérôjének. A szájnyílás kicsi,
a szájszöglet a szem elülsô vo-
nalán nem nyúlik túl. A testet
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1. ábra. A kaukázusi törpegéb elterjedése és magyarországi lelôhelye



ktenoid pikkelyek fedik a mell-
úszó tövétôl a farokúszó kezde-
téig. A fej, a hát – jellemzôen a
második hátúszó (D2) 3–5. osz-
tott úszósugaráig –, valamint a
mell- és hastájék csupasz. Pik-
kelyeinek száma az oldal hosz-
szanti sorában 31–37. A két hát-
úszó különálló, a hímek elsô
hátúszója hátrahajtva eléri a
második hátúszó kezdetét [D1
VI (V–VIII); D2 I 8 (6-10)]. 
A farokalatti úszó rövid, közepe-
sen magas [A I 8 (6–10)]. A mell-
úszók és a hasúszók jól fejlet-
tek, a hímek mellúszójának hát-
só szegélye a D2 elejéig nyúlhat,
a tapadókorong egyes példá-
nyoknál elérhet az ánuszig 
[P 15–17 (13–18)]. A hasúszókból
kialakuló tapadókorong alakja
ovális, jól fejlett elülsô lebeny-
nyel, a laterális lebeny nem
feltûnô. A farokúszó lekerekí-
tett, többnyire szimmetrikus. 
A kaukázusi törpegéb ho-

mokszínû, szürkés-sárgás, zöl-
des árnyalattal, az ikrások jel-
lemzôen fakóbbak. A hátolda-
lon finom pontsor húzódik a
második hátúszó hátulsó szegé-
lyéig. A test oldalán sötét foltok
találhatók, amelyek a tejeseken
4–8 harántsávként mutatkoz-
nak. A hasi oldal kevéssé pig -
mentált, kivéve a farokalatti
úszó tövén található melano -
fórákat. Az ikrások feje halvány,
a pre- és szuborbitális tájékon
látható sötétebb sávok, vala-
mint az állcsúcsi folt az ivari di-
morfizmus bélyegei. A tejesek
feje erôsebben pigmentált. 
A hátúszókon három barnás ár-
nyalatú harántsáv található,
amely a második hátúszón, il-
letve az ikrásokon kevésbé jól
kivehetô. A nászruhás hímeken
az elsô hátúszó V–VI. úszósuga-
ra közötti hártyán irizáló kék
folt található. A nászruhás hí-

mek mellúszója, has úszója és
farokalatti úszója sötét árnyala-
tú, az ikrásoké áttetszô. A fa -
rokúszón vertikális barnás csí-
kozás látszik. (Miller, 1972;
2004; Economidis et Miller,
1990; Ahnelt et al., 1995). 
A faj legfontosabb határozóbé-

lyegét a fejen található oldalvo-
nal-rendszer elhelyezkedése je-
lenti. A Knipowitschia nemzetség
elülsô oculoscapularis csatornái
páros λ pórussal kezdôdnek a há-
tulsó orrnyílások felett, az
interorbitális tájék elülsô szegé-
lyénél. A két anterior oculo -
scapularis csatorna az inter orbi -
talia hátulsó szegélyének magas-
ságában egyesül, ahol egyetlen
κ�pórus található. A kaukázusi
törpegéb faji határozó bélyege a
hátulsó oculoscapularis csatorna
jelenléte a ρ1 és ρ2 pórusokkal, és
szintén megtalálható a preoper -
cularis csatorna, g és e pórusok-
kal (Miller, 2004; Economidis et
Miller, 1990; Ahnelt et al., 1995)
(2. ábra). A faj egyes populációin
azonban az alapesettôl akár je-
lentôs eltéréseket is lehet tapasz-
talni, elsôsorban a posterior
oculos capularis csatorna hiányá-
ban (Ahnelt et al., 1995;
Kovačić�et Pallaoro (2003).
A faj rövid életciklusú, egye-

dei a kétéves kort ritkán érik el.

