


HALTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
ÉS TERMÉKTANÁCSA

Legfontosabb tevékenységek
• Vállalkozási tevékenység szervezése, a termelés, a bel- és külkereskedelem területén. 

Közreműködés a termékek export értékesítésében.

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

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

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

Biológiai alapok
• A Szövetség Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdasága saját tenyésztésű, genetikailag 

ellenőrzött tükrös és pikkelyes ponty, valamint növényevő halfajok és ragadozó halak 
ivadék korosztályait ajánlja tógazdaságok, horgászvizek és természetes vizek népe- 
sítéséhez. Az ivadék felneveléséhez technológiát biztosít.

A Szövetség tagja lehet
• Minden halászati tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, valamint ezek 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei.

Címünk: HALTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS TERMÉKTANÁCSA
1126 Budapest, Vöröskő u. 4/b
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2007. május 9-11.
Belgium, Brüsszel

EUROPEAN SEAFOOD 
EXPOSITION
Európa legnagyobb vízi élelmiszer 
szakkiállítása
Információ: Tel.: +1 207 8425500, 
fax: 1 207 8425503, 
www.euroseafood.com

2006. május 9-13.
Olaszország, Firenze

AQUA 2006
Az Európai Akvakultúra Társaság és a 
Világ Akvakultúra Társaság nemzetkö
zi konferenciája és szakkiállítása. 
Információ: World Aquaculture
Society. Director of Conferences. 
E-mail: worldaqua@aol.com.
Website: www.was.org

2006. május 24-25.
Szarvas

XXX. Halászati Tudományos 
Tanácskozás
Információ: Váradiné Dr. Kintzly 
Ágnes, Halászati és Öntözési Kutató- 
intézet, 5541 Szarvas, Pf. 47.
Telefon: 66/515-309, 515-312 
Telefax: 66/312-142 
E-mail: varadia@haki.hu

2006. május 26-28.
Olaszország, Ancona

FIERA INTERNATIONALE 
DELLA PESCA
66. alkalommal megrendezésre kerülő 
halászati szakkiállítás.
Inormáció: Tel.: +39 071 58971, 
Telefax. +39 071 5897213 
E-mail: info@ert.it. 
honlap: www.fieradellapesca.it

2006. június 8-11.
Törökország, Isztambul

INDUSTRIAL FISHING 
TECHNOLOGIES & EQUIPMENT 
FAIR

AQUACULTURE 
TECHNOLOGIES &
EQUIPMENT FAIR

SEAFOOD
IMPORTS/EXPORTS & 
PROCESSING FAIR
Három nemzetközi szakkiállítás (halá
szat, akvakultúra, halfeldolgozás) egy
idejű megrendezése.
Információ: Eurasia trade Fairs.
Tel.: +90 212 347 1054, 
telefax: +90 212 347 1053.
E-mail: info@eurasiafairs.com. 
honlap: www.future-fish.com

2006. június 12-16.
Spanyolország, Leon

ECOLOGY OF STREAM FISH: 
STATE OF THE ART AND 
FUTURE PROSPECTS
Nemzetközi tudományos konferencia. 
Információ: Javier Lobón-Cerviá, 
MCNL178@mncn.csic.es

2006. június 14-17.
Ausztria, Mondsee

HYDROPOWER, FLOD 
CONTROL AND WATER 
ABSTRACTION: IMPLICATION 
FOR FISH AND FISHERIES
A FAO Európai Édesvízi Halászati Bi
zottság (EIFAC) nemzetközi szimpó
ziuma. Angol és francia nyelven, rész
véten díj nélkül. Előadás vagy poszter 
bejelentése az alábbi címre történhet: 
Mr. Gerd Marmulla, Fishery Reso- 
surces Division, FAO, Viale déllé Terme 
di Caracalla, 00100 Roma, Olaszország. 
E-mail: gerd.marmulla@fao.org. 
Telefax: +39 06 5705 3020. 
Információ: Dr. Pintér Károly, FVM, 
Budapest V, Kossuth L. tér 11. 
Telefon: (1) 301-4180, 
e-mail: pinterk@posta.fvm.hu

2006. június 26-29.
Lengyelország, Lodz

10th INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON THE ECOLOGY 
OF FLUVIAL FISHES

Információ: Tadeusz Penczak 
E-mail: penczakt@biol.uni.lodz.pl 
2006. június 26-30.
Franciaország, Montpellier

IX. INTERNATIONAL SYMPO
SIUM FOR GENETICS IN AQA- 
CULTURE
Információ: Beatrice Chatain, Station 
Expérimentale d’Aquaculture, IFRE- 
MER Chemin de Maguelone, 34250 
Palavas-lex-Flots, Franciaország.
Tel: +33 467 504109, telefax. +33 
467 682885
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EU halászati jogszabályfigyelő
V______________________________________________________________________________________________________ )

A Bizottság 2017/2005/EK rendelete (2005. december 
8.) a NAFO 3M övezetben a tagállamok lobogója alatt hajó
zó hajóknak a vörös álsügérre vonatkozó halászati tilalmáról 

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L324, 2005. december 10.
19. oldal

A Bizottság 2031/2005/EK rendelete (2005. december 
12.) a Spanyolország lobogója alatt az ICES III, IV, V, VI, 
VII, Vili, IX, X és x n  övezetben (közösségi és nemzetközi 
vizeken) közlekedő hajóknak a nyálkásfejű halakra vonatko
zó halászati tilalmáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L327, 2005. december 14. 
15. oldal

A Bizottság 2032/2005/EK rendelete (2005. december 
12.) a Spanyolország lobogója alatt az ICES V, VI, VII és XQ 
övezetben (közösségi és nemzetközi vizeken) közlekedő ha
jóknak a fekete abroncshalra vonatkozó halászati tilalmáról 

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L327, 2005. december 14. 
17. oldal

A Tanács 2033/2005/EK rendelete (2005. december 8.) 
bizonyos halászati termékek irányadó árának és közösségi 
termelői árának a 2006-os halászati évre vonatkozó, a 
104/2000/EK rendelet szerinti meghatározásáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L328, 2005. december 15.
1. oldal

A Bizottság 2097/2005/EK rendelete (2005. december
20. ) a Litvánia lobogója alatt a NAFO 3L övezetben közle
kedő hajók norvég gamélára vonatkozó halászatának újbóli 
megnyitásáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L335, 2005. december 21.
31. oldal

A Bizottság 2098/2005/EK rendelete (2005. december 
20.) a Dánia lobogója alatt az ICES1 Illa övezetben közleke
dő hajók sprottnira vonatkozó halászatának újbóli megnyitá
sáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L335, 2005. december 21.
32. oldal

A Bizottság 2099/2005/EK rendelete (2005. december 
20.) a Spanyolország lobogója alatt az ICES Vb (közösségi 
vizek), VI, VII, XII és XIV övezetben közlekedő hajók szür
ke tőkehalra vonatkozó halászatának újbóli megnyitásáról 

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L335, 2005. december 21.
33. oldal

A Tanács 2115/2005/EK rendelete (2005. december 20.) 
a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az 
Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő 
létrehozásáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L340, 2005. december 23.
3. oldal

A Bizottság 2157/2005/EK rendelete (2005. december 
23.) a Grönland vizein halászó közösségi hajókra 2006-ban 
alkalmazandó engedély díjak megállapításáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L342, 2005. december 24. 
59. oldal

A Bizottság 2164/2005/EK rendelete (2005. december 
23.) a Spanyolország lobogója alatt a 3LMNO NAFO öve
zetben közlekedő hajók grönlandi laposhalra vonatkozó ha
lászatának újbóli megnyitásáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L342, 2005. december 24. 
71. oldal

A Tanács 2166/2005/EK rendelete (2005. december 20.) 
a Kantábriai-tenger és az Ibériai-félsziget nyugati részének 
déli szürketőkehal- és norvéghomár-állományának helyreál
lítását célzó intézkedésekről, valamint a halászati erőforrá
soknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító techni
kai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/ 
EK rendelet módosításáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L345, 2005. december 27. 
5. oldal

A Bizottság 2176/2005/EK rendelete (2005. december 
23.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felso
rolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának 
a 2006-os halászati évre való rögzítéséről

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L347, 2005. december 30. 
11. oldal

A Bizottság 2177/2005/EK rendelete (2005. december 
23.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felso
rolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2006-os 
halászati évre való rögzítéséről

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L347, 2005. december 30. 
19. oldal

A Bizottság 2178/2005/EK rendelete (2005. december 
23.) egyes halászati termékek referenciaárának a 2006-os 
halászati évre való rögzítéséről

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L347, 2005. december 30.
21. oldal

A Bizottság 2179/2005/EK rendelete (2005. december 
23.) az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli 
támogatás és átalánytámogatás összegének a 2006-os halá
szati évre való rögzítéséről

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L347, 2005. december 30. 
25. oldal

A Bizottság 2180/2005/EK rendelete (2005. december 23.) 
az egyes halászati termékekre vonatkozó magántárolási támo
gatás összegének a 2006-os halászati évre való rögzítéséről

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L347, 2005. december 30. 
27. oldal

3



A Bizottság 2181/2005/EK rendelete (2005. december 
23.) a 2006-os halászati év során a piacról kivont halászati 
termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz 
kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalány- 
összegek rögzítéséről

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L347, 2005. december 30. 
28. oldal

2005/937/EK: A Tanács határozata (2005. december 8.) 
az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság 
között létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott ha
lászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek 
és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól2011. január 
17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló 
jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás 
formájában létrejött megállapodás megkötéséről

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L348, 2005. december 30.
1. oldal

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Gazda
sági Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött, a 
Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló 
megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi 
hozzájárulás 2005. január 18-tól2011. január 17-ig terjedő 
időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv 
ideiglenes alkalmazásáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L348, 2005. december 30.
3. oldal

Jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle 
Köztársaság között létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál foly
tatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehető
ségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól2011. január 
17-ig teijedő időtartamra történő megállapításáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L348, 2005. december 30.
4. oldal

2005/938/EK:A Tanács határozata (2005. december 8.) a 
Nemzetközi Delfmvédelmi Programról szóló megállapodás 
Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L348, 2005. december 30. 
26. oldal

Megállapodás a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról
Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L348, 2005. december 30. 

28. oldal

A Tanács 2187/2005/EK rendelete (2005. december 21.) 
a Balti-tenger, a Baeltek és az 0resund halászati erőforrásai
nak technikai intézkedések révén történő védelméről, az 
1434/98/EK rendelet módosításáról és a 88/98/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

Hivatalos Lap, 48. évfolyam, L349, 2005. december 31. 
1. oldal

2006/2/EK A Tanács határozata (2005. december 21.) a 
tagállamok halászati ellenőrzési programjához nyújtott kö
zösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló 2004/465/EK hatá
rozat módosításáról

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L2, 2006. január 5.1. oldal

A Tanács 85/2006/EK rendelete (2006. január 17.) a 
Norvégiából származó tenyésztett lazac behozatalára kive
tett ideiglenes vám végleges beszedéséről és a végleges 
dömpingellenes vám kivetéséről

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L15,2006. január 20.1. oldal

A Tanács 51/2006/EK rendelete (2005. december 22.) a 
bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vo
natkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózko
dó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó 
halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 
2006. évre történő meghatározásáról

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L16,2006. január 20.1. oldal

A Tanács 52/2006/EK rendelete (2005. december 22.) a 
bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vo
natkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetősé
geknek és kapcsolódó feltételeknek a 2006. évre történő 
meghatározásáról

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L16,2006. január 20.184. oldal

Függelék a bizonyos halállományokra és halállományc
soportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vi
zeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken 
alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó felté
teleknek a 2006. évre történő meghatározásáról szóló 
51/2006/EK tanácsi rendelethez

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L16,2006. január 20.200. oldal

A Tanács 115/2006/EK rendelete (2006. január 23.) az 
Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság kö
zött létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halá
szatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek 
és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól2011. január 
17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló 
jegyzőkönyv megkötéséről

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L21,2006. január 25.1. oldal

2006/83/EK A Tanács határozata (2006. január 30.) az 
Európai Gazdasági Közösség és Sao Tómé és Principe De
mokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a Sao 
Tómé és Principe partjainál folytatott halászatról szóló 
megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi 
hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. jú
nius 1-je és 2006. május 31-e közötti időszakra történő meg
hosszabbításáról levélváltás formájában megkötött megálla
podásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról 
és átmeneti alkalmazásáról

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L40, 2006. február 11. 17. 
oldal

Megállapodás levélváltás formájában a Sao Tómé és 
Principe partjainál folytatott halászat kapcsán az Európai 
Gazdasági Közösség és a Sao Tómé és Principe Demokrati
kus Köztársaság kormánya közötti megállapodásban előírt, a 
halászati lehetőségek és a pénzügyi hozzájárulás megállapí
tásáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1-je és 2006. május 
31-e közötti időszakra történő meghosszabbításáról

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L40, 2006. február 11. 19. 
oldal



A Tanács határozata (2006. február 14.) az Európai Kö
zösség és a Mauritániái Iszlám Köztársaság között levélvál
tás formájában létrejött, a tengeri halászat terén folytatott 
együttműködésről szóló megállapodásban előírt halászati le
hetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2001. augusztus 1-jé- 
től2006. július 31-ig terjedő időszakra történő megállapítá
sáról szóló jegyzőkönyv módosítására vonatkozó megálla
podás Európai Közösség nevében történő aláírásáról és 
ideiglenes alkalmazásáról

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L48, 2006. február 18. 22. 
oldal

Levélváltás formájában létrejött megállapodás az Euró
pai Közösség és a Mauritániái Iszlám Köztársaság között a 
tengeri halászat terén folytatott együttműködésről szóló

megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi 
hozzájárulás 2001. augusztus l-jétől2006. július 31-ig terje
dő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv 
módosítására vonatkozó jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazá
sáról

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L48, 2006. február 18. 24. 
oldal

A Bizottság 324/2006/EK rendelete (2006. február 23.) a 
Franciaország lobogója alatt a VIII c., ICES-övezetben (kö
zösségi vizek) közlekedő hajóknak az ördöghalfélékre vo
natkozó halászati tilalmáról

Hivatalos Lap, 49. évfolyam, L54, 2006. február 24. 6. 
oldal

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
6/2006. (I. 20.) FVM rendelete a halászatról 

és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. tör
vény (Hhtv.) 56. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem el:

L §

A halászatról és a horgászatról szóló 1997- évi XLI. tör
vény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI.
4.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 28. §-ának (2) bekez
dése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § az 
alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A megyei közigazgatási határokon átnyúló halászati 
vízterület esetén az a halászati hatóság az illetékes, amelynél 
a Hhtv. 6. §-a szerinti halászati vízterületté nyilvánítási eljá
rás megindult.

(3) A halvédelmi és halgazdálkodási bírság kiszabása, 
valamint az állami halászjegy vagy horgászjegy visszavoná

sa iránt az eljárás lefolytatására az a halászati hatóság illeté
kes, amelynek területén a halászó vagy horgászó lakóhelye 
(ennek hiányában szálláshelye), illetve a halászatra jogosult 
székhelye van.”

Az R. a következő 36. §-sal egészül ki:
„36. § Ez a rendelet természetes élőhelyek, illetve a va

don élő növény- és állatvilág védelméről szóló 1992. május 
21-i 1992/43/EGK tanácsi irányelv 14-15. cikkének való 
megfelelést szolgálja.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Gráf József s.k.,
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium

HIBAIGAZÍTÁS A CÉGJEGYZÉKHEZ

Természetesvízi halászat, tógazdaság

SZABOLCSI HALÁSZATI KFT.

Ügyvezető igazgató: Radóczi János 
Postacím: Nyíregyháza, Csillag u. 16. 4400 
Telefon/fax: 42/410-038 
E-mail: szabolcsihal@chello.hu
Tevékenységi kör: halászat, haltenyésztés, halfeldolgozás, 
élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, szervezett 
horgásztatás

Tógazdaság, horgásztatás 

EUROFISH KFT.

Felelős vezető: Nemes György ügyvezető 
mobil: 30/9447-211 
Petrányi Barna halgazdaság vezetője 
mobil: 30/500-2761 

Postacím: 6336 Szakmár, Kárász u. 5.
E-mail: nemesss@freeemail.hu
Tevékenységi kör: ponty-, amur-, csukatermelés, horgásztatás
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A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
(továbbiakban Minisztérium) a 13/2006. (II. 7.) FVM rende
leté a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vi
dékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről 
szóló 25/2004. (m.3.) FVM rendelet módosításáról 46-47. 
§-a és a 25/2004. (IÜ.3.) FVM rendelet III. fejezet 4.8. pont
ja 182-188. §-ai „Haltenyészanyag felhasználásának támo
gatása” alapján -  a vonatkozó egyéb jogszabályokra is tekin
tettel -  a 2006. évi haltenyészanyag felhasználásának támo
gatására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

1. A támogatás célja

A támogatás célja a tógazdasági termékek minőségének 
javítása és a termelés hatékonyságának növelése.

2. A támogatás igénylése:

Pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás igényel
hető egynyaras ponty (a továbbiakban: haltenyészanyag) tó
gazdasági kihelyezéséhez.

A pályázatokat cégszerűen aláírva, minden oldalukat 
szignóval ellátva zárt borítékban kell benyújtani. Az eredeti 
példányokhoz eredeti igazolásokat kell mellékelni, amennyi
ben csak egy példány eredeti igazolás áll rendelkezésre, úgy 
annak másolatát cégszerű aláírással hitelesített és „Az erede
tivel megegyező másolat” feltüntetésével kell a kérelemhez 
csatolni. Ez utóbbi kitétel vonatkozik valamennyi, a kötele
zően eredetiben benyújtandókon kívül a másolt és mellékelt 
igazolásra és nyilatkozatra is.

3. A támogatás mértéke:

A támogatás mértéke kihelyezett haltenyészanyag kilo
grammonként legfeljebb nyolcvan forint. Amennyiben az 
igényelt összes támogatás országosan meghaladja a nyolc
vanmillió forintos összeghatárt, a kilogrammonkénti támo
gatás arányosan csökkenthető. Támogatás csak háromszáz 
kg/hektár haltenyészanyag kihelyezésének mértékéig nyújt
ható.

4. A támogatás igénylésére jogosult:

A támogatás igénybevételére az a tógazdasági termelő 
jogosult, aki

a) elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező te
nyésztő szervezet nyilvántartásában szereplő 
tenyészanyától származó haltenyészanyagot telepít, me
lyet igazol;

b) tagja a Haltermelők Országos Szövetsége és Termékta
nácsának (a továbbiakban: HALTERMOSZ) és annak az 
előző év szeptemberi termésbecslését beküldte;

c) azon HALTERMOSZ tagok, akik előző évben nem 
üzemelt területükön rekonstrukciót végeztek vagy új 
területen halastavat építettek, jogosultak a terület húsz 
százalékán haltenyészanyag támogatás igénybevételé
re is;

d) nem csökkenti az étkezési ponty termelési területét.

5. A támogatás igénybevételének rendje:

A pályázat két eredeti példányához mellékelni kell a je
len pályázati felhívás L, 2., és 3. számú melléklete szerinti 
eredeti nyilatkozatokat is.

A támogatási kérelmet a pályázati felhívás 4 számú mel
léklete alapján kell összeállítani.

Az előírt kérelmet egy példányban az OMMI-nak és há
rom példányban összesítés céljából a HALTERMOSZ részé
re legkésőbb a tárgyév április 24-ig kell megküldeni.

A formailag hiányos pályázatok benyújtóit a HALTER
MOSZ javaslatára a Minisztérium egy alkalommal 15 napos 
határidejű hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a 
megadott határidőig nem teljesítő, vagy valótlan adatot köz
lő pályázatok elutasításra kerülnek. Ugyancsak elutasításra 
kerülnek azok a pályázatok, amelyek esetében a pályázók a 
pályázat kiírását megelőző öt évben az államháztartás bár
mely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási 
szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő 
célra használta fel.

A HALTERMOSZ köteles az összesítéseket legkésőbb a 
tárgyév május 15-ig a Minisztérium részére megküldeni.

A Minisztérium a megküldött összesítők alapján a támo
gatás felvételére jogosító igazolást állít ki a termelő részére. 
A támogatás az igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól 
igényelhető.