Ivarérésük és ívásuk a második
nyáron történik, március-július
között, több szakaszban. Ökoló-
giai tûrôképessége kifejezetten
nagy, euryhalin, így migrációs
potenciálja jelentôs. Élôhelyét
elsôsorban a sekélyebb, vízi nö-
vényzettel benôtt, lágy üledék-
kel borított, csendesebb terüle-
tek jelentik, ahol az üledéken,
illetve a növényzet között talál-
ható. Elôfordulása az édesvízi
élôhelyektôl a sósvízûekig szé -
les körûen változik. Táplálékát
elsôsorban planktonikus, illetve
bentikus gerinctelen szerveze-
tek adják (Georghiev, 1966;
1964; Kevrekidis et al., 1990;
Miller, 2004).
A Szamosból elôkerült egye-

det a következô bélyegek alap-
ján azonosítottuk kaukázusi tör-
pegébként: (1) az Econo mi di -
chthys nemzettségre jellemzô
perianális szerv hiánya; (2) az
elülsô oculoscapularis csator-
nák kezdeténél páros λ pórus, a
csatornák egyesülésénél egye-
dülálló κ pórus található, amely
alapján különbözik egyrészt a
Pomatoschistus, másrészt a
Hyrcanogobius nemzettségtôl;
(3) a hátulsó oculoscapularis
csatorna nyitott vájatként jelen
van; (4) a farokúszó szimmetri-
kus; (5) az oldal hosszában a
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2. ábra. A Knipowitschia caucasica oldalvonalrendszerének érzék-
szemölcsei (kis latin betûk) és pórusai (görög betûk) Kovačić és Pallaoro

(2003) nyomán, módosítva



pikkelyek száma 33. Az uro -
genitális papilla alakja és az ál-
lon jelen lévô ipszilon alakú folt
alapján az egyedet ivarérett ik-
rásként határoztuk meg (3a, b, c
ábra).
A fogott kaukázusi törpegéb

teste nyúlánk (CP/SL 27,8),
mind a törzs, mind a faroknyél
alacsony (Vd/SL 17,4; CPd/SL
7,7). A fej kicsi (H/SL 23,6;
Hd/SL 11,6), a posztorbitális tá-
volság rövid (PO/H: 47,5). Szin-
tén rövid a predorzális távolság
(PD/SL 34,0), összevetve az iro-
dalmi adatokkal (Kovačić et
Pallaoro 2003; Economidis et
Miller, 1990; Pinchuk in Miller,
2004) (1. táblázat).
Az elsô hátúszó osztatlan, ke-

mény úszósugarainak száma
hét, míg a másodikban egy osz-
tatlan és hét lágy, osztott úszó-
sugár található (D1 VII; D2 I/7).
A farokalatti úszóban egy osztat-
lan és hét osztott (A I/7), a mell-
úszóban pedig 16 osztott úszó-
sugarat (P 16) számoltunk. 
A farokúszó lekerekített, a dor -
zális és ventrális fél részará-
nyos. A hasúszók összenôttek, a
tapadókorong lekerekített, hát-
só szegélye megközelíti a vég-
bélnyílást. A testet apró ktenoid
pikkelyek borítják: az oldalakon

a mellúszó tövétôl a farokúszó
kezdetéig, a háton pedig a má-
sodik hátúszó kezdetétôl. A fej,
a hát a D2 kezdetétôl, valamint
a torok- és a melltájék csupasz.
Az oldal hosszában a pikkelyek
száma 33. 
A fej oldalvonal rendszerérôl