A támogatásban részesített tógazdasági termelő köteles 
elszámolást készíteni a Minisztérium részére a támogatás 
feltételeinek teljesítéséről, a vásárolt és saját termelésből 
származó kihelyezésekről.

A tógazdasági termelő köteles legkésőbb a tárgyév szep
tember 15-ig megküldeni az elszámolást a HALTERMOSZ- 
nak, melyhez csatolni kell a telepített tenyészanyag mennyi
ségéről szóló nyilatkozatot, amit a HALTERMOSZ igazol, 
továbbá az OMMI igazolását a telepített haltenyészanyag 
előírásnak való megfeleléséről.

A HALTERMOSZ az összesített, ellenőrzött elszámolá
sokat legkésőbb a tárgyév október 3-ig a Minisztérium ré
szére megküldi. Az igénylés jogosságát az igénybejelentés 
során a HALTERMOSZ köteles megvizsgálni, továbbá az 
elszámoláskor az elszámolás valódiságát ellenőrizni. A jogo
sulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elrende
lését a HALTERMOSZ javaslata alapján a Minisztérium 
kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál.



-  A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vi
dékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételei
ről szóló többször módosított 25/2004. (ül. 3.) FVM ren
delet.

-  A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vi
dékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételei
ről szóló 25/2004. (ID. 3.) FVM rendelet módosításáról 
szóló 13/2006. (H. 7.) FVM rendelet.

-  Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámo
gatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetés
ből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti 
hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének 
általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Kormány ren
delet.

-  Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi 
végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rend
szerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter 
létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba 
vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormány rendelet.

-  Az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998.(XH. 30.) Kormány rendelet.

-  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 
valamint a társadalmi szervezetek által használt állami 
tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 
1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi 
CLXXVn. törvény.

-  A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazo
lására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM ren
delet.

-  A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. tör
vény és a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) FM ren
delet

-  A Ptk. vonatkozó jogszabályai.

6. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok:

1. számú melléklet

Nyilatkozat az adatok felhasználhatóságáról

Név (megnevezés): .........................................................................
Regisztrációs szám: ........................................................................
Lakhely (székhely): ........................... .............................................
Postai cím, telefonszám: .................................................................
Statisztikai számjel: .................................................................................
Adószám: ...................................................................................................
Adóazonosító jel: ......................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jel: ....................................................
Társadalombiztosítási folyószámla száma: .........................................

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi El
lenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészség- 
biztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, il
letve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam kö
zölt adataimat felhasználják. Ugyanakkor hozzájárulok, hogy a tá
mogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, 
a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye az 
FVM honlapján nyilvánosságra hozhatók.

Kel t .........................., 2006..........h ó ..... nap

az igénylő cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
A pályázó (vállalkozás) adatairól a pályázat benyújtásakor

2. számú melléklet

Teljes munkaidős létszám: ...........................................................
Saját tőke: ......................................................................................
Nettó árbevétel: ..............................................................................
Vállalkozás árbevétel: ...................................................................
Vállalkozás minősítése (számkód): 1, 2, 3 vagy 4: .....................
1 = Mikro-, amennyiben 0-10 főt foglalkoztat.
2 = Kis-, amennyiben 11-50 főt foglalkoztat és max. 1000 millió 
Ft/év a nettó árbevétele, vagy 700 millió Ft a mérlegfőösszege.
3 = Közép-, amennyiben 51-250 főt foglalkoztat és max. 5000 mil
lió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 3500 millió a mérlegfőösszege.
4 = Egyéb. Minden az 1-3. pontba nem tartozó vállalkozás.

Az adatszolgáltatást az utolsó statisztikai jelentés vagy éves be
számoló adatai szerint kell megadni.

K elt.........................., 2006..........h ó ..... nap

az igénylő cégszerű aláírása

3. számú melléklet

NYILATKOZAT
a minőségi haltenyészanyag-telepítés költségvetési 

támogatásának igénybevételéhez

Alulírott,.....................................büntetőjogi felelősségem tudatá
ban kijelentem, hogy

-  a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan 
igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztarto
zással nem rendelkezem;

-  tudomásul veszem, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a 
köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedé
kes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az ál
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb
biakban Áht.) 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes 
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében -  a támoga
tás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon -  
visszatartásra kerülhet;

-  a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok 
teljes körűek, valódiak és hitelesek;

-  adó-, járulék-, illeték-, illetve vámtartozásom nincs, valamint 
elfogadom, hogy a támogatás folyósítója az Áht. 13/A § (5) be
kezdése szerint e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását 
kérheti;

-  hozzájárulok, hogy a köztartozások -  az Áht. 13/A. § (4) be
kezdésében foglaltak szerinti -  figyelemmel kísérése céljából 
adószámomat vagy adóazonosító jelemet, társadalombiztosítá
si azonosító jelemet, társadalombiztosítási folyószámla-számo
mat az AHH, illetve a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár fel
használja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság 
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

-  a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetéssze
rű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által 
történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

K elt.........................., 2006..........h ó ..... nap

az igénylő cégszerű aláírása
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4. számú melléklet A támogatási kérelemhez csatolni kell: 

A pályázó részéről:Támogatási kérelem halteny észanyag-telepítéshez igényelhető 
támogatáshoz

1. Az igénylő:
Neve: ............................................................................................
Lakhelye/székhelye: .....................................................................
Postai címe, telefonszáma: ...........................................................
Telephelye: ....................................................................................
Nyilvántartási (regisztrációs) szám: ..............................................
Adószáma (adóazonosító jele): .....................................................
Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma és a pénzintézet megnevezése:

Őstermelői igazolványának száma: ..............................................

2. Az igénylő (vállalkozás) adatai a kérelem benyújtásakor:
Teljes munkaidős létszám: .........................................................
Saját tőke: ......................................................................................
Nettó árbevétel: ............................................................................
Vállalkozás árbevétele: .................................................................
Vállalkozás minősítése: mikro-, kis-, közép- egyéb

3. A telepítendő haltenyészanyag származásának helye és fajtájá
nak megnevezése:
Szervezet neve: ..............................................................................
Címe: ............................................................................................
Fajta megnevezése: ........................................................................

4. A telepítendő halteny észanyag mennyisége:
Egynyaras ponty: ..................................................................... kg.

5. Az igényelt támogatás a telepítés után:
Egynyaras ponty:............................. kg ................................... Ft.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben 
és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:.................... 2006................. h ó ......... nap

igénylő (cégszerű) aláírása

1. Nyilatkozat a 2005. évi haltenyészanyag kihelyezés mennyisé
géről (kg) és területéről (ha), a 2006. évi haltenyészanyag kihe
lyezési területről (ha), valamint a 2005. és 2006. évi az étkezé
si ponty termelési területéről (ha).

2. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtá
si eljárás mentességről.

3. Vásárlás esetén a Származási Igazolás/ok, szállítójegyek és a 
számlák másolatai.

4. Az OMMI igazolása arról, hogy a telepítendő fajta elismert, il
letve ideiglenesen elismert és az OMMI által hitelesített Szár
mazási Igazolással rendelkezik.

5. A pályázó számlavezető intézetének harminc napnál nem ré
gebbi igazolását a bankszámla vezetéséről a pontos számla
szám megjelölésével

6. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módo
sításáról szóló 2005. évi CLXXVÜ. törvényhez kapcsolódó, a 
rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására al
kalmas iratokról szóló 1/2006 (II. 2.) FMM rendelet szerinti ha
tósági bizonyítványt, illetve igazolást, amely beszerezhető a te
rületileg illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelő
ségnél, a honvédelmi ágazathoz tartozó munkáltató esetében 
pedig a Honvédelmi Minisztérium Jogi és Információvédelmi 
Főosztályán.

Haltermelők Országos Szövetsége és Terméktanács részéről:

1. Igazolás a tagságról.
2. Igazolás a 2005. szeptemberi termésbecslésről.

Megújuló halászképzés
K-EMÖ Jávorka Sándor Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 
és Kollégium

felvételt hirdet felnőttek részére 
államilag finanszírozott iskolarendszerű 
levelező képzésre a 2006/2007 tanévre

Beiratkozás és évnyitó:
2006. június 22-én 800-1600-ig

Feltétel 3-5 év szakmai gyakorlat, az alkalmazottak eseté
ben együttműködési megállapodás a tulajdonosokkal. A tu
lajdonosok esetében a jogosultságukat igazoló helyi FVM 
hivatal vadászati és halászati osztály által kiadott, szakmai 
tevékenységet igazoló tanúsítvánnyal.

Az oktatás-képzés 2 éves, amelyet tömbösítve, modulá
ris (összevont) rendszerben valósítunk meg, alkalmazkod
va a halászszakma sajátosságaihoz és munkarendjéhez.

Jelentkezés telefonon jelentkezési lapot igényelve vagy 
személyesen, 2006 januártól folyamatosan.

Elérhetőség:

Tanfolyamvezető: Villám Edit 
Tel/fax: 06/34/481-480 

Iskolaigazgató: dr. Szilas Péter 
Tel.: 06/34/587-589, 06/30/254-60-78.

Levelezési cím:
K-EMÖ Jávorka Sándor Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 
és Kollégium, 2890 Tata, Új út 19.
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Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati felhívása

a halgazdálkodási tevékenységek feladataihoz
igényelhető támogatásokra

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
(továbbiakban Minisztérium) a 13/2006. (II. 7.) FVM rende
leté a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vi
dékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről 
szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról 19. §-a 
és a 25/2004. (Hl. 3.) FVM rendelet II. fejezet 54-60. §-ai 
„A halgazdálkodási tevékenységek támogatása” pontjai 
alapján -  a vonatkozó egyéb jogszabályokra is tekintettel -  
a 2006. évi halgazdálkodási tevékenységek támogatására az 
alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

1. A támogatás általános célja:

A természetes vizek halállományának megőrzése, fej
lesztése, védelme, környezeti feltételeinek javítása és az ez
zel kapcsolatos kutatások és ismeretterjesztő tevékenység 
elősegítése.

2. Támogatás igényelhető:

a) Természetes vizek halállományának védelmére, pótlá
sára, élőhelyek javítására.

b) Természetesvízi halgazdálkodással összefüggő kutatá
si és ismeretterjesztő tevékenység támogatására. 3 4 5

3. Támogatásban nem részesíthető:
i

Nem támogathatóak a pályázat beadását megelőző tevé
kenységek, továbbá olyan tevékenység megvalósítása, amely 
nem a természetes vizekkel és/vagy azok halállományával 
kapcsolatos és nem felel meg egyéb kritériumaiban a pályá
zati felhívásban előírtaknak, illetve a tervezett haltelepítés
ben kétévesnél idősebb korosztályba tartozó halak szerepel
nek. Nem támogatható a halgazdálkodási tervben szereplő 
telepítési kötelezettség.

4. A támogatás jellege és mértéke:

A támogatás jellege vissza nem térítendő fejlesztési célú 
juttatás. Mértéke: a 2. pont a) jogcíme esetében a teljes meg
valósítási költség legfeljebb ötven százaléka, a b) jogcím 
esetében a teljes költség legfeljebb hetvenöt százaléka.

5. A támogatás igénylésére jogosult:

Pályázatot nyújthatnak be a felszámolási vagy végelszá
molási eljárás alatt nem álló és köztartozással nem rendelke
ző természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok, a halgazdálkodást folytató szerveze
tek érdekképviseletei, továbbá végrehajtási eljárás alatt nem 
álló egyéni vállalkozók.

6. A támogatás igénybevételének feltételei:

6.1. Az a) jogcím, halállomány védelemre, pótlásra, 
vagy élőhely fejlesztésre irányuló pályázat esetében a pályá
zó a pályázatban szereplő halászati vízterület hasznosítására 
jogosult. Amennyiben az élőhely-fejlesztéssel kapcsolatosan 
a pályázó nem azonos a hasznosítóval, úgy a fejlesztéshez a 
hasznosító hozzájáruló nyilatkozata is szükséges, melyet a 
pályázathoz csatolni kell.

6.2. A b) jogcím szerinti tevékenységnél a pályázó halá
szati vízterület hasznosítására jogosult, vagy a halgazdálko
dás területén oktatási, ismeretterjesztő vagy kutatási felada
tokat lát el, illetve halgazdálkodó szervezetek érdekképvise
letét végzi.

6.3. A pályázó eleget tett az Európai Unió Közös Agrár- 
politikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti 
agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüg
gő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormány 
rendelet követelményeinek és regisztráltatta magát.

7. A pályázatok általános tartalmi és formai
követelményei:

7.1. A pályázat, a) jogcím esetén két, b) jogcím esetén 
egy eredeti példányához mellékelni kell a jelen pályázati fel
hívás 1., 2., és 3. számú melléklete szerinti eredeti nyilatko
zatokat és a 6. pont szerinti jogosultság igazolását.

7.2. Minden pályázati példány cím utáni oldalának tartal
maznia kell:

-  a pályázó regisztrációs számát;
-  a pályázat címét;
-  a pályázó nevét;
-  a pályázó címét;
-  a pályázó számlavezető pénzintézetének megneve

zését;
-  a pályázó bankszámla számát;
-  a pályázó adószámát vagy adóazonosító számát;
-  a témafelelős nevét és elérhetőségét;
-  a téma ismertetését és indoklását;
-  a téma megvalósításának helyét és idejét;
-  az általános forgalmi adót is tartalmazó összkölt

séget;
-  a téma megvalósításának nettó összköltségét;
-  a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, 

abban az esetben amennyiben nem igényelnek vissza 
a pályázat keretében általános forgalmi adót, az erről 
szóló nyilatkozatot is mellékelni kell;
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-  az igényelt támogatás összegét;
-  az igazolt saját forrás összegét valamint nyilatkozatot 

arról, hogy a saját forrás milyen formában áll rendel
kezésre;

-  az esetlegesen igénybe venni kivánt bankhitel össze
gét;

-  a megvalósításhoz esetlegesen rendelkezésre álló 
egyéb támogatási vagy nem támogatási jellegű forrá
sokat

A 7.1. pontban felsorolt dokumentumok másolatán kívül 
minden pályázati példányhoz mellékelni kell:

-  a számlavezető intézet harminc napnál nem régebbi 
igazolását a bankszámla vezetéséről a pontos számla
szám megjelölésével;

-  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör
vény módosításáról szóló 2005. évi CLXXVII. tör
vényhez kapcsolódó, a rendezett munkaügyi kapcso
latok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szó
ló 1/2006 (E. 2.) FMM rendelet szerinti hatósági bi
zonyítványt, illetve igazolást, amely beszerezhető a 
területileg illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Felügyelőségnél, a honvédelmi ágazathoz tartozó 
munkáltató esetében pedig a Honvédelmi Miniszté
rium Jogi és Információvédelmi Főosztályán.

7.3. Az egyes tevékenységekhez tartozó pályázatok to
vábbi tartalmi követelményei:

-  természetes vizek halállományának pótlása témában 
a halgazdálkodási terv másolata, védett természeti te
rület esetén a természetvédelmi hatóság véleménye;

-  műszaki beavatkozással járó tevékenység esetén az 
illetékes vízügyi kezelő előzetes hozzájárulása, vé
dett természeti terület esetén a természetvédelmi ha
tóság véleménye;

-  természetesvízi halászattal összefüggő kutatási vagy 
ismeretterjesztő tevékenység esetén, ha a kutatás ha
lászati vízterületen kerül elvégzésre, akkor a halá
szatra jogosult előzetes hozzájáru lása.

7.4. A pályázatokat cégszerűen aláírva, minden oldalukat 
szignóval ellátva zárt borítékban kell benyújtani. Az eredeti 
példányokhoz eredeti igazolásokat kell mellékelni, amennyi
ben az a) kategória esetében csak egy példány eredeti áll ren
delkezésre, úgy annak másolatát cégszerű aláírással hitelesí
tett és „Az eredetivel megegyező másolat” feltüntetésével 
kell a pályázathoz csatolni. Ez utóbbi kitétel vonatkozik va
lamennyi, a kötelezően eredetiben benyújtandókon kívül a 
másolt és mellékelt igazolásra és nyilatkozatra is. 8

8. A pályázat benyújtásának ideje és helye:

A pályázat az a) jogcím esetében az illetékes megyei 
földművelésügyi hivatal vadászati és halászati felügyelősé
géhez két eredeti és öt másolati példányban 2006. április 14- 
ig nyújtható be.

A pályázat a b) jogcím esetében közvetlenül a Földmű

velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vadászati, Halá
szati és Vízgazdálkodási Főosztályához (1860 Budapest 55. 
Pf. 1.) egy eredeti és kilenc másolati példányban 2006. ápri
lis 14-ig nyújtható be.

9. A pályázat elbírálásának rendje:

9.1. A formailag hiányos pályázatok benyújtóit az illeté
kes hivatal, illetve a Minisztérium egy alkalommal 15 napos 
határidejű hiánypótlásra szólítja fel.

9.2. A pályázati felhívásnak megfelelő pályázatok támo
gatásáról a benyújtási határidőt követő hatvan napon belül a 
Minisztérium dönt.

9.3. A benyújtott pályázat eredményéről a bírálati dön
tést követően 10 napon belül értesíti a Minisztérium a pályá
zót.

9.4. A hiánypótlást a megadott határidőig nem teljesítő, 
vagy valótlan adatot közlő pályázatok elutasításra kerülnek. 
Ugyancsak elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek 
esetében a pályázók a pályázat kiírását megelőző öt évben az 
államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást 
a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy 
egészben eltérő célra használta fel.

10. A pályázati kérelem benyújtása a pályázó részéről nevé
nek (cégének) lakhelyének (székhelyének) és a támogatás té
májának és összegének nyilvánosságra hozatalához való hozzá
járulásnak minősül.

11. A támogatás felhasználásának rendje:

Az eredményes pályázókkal a Minisztérium az illetékes 
megyei hivatal ellenjegyzésével támogatási szerződést köt, 
amelyben részletesen meghatározásra kerül a támogatás fo
lyósításának és a téma megvalósításának ütemezése és el
lenőrzése.

12. A támogatás elszámolása:

A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a pá
lyázó a mellékelt és a teljesítést igazoló bizonylatok és 
számlák alapján két példányban elszámolást és zárójelentést 
készít, melyeket a szerződésben szereplő határidőig az a) 
jogcím esetében az illetékes halászati felügyelőségre, a b) 
jogcím esetében a Minisztériumhoz nyújt be. Az elszámolás
ban csak a pályázat benyújtásának dátuma után keletkezett 
számlák számolhatók el.

Az a) jogcím esetében az illetékes halászati felügyelő ja
vaslatával kiegészítve az elszámolási csomagot 15 napon be
lül megküldi a Minisztériumnak és annak a minisztérium ál
tali elfogadásával a támogatási szerződés lezárásra, a támo
gatás pályázatban megadott számlára átutalásra kerül.

A haltelepítések elszámolásakor az 4. számú mellékletben 
megadott maximális árnál magasabb ár nem számolható el.

Az ÁFA körbe be nem jelentkezett pályázók és más jog
szabályokban szabályozott esetekben a pályázók a teljes 
megvalósítási költséget bruttó értéken számolhatják el. Ha a
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pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás 
számításának alapja a projekt nettó összköltsége.

A haltelepítéssel kapcsolatos elszámolásokhoz mellékel
ni kell az illetékes megyei halászati felügyelő igazolását a te
lepítésről, vagy a telepítés írásban történt bejelentéséről szó
ló irat másolatát és a telepített halak egészségi állapotáról az 
illetékes hatósági állatorvos igazolásának másolatát.

A fentiekben leírt kifizetési mód a központi költésvetés
ből működő oktatási intézmények és az MTA intézményei 
nyertes pályázataira nem vonatkozik. Esetükben a támogatás 
a Magyar Államkincstáron keresztül az Oktatási Miniszté
rium, illetve az MTA közreműködésével kerül átcsoportosí
tásra előirányzat átadással. A Minisztérium az Oktatatási 
Minisztériummal, illetve az MTA-val kötendő megállapodás 
együttes aláírását követően 15 napon belül intézkedik a Ma
gyar Államkincstár felé a költségvetési támogatási előirány
zat módosítására.

13. Ellenőrzés és a támogatás rendeltetéstől eltérő
felhasználásának következményei:

A támogatás felhasználását a Minisztérium a területileg 
illetékes halászati hatóság bevonásával ellenőrzi. A támoga
tás rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén jogosulatlanul 
igénybevett támogatás visszafizetését a minisztérium rende
li el.