az alábbiakat lehetett megálla-
pítani: az elülsô oculoscapularis
csatorna páros λ�pórussal kez-
dôdik és az interorbitális tájékon
végzôdik egyetlen κ�pórussal. 
A hátulsó oculos capularis csa-
torna csak nyílt vájatként van je-
len, ugyanakkor a ρ1 és ρ2 pórus
hiányzik. A preo per cu laris csa-
torna a dorzális helyzetû g és a
ventrális e pórusokkal megtalál-
ható. 
A tartósított egyed teste hal-

vány, sárgás-barnás árnyalatú,
elszórtan barnás pigment fol -
tokkal, amelyek a mediális síktól

a hátoldal irányába sûrû söd nek.
Az oldalon 8 fekete folt húzódik
végig. A pre- és szubor bitálián
jól elkülönülô barnás sáv, az áll-
csúcson hasonló árnyalatú folt
található. Az elsô hátúszón (D1)
jól kivehetô sötét, a második
hátúszón (D2) kevésbé látható
sávok húzódnak. Haránt irányú
sötét csíkozás látszik a farok -
úszón, valamint a mellúszókon.
A farokalatti úszó áttetszô, elte-
kintve az alapjánál található ap-
ró melanofóra sortól.

Értékelés

A Szamosban fogott kauká-
zusi törpegéb a morfológiai és
morfometriai paraméterek alap-
ján megfelelt az Economidis és
Miller (1990), Ahnelt és munka-
társai (1995), valamint Kovačić
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3a) ábra. Kaukázusi törpegéb (Knipowitschia caucasica) a Szamosból 

3b. ábra. A fej dorzális oldala 3c. ábra. A fej laterális oldala



és Pallaoro (2003) által leírtak-
nak. Élôhelyi szempontból a
Szamos epipotamális szakasza
eltér az eredeti elterjedési terü-
letén, illetve a korábban leírt le-
lôhelyek élôhelyi adottságaitól
(Koblitskaya, 1961; Georghiev,
1964; 1966; Markova, 1962;
Kevrekidis et al., 1990), ugyan-
akkor Gabrielyan (2001) a tor-

kolati területtôl távolabb fekvô
vízfolyásból írta le, míg Kovačić
és Pallaoro (2003) az Adriába
torkolló kisebb folyók változatos
aljzatú területeirôl jelezte elô-
fordulását. Zoogeográfiai szem-
pontból a faj megjelenése a
Szamosban kifejezetten nagy
ugrásként értékelhetô. Ez a le-
lôhely a faj jelenleg ismert el-

terjedési területén a legtávolab-
bi édesvízi elôfordulást jelenti;
1940 folyamkilométerre a Duna
Fekete-tengeri torkolatától,
amelybôl 1214 fkm a Duna, 686
fkm a Tisza és 40 fkm a Szamos
szakaszaira esik.
A kaukázusi törpegéb megje-

lenése ismert elterjedési terüle-
tétôl közel 2000 km-re, az erede-
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1. táblázat

A Szamosban fogott kaukázusi törpegéb morfometriai jellemzôi és annak összevetése 
az irodalmi adatokkal

Szamos: saját gyûjtés; Adriai vízgyûjtô: Kovačić et Pallaoro, 2003; Volvi-tó: Economidis et Miller, 1990; Szuhoj-
torkolat: Pinchuk (kézirat) in Miller, 2004

Morfometriai paraméterek Mérési 
adatok

Szamos
(Magyar-
ország)

Adriai 
vízgyûjt�

Volvi-tó
(Görög-
ország)

Szuhoj
torkolat
(Ukrajna)

mm

Teljes testhossz (TL) 30,0 – – –

Standard testhossz (SL) 25,9 – 21,6–35,7 23,4-30,3 29,0-32,0

% SL

Fej hossza (H) 6,1 23,6 27,1–31,8 25,0–29,1 27,1–31,1

Faroknyél hossza (CP) 7,2 27,8 20,9–28,9 25,0–29,1 22,6–30,0

Predorzális távolság (PD) 8,8 34,0 – 35,3–38,4 35,5–41,4

Mellúszó hossza (Pl) 5,9 22,8 20,2–26,7 18,0–20,9 –

Hasúszó hossza (Vl) 6,1 23,6 20,1–26,3 19,8–23,8 22,6–26,7

Farokúszó hossza (Cl) 4,1 15,8 16,0–22,9 19,1–21,2 –

Törzs magassága a farokalatti úszó alapjának
kezdeténél (Ad) 3,9 15,1 12,2–17,8 – –

Törzs magassága a hasúszó alapjánál (Vd) 4,5 17,4 14,8–20,9 17,4–21,4 19,4–25,8

Fej magassága (Hd) 3,0 11,6 – – 16,1–20,7

Faroknyél legkisebb magassága (CPd) 2,0 7,7 5,5–8,6 7,9–9,0 8,7–10,7

Törzs szélessége a farokalatti úszó kezdeténél
(Aw) 2,6 10,0 8,0–13,3 – –

Fej szélessége (Hw) 3,6 13,9 13,8–21,6 12,2–13,7 19,0–22,6

% H

Szemátmér� (E) 1,7 27,8 21,1–27,7 25,4–30,8 22,2–26,7

Preorbitális távolság (PrO) 1,5 24,6 – 17,2–23,5 22,2–27,8

Posztorbitális távolság (PO) 2,9 47,5 52,3–58,3 42,4–51,7 47,6–55,6

% E

Interorbitális távolság (I) 1,0 58,8 28,6–52,4 22,8–51,5 –



titôl jócskán eltérô folyóvízi élô-
helyen, jól jelzi a faj széles öko-
lógiai tûrôképességét, valamint
erôteljes terjeszkedési potenciál-
ját. Ugyanakkor szigetszerû elô-
fordulása alapján való színûnek
látszik, hogy a faj nem aktív mig-
rációval, hanem véletlen behur-
colás vagy illegális betelepítés
eredményeként jelent meg a
Szamos magyarországi szaka-
szán. A hazai populáció esetleges
megerôsödésének és további ter-
jedésének kimutatása a jövôbeni
kutatások feladata lesz. Amellett
azonban, hogy a faj megjelenése
új adattal szolgál a ponto-kasz -
pikus gébfajok korábbitól eltérô
genetikai vonalának – „föveny-
gébek” – induló dunai terjeszke-
déséhez, sokkal érdekesebb és
fontosabb kérdést vet fel, hogy
egy új ponto-kaszpikus halfaj
megjelenése ökológiai értelem-
ben mit indikál?
A ponto-kaszpikus gébfajok

dunai terjedésével kapcsolato-
san az elmúlt évtizedekben több
elmélet is született. Ezek közül
az egyik a fajok passzív terjedé-
sét tartja meghatározónak,
amelyben a dunai hajóforgalom-
ban résztvevô hajók ballasztvize
játszik szerepet (Zweimüller et
al., 1996; Ahnelt et al., 1998),
analógiát állítva az észak-ameri-
kai Nagy-tavakba történô invázi-
óval. Az elképzelés leírói legfon-
tosabb bizonyítékként az elôke-
rült fajok szigetszerû elôfordulá-
sát emelték ki. Ugyanakkor a
szigetszerû megtalálás bizonyta-
lanságára Harka és Bíró (2006)
hívta fel a figyelmet, míg Guti
(2000) jelezte, hogy a folyami
hajók többsége nem használ
ballasztvizet, de a hajók üregei,
a merülési vonal alatt lerakódott
élôbevonat alkalmas az ikrasze-
mek továbbítására. A másik el-
mélet szerint a Dunában az el-