14. Egyéb feltételek:

14.1. A támogatásokhoz kapcsolódó előirányzat forrás
hiánya esetén a pályázat elbírálása felfüggesztésre kerül, a 
pályázatok nyilvántartásba vétele mellett.

14.2. A pályázat eredményét a Minisztérium a Földmű
velésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, a Minisztérium 
honlapján, valamint a Halászat c. szaklapban teszi közzé.

14.3. A Minisztérium fenntartja a jogot, hogy a támoga
tási összeget a benyújtott pályázattól eltérő mértékben, a 
jogszabályban biztosított lehetőségnél alacsonyabb mérték
ben és összegben állapítsa meg.

14.4. A pályázati kiírási feltételeknek megfelelő pályáza
tok -  valamennyi pályázatra nézve' azonos módon -  verse- 
nyeztethetőek, rangsorolhatóak, elbírálásuk felfüggeszthető, 
rangsorolás során forráshiány miatt már nem finanszírozható 
pályázatok elutasíthatóak.

15. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok:

-  A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és 
vidékfejlesztési támogatások igénybevételének felté
teleiről szóló többször módosított 25/2004. (III. 3.) 
FVM rendelet.

-  A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és 
vidékfejlesztési támogatások igénybevételének felté
teleiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módo
sításáról szóló 13/2006. (n. 7.) FVM rendelet.

-  Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártá
mogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költség- 
vetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a

nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások 
igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. 
(I. 22.) Kormány rendelet.

-  Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyaror
szági végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámoga
tási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügy
félregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kor
mány rendelet.

-  Az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998.(XE. 30.) Kormány rendelet.

-  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör
vény, valamint a társadalmi szervezetek által használt 
állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rende
zéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról 
szóló 2005. évi CLXXVn. törvény. A rendezett mun
kaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkal
mas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet.

-  A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. 
törvény és a végrehajtásáról szóló 78/1997. (XI. 4.) 
FM rendelet

-  A Ptk. vonatkozó jogszabályai.

16. A pályázatokkal kapcsolatos információ:

A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást 
ad az FVM Vadászati, Halászati és Vízgazdálkodási Főosz
tályának Halászati Osztálya (1860 Budapest 55. Pf. 1., vagy 
telefonon: Gábor János, 301 48 62).

7. számú melléklet

Nyilatkozat
az adatok felhasználhatóságáról

Név (megnevezés): .......................................................................
Regisztrációs szám: .....................................................................
Lakhely (székhely): .....................................................................
Postai cím, telefonszám: ...............................................................
Statisztikai számjel: .....................................................................
Adószám: ......................................................................................
Adóazonosító jel: ..........................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jel: ............................................
Társadalombiztosítási folyószámla száma: ..................................

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi El
lenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, az Országos Egészség- 
biztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, il
letve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam kö
zölt adataimat felhasználják. Ugyanakkor hozzájárulok, hogy a tá
mogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, 
a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye az 
FVM honlapján nyilvánosságra hozhatók.

Kelt.........................., 2006..........h ó ..... nap

az igénylő cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT
A pályázó (vállalkozás) adatairól a pályázat benyújtásakor

2. számú melléklet

Teljes munkaidős létszám: ...........................................................
Saját tőke: ....................................................................................
Nettó árbevétel: ............................................................................
Vállalkozás árbevétel: ...................................................................
Vállalkozás minősítése (számkód): 1, 2, 3 vagy 4: .....................
1 = Mikro-, amennyiben max. 0-10 főt foglalkoztat.
2 = Kis-, amennyiben 11-50 főt foglalkoztat és max. 1000 millió 
Ft/év a nettó árbevétele, vagy 700 millió Ft a mérlegfőösszege.
3 = Közép-, amennyiben 51-250 főt foglalkoztat és max. 5000 mil
lió Ft/év a nettó árbevétele, vagy 3500 millió a mérlegfőösszege.
4 = Egyéb. Minden az 1-3. pontba nem tartozó vállalkozás.

Az adatszolgáltatást az utolsó statisztikai jelentés vagy éves be
számoló adatai szerint kell megadni.

Kelt.........................., 2006..........h ó ..... nap

az igénylő cégszerű aláírása

-  adó-, járulék-, illeték-, illetve vámtartozásom nincs, valamint 
elfogadom, hogy a támogatás folyósítója az Áht. 13/A § (5) be
kezdése szerint e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását 
kérheti;

-  hozzájárulok, hogy a köztartozások -  az Áht. 13/A. § (4) be
kezdésében foglaltak szerinti -  figyelemmel kísérése céljából 
adószámomat vagy adóazonosító jelemet, társadalombiztosítá
si azonosító jelemet, társadalombiztosítási folyószámla-számo
mat az ÁHH, illetve a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár fel
használja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság 
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

-  a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetéssze
rű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által 
történő ellenőrzéséhez hozzájárulok.

Kelt.........................., 2006..........h ó ..... nap

az igénylő cégszerű aláírása

4. számú melléklet

3. számú melléklet

Nyilatkozat
a halgazdálkodási célú költségvetési támogatás 

igénybevételéhez

Alulírott,................................................ büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy

-  a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan 
igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztarto
zással nem rendelkezem;

-  tudomásul veszem, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a 
köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedé
kes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az ál
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIQ. törvény (a továb
biakban Áht.) 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján «az esedékes 
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében -  a támoga
tás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon -  
visszatartásra kerülhet;

-  a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok 
teljes körűek, valódiak és hitelesek;

Hálószaküzlet
Kiváló minőségű skandináv 
húzó-, illetve dobó-, eresztőhálók, 
profi halászruhák, 
valamint varsák értékesítése 
kedvező árakon.

Cserháti Zoltán
Telefon: 06-20-346-6648

A haltelepítések maximálisan elszámolható nettó halárai

Halfaj

Korosztály

Zsenge
ivadék
Ft/db

Előnevelt 
ivadék 

(átl. 3 cm) 
Ft/db

Egynyaras
Ft/kg

Növendék
Ft/kg

Csuka 1,80 15,00 1600 1400
Süllő 1,80 18,00 2000 1800

Ponty 0,20 2,50 600 550

Nyurgaponty 0,20 3,00 700 600
Balin 8,00 1200 1000

Kecsege 60,00 2500 2000

Harcsa 1,80 14,00 1600 1400

Compó 0,30 8,00 1500 1200

Tasnádi Róbert

Haltakarmányozás a gyakorlatban

64 oldal 
Ára: 800 Ft
A tógazdasági technológia fejlődése so
rán a haltenyésztők csak olyan takar
mányozási eljárásokat fogadtak be, 
vagy tűrtek meg, amelyek a haltenyész

tési módszerek teljességét, összehangolt kivitelezését 
támogatták, és mindazokat az újításokat mellőzték vagy 
kizárták a gyakorlatból, melyek nem harmonizáltak a tech
nológia összességével.

Kapható és megrendelhető:
Agroinform Kiadó, 1149 Bp., Angol u. 34.

Tel.: 220-8331 • e-mail: kereskedelem@agroinform.com 
www.agroinform. com

mailto:kereskedelem@agroinform.com
http://www.agroinform


100 éves a magyar halászati
kutatás

A HAK1100 éves jubileuma

- '}  /.-V ;

C ^ -

A középkori oklevelek és leírások 
alapján Magyarország mesés 
halbőségéről volt híres. Az egy

kori halbőségre, fajgazdagságra utal
nak a magyar konyhaművészet történe
ti emlékei is. Mégis, Magyarországon 
a régi időkben nemcsak halászták a 
halat, hanem tenyésztették is. Erre utal 
a pozsonyi illetőségű Lippai János 
által kiadott kalendárium 1661-ben, 
valamint további, akkor megjelent 
mezőgazdasági tárgyú könyvek is. 
A XVIII-XIX. századi folyószabályo
zások miatt azonban a halbőség meg
szűnt, és a XIX. század második felé
ben már előtérbe került az okszerű 
halasítás és halastavi haltenyésztés fej
lesztésének kérdése. Ez az igény volt 
az alapja az intézményi keretekben fo
lyó halászati kutatás megteremtésének, 
amely 1906. február 3-tól kezdődött el. 
Ferenc József császár kézjegyével en
gedélyezte a Magyar Királyi Halélet
tani és Szennyvíztisztító Kísérleti Ál
lomásnak, a halászati kutatások első 
intézményének tevékenységét.

Pontosan 100 évvel később, 2006. 
február 3-án Budapesten, a Kitaibel Pál 
u. 4. szám alatti, 1901-ben épített épü
let előtt találkoztak a meghívott vendé
gek, akik a HAKI létrejöttének száz
éves évfordulóját ünnepelni gyűltek 
össze. Az Országos Mezőgazdasági 
Minősítő Intézet évtizedek óta foly
tatja tevékenységét a XX. század for
dulóján épült patinás épületekben, 
amelyek közül az egyikben kezdődött 
el száz évvel ezelőtt a magyar halásza
ti kutatás.

Az akkori Halélettani és Szenny
víztisztító Kísérleti Állomás intézmé
nyét többször átszervezték, átnevezték, 
és áthelyezték öt évtized alatt, mielőtt 
Szarvasra települt volna, de a neve 
máig is HAKI maradt. Lestyan Goda 
János szarvasi születésű szobrászmű
vész, a Képzőművészeti Egyetem taná
ra által készített réz dombormű állít 
emléket a „100 ÉVES MAGYAR

HALÁSZATI KUTATÁSNAK”. 
A szűk körben megtartott jubileumi 
rendezvény programjában az avatási 
ceremónia mellett előadások hangzot
tak el; visszatekintés elődeink erőfeszí
téseire, amelyet a tudományos kutatá
sok fejlődéséért tettek, valamint jele
nünk kutatási kihívásairól és felada
tairól.

Dr. Neszmélyi Károly főigazgató, 
OM M I: Visszatekintés a „ Mezőgaz
dasági Kísérletügy” történetére, Dr. 
Orosz Sándor igazgató, HALTER
MOSZ: 100 év a magyar halászság 
szolgálatában, Dr. Váradi László fő
igazgató, HAKI: A halászati kutatások 
jelene címmel tartott előadást. Az elő
adásokat széles körben meghirdetett 
sajtótájékoztató követte.

A HAKI története

A szarvasi intézet jogelődjének, a 
Magyar Királyi Halélettani és Szenny
víztisztító Kísérleti Állomásnak a 
megalapítását Landgraf János (1857— 
1931) halászati felügyelő kezdeménye
zését követően, Báró Teilitzsch Arthur 
(1849-1927) földművelésügyi minisz
ter felterjesztésére 1906. február 3-án 
királyi rendelet engedélyezte. Az Állo
más megszervezésével a földművelés- 
ügyi miniszter Dr. Korbuly Mihály 
(1868-1939) vegyészmérnököt bízta 
meg, aki német és osztrák társintéze
teknél folytatott tapasztalatgyűjtés után 
alakította ki az állomás ideiglenes la
boratóriumát, a budapesti Magyar Ki
rályi Állatélettani és Takarmányozási
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Kísérleti Állomáson (Budapest, II. 
kér., Kitaibel Pál u. 4.). A szervezeti 
szabályzat szerint az Állomás feladata 
a halászat és haltenyésztés ügyének 
szolgálata volt. Három évtized alatt ne
ves limnológus, vízkémikus, halászat
biológus szakemberek vezették az in
tézményt, mint Korbuly Mihály, Dr. 
Maucha Rezső és Unger Emil. Ebben 
az intézményben dolgozott az 1938-56 
közötti időszakban Dr. Woynarovich 
Elek (1915—) a magyar haltenyésztés 
világszerte ismert tudós mestere. 
Woynarovich Elek professzor később 
FAO-szakértőként több mint egy évti
zedet töltött külszolgálatban, s számos 
kézikönyvével és gyakorlati útmutatá
sával járult hozzá az akvakultúra fejla-* 
déséhez.

A II. világháború nem kímélte az 
Intézet személyi és vagyoni értékeit, az 
intézet maradványa 1949-ben az Állat- 
tenyésztési Kutató Intézethez került, 
majd Haltenyésztési Kutatóintézet 
(HAKI) néven működött tovább 1952- 
58 között Budapesten. Szalay Mihály 
1950-ben került a HAKI-hoz. Minisz
tériumi osztályvezetőként a rizsföldi 
kísérleti állomás létrehozását szervezte 
Szarvason, miközben megépült a rizs
földi kiegészítő tógazdaság is ott. 
A több egységből álló kísérleti tógaz
daság önálló elszámolású, költségveté
si üzemként működött 1953-tól, Kísér
leti Halastavak, közismerten HAKI el
nevezéssel. A kezdeti időben Szalay

termelő tevékenységet folytatott, 
amelynek nyereségéből igyekezett a 
kutatási tevékenység költségeit fedez
ni. Az ekkor alkalmazott hal-kacsa-rizs 
termelés integrációja a váltógazdálko
dás előnyeit hasznosította, „vizes
forgó” néven vált ismertté. Szalay Mi
hály hirtelen halálának bekövetkezése 
után 1974-től Dr. Müller Ferenc volt az 
intézet igazgatója 1991-ig, amely idő
szak alatt a HAKI létesítményrendsze
re, a működés komplexitása és az inté
zet szakmai jelentősége nagymérték
ben növekedett. Dr. Bakos János is a 
kezdetektől, 1961-től dolgozott a kísér
leti állomáson. Munkásságának jelen
tős, máig meglévő eredménye a ponty 
fajtákból kialakított génbank, valamint 
a HAKI-ban nemesített, elismert faj
ták. Ruttkay András 1972-től vízkémiai 
kutatási tapasztalataira is alapozva 
termelésbiológiai laboratóriumot alakí
tott ki Szarvason. Produkcióbiológiai, 
technológiai és ökonómiai kutatásai 
alapján technológusként ivadéknevelé
si és polikultúrás haltenyésztési eljárá
sokat dolgozott ki. Dr. Tamás Gizella 
és Prof. Dr. Horváth László az 1968-73 
közötti időszakban elsősorban a ponty 
és a növényevő távol-keleti halfajok 
mesterséges szaporításában és előneve
lésében értek el nemzetközi jelentősé
gű eredményeket.

Az 1974-ben induló FAO fejleszté
si program keretében jelentős személyi 
és technikai fejlesztésre került sor a

szarvasi intézményben. Ennek eredmé
nyeként az addigi Haltenyésztési Kí
sérleti Állomás 1975-től Haltenyészté
si Kutató Intézetként működött. A je
lentős anyagi segítséget biztosító, két 
periódusból álló FAO támogatás lehe
tővé tette új laboratóriumi épület, új kí
sérleti halastavak, halkeltető és recir- 
kulációs kísérleti üzem, valamint kísér
leti haltápüzem létesítését. A FAO pro
jekt, amelynek magyar részről Csávás 
Imre volt az igazgatója, elősegítette a 
hazai akvakultúra kutatás modernizálá
sát és megalapozta az intézet nemzet
közi tevékenységének kiszélesítését. 
A HAKI ez időben vált nemzetközileg 
elismert kutató-fejlesztő bázissá.

A nyolcvanas évek elején Prof. Dr. 
Oláh János vezetésével új lendületet 
vett a kutatás. Nemzetközileg is jegy
zett, publikált eredmények születtek a 
diszciplináris kutatások szinte minden 
területén: genetika (ponty gynogené- 
zise), táplálkozás élettan (tenyésztett 
halak makro- és mikrotápanyag igé
nye), halkórtan (a kopoltyúnekrózis 
kóroktana), termelési technológiák (új 
halfajok tenyésztés technológiája), 
környezetkutatások (haltermelő rend
szerek tápanyagforgalma), környezet
védelem (mezőgazdasági hulladékok 
halastavi hasznosítása).

A rendszerváltás 1990-ben új hely
zetet teremtett az intézet számára is. 
A pénzügyi lehetőség korlátái az addi
gitól eltérő működési szerkezet kiala
kítását követelték meg. A nem elsősor
ban kutatást szolgáló egységeket (pl. 
tógazdaság, kacsatelep, haltápüzem) az 
intézet bérbe adta az ott dolgozó szak
emberekből alakult gazdasági társasá
goknak, akikkel tovább folytatta a 
szakmai együttműködést. Az így létre
jött kisvállalkozások és az intézet 
1996-ban egy egyesületet hozott létre 
„Akvapark” néven. A sajátságos szer
kezetátalakítás, melyet Dr. Váradi 
László az intézet jelenlegi főigazgatója 
vezényelt le, eredményezte a HAKI, 
mint tiszta profilú kutatóintézet to
vábbélését, de jól szolgálta kisvállalko
zások (spin-oíf) létrehozását és meg
erősödését is. 2000-ben az Öntözési 
Kutatóintézet (OKI) megszüntetését 
követően az OKI feladatainak egy ré
szét a HAKI vette át, ami elsősorban az 
agrár-vízgazdálkodási kutatások új 
szervezeti keretekben történő művelé
sét jelentette. Az intézet ettől kezdve 
Halászati és Öntözési Kutatóintézet



néven működik, megőrizve a nemzet
közileg ismert HAKI rövid nevet.

Az intézet fő alapfeladatai a vizi 
ökológia, a halbiológia, és az akvakul- 
túra technológiák területén végzett ku
tatás. A kutatások alapvetően pályázati 
programokhoz kapcsolódóan, egy-egy 
pályázati programon belül több tudo
mányágat érintő vizsgálat keretében 
folynak. Az intézet aktív pályázati 
munkájának eredményeként több hazai 
és nemzetközi konzorciumnak tagja, il
letve ez évtől koordinátora egy EU ál
tal támogatott projektnek. A HAKI az 
európai édesvízi halászati kutatás ve
zető négy intézményének egyike. Az 
intézet egyik alapítója és koordinátora 
az Akvakultúra Kutatóintézetek Kelet- 
Európai Hálózatának (NACEE), amely 
31 intézetet foglal magába 13 kelet-eu
rópai országból.

A HAKI küldetése a következők 
szerint foglalható össze:

„Kutatás, fejlesztés, oktatás és 
szaktanácsadás vízi erőforrásaink fe 
lelősségteljes hasznosítása és védelme, 
az egészséges táplálkozás fejlesztése és 
az életminőség javítása érdekében”

Az intézet tevékenységének három 
alappillére: (1) multidiszciplináris ku
tatások fenntartható termelési rendsze
rek fejlesztése érdekében aktív nem
zetközi együttműködés keretében; (2) 
a kutatási eredmények gyakorlati elter

jesztésének, illetve a kutatás és a gya
korlat közötti információ áramlás elő
segítése; (3) részvétel a fejlődő orszá
gok lakossága életkörülményeinek ja
vítására irányuló nemzetközi projek
tekben.

Az Intézet szaktanácsadási tevé
kenysége hazai termelő egységeken, 
kutatási és fejlesztési intézményeken 
túl, külföldre is kiterjed. Kiemelkedő 
feladat volt a holland kormány támoga
tásával 1994-99 között megvalósított 
akvakultúra fejlesztési program (West- 
East-South, rövidítve WES) Dél-Viet
namban. A HAKI aktívan részt vesz a 
szegény vidéki lakosság életkörülmé
nyeinek javítására irányuló progra
mokban elsősorban Laoszban, Indoné
ziában, a Fülöp-szigeteken, Kínában és 
Thaiföldön. A HAKI szorosan együtt
működve a Haltermelők Országos Szö
vetségével és Terméktanácsával, illetve 
kisvállalkozásokkal több olyan új 
akvakultúra rendszer kialakításában 
vett részt, amelyek modellértékűek az 
európai tógazdálkodásban.

Az intézet ez évben 30. alkalommal 
rendezi meg a Halászati Tudományos 
Tanácskozást (közismert nevén a 
HAKI Napokat), amely a hazai halá
szat és akvakultúra legjelentősebb fó
ruma. 1975-ben indította el a HAKI a 
„Halhústermelés fejlesztése”, majd 
„Halászatfejlesztés” címen megjelenő

kiadványait. Az első két évtizedben 
egyes diszciplináris témák kutatásának 
eredményeit mutatták be kötetenként, 
1992 óta a Halászati Tudományos Ta
nácskozás anyagát tartalmazza az 
évenként elkészített új füzet. Az intézet 
könyvtárával, egyedülálló szakfolyó
irat gyűjteményével, szakmai fórumai
val, bemutatóival a hazai halászat nem
zetközi színvonalú információs bázisa.

Az intézet kutatói meghívott elő
adóként rendszeresen részt vesznek 
felsőfokú és posztgraduális hazai és 
nemzetközi képzési programokban. 
Az intézet a Debreceni Egyetem Ag
rárgazdasági és Vidékfejlesztési Kará
nak, illetve a szarvasi Tessedik Sámuel 
Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Kör
nyezetgazdálkodási Karának kihelye
zett tanszékeként működik.

Az eltelt évszázadot szimbolizáló 
domborművet a művész, szokásostól 
eltérő módon, kérésünkre két példány
ban készítette el. A HAKI-ban, a 
Könyvtár bejáratánál helyezzük el a 
második példányt, a XXX. Halászati 
Tudományos Tanácskozás alkalmával, 
a szakmai találkozó kiemelt program
jaként, 2006. május 24-én.

Centenáriumi ünnepségünkre ezú
ton is tisztelettel meghívjuk Önt, Kol
légáinkat, együttműködő Partnerein
ket!

Dr. Váradi Lászlóné



A természet logikája, 
következetessége 

a halak szaporodása során
Dr. Woynarovich Elek

M éhely Lajos -  az állattan há
ború előtti professzora -  az 
állati élet három fő „elemét” 

találó szójátékkal véste kitörölhetetle
nül az agyunkba. Ez a három elem az 
állat szempontjából fontossági sor
rendben az ÉL-ELEM, VÉD-ELEM és 
SZER-ELEM. (A szerelem az állatok
nál a szaporodás tevékenységeit jelen
ti.) Ha nincs élelem, elhanyagolható a 
védelem, és sor se kerülhet a szaporo
dásra, mert hiányzik a szaporodás táp
lálékkal felvehető anyagi (energia) 
alapja. Az „elemek” fontossági sor
rendje különösen érvényes az édesvi
zekben, a folyók vízgyűjtő rendszerei
ben, ahol a vizek körülhatároltsága, 
zártabb jellege következtében az álla
tok elmenekülése, kitérése nehézsé
gekbe ütközik. Itt az állatnak gyakrab
ban igénybe kell venni a tűrő és alkal
mazkodó képességét. A különböző hal
fajok élelem szerzése, felhasználása, 
hasznosítása, a különböző táplálékféle
ségekhez való alkalmazkodás a haltu
domány igen érdekes, itt nem tárgya
landó fejezete.

A minimális élelem megszerzése,, 
az éhség csillapítása után már előtérbe 
kerül a biztonság (védelem), mely a 
pihenőhely kiválasztásában, a közvet
len veszély előli menekülésben, a za
vart helyekről való elmenekülésben, 
távolmaradásban, rajokba verődésben, 
fejlettebb fokon rejtőzködésben, vagy 
a leírtak kombinációjában nyilvánul 
meg. A védelem elemei genetikailag 
is biztosan meghatározottak, de csak 
bizonyos kortól (nagyságtól?) nyilvá
nulnak meg. A zsenge ponty ivadék, de 
más zsenge halivadék sem érzékeli 
például a vízszint csökkenést, ezzel a 
szárazra kerülés veszélyét, és nem is 
menekül, a sekély helyeken, a nö
vényzet között marad, menekülési 
ösztön híján megvárja, míg leapad ró
la a víz.

Míg a két első „elem” az egyed 
életben maradását biztosítja, addig a 
harmadik „elem”-nél sokkal komo
lyabbról, az utódokról, a faj fennmara
dás folyamatáról van szó. A vizsgála
tok azt bizonyítják, hogy a halak eseté
ben a szaporodás biztonsága, sikeres
sége érdekében sokkal de sokkal több 
örökletes következetesség és gátlás 
épült be ebbe a folyamatba, mely a faj 
fennmaradását, túlélését jelenti.

A szaporodás főként az ikrás (nős
tény) halak részéről igen jelentős 
anyag (energia) befektetést igényel. 
Egy ikrás hal tömegének 15-25%-át 
kitevő, de néha ennél is több tömegű 
ikrát termel. Az ikra igen magas értékű 
szerves anyagokból, fehérjékből, zsí
rokból és kevés szénhidrátból épül fel. 
Ez a koncentrált anyag a szik, aminek 
az anyag és energia tartalma tartja élet
ben és,teszi lehetővé a csíra, az embrió, 
a kikelt szabad embrió, egészen a táp
lálkozó lárva korig minden mozgást, 
fejlődést, szervi változást, tökéletese
dést. Ezekhez a folyamatokhoz, me
lyek napokig, sőt hetekig is eltarthat
nak, az ikra a környezetéből csak oxi
gént vesz fel, és anyagcsere termékeket 
ad le oda. Már régebben is tapasztal
tuk, hogy a természet következetessé
ge, az ivarérés elérésének az idejében, 
az ikra tömegében, nagyságában, az 
ívóhelyen lévő víz minőségében, az 
ívóhely gondos kiválasztásában, az ik
rát veszélyeztető tényezők elkerülését 
célzó törekvésben nyilvánul meg.

A hímek, a tejes halak a szaporodás 
ivartermék termelés részébe sokkal ke
vesebb anyagot fektetnek be. Aktivitá
suk azonban jelentősebb az ikrásoké- 
nál. Az ívóhelyen az első szemrevéte
lezést a tejesek végzik. Itt várják felké
szülve, és kísérik az ívóhelyet alaposan 
„megvizsgáló” ikrásokat. Várják az 
ovulált ikrájú nőstények megjelenését, 
és aktívan késztetik azokat ívásra.

A gyakorlati halszaporítás kapcsán 
a halfajokat aktív és passzív ivadék
gondozókra osztottuk. Az aktív ikra- és 
ivadékgondozás formát ölthet, meg
nyilvánulhat az ikra lerakás helyének 
(ikra fészeknek) az elkészítésében, az 
ikrás hal odacsalogatásában, „udvar
lásban”, ikrázás (ikra lerakás) aktív 
késztetésében, a lerakott ikra feletti 
vízcserében, az ikra őrzésében és vé
delmében. Mindennek a tartama lehet 
rövidebb, vagy csak a kikelésig kiterje
dő, a kikelt embriókra vonatkozó, sőt a 
táplálkozó lárvát is védő, esetleg mint 
a törpeharcsa esetében, a táplálkozó 
lárvákat vezetgető tevékenységre is. 
A bölcsőszájú tilápia félék és az Ama
zonas ősi halfaja, az Osteoglossidae 
családjába tartozó Arapaima gigas az 
igen magas fokú ivadékgondozás pél
dája. Az aktív ikra-, lárva- és ivadékvé
delem az állóvizekben és lassú folyású 
vizekben alakult ki. Itt sokszor „élet
bevágó” a vízcsere az ikra felett, az őr
zés és az aktív védelem. Mindez örök
letesen bevésődött tevékenység, vagy 
inkább tevékenység sorozat az utódok 
megmaradása érdekében.

A passzív ivadékgondozás elsősor
ban a hőmérséklet és az ívóhely igen 
gondos kiválasztásában mutatkozik 
meg. Ma már inkább az ívóhely helyett 
a „halbölcső” kiválasztásáról beszé
lünk, mert azt tapasztaltuk, hogy a hal
fajok nemcsak az ikra lerakására alkal
mas helyet keresik, hanem -  valami 
„előrelátást” sejtetve -  az ívóhelynek a 
folyamatos oxigénellátást, sőt a kikelő 
és a táplálkozó kort elért lárva táplálé
kát is valószínűsíteni kell. A „halböl
cső” kiválasztásánál nagy jelentősége 
lehet a víz minőségi „tesztelésének”, 
melynek során a halak általunk még 
nem ismert, különleges érzékszervei is 
szerepelhetnek.

A különböző halfajok más-más 
„szaporodási politikát” folytatnak, ille



tőleg génjeikben más-más szaporodást 
célzó tevékenység rögzült a kialakulá
suk során elfoglalt környezetük adott
ságai, lehetőségei szerint. A „szaporo
dási politika” mindig egy nagyobb víz
rendszerben, egy állandónak mondható 
környezetben alakult ki. így aztán 
olyan is gyakran előfordul, hogy két 
egymástól elütő halfaj egyformának tű
nő szaporodási politikát folytat.

Vegyük sorra a szaporodással kap
csolatos különböző részleteket. A meg
növekedett ikraszám a megmaradás va
lószínűségét növeli, bár ez az anyahal 
részéről nagyobb anyagi ráfordítással, 
„áldozattal” jár. Az ikra színtelensége a 
„felfedezést” csökkentheti, de a káros 
sugarak ellen nem védi a kikelt, fejlő
dő embriót. Az anyagi ráfordítás terén 
a „takarékosság” az ikra kicsinységé
ben, és/vagy számának csökkenésében 
mutatkozhat. Bár mindkettő alapjaiban 
csökkenti a kikelő embrió megmaradá
si lehetőségét, viszont segíthet ezen az 
ívási idő (hőmérséklet) megválasztása, 
illetőleg az ívóhely következetes kivá
lasztása. Az ívóhelynek a folyamatos 
és bőséges oxigénellátást kell biztosí
tani, és az ikrafalóktól mentesnek kell 
lenni, mert ezek előrelátható veszélyt 
jelentenek. Ezért legtöbb passzív iva
dékgondozó olyan ívóhelyet választ, 
ahol az oxigén ellátás biztosított, és az 
ikrafalók nem mutatkoznak. Ezért ívik 
a ponty és több más halfaj a folyók 
frissen elárasztott, gyorsan melegedő, 
sekély vizében. Ez a környezet adja 
pont jó időben a legtöbb alkalmas élő 
táplálékot is. Az ikra ösztönös szétszó
rása, tárgyakra ragadása a megmaradás 
valószínűségét növeli. Az ikrafalók ne
hezen találhatják meg a növényzeten 
szétszórt ikrát. Az ívási idő kiválasztás 
annak genetikai rögzülése is hozzá tar
tozik több halfaj szaporodási politiká
jához.

A hőmérséklet szerint vannak hi
deg vízben, és vannak 18 °C-tól 27-28 
°C-ig minden vízhőmérsékleten ívó 
halfajok. A víz hőmérsékletétől függ az 
ikra és a szabad embrió fejlődésének 
az ideje. A hőmérséklet megválasztásá
nak az előnyei és/vagy hátrányai a hal
faj szaporodási politikájában érvénye
sülnek. A hideg vízben ívó halaknak 
nem bőséges a táplálék, tehát az ikra 
nagyobb, több tartaléktáplálékot kell, 
hogy tartalmazzon, a fejlődés is jóval 
tovább tart. Csak akkor van baj, ha a 
környezet megváltoztatásával, szeny-

nyezésével a megszokott ívóhely, pél
dául a pisztráng szaporodására alkal
matlanná válik, mint mára minden volt 
pisztrángos vizünk. Az évente több 
szakaszban (részletben) történő ívás is 
növeli az utódok életben maradásának 
esélyeit.

Nem ismerünk olyan halfajt, mely 
hely, idő, alkalom kiválasztása nélkül, 
csak a véletlenre bízva, „vaktában” le
rakná az ikráját. Az ívás és a vele kap
csolatos tevékenységek genetikailag 
rögzítettek, és megfelelő szertartás (ri
tuálé) szerint mennek végbe.

A szaporodási hely megválasztásá
ban az utód nemzedék megmaradása és 
fejlődése az elsőrendű szempont. Eb
ből a szempontból az édesvízi halfauna 
fajai igen változatosak, „találéko
nyak”, de nem az ívás, az ikra lerakása 
és megtermékenyítése a lényeges, ha
nem valamiféle előre gondoskodást 
sejtetve, az utódok életben maradása, 
fejlődése. Ha nem így volna, a fajnak 
már írmagját sem találnánk. Éppen ez 
ad komoly aggódásra okot, mert vi
zeinkben az ívásnak és az utódok meg
maradásának esélyét anyagokkal, 
vegyszerekkel, azután a halak szabad 
mozgását akadályozó gátak építésével 
és számos más módon elrontottuk.

A vízi élőhely minden zugát ki
használhatnák a halaink, ha az ívási 
politikájuk genetikailag nem lenne 
olyan mélyen gyökerező, szinte változ
tathatatlan. A folyóvízben ívó halak 
nem rakják le az ikrájukat állóvízben. 
Ha természetük szerint köves vagy ka
vicsos aljzatra ívnának, nem fognak 
iszapos aljzatra ívni. Hiába nyilvánít
juk védettnek, és súlyos pénzbüntetés
sel sújthatjuk ezen halak kifogóit, az 
éveik meg vannak számlálva a Tiszá
ban, Dunában, mert az ívóhelyeik tar
tósan vagy időnként szennyezettek, és 
a védett halfajok nem találják azt az ik
ra lerakására és annak életben maradá
sára alkalmasnak.

Európa halai között a folyóágyban 
és az ártéren ivók dominálnak, Ázsia 
és Dél-Amerika nagy folyóiban az 
áramló vízben ívó, lebegő ikrájú, az ár
téren fejlődő, megnövő halfajok domi
nálnak. Az afrikai nagy tavakban az 
ivadékgondozó és bölcsőszájú halak az 
őshonosak, de helyet találtak a folya
matosan szaporodó, lebegő ikrájú 
édesvízi heringfélék is.

Sokáig képzelték a halbiológusok, 
hogy a halak minden további nélkül,

természeti indíttatásból adódóan meg
keresik az alkalmas ívóhelyet, és köte- 
lességszerűen ott leívnak. Nem lehetett 
sejteni egy „előrelátó gondoskodás fé
lét” az ívóhely kiválasztása során. Azt 
tudtuk, ha egy darab idegen hal is van 
a füves telelőben, az oda kihelyezett 
ivarérett pontyok nem ívnak le. Raga
dozók jelenléte a nagyobb tavakban is 
elriasztja a pontyokat az ívástól. A ha
lak ívás előtt alaposan, nem csak fizi
kai alkalmasság szerint, hanem kémiai 
minőség szerint is megvizsgálják, 
„tesztelik” a vizet, amelyre bízni fog
ják a megtermékenyített ikrát.

A halak egyedei szaporodásának a 
kezdete, nevezetesen az ivartermékek 
kifejlődése -  mely a hal testében megy 
végbe -  a törzsfejlődés folyamán meg
egyezően alakult ki. A petefészek (ová- 
rium) kezdeménye már az egyedfejlő
dés korai állapotában megvan. De 
Vlaming (1974) alapján a női ivarsejt 
petefészekben történő kialakulása a 
következő folyamat szakaszokra oszt
ható: 1) Az őspetesejtek (archovo- 
cyták) mitotikus osztódási (szaporodá
si) szakasza. 2) Korlátolt növekedési 
szakasz, benne a redukciós osztódás 
(meiosis) megindulása és megállása 
metafázis előtt. 3) A follikulusz (tüsző
hám burok, tüsző) kialakulása. 4) Az 
endogén vitellogenezis (belső szikkép
ződés) szakasza. 5) Exogén vitel- 
lognezeis. Szik előanyag képződés 
hormon hatásra a májban és berakodás 
a petében. 6) Az anyagában kész pete 
várakozó állapota a végső érés előtt. 7) 
A pete hormon indukált végső érése 
(final maturáció). Átalakulás ikrává. 8) 
Az ikra ovulációja (kiszakadása a tü
szőhám burokból), az elszakadás a pe
tefészek falától. 9) Az ikra természetes 
lerakása, az ívás. 10) Ha az ívás vala
milyen okból nem történhet meg, ak
kor az ovulált ikra termékenyíthetősé- 
gének a csökkenése, megszűnése. 
A hal az ovulált ikrát elszórja ívás nél
kül. 11) A végső érésen át nem ment 
ikra részbeni felszívódása, ez a pete új
ra indulhat a legközelebbi ívási folya
mat során. Ha a végső érés már megin
dult, de valami okból megváltozik, 
vagy megáll, az ikrafejlődés már nem 
fordulhat vissza. Ez az ikra már teljes 
egészében tönkremegy.

Néhány megjegyzés az egyes sza
kaszokhoz. A tüszőhám réteg kialaku
lása védelmet biztosít, és hajszálerek 
behatolásával táplálék (anyag) ellátást,
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és szteroid hormonsejtek kialakulásá
val az ikra fejlődés hormon szabályo
zását is lehetővé teszi. A környezet vi
szonyai hatással vannak a pete fejlődé
sére, a szik berakodás idejére és gyor
saságára. A halak petéjének végső éré
se csak az ívóhely megkeresése, letesz- 
telése után következhet be. A háromfé
le hormonhatás láncolata a hipotala- 
muszban felfedett dopamin gátlás 
megszűntével indulhat el. Ezt a gátlást 
az ívóhely minden oldalú alkalmassága 
oldja fel. A dopamin gátlás megszűné
sével -  már az alkalmas ívóhelyen - , 
kiszabadul a termelő idegsejtekből a 
gonadotróp releasing hormon (GtRH),. 
Ennek a hormonnak egyetlen „felada
ta”, hogy a közeli hipofízisbe (agyala
pi mirigybe) jutva a gonadotróp hor
mont termelő sejtekből az ott tárolt 
gonadotróp hormon (GtH) egy részét 
kiszabadítsa (release), mely a vérpá
lyán keresztül és az ovárium kapilláris 
ereinek közvetítésével az ovárium fol- 
likuluszainak a falába jut. Itt indukálja 
a follikulusz falában termelődő szteroi- 
dot, hogy „hajtsa végre” a petében a 
végső érés folyamatát. Ismerve a kü
lönböző, -  a szaporodás folyamataiban 
résztvevő -  hormonféleségek szerepét 
a GtRH-t INDÍTÓ hormonnak, GtH-t 
HÍRVIVŐ HORMONNAK és a fol
likulusz falában termelődő szteroid 
hormont -  mely a végső érést indukál
ja -  VÉGREHAJTÓ hormonnak ne
vezhetjük. Ez az egymásba kapcsolódó 
hormonlánc szintén a szaporodás fo
lyamatának a biztonságát, eredményes
ségét szolgálja.

Az 1950-es évektől rohamlépésben 
fejlődött a halak mesterséges -  hor-. 
monkezelés útján történő -  szaporítása. 
Ez előtt csak néhány haszonhalfaj 
(ponty, csuka, süllő, harcsa) félmester
séges szaporítása terjedt el.

Természetes íváskor az ivarérett és 
ívásra anyagilag felkészült halak 
összegyűjtik az ívóhely értékelhető be
nyomásait. Ezek a benyomások inge
rek formájában összegződnek az agy 
hipotalamusz részében. Amikor az 
összegződő ingerek kikapcsolják a 
dopamin gátlást, tíz aminosavból álló 
ideghormon -  mely a gerincesekben 
csaknem megegyező -  elindítja azt a 
hormonhatás láncolatot, melynek ered
ménye az ikra végső érése és az érett 
ikra ovulációja. Mesterséges szaporí
táskor laborban előállított, mesterséges 
hipotalamusz hormonnal, vagy ivar

érett hal (ponty) hipofízis vizes kivona
tát adagolva az ikrás és tejes halakba -  
az ívóhely környezet tényezőit kikap
csolva -  a beadott hormonokkal a sza
porító laboratórium medencéiben indu
káljuk a pete végső érését. A végső 
érés befejeződése után a szteroid mara
dék molekulái visszajutnak a vérpá
lyán keresztül a hipotalamuszba (vagy 
a hipofízisbe). Ez végül is a hipofízis 
gonadotróp hormonjának a teljes kiürí
tését indítja el. A gonadotróp hormon 
áradat az addig a follikuluszokba zárt, 
megtermékenyítésre érett ikrát a fol- 
likuluszból kiszabadítja, az az ovárium- 
ban folyós ikra formájában összegyű
lik, és kész a kilövellésre. Ezt a petefé
szek faláról történő leválást nevezzük 
ovulációnak. Az ikra kilövellése az 
ívással következik be a tejes halak in
gerlésének a hatására. Az ikrás hal rész
letekben löki ki az ovulált ikrát. Azt is 
bebizonyították, hogy a végső érés, az 
ovuláció, és az ívás három, egymással 
össze nem függő folyamat, melyeket 
más és más hatások idéznek elő.