múlt 150 év óta terjedô gébfajok
aktív, horizontális migrációja
zajlik (Guti, 2000; Harka, 1993;
Harka et Bíró, 2006; 2007), de
emellett érvelt már Bíró (1972)
is. Az aktív terjeszkedést alapve-
tôen a környezeti adottságok
változása teszi lehetôvé. Ezek
közé sorolható a Duna vaskapui
szakaszának szabályozása
(1937), majd duzzasztása (1970),
a partvédô kövezések terjedése
a Közép-Dunán (Guti, 2000).
Harka és Bíró (2006; 2007) figye-
lemre méltó módon új tényezô-
ként határozta meg a klímavál-
tozáshoz köthetôen a folyók vi-
zének felmelegedése okozta
környezeti változást. A terjeszke-
dés abiotikus hatásai között em-
lítésre méltó az élôhelyi zavart-
ság is. Korábbi tapasztalataink
alapján az ökológiai szempont-
ból zavart élôhelyek sérüléke-
nyebbek az invazív fajokkal
szemben, a zavart területeken
megfelelô körülmények között a
jövevényfajok populációmérete
többnyire jelentôsen megnöve-
kedik, így ezek a területek akár
lokális kibocsátási gócként is
funkcionálhatnak. Véleményünk
szerint így lehet értelmezni a
tarka géb korai melegvízi élôhe-
lyeken történt megjelenését és
kimutatását, de a folyami géb
Tisza-tavi elszaporodását is. 
Az abiotikus környezeti té-

nyezôk hatása mellett fel kell
hívni a figyelmet a biotikus té-
nyezôk fontos szerepére is.
Simberloff és Von Holl, (1999)
az „inváziós beolvasztás” alter-
natív modelljének bevezetését
javasolja a „biotikus ellenállás”
elméletével szemben (Chap -
man, 1931). Véleményük szerint
az ismétlôdô sikeres behatolá-
sok zavarást jelentenek az ere-
deti ökoszisztéma számára, ez
lehetôséget adhat egy rákövet-

kezô behatoló megtelepedésé-
nek elôsegítésére. A kum mu lá -
lódó hatás miatt a krónikusan
támadott ökoszisztémákat – mi-
közben fokozatosan átalakulnak
– egyre könnyebben kolonizál-
ják a behatoló fajok. A Dunában
az elmúlt 150 évben jelentôsen
megnôtt a ponto-kaszpikus ere-
detû, alacsonyabb rendû élôlé-
nyek száma és gyakorisága
(Csányi, 1994; 1998; Muskó,
1994; Puky et al., 2008; Borza,
2009; Borza et al., 2009; Bij de
Vaate et al., 2002), amelyek po-
pulációs kölcsönhatásokon ke-
resztül (predáció, mutualizmus)
a dunai ökoszisztémát úgy mó-
dosították, hogy annak változá-
sai kedvezô ökológiai feltétele-
ket biztosíthatnak a ponto-
kaszpikus gébfajok terjeszkedé-
séhez. Ezt a feltevést megerôsí-
tik a Nagy-tavakat meghódító
ponto-kaszpikus gébfajok ter-
jeszkedésének kutatási eredmé-
nyei is (Mills et al., 1993;
Ricciardi et MacIssac, 2000). 
A ponto-kaszpikus gébfajok