A hormonnal indukált mesterséges 
ovulációt (ívást) úgy idézzük elő, hogy 
mesterséges ideghormonnal, vagy hi
pofízis kivonat kétszeri adagjával ki
kapcsoljuk az ívás szempontjából lé
nyeges környezeti tényezőket, így a 
végső érés és az ovuláció folyamatai a 
laboratórium medencéjében is végbe
mennek. A medencében nem ívó halak 
esetében az érett ivartermékek mester
séges elvételét (lefejését), a terméke
nyítést megfelelően el kell végezni. 
A megtermékenyített ikra alkalmas 
keltető edényekben kikeltethető, a sza
bad embrió védetten nevelhető, a nyílt 
úszóhólyagú halak lárvái itt vehetnek 
levegőt, sőt már első táplálékukról is 
lehet a keltető edényben gondoskodni.

A halfajok eltérő szaporodási poli
tikája ismertetése céljából írjuk le a 
vadponty, csuka, harcsa, süllő és ke- 
csege természetes szaporodásának tör
ténéseit.

A vadponty eredetileg Európában a 
Fekete-tenger folyóiban őshonos. A fo
lyók közép és alsó szinttájainak lassú 
folyású, vagy álló vizű részein, elsősor
ban iszapos helyeken él. Az iszapban 
táplálékért turkál. 16-17 °C-nál mele
gebb vízben ívik. Megvárja a folyók 
tavaszi áradását, amikor tartózkodási 
helyéről nagy csapatokban vonul oda, 
ahol az áradás a folyó természetesen 
felépült „gátját” áttöri, és az árteret

visszafelé folyva árasztja el. Az árterek 
általában füves mezők, melyeken a víz 
szétterülve leejti hordalékát, megtisz
tul, felmelegszik. Ezen a frissen el
árasztott ártéren -  számos más hal mel
lett -  ívik a ponty is. A frissen elárasz
tott területen még nincsenek ikrafalók. 
A sok növényi hulladékon a baktériu
mok és a velük táplálkozó egysejtűek 
és rotatóriák (kerekesférgek) pont ak
korra szaporodnak el igen nagy szám
ban, amikor az ikra kikelt, és a szabad 
embrió levegőt vett. így a lárva és 
zsenge ivadék bő táplálék közepette, 
ellenségtől szinte mentes környezetben 
nőhet fel. Az ártéren az ívás sikerét 
csak a hőmérséklet tartós csökkenése 
és/vagy a rövid elárasztás veszélyeztet
hette. Egyhónapos kor után a ponty ve
szélyérzéke kialakult, és vízszint csök
kenéskor a mélyebb helyekre, vagy a 
folyóba menekült. Ahol a tavaknak ár
tere volt, ott a tóban élő vadponty ide 
vonult a tavaszi áradás során, a sikeres 
ívás céljából. A pontyok a Dunában a 
delta vizein kívül a Kopács melletti 
Dráva-Duna szögben és a Szigetköz 
elárasztott vizeiben ívtak sikeresen. A 
Tiszán az utolsó nagy ponty vonulást az 
ötvenes években észleltük, amikor az 
Al-Dunáról felvonuló pontyrajok a 
magyar árterekre vonultak ívni. A halá
szok ezekből jelentős zsákmányt ejtet
tek. A Vásárhelyi Terv tározóinak mé
lyebb részeit ki lehetne alakítani ponty 
ívó és ivadéknevelő helyekké. Ha erre 
meglenne a hajlandóság. Ezeket a he
lyeket a szaporodás folyamataival tisz
tában lévő szakembernek kellene meg
tervezni.

A csuka. Állóvízi, a parti növény
zetet leselkedő helynek felhasználó faj. 
Korán -  Mátyás napkor (február 25.) -  
hideg vízben kezd ívni. íváskor a füves 
árterekre vonul vagy a tó nádas övén 
kívüli rövid füves, zsombékos elárasz
tott helyein párosán ívik, az ikrája szét
szórva a tárgyakra ragad. Az ikra szik 
anyaga nagy, kb. 2 mm átmérőjű. A 
zsenge ivadék az alsóbbrendű rákokat, 
az itt ívó más halak zsenge ivadékát, 
vagy a rovarlárvákat fogyasztja, de ki
sebb fajtársait sem kíméli. A Velencei
tóban az ötvenes években a halászok 
varsával igen sok ívó csukát fogtak, a 
kifejt ikrát „kaviárnak” adták el. De ez 
nem csökkentette akkor a csukaállo
mányt. A Balatonban Alsóörsnél a 
partközeli vizekben sok ívó csukát fog
tunk borítóval, és a megtermékenyített



ikrát kikeltettük. A csuka természetes 
szaporodásának az elmaradása valószí
nűleg a vizek parti övének a vegyi el
szennyeződésére vezethető vissza. A 
csukának is mint a pontyfélék lárvái
nak levegővételre a viz felszínére kell 
jönni. Ezeknek a halaknak a lárvái ap
ró részletekben „harapva” a levegőt, 
töltik meg úszóhólyagjukat. Ha a víz 
erősen hullámzik, nem tudják a levegő
vételt elvégezni.

A süllő. A süllő hímjei -  nálunk áp
rilis elején -  „fészket”, ívóhelyet tisz
togatnak. Ez vagy a fák vízbe lógó 
gyökerein, vagy a tó kemény aljzatú 
helyein történik. Az ovulált ikrájú ikrás 
süllők a fészkeket őrző tejeseket kere
sik, és a fészke felett forgolódva ada
gokban leívnak. Az egyes ívási szaka
szok között annyi idő van, hogy az 
előbb lerakott ikra megduzzadhat, így 
az ikraszemek laza csomókban ragad
nak egymáshoz és az aljzathoz. Az ik
ra átlátszó. Pigment anyagot sem az 
embrió, sem a lárva nem tartalmaz. így 
a süllő szabad embriója és lárvája (az 
ikrahéjon kívüli, korai fejlődési állapo
tokban) igen érzékeny a káros napsu
garakra. Azt tapasztalták, hogy a süllő 
tiszta, átlátszó vízben nem ívik. Az ik
rában nagy zsírgömb látható. Kezdet
ben a tejes hal a lerakott ikrát őrzi, de 
ez nem tart a kikelésig. A kikelt szabad 
embrió folyamatosan „gyertyázik”, 
fölfelé úszik és megfordulva mozdulat
lanul süllyed, majd újra felfelé úszik. 
Ezzel a viselkedéssel a szabad embriók 
szétszóródnak a tó nyílt vizében és el
kerülik a megevést. Az úszóhólyag 
megöltéséhez nem kell a felszínre jön
ni levegőt venni. Az úszóhólyag gáz
elegy ét a vérből választja ki a lápva. 
A táplálkozás az ikra lerakásától szá
mítva a 16-22 nap után kezdődik. 
A süllő lárvája, ivadéka csak félho
mályban látja meg és kaphatja el az al
sóbbrendű rákokból álló táplálékát. 
A legtöbb alsóbbrendű rák is fénykerü
lő, érzékeny a nap káros sugaraira, így 
lárva és zsenge ivadék a plankton korig 
-  csoportokba verődve -  szinte együtt 
él a táplálékával és 1,5-2 cm-esre nő. 
Természetes viszonyok között ekkor 
tér át a ragadozó életmódra és elválik a 
rajtól. Ilyenkor észlelhetjük a kanniba
lizmus jelenéségét. A raj nagyobbjai 
elkapják a kisebbeket, elmaradottakat. 
Ha az ivadék zöme nem tud áttérni a 
ragadozásra, vagy nincs nagyobb rák
táplálék (például Mysis-féle), akkor az

ivadék csak gyufaszál nagyságúra nő, 
ez már nem bírja ki a telet. A jó süllős 
vizek zavarosak, ezekben a vizekben a 
süllő jól „lát”, és ha tápláléka van, 
gyorsan fejlődik.

Harcsa. A harcsa meleg vízben ívó 
hal. A tejesek folyókban, ártereken nö
vő fák szoknya alakúan szétterülő vízi 
gyökerein tisztogat „fészket”. Ide várja 
az ovulált ikrájú nőstényt. A fészekre 
párban ívnak. A lerakott ikrát a tejes 
hal valameddig őrzi, és az ikra felett 
hajtja a vizet. A kikelt szabad embriók 
a fészek legsötétebb helyén csoporto
sulnak, és a farkuk ritmikus mozgatá
sával cserélik maguk körül a vizet. 
A táplálkozás megindulása után, ami
kor a raj felbomlik, egyedileg keresnek 
pihenő, rejtekhelyét, ahonnan csak táp
lálkozni jönnek elő.

Kecsege. A tokfélékhez tartozó ha
lak között hazánkban az egyedüli, 
mely egész életét folyóinkban tölti. 
A többi tokféle halfaunánkból eltűnt, 
mert a Dunán épített gátak a tengerből 
ívásra irányuló felvándorlásukat aka
dályozzák. Folyóinkban, ahol valami
kor gazdag kecsege állomány volt, az 
állományuk valószínűleg az ívóhe
lyeik tönkremenetele következtében

évről-évre csökken. A kecsegék a fo
lyó kavicsos, iszapmentes helyein ív
tak. A Tiszában a lösztalajban képző
dött kemény, meszes képződmények 
ágya, melyek közül az áramlás az isza
pot kimosta, igen alkalmas a kecsege 
és több más folyóvízi hal ívóhelye, 
halbölcsője volt. A folyók lökésszerű, 
vagy tartós szennyezései ezeket az 
ívóhelyeket szinte teljesen tönkretet
ték. A kecsegék folyóvízben végbeme
nő szaporodási folyamatairól igen ke
veset tudtunk. Rendszeres ivadékolás
sal nem valószínű, hogy a kecsegeállo- 
mányt helyreállíthatjuk, mert a meg
nőtt példányok a jelenlegi vízszennye
zések miatt nem találnak megfelelő 
ívóhelyet, és nem képesek eredménye
sen szaporodni. Folyóvízi halaink ki
veszőben vannak, és ott a halászat 
ezért halódik.

Eddig minden passzív ivadékgon
dozó halfajnak megtalálták és kidol
gozták a hormonkezeléses, mestersé
ges szaporítási módszerét. Ez adhat re
ményt, hogy folyóinkat, tavainkat is 
népesíthetjük évről évre olyan fejlődé
si állapotot elért apró halakkal, me
lyeknek a megmaradása már valószínű 
az ottani viszonyok között.

FORGALMAZÁSA, 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS KÉSZÍTÉSE

Felvilágosítás és megrendelés: 
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Megfigyelések
a süllő mesterséges szaporításával

kapcsolatban
Müller Tamás1, Bódis Márk1, Nyitrai Gábor2

V___________________________ _____________________________

A gazdaságilag fontos halfajok 
között hazánkban a süllő az 
egyetlen, amelyet nem a kel

tetőházakban általánosan alkalmazott 
módszerekkel szaporítanak (hormonin
dukció, ikrafejés, inkubálás Zuger- 
üvegben, majd keltetés). A termékenyí
tett ikrát fészekre ívatva szerzik be, 
leggyakrabban természetes vizekből, 
ritkábban halastavakból, tavi ketrecek
ből, vagy akár betonmedencékből. 
Utóbbi esetekben az anyahalakat 
hipofizálni is szokták. A fészek anyaga 
lehet természetes, vagy mesterséges 
eredetű is. Többnyire finom szálas 
anyagból készül, amire az ikra ráragad. 
Az így nyert ikrát előnevelő tavakban, 
vagy permetkamrában keltetik (lásd: 
Halászat 2004/4 és 2005/1: Süllőkelte
tés a gyakorlatban I-IL).

A természetes ívást kiváltó ténye
zők (hőmérséklet, áradás-apadás, lég
nyomás, megfelelő ívóhely stb.) válto
zékonysága miatt a süllőszaporítás

nem minden esetben tervezhető. A kel- 
tetési közeg sem mindig megfelelő. 
Van, hogy a fészkek méretezésével, 
van, hogy az anyagával van gond. Sok
szor előfordul, hogy az ikra nem 
egyenletesen terül, hanem csomókban 
áll, ami maga után vonja azt a tényt, 
hogy nincsen kihasználva a süllő 
anyákban rejlő reprodukciós képesség.

Az utóbbi években több hazai kuta
tóintézetben folytattak kísérleteket a 
süllő száraz tápra alapozott intenzív 
nevelésére (VE, Georgikon Kar, Keszt
hely; Kaposvári Egyetem; HAKI). Az 
eredmények biztatóak. A tápos nevelés 
tavi előnevelt haltól a télálló egynyara
sig, illetve étkezési méretű hal nevelé
se recirkulációs rendszerben már 
megy, azonban a szezontól független 
szaporítás, és az intenzív lárvanevelési 
módok, amelyek a zárt rendszerű halte
nyésztési technológiák számára alap
vető fontosságúak még nem kidolgo
zottak.

A süllő természetes, félmesterséges 
-  hormonkezelés után fészekre ívatva -  
és mesterséges szaporítási eredményei
ről több hazai és külföldi szerző szá
molt be. Cikkünkben a süllő indukált, 
mesterséges -  a természetes ívási idő
ben és azon kívül végzett -  szaporítá
sáról szerzett tapasztalatainkat szeret
nénk közzétenni.

Anyahalak beszerzése, tartása

Kísérleteinket 5 ciklusban végez
tük, melyből négyet a VE Georgikon 
Kar keszthelyi hallaboratóriumában, 
egyet Rétimajorban folytattunk le (áp
rilis 11-16.). A keszthelyi kísérletek 
időrendjét az 1. táblázat mutatja. Az it
teni vizsgálatokban használt anyahalak 
két helyről származtak: Rétimajorból 
az Aranyponty Rt., illetve Fonyódról, a 
Makkos és Társa Kft. tavaiból.

2005. február elején az Aranyponty 
Rt. rétimajori telepéről 8 ikrás és 10 te
jes süllőt (1424-1870 g) tettünk be egy 
2 m mély, 12 m3 térfogatú körmeden
cébe. A szaporítási kísérletek során 
kiscsoportokat alkottunk, amiket egy 
600 literes, külső szűrővel ellátott fűt
hető kádba telepítettük át.

Áprilisban a Fonyódról származó 
süllőanyákat (4 ikrás és 4 tejes: 
798-1207 g) közvetlenül ebbe a fűthe
tő kísérleti rendszerbe telepítettük. 
A víz hőmérsékletet a kísérlet idején az 
1. táblázat mutatja.

Hormonkezelés, ikrakezelés:

A hormonadagokat (1. táblázat) 
0,9%-os NaCl oldatban jutattuk be a 
hasüregbe, a hasúszó tövénél (1. kép). 
Az ikraszórás megkezdésekor az ikrá- 
sokat kiemeltük, nedves törölközőbe1. kép: Süllő oltása altatás nélkül

1 Veszprémi Egyetem , Georgikon M ezőgazdaságtudom ányi Kar, Keszthely
2 Aranyponty Rt., Sáregres-Rétimajor



2. kép: Ikrafejés

1. táblázat: A Keszthelyen lefolytatott kísérletek összefoglaló táblázata
(* NE-Nemzetközi Egység, hCG - human chorion gonadotropin** 

DHP -  17,20 beta-dihydroxy-4-pregnen-3-one)

csavartuk és az ikrát száraz műanyag 
edénybe fejtük le (2. kép). A hímekből 
vagy automata pipettával fogtuk fel a 
tejet, vagy közvetlenül az ikrára fejtük 
azt, és az ún. száraz termékenyítési el
járással termékenyítettünk (3. kép). 
A  spermiumokat állott csapvízzel akti
váltuk, majd egy perces kevergetés 
után a Woynarovich-féle termékenyítő 
oldattal duzzasztottuk az ikrákat. A ter
mékenyítő-oldatot 3-4 alkalommal 
cseréltük. Az ikraduzzasztás végezté
vel (~ 45-50 perc) az összetapadást ép
pen megkezdő ikrákat tanninos oldattal 
(5 g csersav / 10 liter víz) is kezeltük 
3x15 másodpercig. Ezt követően 
Zuger-üvegbe helyeztük az ikrákat (4. 
kép). A  vízáramlást az ikramennyiség 
és fejlettségi állapot függvényében 
(1-5 liter/perc) szabályoztuk.

Abban az estben, amikor a kezelt 
halak elszórták az ikrákat, azokat a me
dence aljáról összegyűjtöttük. Az „ik
ralemezeket” nagy felületük miatt 
óriás Zugerben keltettük

Kísérleteinkben -  bár nem altat
tunk -  egy hal sem pusztult el.

A rétimajori kísérletben 5 süllőpár
ral dolgoztunk. A süllő anyákat 
(1600-2000 g) egy menetben oltottuk 
(6 mg/ponty hipofízis/hal), majd a ke
zelésüket követően a pontyszaporítás
ban alkalmazott technikával 4 ikrás 
ivarnyílását bevarrtuk. A tejeseket és az 
ikrásokat együtt tartottuk, a kádjukba 
süllőfészket helyeztünk. A hímek né
hány óra alatt „elfoglalták” a fészke
ket, és a közelítő ikrásokat násztáncuk
kal, bólogatva fogadták.

Főbb megfigyeléseinket az aláb
biakban foglaljuk össze:

• A természetes ívási idő előtt („mes
terséges tavaszhatás” kiváltásával,
hőmérsékletemeléssel + hormonin
dukcióval) a süllő anyák leszaporít- 
hatók. A halak beérése hosszabb 
időt vesz igénybe, azonban ovulá- 
ciós idő intervallumuk szűkebb, 
mint a természetes szezonban - 
csak hormon indukcióval -  történő 
kísérleteknél. Lengyel kutatók fo
kozatos hőmérsékletemeléssel (12 
°C-ig) majd humán chorion 
gonadotropin (hCG) különböző 
adagjaival kezeltek süllő anyákat. 
A halak beérési ideje átlagban 66- 
70 óra között mozgott, nagy egyedi 
szórással (±5; ±9 óra). Ez az ered
mény azt igazolta, hogy a gyors hő-
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3. kép: Süllő tej fejése süllő ikrára

mérséklet emelés okozta esetünk
ben az ovulációs idő kitolódását, és 
nem az alkalmazott hormonadag és 
hormonkombináció különbözősé
ge. A 17, 20beta-dihydroxy-4-preg- 
nen-3-one (DHP) az első kísérleti 
ciklusban nem indukált ovulációt. 
A DHP-re -  angolna kísérletek 
eredményei alapján -  csak a ván
dorló sejtmag állapotában lévő ooc- 
iták érzékenyek, amikor is a keze
lést követő 10-12 óra között 
megindul hatására az ovuláció.

• A süllő az igen gyors hőmérsék
letemelést (2-3 nap alatt 5 fokról 
12 fokra) számottevő ikraminőség 
romlás nélkül elviseli.

• A más halfajoknál alkalmazott ik
rakezelési eljárások (Woynarovich

4. kép: Zuger üveges ikrakeltetés

féle termékenyítő oldat használata, 
tanninos kezelés) alkalmasak a sül
lőikra ragadósságának megszünte
tésére és Zuger-üvegben való kelte
tésére. Erről más szerzők is beszá
moltak már.

• 130-190 gramm lefejt ikrából (ami 
az ikrások testtömegének ~ 10%-a) 
260 000-380 000 db ovulált ikra
szemet nyerhetünk (2 miihó ikra/kg 
száraz ikramennyiséggel számol
va), ami ~80%-os termékenyülést 
figyelembe véve 250 000-304 000 
elúszó lárvát jelent anyahalanként.

• A tejes halakat több héttel a fejésük 
ut£n (12-16 °C-on tartva) újabb 
hormonkezeléssel ismételten ter
mékenyítőképes sperma leadásra 
lehet késztetni.

• A természetes ívási időn kívüli sza
porításból származó süllő ikra al
kalmas volt fajok közötti hibridizá
cióra is (süllő ikrás x kősüllő tejes 
91,5-98-os termékenyülés!).

• Az ivarnyílás bevarrásával, mint a 
pontyszaporításban általánosan al
kalmazott technológiai lépéssel, 
nem sikerült érett ikrát fejnünk. 
(A Rétimajorban bevarrt süllőikrá- 
sokat sem násztáncuk közben, sem 
násztáncuk után kiemelve és a be- 
varrást felvágva nem tudtuk lefejni. 
A has megkeményedett, „beda
gadt”, a hal ezekben az esetekben 
nem ovulált.)

• Abban az esetben, amikor a süllő
anyák „megelőztek” minket -  a tar
tó medence aljára szórták el ikrái
kat - , az ikralemezeket összegyűj
töttük és óriás Zugerben keltettük, 
így is sikerült lárvát nyernünk, a

termékenyülési és kelési százalé
kok azonban jóval gyengébbek vol
tak, mint a lefejt ikráé.

• Megfigyeltük néhány süllőpár 
násztáncát. Nehéz eldönteni, hogy 
a keringő nőstény mikor kezdi 
szórni az ikráit. Többször tapasztal
tuk, hogy a nőstény néhány próba 
körrel „végigméri” a hímeket ikra
szórás nélkül. Megfigyelésünk 
alapján úgy gondoljuk, hogy ered
ményesebb, ha a tejes viselkedését 
figyeljük. A tejesek a mások által 
leírt viselkedési mozdulatokon túl 
(kifeszített hátúszók, a fészek köze
pe felé szögben lehajtott fej, kopol
tyúfedők széttárása, fejrázás) a 
nász végén gyors hullámszerű re
megéssel préselik ki magukból a 
spermát. Az első ilyen „remegő” 
mozdulatsort követően, a mellőlük 
kiemelt ikrások folyós ikrát adtak.

• Érdekességként említjük meg, 
hogy az indukált szaporítással (fo- 
nyódi süllőkből) nyert lárvákból 
120 000-et (ikratömegből számol
va) helyeztünk ki a Makkos és Tár
sa Kft. fonyódi telepének egyik elő
nevelő tavába. A planktonos előne
velés után 45 000 3-4 centiméteres 
süllőivadékot fogtak vissza. Ez az 
eredmény természetesen elsősor
ban az előnevelést minősíti (kiváló 
tóelőkészítés), ami azonban a mes
terséges szaporításból származó 
előnyöket használta ki (jó minősé
gű, egészséges ivadék és időben 
tervezhető telepítés).

További vizsgálatok szükségesek 
ahhoz, hogy az ovulációs idő csopor
ton belüli nagy szórását lecsökkentsük 
a halakat jobban szinkronizáljuk, és 
így az ivartermékek idő előtti leadását 
kiküszöböljük. A következő években 
megpróbáljuk ezeket a kérdéseket tisz
tázni, hogy a süllő mesterséges szapo
rítása széles körben alkalmazott mód
szer lehessen.

Köszönetét szeretnénk mondani
Lévai Ferencnek és Lévai Péternek, 
valamint a Makkos és társa Kft.-nek a 
kísérleti halakért, valamint technikai 
segítségükért. Ugyancsak köszönjük 
Dr. Anda Angéla és Dr. Bercsényi Mik
lós egyetemi tanároknak munkánk so
rán nyújtott segítségét. A kísérletek 
részben az OTKA T 048289 sz. projekt 
pénzügyi támogatásával folytak.



Egy új, feltehetően távol-keleti 
eredetű galandféreg, 

az Atractolytocestus huronensis 
előfordulása Magyarországon 
tenyésztett pontyok belében

1Molnár Kálmán, 2Csaba György, 1Székely Csaba, * 3Majoros Gábor

Amióta a halak világméretű szállítása, és új biotópba 
való átvitele mindennapossá vált, nem kelt feltűnést, 
ha a hazai halakon egy korábban ismeretlen parazita 

jelenik meg. Szerencsére ezek az esetek többségében csak 
jelenlétükkel szaporítják a halakon egyébként is található 
paraziták számát, máskor azonban jelentős kórokozóknak 
bizonyulnak. Az utóbbiak közül elég említeni a pontyivadék 
belét fertőző Bothriocephalus acheilognathi galandférget, az 
ivadékponty uszonyain göböket alkotó Thelohanellus nikol- 
skii nyálkaspórást, vagy az angolnavészt okozó Anguillicola 
crassus nevű fonálférget. A ponty újabb élősködői általában 
a kői exportjával jutnak el Európába, de számos korábban 
csak a Távol-Keleten ismert pontyparazita gazdagította már 
a kórokozók számát Európában a telepített amuri pontyvar- 
iáns, az amuri tőponty Szovjetunióba történt importja útján 
is. A következőkben egy hazánkban csak néhány éve megje
lent, de azóta széles körben elterjedt galandféreg előfordulá
sáról és jelentőségéről számolunk be. 1

Az Atractolytocestus huronensis galandférget 2001-ben 
mutattuk ki tógazdaságban tenyésztett pontyokból. Kezdet
ben idősebb halakban találtuk meg, de később az ivadékban 
is gyakran észleltük. Az élősködő felismerése nem volt egy
szerű, mert lévén egyik tagja a szegfűférgeknek, feltételez
tük, hogy a néhány mm-es példányok a pontyban gyakori 
Khawia sinensis-nek, vagy a ritkábban előforduló 
Caryophyllaeus fimbriceps-nek fiatal egyedei. Kiderült 
azonban, hogy ezek a 3-15 mm-es férgek már kifejlett egye- 
dek, s csak távolabbi rokonságban állnak az általunk már is
mert Khawia és Caryophyllaeus fajokkal. Mivel a szakiroda- 
lomból már értesültünk arról, hogy Oroszországban az emlí
tett fajok mellett előfordul már a Markewitschia sagittata 
nevű élősködő, nyilvánvalónak tűnt, hogy a kimutatott új fajt 
ezzel lehet azonosítani. Csupán részletesebb vizsgálat után 
derült ki, hogy ezeknek a férgeknek lényegesen kevesebb 
heréje van mint az Amur-medencéből és Japánból ismert 
egyedeknek, s morfológiailag megegyeznek az Észak-Ame
rikából leírt, de bizonyosan kelet-ázsiai eredetű, elcsö- 
kevényesedett heréjű, parthenogenetikus, Atractolytocestus 
huronensis-fajjal.

Az élősködő általában 0,7-1,5 cm méretű egyedei tipiku
san a ponty belének legelső szakaszán találhatók meg, ahol 
fejükkel tartósan rögzülnek a bélfalhoz. Az élősködő megje
lenéséről, elterjedéséről, morfológiai jellemzőiről valamint 
kórhatásáról két tudományos közleményt írtunk nemzetközi 
szaklapokba. (Majoros, G., Csaba, Gy., Molnár, K. (2003): 
Occurrence of Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958 
(Cestoda: Caryophyllaeidae), in Hungarian pond-farmed 
common carp. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol. 23: (4), 
167-175. Molnár, K., Majoros, G., Csaba, Gy., Székely, Cs. 
(2003): Pathology of Atractolytocestus huronensis Anthony, 
1958 (Cestoda: Caryophyllideae), a parasite of North 
American origin in Hungarian pond farmed common carp. 
Acta Parasitologia. 48 (3): 222-228). Jelen munka a fenti 
közlemények kivonatos összefoglalása a hazai halas szak
emberek részére.

Egy kelet-magyarországi tógazdaságból az Országos 
Állategészségügyi Intézetbe rutinvizsgálatra küldött két- 
nyaras pontyok belében 2001. július 28-án találtuk meg el
ső ízben ezeket a galandférgeket. A fertőzöttség prevalen- 
ciája 100%-os volt és a halakban 4-20 féreg volt találha
tó. Ezt követően ugyanebből a halgazdaságból 2001 au
gusztusában beküldött ponty tételben a vizsgált 100 db 1+ 
korosztályú pontyból 11-nek a beléből voltak kimutatha
tók a férgek. 2001 októberében a fenti tógazdaság hasonló 
korosztályú egyedei mellett Magyarország egy dunántúli 
régiójában lévő halgazdaságból származó mintában állapí
tottuk meg a férgességet, ahol mind a száz 1+ korosztályú 
ponty fertőzöttnek bizonyult az illető galandféreg egye- 
deivel.

2002 tavaszán az előző gazdaság ugyanazon állományá
ból és további két gazdaság áttelelt ivadékából is kimutattuk 
az élősködő egyedeit, és több esetben diagnosztizáltuk az 
élősködőt Csehországi importból származó, tavakba ki nem 
helyezett árupontyokban is. Az ivadék fertőzöttségét első íz
ben másfél hónapos pontyokból 2002-ben július közepén 
mutattuk ki. Ezek belében kifejlett, de petéket még nem tar
talmazó Atractolytocestus huronensis egyedek voltak megta
lálhatók (1. kép)

'MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete, 2Országos Á llategészségügyi Intézet,
3SZIE Állatorvos-tudományi Kar
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2002-től az élősködőt az ország legkülönbözőbb gazda
ságaiból, és különböző korosztályú halaiból tudtuk kimutat
ni. Az ivadék fertőzöttsége azért volt meglepő, mert a rokon 
Khawia sinensis faj jellegzetesen az egy évnél idősebb halak 
parazitája. Érdekes módon az élősködő a további években is 
rendszeresen előfordult a Csehországból importált pontyok
ban. Meglepő hogy a rendkívül felkészült cseh parazitológu- 
sok ezt a parazitát sokáig nem tudták kimutatni.

A pontyok diagnosztikai rutinvizsgálata során már 2002- 
ben feltűnő volt, hogy a korábban általánosan előforduló 
Khawia sinensis és Bothriocephalus acheilognathi fertőzött
i g  jóval kevesebb esetben volt kimutatható. A vizsgált 
pontyivadék mintegy 3%-a volt K. sinensis-szel, 7%-a B. 
acheilognathi-vdl fertőzött. Az A. huronensis egyedekkel 
fertőzött halakból a fenti két galandféreg-fajt csak elvétve 
tudtuk kimutatni. Az utóbbi három évben végzett vizsgála
tok ezt a megfigyelést megerősíteni látszanak, s arra utalnak, 
hogy Magyarországon az A. huronensis a ponty leggyako

1. kép: Nagyszámú Atractolytocestus huronensis egyed 
fertőzi a ponty belének első szakaszát

(Dr. Csaba György felvétele)

3. kép: Két Atractolytocestus huronensis galandféreg egyed 
ponty beléből. Az elvékonyodó nyaki rész az egyiken 

lándzsa-szerű, a másikon gombszerű feji véget különít el 
a féreg testétől. (Dr. Majoros Gábor felvétele)

ribb galandféreg fajává vált (2. kép), és a korábban gyakori 
fajok viszonylag ritkábban kerülnek diagnosztizálásra.

A férgek ez ideig kizárólag a ponty (Cyprinus carpio) 
belében voltak megtalálhatók. A velük esetenként egy tóban 
tartott ezüstkárász, aranyhal, amur és fehér busa beléből a 
férgek nem kerültek elő.

Az Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958 fajként 
meghatározott élősködő morfofógiai jellemzői a követke
zők: A magyarországi példányok fixálás utáni hossza 3-9 
mm között váltakozik, a szélességük a testhosszal arányosan 
maximum 0,5-1,2 mm (n = 35). Élő állapotban 7-15 mm 
hosszúra is megnyúlnak. A nyugalmi állapotban a féreg feji 
része (scolex) nyílhegy alakú (3. kép), amit az élő állat két- 
háromszorosára megnyújtani, illetve széles gömbölydedre 
összehúzni képes. Ezért fixálás során a scolex keskeny lán
dzsahegy vagy gomba alakú is lehet. A scolexen horgok 
vagy bothriumok (szívógödrök) nincsenek. A scolexet a test
tel a test szélességének felével keskenyebb nyak köti össze.

2. kép: A ponty bélfalába kapaszkodó Atractolytocestus 
huronensis egyedek. Sztereo-mikroszkópos felvétel

(Dr. Székely Csaba felvétele)

4. kép: Atractolytocestus huronensis egyedek a ponty 
belében. A féreg feji vége a bélhámba mélyen befurakodott. 

Szövettani készítmény
(Dr. Molnár Kálmán felvétele)

O/l



A kupakos peték oválisak, 0,05 x 0,03 mm nagyságúak és a 
gazdából való kiürüléskor lárvát nem, csak zigótát tartal
maznak.

Természetesen ezek a zoológiái jelllemzők kevésbé érde
kesek a halgazdák számára, őket inkább az érdekli, hogy va
jon az új élősködő megjelenése milyen veszélyeket hordoz a 
haltenyésztésre nézve. Biológiai szempontból az a féreg ér
dekessége, hogy inaktív heréje miatt a legtöbb galandféreg- 
től eltérően szűznemzéssel szaporodik, ezért hirtelen gradá- 
ciókra képes az ágascsápú rákokhoz és kerekesférgekhez ha
sonlóan. Eddigi véleményünk szerint az új élősködő apró 
mérete miatt nem rendelkezik a Bothriocephalus-hoz, vagy 
Khawiá-hoz mérhető kórokozó képességgel. Nem vitás, 
hogy a megtelepedés helyén súlyosabb fokú elváltozásokat 
okoz, mint az előbbi két faj, mivel fejét mélyen befúrja a 
hám mélyére, és itt a bélhám pusztulását okozza (4. kép), 
azonban kisebb méretei folytán jóval kevesebb emésztett ta
karmányt von el a hal szervezetétől, mint a hal belét gyakran 
teljesen kitöltő nagyobb galandférgek. Előzetes megfigyelé
sünk, mely szerint az A. huronensis-sel fertőzött halakban 
ritkábban fordulnak elő a nagytestű Khawia és Bothrio- 
cephalus egyedek, bizakodásra adhat okot. A paraziták kö
zött ugyanis létezik egy bizonyos konkurencia, s ha ez a 
khawiózis ritkább megjelenésében nyilvánulna meg, az in
kább előnyös lenne.

Az Atractolytocestus huronensis-fajról tudni kell, hogy 
egyéb Caryophyllida galandférgekhez hasonlóan ízeletlen 
testtel rendelkezik, és csővájó férgek, esetükben a 
Limnodrilus hojfmeisteri és L. udekemianus fajok a 
köztigazdái. A halak a fertőzött férgek elfogyasztása útján 
fertőződnek, tehát az ivadék fertőződése csak a bentosztá- 
plálékra való áttérés után jöhet létre. Lényeges különbség
nek tűnik az A. huronensis és K. sinensis fertőzöttség között, 
hogy az előbbivel való fertőzöttség már ivadékban is kiala
kul, míg a khawiózis az idősebb halak betegsége. Ugyancsak 
különbségnek látszik, hogy petetermelő egyedek az utób
biaknál csak a késő tavasz folyamán figyelhető meg, a 
A.huronensis-nél ilyen periodicitás nem észlelhető. Eddig 
nem publikált, kistavakban alkalmazott kezelések során szer
zett tapasztalatunk szerint a hazánkban bevált devermines ke
zelés megfelelő hatásfokú az élősködő ellen, de mivel ez a 
gyógyszer is (mint valamennyi, halaknál használt antiparazi- 
tikus hatású szer) a tilalmi listán van, a betegség leküzdésére 
nem tudunk megfelelő kezelést ajánlani. A fokozott talajfer
tőtlenítés, azaz az oligochaeták elölése eredményes lehet, 
ilyenkor azonban egy értékes táplálékot vonunk el halainktól. 
Az utóbbi beavatkozás azonban mégis meggondolandó, 
ugyanis egyéb irányú kutatásaink arra utalnak, hogy néhány 
más betegség (úszóhólyag-gyulladás, myxobolózis) ugyan
csak a csővájó férgek közvetítésével jön létre.

FISH COOP KFT.
ajánlatai:

Társaságunk 2006-ben is elősegíti á tógazda
ságok, természetes vizek ivadékolását.

Zsenge és előnevelt csuka-, süllő-, harcsa-, 
ponty-, fehér és pettyes busa-, amurivadékot 
kínálunk megvételre.

Társaságunk igény szerint* a zsenge és elő
nevelt ivadékot helyszínre szállítja.

Az árak a tavasszal kialakult országos áraknak 
megfelelően megállapodás alapján kerülnek 
meghatározásra.

A FISH COOP KFT. a GALATI „PLASE 
PESCARESTI” SA Hálógyár termékeinek kizáró
lagos magyarországi forgalmazója.

Vállalja:

> hálók (műanyag),
> kötelek (műanyag és kender),
>  inslégek (műanyag),
>  hálócérnák és kötözőanyagok (műanyag),
>  bálaköztöző zsinórok (műanyag) rövid határ

idővel történő szállítását.

A hálók anyagának vastagsága, színe, szemnagysá
ga, bizonyos határok között a léhés mélysége és 
hossza egyedileg megválasztható.

Ugyanígy a kötelek, inslégek, hálócérnák és kötöző
anyagok vastagsága és színe a megrendelő igénye 
szerint teljesíthető.

Részletes felvilágosítás:

FISH COOP KFT., Csorna Gábor ügyvezető
5500 Gyomaendrőd, Áchim u. 3/1.

Telefon: 06-30/9952-187 vagy 06-30/9554-569, 06-56/446-016, Telefon/fax: 06-66/386-437
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A Magyar Haltani Társaság hírei
SELYMES DURBINCS (GYMNOCEPHALUS 
SCHRAETSER) AZ EGER-PATAK ALSÓ SZAKASZÁN

A Duna-medencei elterjedési centrummal rendelkező, 
példányonként 10 000 Ft eszmei értéket képviselő selymes 
durbincs inkább csak közepes méretű és nagy folyóinkban 
él. Ma még nem ritka vizeinkben, de Közép-tiszai állománya 
a 2000. évi cianidszennyezést követően nagyon megfogyat
kozott. Azon a Tisza-tavi lelőhelyen például, ahol korábban 
évente százszámra találtuk, a katasztrófa óta még egyetlen 
példánya sem került elő. Ezért jelentett örömteli meglepe
tést, hogy 2005. október 29-én az Eger-patak (Rima) Bor- 
sodivánka fölötti szakaszán -  a Tisza-tavi torkolattól körül
belül 7 kilométerre -  egy szép, kétnyarasra becsült, jó kon
dícióban lévő példányával találkoztunk. Szeretnénk remélni, 
hogy a vízfolyásra nézve újnak számító, környezetével 
szemben igényes halfaj megjelenése a patak vízminőségé
nek kedvező változását jelzi.

Harka Ákos, Szepesi Zsolt, Antal László

RITKA FAJOK ÉSZLELÉSE A KÖRÖSÖKBEN

A Víz Keret Irányelv hazai végrehajtásából fakadó 
feladatok kapcsán felmérést végeztünk a Körösök hazai víz
rendszerén. A Sebes-Körös körösszakáli duzzasztójának 
alvizén egy aduit német bucót (Zingel stréber) sikerült fog
nunk 2005. október 6-án. Az egyed standard tesjhossza 165, 
teljes testhossza 183 mm volt. Fokozottan védett faj lévén a 
testméretek felvételét és a fotózást követően szabadon en
gedtük a halat.

A VKI keretében végzett felmérések idején a békési duz
zasztó még üzemben volt. Az érdekelt bennünket, hogy a 
duzzasztás megszűnésével milyen ájamláskedvelő fajok 
vannak jelen a Fehér- és Fekete-Körösben. A Fehér-Körös 
gyulavári duzzasztójának alvizén, közvetlenül a műtárgy 
alatt egy aduit selymes durbincsot (Gymnocephalus 
schraetser) sikerült fognunk november 21-én. Ugyancsak 
meglepett bennünket, hogy több egyede kézre került a szin
tén hazai védettséget élvező sujtásos küsznek (Alburnoides 
bipunctatus). A korábbi tapasztalatainkat felhasználva felté
telezzük, hogy egy kisebb populációja megtalálható a fajnak 
a Fekete- és Fehér-Körösben egyaránt.

Sallai Zoltán, Kontos Tivadar

TÖRPECSÍK (SABANEJEWIA AURATA) A TÁRNÁBÓL

A törpecsík húsz éve ismert a Tárnából. Bizonyító példá
nyát Endes Mihály és Harka Ákos 1985. április 27-én gyűj
tötte Tarnaörsnél, de 20 éven át nem kaptunk róla újabb ada-

A Kál határában fogott törpecsík (Harka Ákos felvétele)

tot. Nem került elő a Zagyva-Tarna vízrendszerén 
2003-2004-ben folytatott faunisztikai kutatásaink során 
sem, pedig többször is vizsgáltuk e folyószakaszt. Próbálko
zásaink azonban 2005-ben eredményre vezettek: előbb né
hány kilométerrel följebb, majd a korábbi lelőhelyén is sike
rült kimutatnunk jelenlétét. Az észlelések adatai: Tarna 
(Kál), 1 példány, 2005. 05. 12.; Tama (Tarnaörs), 1 példány, 
2005. 09. 29. Valószínű tehát, hogy a Tama jelzett szakaszán 
a törpecsíknak egy létszám tekintetében ugyan kicsiny, de 
stabil populációja él.