megjelenése, illetve terjedésük-
re vonatkozó jelenlegi ismerete-
ink alapján összefoglalásként a
következô megállapításokat le-
het tenni. (1) A terjedés geneti-
kai alapjaként a ponto-kasz -
pikus zoogeográfiai provincia
földtörténeti léptékû erôs éghaj-
lati és környezeti fluktuációja –
kiemelve a vízszint, ezzel együtt
az átjárhatóság és a szalinitás
értékét – olyan tágtûrésû, eury -
halin halfajok létrejöttét ered-
ményezte, amelyek diszperziós
képessége igen magas. Ez a fau-
naterület a jelenleg is melege-
dést mutató inter glaciá lis fázis-
ban regionális léptékû elterje-
dési centrumként jelentkezik.
(2) A terjedésben a környezeti
tényezôk változásai meghatáro-
zóak. (3) Az aktív és passzív ter-
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jeszkedés kétséget kizáróan
együttesen, egymás hatásait
erô sítve okozza azokat a válto-
zásokat, amelyek összességük-
ben ezen fajok invázióját ered-
ményezik. (4) A táplálékhálózat
magasabb szintjén elhelyezkedô
ponto-kaszpikus gébfajok meg-
jelenése egy szélesedô és mé-
lyülô, kedvezôtlen folyamat elô-
rehaladott állapotára hívja fel a
figyelmet a Duna vízgyûj tôjé -
ben. (5) Megjelenésük határo-
zottan jelzi az adott vízi öko-
szisztéma átstrukturálódását,
egyúttal figyelmeztetnek a rend-
szer stabilitásának csökkenésé-
re, fokozott sérülékenységére.
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NEW RECORD OF 
A PONTO-CASPIAN GOBID
SPECIES (KNIPOWITSCHIA
CAUCASICA BERG, 1916) 

IN THE CARPATHIAN BASIN

B. Halasi-Kovács, L. Antal 

Summary

A specimen of the Caucasian
dwarf goby Knipowitschia
caucasica (Berg, 1916) was
collected in northeast Hungary
from the epipotamic section of

the River Szamos in 2009. This is
the first record of the Knipo -
witchia genus in the Carpathian
basin and also the farthermost
freshwater locality from the
estuary of the Black-sea, giving
fresh information on the
dispersion of the Ponto-Caspian
Gobiid species in the Danube
drainage. Furthermore, intro -
duction of Ponto-Caspian gobiid
species in the Danube drainage
reveals the changes of the
structure of the pristine
ecosystem and its increased
vulnerability.
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Társaságunk 2009-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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EATIP STRATÉGIAI KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS PROGRAM: ÉDESVÍZI TÓGAZDÁLKODÁS

TUDOMÁNYOS HALNEVEK A MAGYAR SZAKIRODALOMBAN

MAGYAR SZERZÔK MUNKÁI A KÔSÜLLÔRÔL

EURÓPAI TENDENCIÁK A HALÁSZATI TERMÉKEK PIACÁN: FOGYASZTÁS/TERMELÉS/KERESKEDELEM

A Vidékfejlesztési Minisztérium tudományos folyóirata

AGROINFORM

1899 óta
Hortobágyon közel száz esztendeje foglalkoznak halászattal.
Az 1910-es években kezdtek el azon munkálkodni, hogy az
addig kihasználatlan, és egyébiránt meglehetôsen kedvezôtlen
adottságokkal bíró területet hasznosítsák. Elsôként
állattartással próbálkoztak, azonban hamarosan rájöttek, hogy
a terület remekül megfelelne a
halászathoz, így 1912-ben elkezdték
a tavak kialakítását, melyek közül
kettô már négy évvel késôbb el is
készült. A teljes tórendszer a ’40-es
években alakult ki, majd egy
évtizeddel késôbb újabb egységet
csatoltak hozzá, és ugyanez történt a
’60-as években is. Jelenleg a
Hortobágyi Hal gazdaság Zrt., mely
teljes egészében állami tulajdonban
van, meghatározó szerepet játszik a
piacon, hiszen Magyarország
halastavainak 20%-a található ezen a
vidéken, melyek vízfelületének
nagysága összesen 6000 hektárt
tesz ki.
A cég profilja igen szerteágazó,
hiszen foglalkoznak halkeltetéssel,
halter me léssel és halfeldolgozással
egyaránt, mindemellett igen
fontosnak tartja a természeti értékek
megôrzését is. A Hortobágyon termelt halak között megtaláljuk
a pontyot, a busát, az amurt, a compót, a harcsát, a süllôt,
valamint a csukát is, és ezeket élôhalként, vagy akár
feldolgozott termékként is megvásárolhatják a partnerek.
Emellett igen nagy hangsúlyt fektetnek az ökoturizmusra,
melynek keretében a látogatóknak lehetôségük nyílik
bepillantani az érintetlen élôvilág életébe természetjáró séták
keretében, tartanak halászati bemutatókat, kihelyezett
tanórákat, lehet horgászni, de aki fotózni szeretne, az is
utánozhatatlan szépségû tájra lelhet, különösen, ha a
madárvonulás idôszakában látogat Hortobágyra.