Harka Ákos, Szepesi Zsolt, Szíttá Tamás

TARKA GÉB (PROTERORHINUS MARMORATUS)
A DOMOLYKÓZÓNÁBAN

Vizsgálataink szerint a tarka géb az erősen változó víz
hozamú kisvízfolyásoknak csak a sügérzónáját lakja, a do- 
molykózónába általában nem hatol fel. Elterjedésének felső 
határa a Zagyva vízrendszerének foly óiban kb. 1,2 m/km, 
csekély vízhozamú patakjaiban 1,7 m/km mederesésnél van. 
Ezért volt meglepő, hogy 2005. októberében a Heves megyei 
Halmajugra lignitbányájának vizével táplált, általunk Bá
nya-víznek nevezett mesterséges vízfolyásnak a domolykó- 
zónájában is megtaláltuk. A 4,2 m/km esésű szakaszon a do- 
molykó (Leuciscus cephalus), a sujtásos küsz (Albunoides 
bipuntatus), a fenékjáró küllő (Gobio gobio) és a kövicsík 
(Barbatula barbatula) társaságában észleltük. Az is feltűnt, 
hogy a Bánya-vízben lényegesen nagyobb volt a faj egyed- 
sűrűsége, mint az azt Nagyfügednél befogadó Bene-patak- 
ban. A jelenséget az magyarázhatja, hogy a Bánya-víz hő
mérséklete 6 fokkal meghaladta a 10 fokos Bene-patakét. Ez 
olyan előny lehet a melegkedvelő tarka géb számára, amely 
kompenzálja a nagyobb vízsebesség által okozott hátrányt.

Szepesi Zsolt, Harka Ákos



50 éve írtuk...
A Halászat 1956. január-márciusi 

számait tekintjük át.
„A MÉSZ -  elsőrendű trágyázó

szer” írja Szalkay Sándor, aki egykor 
Pataky Beksits Tibor szakmai nyomdo
kain jeleskedett a varászlói tavakon. 
A cikkből kitűnik, hogy hazánkban a 
meszet az 1920-as években Beksits al
kalmazta elsőként a tógazdaságban. 
Szalkay -  nyilvánvalóan Maucha Re
zső „szénelméletére” támaszkodva -  itt 
a mész „széntrágyázási” szerepére he
lyezi a súlyt, és a termésfokozó hatását 
hangsúlyozza. (Már régen ismerjük a 
mész „általános mindenes” hatását, 
azaz fertőtlenít; kicsapja a kolloidokat, 
és ezzel javítja az iszap oxigénben va
ló ellátását; megemeli a savanyú vizek 
pH-ját; kedvező, oxigéndús környeze
tet teremt a szerves anyagok bakteriális 
lebontásához; javítja a szerves trágyák 
tavi hasznosulását; fokozza a vizek ún. 
„pufferkapacitását”; vízvirágzáskor az 
algák hatalmas felszíni bevonata meg
szüntethető a meszezéssel. A mész je

lenléte segíti a cellulóz bakteriális le
bontását. Többféle mészformát, mész- 
vegyületet alkalmazunk, s a mennyisé
get is alkalmanként változtatni kell. 
A mésznek ma is lenne szerepe...)

„Lékelés helyett akadályozzuk meg 
a víz befagyását” -  írta Kucsera Szilárd 
Prágából. Cikkében bemutatott néhány 
jégtelenítő módszert, közöttük az igen 
hatékony Paulát-kereket is (lásd a mel
lékelt ábrát). A feltaláló Paulát Ferenc 
és fia, Mojmir. (Az 1960-as évek köze
pén Csehszlovákiában már gyárilag 
készítették a jégtelenítőket, s mi, sze
gediek is kaptunk 10 db-ot. Ma is csak 
felsőfokon tudok nyilatkozni a kiváló 
hatásfokú, egyébként pofon egyszerű 
szerkentyűről. Nem kellene itthon újra
gyártani?)

„Agronómust a HTSZ-ekbe!” -  ki
áltott fel a halászati termelőszövetke
zetek mohácsi értekezletén Bencze Fe
renc, a paksiak egykori elnöke. Mon
dandója világos: a htsz-ek jövője azon 
múlik, hogy mennyire lesznek képesek

a halastavaikon korszerűen gazdálkod
ni. Javasolta öt htsz összefogását egy 
közös ivadéknevelő tóegység kialakítá
sára is. (Ez utóbbi javaslat akkoriban 
pénzhiány miatt elakadt, de később, 
1961-ben a HTSZ-ek Szövetsége 
megépítette Dinnyésen a mintagazda
ságát.)

„Antibiotikumokkal a hasvízkór el
len ...” mondotta még 1955-ben 
Schöperclaus professzor, amikor itt járt 
a budapesti HAKI-ban, s most egy re
mek cikk is ezzel a címmel jelent meg 
Woynarovich Elek tollából. „A hasvíz
kór leküzdése területén az antibiotiku
moknak rendszeres kutatása először 
most -  mondhatni feltűnéskeltő -  ered
ményre vezetett.” Három gyógyszerrel 
-  a streptomycinnel, patulinnal és 
cloronitrinnel -  sikeresen védekezhet
tek a kísérletekben a Pseudomonas 
punctata ellen. (Nagy felfedezés volt 
ez akkoriban, s bő három évtizeden át 
sikerrel alkalmazták nálunk is az anti
biotikumokat. Persze az igazi megol
dást a technológia teljes körű reformja 
hozta.)

Képaláírás: „A szajoli Haltenyésztő 
Állomás 1955-ben öt és félmillió szűrt 
nemesponty-ivadékot adott terven kí
vül a Szolnok, Békés, Pest, Szabolcs és 
Heves megyei termelőszövetkezetek 
rizsföldjeinek és halastavainak benépe
sítésére.”

„Hogyan gazdálkodjunk a termé
szetes vizeken...?” -  ezt a témát érinti 
Torday László cikke. Ebből az írásból 
is kiderül, hogy a természetes vizek va
lódi gazdái a halászok. Ők azok, akik 
gazdálkodnak a természetesvízi halál
lománnyal. Megtervezik az éves fela
dataikat; kijelölik és gondozzák a sza
porításra alkalmas területeket; a csuka 
ívásával indítanak, s ezt követően min
den halfaj állományi utánpótlását fi
gyelemmel kísérik; ha szükségét lát
ják, ivadékvásárlással is segítik a ne
mes halak állományi gyarapodását; fi
gyelik a vizet, annak minőségét, járását 
stb. Gazdálkodnak! Hozzáértéssel, 
tervszerűen, ősi genetikai alapon... 
(Sajnos, a természetesvízi halászok 
száma egyre fogy, pedig de nagy szük
ség lenne rájuk a jövőben is!)

Akár szépségdíjas is lehetne Mol
nár János táti halász cikke: „Az 
ívás...” Szakcikk a javából, ám a ter
mészetről olyan beavatott hangnemben 
ír, hogy szépírás az, amit olvasok. 
Újabb szakszót is megismertem, ez az
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ikraszőnyeg. Olyan tömör, annyira lé
nyeget mutató szakszó, mint amilyene
ket korábban már bemutattam a t. Ol
vasónak, nevezetesen a ponty ikrame
zőjére és a dévérkeszeg ikrabevonatára 
gondolok. (Ez az egyetlen cikk alkal
mas arra, hogy bemutassa egy ter
mészetesvízi halász együttélését a Du
nával. Hadd értsék a laikusok!)

Földényi Sándor és Raskó Pál 
hosszú cikkben számoltak be a halke
reskedelem helyzetéről. Számomra 
most az a hír, hogy 1956-ban befejez
ték a Halértékesítő Vállalat élőhalszál
lító vagonjainak felújítását, mert a há
ború alatt csak a vasvázuk maradt meg. 
(Sok jó emlék fűz a vasúton való hal
szállítás biztonságához, az egyre nö
vekvő halexporthoz.)

„A fogyasztók igénye parancs!” -  
adta cikke címéül Woynarovich Elek. 
A szerző minden sora ma is aktuális. 
Csak olyan halat vigyünk piacra, amit 
a fogyasztó azzal ismer el, hogy meg
vásárolja!

„Új gyógymód a hasvízkór leküz
désére” -  írta Kovács Iván és dr. Zalay

László. A pusztaszabolcsi állami gaz
daságban 1955 nyarán kezdték el a 
pontyok terramycinnel való kezelését. 
A szerzők a hasvízkóros pontyok ered
ményes kezeléséről számolnak be. írá
sukban számot adnak az etetés techno
lógiájáról is. (Később, az 1990-es éve
kig a pontyok errás kezelését ország
szerte sikerrel alkalmazták. A puszta
szabolcsi kezelés volt hazánkban az el
ső, melyben gyógyszeripari mellékter
méket a halászatban hasznosítottak.)

A „Vízalatti hangok” témát dolgoz
za fel a fizikus ismeretei alapján Tiha
nyi László. Itt azt emelem ki a cikkből, 
hogy a víz és a levegő érintkezési felü
lete egyben a hangok tovaterjedésének 
határfelülete is. Az egyik közegben ke
letkező hangok nem mennek át ezen a 
választó zónán, így a levegő hangjai a 
légtérben maradnak, a vízben keletke
zők pedig a vízben rekednek. (Arra 
nem ad választ a szerző, hogy a vízpar
ton ülő horgászok egymás között miért 
suttognak, ősi rendszabály: hangos
kodni nagy illetlenség, mert a beszéd 
zaja elriasztja a halakat. Mi -  a halasta

vakon dolgozók -  sem szoktunk lár
mázni a próbahalászatokon!)

Beretzk Péter ornitológus az „Átte
lelő halevő madarak a halgazdaságok
ban” című írásában érdekes magyará
zatot ad a szürkegémek, a sirályok és 
más, nem feltétlenül halevő vízimada
rakról. 1955/56 telén a szegedi Fehér
tón 51 szürkegém, 2000 dankasirály, 3 
kanalasgém, több száz polimadár telelt 
át. Rendszeresen éheztek, de ha egy 
cseppet engedett a tél a szorításából, 
abban a pillanatban felkeresték a lecsa
polt tavak mélyedéseit, s elkezdték 
összeszedni az apró vadhalakat. Ezek a 
szeméthalak, ha túlélik a telet s meg
kezdődik a tavak elárasztása, máris be
szennyezték, „megfertőzték” a vizeket. 
A télen áttelelő madarak tehát haszno
sak, védendők. Ne fizessünk a télen 
lőtt szürkegém csőréért lődíjat! Óvjuk 
meg a téli takarítóbrigádot! (Akkori
ban 6 Ft-ot fizettünk minden szürke- és 
vörösgém csőréért, 4 Ft-ot a bakcsó
csőr darabjáért. Ma védettek.)

Tasnádi Róbert

A Tolnai Népújság tapasztalatáról ír: 
„Tolna a halboltok városa” címmel. Tol
nán öt halbolt üzemel. Az egy személy
re eső halfogyasztás becslések szerint 
háromszorosa az országos átlagnak. 
A városban a halfogyasztás hagyomá
nyai igen erősek; a tolnaiak egyszerűen 
imádják ezt az egészséges eledelt. Nem 
minden vízparti településen van ez így. 
Például a Körösi-holtágak mellett fekvő 
Szarvason -  ahol halászati kutatóintézet 
is működik -  nyáron elfordul, hogyha 
boltban nem is lehet halat kapni. Tolnán 
a város központjában egy 250 m-es kör
ben négy halas üzlet is van. Mindannak 
ellenére, hogy az év során folyamatos a 
halfogyasztás, kiemelkedik a karácsonyi 
szezon, azután a húsvét következik. 
A hajdani szüreti nagy kereslpt pedig 
már a múlté. Télen több a halfogyasztás, 
és jellemzően nagyobb a forgalom 
szombatonként is. A ponty a legkereset
tebb, második helyen áll a kárász. Idő
közben busa is forgalomba kerül. A bol
tok kínálta hal származása változatos: 
vagy bonyhádi, balatoni és a tolnai hol
tágból és halastavakból származó. A tol
nai halfogyasztás 13 kg/fő évenként. Jó
részt halászatból, nem kevés a horgász
fogásból származó, de van tengeri hal is.

OÖ

„Ünnepi fogás a hal”, jelzi a Kelet 
Magyarország. Amennyivel kevesebb 
a haltermés, annyival jobb lett idén a 
hal minősége, állítja Radóczi János, s 
hozzáteszi, minden esetre a legtöbb 
magyar családban az elmaradhatatlan 
karácsonyi vacsorához lesz elegendő 
ponty. A rendszeres halfogyasztók arra 
is számítanak, hogy a későbbiekben 
sem lesz hiány, a megye piacán hely
ben termett halból lesz elég pikkelyes 
-  népiesen: pénzes -  ponty, de a so
vány húsú amurból és süllőből is lesz 
megfelelő mennyiség.

*

„Lesz elég halunk”, ez a Kelet Ma
gyarország tudósításából derül ki. 
A baromfi iránt némileg csökken az ér
deklődés -  lehet, hogy csak átmeneti

leg - , ez előtérbe hozza az un. kalória
szegény húsok keresletét, így a halét is. 
Tapasztalható, hogy országosan is ug
rásszerű a halvásárlás. Radóczi János, a 
Szabolcs Halászati Kft ügyvezetője 
mondja: nyugodt szívvel állíthatja, 
hogy a cég piaca nagymértékben kibő
vült 2005-ben, és jelenleg már az Alföld 
kétharmadán a szabolcsi halat vásárol
ják. Sajnos van jelentős kártényezőnk 
is, ez pedig az egyre több halevő mada
rak köre, különösen a kárókatona -  kor- 
morán. Talán örömmel mondhatom, 
hogy a Tisza őshonos halállománya 
túlélte a tiszai katasztrófát, és ismét ha
lászható a tiszai nyurgaponty és társai.

*

„Halszüret az Öreg-tavon” -  tájé
koztat a 24 óra. A pontyfogás között 
bőven akad amur, busa és süllő is, az 
immár ötödik alkalommal megrende
zett Öreg-tavi nagy halászaton, a tatai 
vár közelében. A szüret bő fogást tanú
sít. A halászat ezeken a napokon ke
mény munka a Tatai Mezőgazdasági 
Rt. számára, de öröm az érdeklődést 
látni, mert külföldi, távoli hazai tájak
ról érkezők és a helyiek együttes örö
mét szolgálta ez a rendezvény, amit a



gazdag halfogás még csak fokozott. 
Az ünnepség résztvevőit Major Dezső, 
a Tatai Mezőgazdasági Rt. vezérigaz
gatója köszöntötte, majd a program fő
védnöke, Orosz Sándor mondott rövid 
beszédet. A Parlament Környezetvé
delmi Bizottságának alelnökeként kife
jezte véleményét a környezet rende
zettségének, védelmének fontosságá
ról, valamint a halfogyasztás egészsé
get szolgáló jelentőségéről.

*

„Sikeres a lehalászási szezon”, tu
dósit a Nógrádi Napló. A haltermelők
nek szerencséjük volt, mert még a hi
deg és fagy beállta előtt sikerült befe
jezniük tavaik lehalászását. Nem lehe
tett panaszuk idén a mennyiségre sem. 
A felvásárlási árak viszont alacsonyak 
voltak. A halfogyasztásban sajnos még 
mindig az utolsó helyen állunk az 
uniós országok között.

*

Heves Megyei Hírlap: „Vermelő 
halak védelme érdekében ellenőriz
nek”. A Tisza-tavon már megkezdődött 
a lékhorgászat, adta hírül Csűr Péter 
rendőr százados, a helyi vízirendészeti 
őrs parancsnoka. A kockázat veszélyei
re figyelmeztet, mely szerint nem túl 
vastag a jég, és nem is összefüggő a 
jégréteg. Az élő Tisza nincs befagyva, 
és még sok csónakos horgász jár ki a 
vízre. Heves megye területén Kisköre 
fölött, Dinnyéshát térségében decem
ber 2. és február 28. között a Tisza 405- 
410 km-es folyamszakaszán tilos a 
horgászás. Ezek a részek mély med- 
rűek, és kiváló helyei a téli vermelésre 
berendezkedett halaknak. Az összefüg
gő jeges területek lékelésével a horgá
szok és MOHOSZ halőreinek közre
működésével igyekeznek oxigénhez 
juttatni a halakat.

*

„A biohal természetesen kezd di
vatba jönni”, jelzi cikkében a Dunán
túli Napló. Az ország haltermelésének 
ma még alig néhány százalékát kitevő 
biohal egyre sikeresebb a piacon, ter
melésében jelenleg Európában a har
madik helyen állunk. Manapság 15 
tógazda folytat biohal gazdálkodást az 
országban. Mindenek előtt az Egyesü
let alapító elnökének, Dr. Vörös Gá
bornak, a Pannon Agrártudományi 
Egyetem volt oktatója és kutatójának

érdeme a kezdeményezés a biohal ter
melésre vonatkozóan. A biohal hozam 
közel azonos a hagyományos intenzív 
haltermeléssel -  500-600 kg/ha - , s a 
piaci ára magasabb. A vállalkozás je
lentősége a hal természetes alapon tör
ténő termelése, és így biotermék előál
lítása a fogyasztóknak, ugyanakkor az 
egész technológia környezetkímélő is. 
A 2000. évben elismert biotermelés- 
technológia során a halak etetése kizá
rólag biotakarmányokal, természetes 
anyagok és folyamatok felhasználásá
val történik, vegyszer, műtrágya ma
radvány mentesen. A halak semmilyen 
hormont, gyógyszert nem kapnak, és 
nem is műtrágyázhatják a tavakat, azok 
vízpótlását természetesen szűrik. 
A pontyok mellett olyan halfajoknak is 
szerep jut a tenyésztében, amelyek a 
planktont hasznosítva táplálékul szol
gálnak a ragadozó halak számára. Tehát 

. keszeget, kárászt, növényevő halfajokat, 
valamint harcsát, csukát, süllőt is te
nyésztenek. Egyelőre azonban elsősor
ban a budapesti áruházláncoknál kapha
tó a biohal, ők vállalták a bevezetést. 
Biohal készételek is kaphatók, mint pél
dául a zselici halászlé, halpaprikás, har
csás székelykáposzta, halfasírt, halte
pertő, kárász paprikás lisztben stb., igaz, 
15-20%-kal magasabb áron.

„Habos víz folyik a Tiszába”, tudó
sít a Néplap. Nem tudni pontosan, mitől 
szennyezett a csatorna. Olvasóink jelzé
se alapján jelentős környezetszennye
zésre bukkantunk. Martfű és Tiszaföld- 
vár között hatalmas habfoltok úsznak 
egy Tiszába tartó csatornán. Szúrós, kel
lemetlen vegyszerszag terjeng. A vezse- 
nyi komplejáróhoz közeli belvíz áteme
lőből átzúduló víznek már a színe is 
gyanús. A csatornához közel áll az egy
kori gátőrház, ami mára magánszemély 
tulajdonában van. Az ott élők közlése 
szerint ilyen eset máskor is előfordult, 
nem egyedi eset. A tiszaföldvári polgár- 
mester, Borza Attila szerint a termál
strand használt vize folyik a Tiszába. 
Feltehető a túl sok mosópor jelenléte is. 
Ezt pedig nem tudjuk kiszűrni.

*

Kisalföld -  „Mosoni-Duna: Befe
jezték a rajkai rehabilitáció második 
ütemét.” Strand, hallépcső, újjáéledő 
vízivilág lehet a jelző. A bozótirtás, me
derkotrás, átjáró építés, szűrőmező

kialakítás után most strandot alakítanak 
ki, majd Bezenye felé egy hallépcsőt is 
építenek. Az Országos Terület Fejlesz
tési Hivatal támogatásával eddig közel 
100 millió forint ráfordítás történt. 
A fejlesztés tovább folytatódik. Az egy
kori helyenként száraz, „tocsogókkal” 
színesített Mosoni-Duna meder új
raéledt. Varga Kálmán polgármester 
szerint a fejlesztés harmadik ütemének 
feltételei megteremtődtek, és a mintegy 
23 millió forintból több műtárgy és egy 
hallépcső is megvalósulhat.

*

„Őshonos nyurgapontyokat telepí
tettek a Balatonba”, közli a Somogyi 
Hírlap. Egyetértenek az érintettek -  a 
természetvédők és a horgászok is -  ab
ban, hogy a haltelepítések a gazdálko
dás és a turizmus fontos részét jelentik. 
A horgászok és a természetvédők is 
igénylik, hogy a Balatonba több ősho
nos hal kerüljön. Ennek az igénynek 
tett eleget a Balatoni Halászati Rt., 
amely ezer kiló nyurgapontyot, vala
mint kétezer darab tizenöt dekás süllőt 
helyezett a tóba a balatonkenesei csó
nakkikötőnél, szakszerűen, a konténer
ből csúszdán. A balatoni haltelepítése
ket minél szélesebb nyilvánosság előtt 
kívánják végezni, mondta Kis György 
Károly vezérigazgató.