A most megjelent könyvet hosszas kutatómunka elôzte
meg, melyben Sarka Béla, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
vezérigazgatója, valamint Dudás Csilla pályázati referens
vállaltak kiemelkedô részt, hiszen az ô szerkesztésükben
látott napvilágot a 95 év a halászat szolgálatában címû
kötet. A könyv nem kisebb feladatot vállalt magára, mint
hogy aprólékosan bemutatja a Halgazdaság történetét,
beszámol az elért eredményekrôl, visszatekint a múltba és
megismertet a jövôben tervezett elképzelésekkel is. A kötet

általánosabb résszel indít, melyben az olvasó
megismerkedhet a Hortobággyal, természeti adottságaival,
az ottani vizekkel, és természetesen fókuszba kerül a
halászat, melynek kialakulásáról és hagyományairól
egyaránt szó esik. A múltba tekintésen túl az érdeklôdôk

megtudhatják azt is, milyen út
vezetett odáig, hogy a Hortobágyi
Halgazdaság Zrt. az élvonalba
került a piacon, és egy külön
fejezetet szenteltek annak a
haltenyésztési technológiának,
amellyel a tógazdaság dolgozik, és
amely részben hozzá-
segítette a társaságot sikereihez.
Emellett fontos szerepet kap a
kötetben a tógazdasági biohal-
elôállítás is, mely közel tíz
esztendeje folyik a Hortobágyon,
és komoly feltételrendszerhez
kötve mûködik, melyek között
szerepel egyebek mellett a
halegészségügyi problémák meg -
elôzése és megoldása, vagy a víz
megfelelô minôsége. 

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
biohal-termékeirôl is részletes
tájékoztatást kap az olvasó,

amelyeket egyebek mellett saját halboltjukban is meg lehet
vásárolni, és mint arról Sarka Béla vezérigazgató egy
korábbi interjúban beszámolt, a cég egy bolthálózatban is
gondolkodik, ami a jövôt illeti, esetleg testvércégükkel, a
Hortobágyi Génmegôrzô Kft.-vel közösen, amely
biotermékeket, mangalicát, szürke marhát, bivalyhúst árul.

Összességében véve a 95 év a halászat szolgálatában
címû kiadvány informatív, alapos és áttekintô munka, mely
mögött az a nemes és határozott szándék húzódik meg,
hogy dokumentálja a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. múltját
és jelenét. Emellett arról sem feledkezik meg, hogy a cég
családias jellegét hangsúlyozva megemlékezzen a
dolgozókról, és egyúttal felhívja a figyelmet a Hortobágyi
Halra, amely jellegzetes és különleges ízével mindenkit, aki
megkóstolja, meggyôz róla, hogy halat fogyasztani igenis
érdemes, annak ellenére, hogy hazánkban valamilyen
okból kifolyólag ez egyelôre kevésbé népszerû étel.
A kötet megrendelhetô a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
honlapján, továbbá az info@hhgzrt.hu e-mail címen, és a
0652/369-110-es telefonszámon.

95 év a halászat szolgálatában –
Egy könyv a Hortobágyi Halgazdaság történetérôl

Az Agroinform Kiadó gondozásában, a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. jóvoltából látott napvilágot a 95 év a
halászat szolgálatában címû kötet, mely a levéltári kutatásoknak és hosszas adatgyûjtésnek köszönhetôen úgy
mutatja be Hortobágy történetét, ahogy eddig még egyetlen kiadvány sem.