Dr. Dobrai Lajos
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AZ ÉV HALA. A Német Sportha
lász Szövetség (VDSF) és az osztrák 
Halászati és Vízvédelmi Kuratórium 
(ÖKF) közös döntésével a botos kölön- 
tét nyilvánította a 2006. év halának. 
A botos kölönte (Cottus gobio) a piszt
ráng- és a pénzes pér szinttájon az élő
hely állapotának egyik fontos indikátor 
szervezete. Österreichs Fischerei, 
1/2006.

KELET-EURÓPAI FÓRUM. Az 
Európai Akvakultúra társaság ez év 
májusában Firenzében tartja konfe
renciáját. Ennek kapcsán a nemzet
közi szaksajtó arról tájékoztat, hogy 
a szarvasi Halászati és Öntözési Ku
tatóintézet (HAKI) olyan minőség
ben, mint a Közép- és Kelet-Európai 
Akvakultúra Központok Hálózatá
nak koordinátora, egy önálló szemi
náriumot szervez „Akvakultúra Ke.: 
let-Európában” címmel. A szeminá
rium fő célja, hogy megfelelő tájé
koztatást adjon a kelet-európai 
akvakultúra fejlesztés helyzetéről és 
irányairól, a K+F tevékenység legú
jabb eredményeiről, egyúttal fóru
mot biztosítva a Kelet-Európából és 
földrészünk más régióiból érkező 
kutatók és üzletemberek tapasztalat- 
cseréjéhez. Eurofish Magazine,
1/2006.

VIETNAMI EXPORT OFFEN- 
ZÍVA. Vietnam halászati termékekből 
2006-ban várhatóan 2,8 milliárd USD

export bevételre tesz szert, mintegy 300 
millió dollárral többre, mint az előző 
évben -  jelentette be Ta Quang Ngoc 
halászati miniszter. A vietnami vízi 
élelmiszer termelők és exportőrök szö
vetsége arra törekszik, hogy árucikkei
nek több fogyasztót nyerjen meg Né
metországban, Belgiumban, Portugá
liában, Oroszországban és a Közel-Ke
let országaiban. Eurofish Magazine, 
1/2006.

GONDOK A TOK-KVÓTÁK
KAL. A veszélyeztetett vadon élő ál
lat- és növényfajok nemzetközi keres
kedelméről szóló ún. Washingtoni 
Egyezmény (CITES) svájci székhelyű 
titkársága bejelentette, hogy mindad
dig nem publikálja a kaviárra és a tok
félékből készülő egyéb termékekre vo
natkozó export kvótákat, amíg az ex
portáló országok nem szolgáltatnak az 
eddigieknél részletesebb adatokat a 
tokfélék állományának helyzetéről. 
Annak ellenére, hogy a javasolt kvóták 
alacsonyabbak, mint a megelőző éviek, 
a szervezetet nyugtalanítja, hogy a 
Kaszpi-tenger, a Fekete-tenger és az 
orosz-kínai határ mentén elhelyezkedő 
országok nem tesznek megfelelő intéz
kedéseket az állomány csökkenésének 
megállítására, valamint az illegális ha
lászati tevékenység felszámolására. 
Willem Wijnstekers, a CITES főtitkára 
szerint a közösen hasznosított állomá
nyokból tokfélék termékeit exportálni 
kívánó országoknak demonstrálniuk 
kellene, hogy a javasolt fogási és ex

port kvótáik valóban tükrözik az állo
mányok aktuális tendenciáit és fenn
tartható jellegűek. Ennek érdekében a 
számításokban azt a mennyiséget is 
teljes mértékben figyelembe kell ven
ni, amelyet illegálisan fogtak ki. 
A CITES előírásai nem csak az expor
táló országokat, hanem az importőrö
ket, így az Európai Uniót is érintik. Az 
importőröknek ugyanis garantálniuk 
kell, hogy a termék legális forrásból 
származik, a feldolgozás és a csoma
golás regisztrált üzemben történt, és 
az átcsomagolásra vonatkozó előírá
sokat is betartották. Számos importőr 
ország hanyagolja el ezeket a kritériu
mokat. Eurofish Magazine, 1/2006.

HORVÁTORSZÁG HALÁSZATA. 
Társlapunk múlt évi utolsó száma sta
tisztikai adatokat közöl Horvátország 
2004. évi halászatáról. Az összeállítás
ból többek között megtudjiuk, hogy az 
üzemelő pontyos halastavak területe 
folyamatosan csökkent, az 1995. évi 11 
311 hektárból 2004-re már csak 6617 
hektárnyi maradt. Az e területen előál
lított étkezési hal végtermék mennyisé
ge az egyes halfajokból a következő 
volt. Ponty: 1753, amur: 294, fehér bu
sa: 0 (!?), pettyes busa: 299, compó: 8, 
harcsa: 59, süllő: 6, csuka: 9 tonna. Az 
étkezési halon kívül előállított tenyész- 
anyag esetében a statisztikában nincs 
évjáratok szerinti bontás, így nem álla
pítható meg, hogy a pontynál közölt 
1545 tonnából mennyi volt az egynya
ras ivadék, illetve a kétnyaras növen
dék hal mennyisége. A hektáronkénti 
statisztikai halhozam 2004-ben 644 kg 
volt, e mutató a korábbi évekhez képest 
emelkedett. A belterjes irányzatot mu
tatja az is, hogy a horvát tógazdasá
gokban növekvő tendenciát mutat a te
rületegységre felhasznált takarmány és 
trágya mennyisége. 2004-ben 1 kg hal
hozam eléréséhez 2,3 kg vegyes takar
mányt használtak fel. A pisztrángos tó
gazdaságok 1173 tonna szivárványos 
pisztráng végterméket állítottak elő, 
ami több mint háromszorosa az 1995. 
évi produktumnak. A természetes édes
vizeken 2004-ben 25 főfoglalkozású



halász és 37,6 ezer sporthorgász tevé
kenykedett. A kifogott teljes regisztrált 
halzsákmány 567 tonna volt. Itt kell 
megjegyezni, hogy a horgászok 
(és/részben sporthalászok?) létszámá
ra vonatkozó adatok eléggé megbízha
tatlannak tűnnek, hiszen 1995-ben 
37,3, 1998-ban 85,7, 2003-ban 52,7 
ezer fő t tartottak nyilván. A jelentős in
gadozásokra a cikk nem szolgál kellő 
magyarázattal. Külön fejezetet alkot a 
tengeri halászat és a tengeri akva- 
kultúra. A tengeri halászatban 3712 fő 
foglalkozású halászt foglalkoztatnak, a 
kisszerszámos halászok száma 13 700 
fő  volt. Teljes zsákmányuk 31 937 ton
na volt. A tengeri akvakultúra 2004. 
évi termékstruktúrája: 3000 tonna ten
geri sügér és aranykeszeg, 3777 tonna 
tonhal (befogott halak továbbnevelésé
ből), 2400 tonna kagyló, 800 ezer db 
osztriga és közel 7 millió db tengeri sü
gér és aranykeszeg ivadék. Érdekes je l
lemzője Horvátország halászatának, 
hogy -  az édesvízi és a tengeri alszek- 
tort is figyelembe véve -  az ország a 
halászati termékek mennyiségét ille
tően nettó importőr, míg azok értékét 
illetően nettó exportőr. E termékcso
portban az import 38,6 ezer tonna volt 
71,8 millió USD értékben, ugyanakkor 
a kivitel mennyisége és értéke 23,4 ezer 
tonna, illetve 104 millió USD volt. 
Ribarstvo, 4/2005.

ORVHALÁSZAT AUSZTRÁ
LIA PARTJAINÁL. Az ausztrál szö
vetségi halászati hatóság közleménye 
szerint 2005-ben 607 illegális tevé
kenységet folytató hajót tartóztattak 
fel, ami kétszerese a 2004. évi és há
romszorosa a 2003. évi esetszámnak. 
A közlemény annak kapcsán került 
kiadásra, hogy őrizetbe vettek 16 in
donéz halászt, akik Nyugat-Ausztrá
lia partjaitól alig három tengeri 
mérföldnyire engedély nélkül gyűj
töttek több mint kéttonnányi kagylót 
a korallszirtekről. A szövetségi halá
szati miniszter, Ian Macdonald sze
rint a kiszabható bírságok felső érté
kei kellően magasak ahhoz, hogy el
riasszák az orvhalászokat, de sok

függ attól, hogy az adott ügyben eljá
ró illetékes bíróságok végül milyen 
ítéletet hoznak. A letartóztatások 
száma 2005-ben lényegesen emel
kedtek annak köszönhetően, hogy a 
parti őrség és a vámosok nagyobb 
létszámmal végezték a halászati el
lenőrzéseket. Az orvhalászok tevé
kenységének felélénkülése valószínű
leg azzal magyarázható, hogy az 
ázsiai piacokon a cápaúszó ára re
kord magasságot ért el. Eurofish 
Magazine, 1/2006.

SZABADON BOCSÁTOTT LAN
GUSZTÁK. Rendkívüli akció során 
ellenőrizték az USA illetékesei a kará
csony előtt Kanadából érkezett lan
guszta szállítmányokat. A St. Stephen 
és Calais közötti határátkelőhelyen át
léptetett 70 languszta tétel mintegy fe
le tartalmazott a törvényes méreten 
aluli példányokat vagy olyan nősténye
ket, amelyek a potrohúkon petét hor
doztak. Rugalmasan rendezték az 
ügyet: a szállítmányokat nem tartották 
vissza, csak a kifogásolható állatokat 
kobozták el, és helyezték ki azonnal a 
szomszédos tengeröbölbe. Közben a 
kereskedők közt összesen 30 ezer dol
lárnyi bírságfizetési kötelezettséget 
osztottak szét. Eurofish Magazine, 
1/2006.

KONSZENZUS. Európa 16 orszá
gából az akvakultúra ágazatban érin
tett szervezetek több mint száz képvise
lője gyűlt össze a belgiumi Ostendé- 
ben, hogy felvázolja azokat az irányel
veket, amelyek az akvakultúra fenn
tartható fejlődésének biztosításához 
szükségesek. A vízi élelmiszerek iránti 
európai kereslet növekedésével, 
ugyanakkor a hagyományos halászat 
visszaesésével az akvakultúra lehet az 
az ágazat, amelynek rendeltetése a jö 
vőben a hiány megszüntetése. A fenn
tartható európai akvakultúrát szolgál
ja  a „ Consensus ” projekt, amelyet az 
EU hatodik keretprogramjának meg
valósítása keretében kezdeményeztek a 
fogyasztói érdekvédelem, az akvakul-

túrás termelés, a vízi takarmány ellá
tók, környezetvédelmi, állategészségü
gyi és állatjóléti szervezetei, valamint 
az Európai Unió és a tagországok a 
különböző szintű jogalkotói. A halak 
és a puhatestűek akvakultúrás terme
lése Európában az 1981. évi 690 000 
tonnáról 2001-re 1 293 000 tonnára 
növekedett, és húsz éven belül várha
tóan meghaladja a hagyományos halá
szat termékmennyiségét -  mondta 
Alister Lane, az Európai Akvakultúra 
társaság ügyvezető igazgatója, aki a 
projekt koordinátora. 2001-ben az 
akvakultúra az Európai Unió teljes 
haltermelésének mennyiségében több 
mint 17%-át, értékében pedig 27%-át 
képezte. Az új EU tagországok mintegy 
100 ezer tonnányi édesvízi akva
kultúrás termékkel (pontyfélékkel és 
pisztránggal) járultak ehhez még hoz
zá. A „ Consensus ” legfőbb célja, hogy 
a fenntarthatóság az ágazat minden
napos gyakorlatávbá váljék, mind kör
nyezeti, mind szociális vonatkozásban, 
és hozzájáruljon a jövőben az ágazat 
gazdasági sikeréhez. Aqua-Feed
International, 5/2005.

CSÖKKENT A NÍLUSI SÜGE- 
REK OKOZTA VESZÉLY. Az 1960- 
as években a Viktória-tóba telepített, 
és ott rendkívüli mértékben elszapo
rodott nílusi sügér (Lates niloticus) a 
szakma általános véleménye szerint 
veszélybe sodorta a tó eredeti, ende
mikus fajokból álló halfaunáját. En
nek ellenére újabban azt figyelték 
meg, hogy néhány -  korábban majd
nem kipusztultnak tekintett -  ősho
nos halfaj állománya növekedésnek 
indult. Több szakértői vélemény is 
napvilágot látott a jelenség magya
rázatára. Egyesek szerint a fő szere
pet a nílusi sügér állományának 
csökkenése játssza, ami azért követ
kezett be, mert rohamosan terjedt a 
vízijácint. A nagy tömegű úszónö
vény ugyanis kedvezőtlen a nílusi sü
gér szaporodása szempontjából, mi
vel csökkenti a viz oxigéntartalmát. 
Ráadásul a vízijácint szőnyeg a tó 
egyes részein akadályozta a halászok
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tevékenységét, csökkentve az ősho
nos halakra irányuló halászati nyo
mást. Valószínűleg eredményes volt 
ugyanakkor az a kampány is, ame
lyet a tiltott halászeszközök haszná
lata ellen folytattak. Eurofish  
Magazine, 1/2006.

HEGYESORRÚ TOK TELEPÍ
TÉSE A BALTI-TENGERBE. Lengyel 
kutatók expedíciót szerveztek Kanadá
ba, hogy ott részt vegyenek a St. John 
folyóban élő hegyesorrú tokok mester
séges szaporításában, és a termékenyí
tett ikrából hozzanak magukkal Len
gyelországba. A St. John folyóban élő 
hegyesorrú tok (Acipenser oxyrhynus 
oxyrhynus) a lengyel kutatók szerint 
megfelelő népesítő anyagot szolgáltat
hat a Balti-tenger már kipusztult tokál
lományának helyreállításához (!?). A 
St. John folyóban a hegyesorrú tok vi
szonylag stabil populációt alkot, amely 
a kedvező környezeti viszonyok és a 
korlátozott halászati tevékenység 
miatt, nem tartozik a veszélyeztetett ál
lományok közé. A szaporítási akcióhoz 
a folyóból fogtak be 50-55 kg-os ikrá- 
sokat és 17-36 kg-os tejeseket. Az ikrá- 
sokat a tartómedencében kanadai 
gyártmányú LHRH-analóg készít
ménnyel kezelték az ikraleadás időzí
tésére, ami 24 órával a kezelés után

meg is kezdődött, oly módon, hogy ik
raszemek jelentek meg a tartómeden
cében. Ekkor megtörtént a tej, majd az 
ikra elvétele. Az utóbbi úgy, hogy az 
első adagot a test masszírozásával le
fejték, azután a maradékot pedig 
Burtsev módszerével operálták ki. Az 
ikra termékenyítése félszáraz eljárás
sal, ragadósságának megszüntetése pe
dig Fuller-féle föld szuszpenzióval tör
tént. Az ikrát McDonald-féle inkubá
torban érlelték, amely a nálunk haszná
latos Zuger-edényhez hasonló műkö
désű. A 16,5-17 fokos vízben egy napi 
érlelés után érték el az előrehaladott 
gasztrulációs állapotot, amelynél elő
készítették a szállítást. A 0,5 kg ikrát 
két, egyenként 3,5 1 vízzel és oxigénnel 
feltöltött fóliazsákban helyezték el, 
amelyek izotermikus tartályokba ke
rültek,. egyenként kb. 0,3 kg pehely- 
jéggel. Amikor út közben az eredeti 
14,5 fokról 16 fok fölé emelkedett a 
hőmérséklet, jégkockákkal hűtötték le 
a tartályokat. A 22 órás szállítást köve
tően rendellenességet nem észleltek. 
Azóta eredményesen megtörtént a lár
vák felnevelése is. Komunikaty 
Rybackie, 6/2005.

HA BEÜT A MENNYKŐ. Amikor 
villámcsapáskor bekövetkezik az elekt
romos kisülés, akár 100 millió Voltot

elérő feszültség is létrejöhet. A másod
perc törtrészéig tartó időre 30 ezer (!) 
Amper erősségű áram alakul ki. Az em
beri és az állati szervezetre általában 
már az ötezred (!) Amper értékű áram 
is káros. Vajon a vízben élő halak ve
szélyben vannak, ha vízbe villám csap? 
A kérdésre egyértelműen sem igenlő, 
sem tagadó válasz nem adható. Minde
nek előtt meg kell jegyezni, hogy a ta
vak vizébe viszonylag ritkán csap a vil
lám. Az ugyanis a legkisebb ellenállás 
felé keres utat, és inkább az égbe ma
gasodó oszlopokba, tornyokba, fákba 
üt. Amennyiben azonban mégis a vízbe 
üt a villám, hatalmas energiája azon
nal kisül, miután a víz felszíne alatt 
gömb alakzatban terjed egyenletesen 
minden irányban. A villám becsapódá
si helyétől távolodva az áram erőssége 
rohamosan csökken. Általában 100 
méteres távolságban már nem jelent 
veszélyt az emberre. A halak a villám 
becsapódási helyének közelében ter
mészetesen nagy veszélyben vannak, 
különösen viszonylag sekély vízben és 
nagy állománysűrűségben, miként az a 
haltenyésztésben előfordulhat. A vil
lámcsapásnál jelentkező hatalmas 
elektromos impulzus gerinctörést, bel
ső szervek károsodását, belső vérzése
ket okozhat. Eurofish Magazine, 
1/2006.
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Ponto-kaszpikus halfajok jelenkori 
terjedése Közép-Európában

Harka Ákos1 & Bíró Péter2
1 Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola, Tiszafüred 

2MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany

Közép-Európa halai között szá
mos ponto-kaszpikus eredetű 
faj található, amelyek a Fekete

tenger vidékéről a Duna vízrendszerén 
fölfelé haladva hódítottak teret a konti
nens központi részén (Bánárescu, 
1992). Egy részük posztglaciális bete
lepülő, amely már évezredek óta honos 
a területen, de akadnak jelenkori jöve
vények is, főként a gébfélék köréből. 
Az utóbbi csoportba tartozó fajok el
terjedési területe jelenleg is gyors 
ütemben nő.

A horizontális terjeszkedés mellett 
egy vertikális irányú migráció is megfi
gyelhető napjainkban. A folyók hegyi zó
nájában egyre gyakrabban lehet észlelni 
olyan fajokat, amelyek korábban csak az 
alsó szakaszon fordultak elő. Dolgoza
tunk ezeket a folyamatokat vázolja fel, s 
a jelenség okait igyekszik feltárni.

Anyag és módszer

Az utóbbi évtizedekben több Jial- 
faunisztikai kutatást végző expedíció
ban vettünk részt a Közép-Duna víz
gyűjtőjén, ezen belül a Kárpát-meden
cében. Nemzetközi együttműködéssel 
gyűjtöttünk adatokat 1999-ben Szlová
kiában az Ondava és a Labore 
(Laborec), Ukrajnában az Ung (Uzs) 
és Latorca (Latorica) folyók halfauná
járól (Harka et al., 2000). Románia te
rületén 1998-ban a Berettyó (Barcau) 
(Harka et al., 1998), 2000-ben a 
Kraszna (Crasna) (Harka et al., 2001), 
2001-ben a Felső-Tisza és mellékfo
lyói, a Visó (Viseu), az Iza és a

Szaplonca (Sápánt a) (Harka et al., 
2002), 2002-ben pedig a Túr halfauná
ját kutattuk (Harka et al., 2003). A Ti
sza kivételével valamennyi folyót a 
forrástól a torkolatig megvizsgáltuk. 
Ezek alkalmával a helyszínen közvet
len mérésekkel győződtünk meg arról, 
hogy a folyók hegyi szakaszán szokat
lanul magas vízhőmérsékletek is elő
fordulnak. A halászatok során azt is 
személyesen tapasztaltuk, hogy a fo
lyók hegyi zónájában módosul a faj- 
spektrum, ott idegennek számító halfa
jok jelennek meg.

A gébfajok terjedéséről közvetlen 
tapasztalatokat szereztünk a magyaror
szági folyóvizek és állóvizek, neveze
tesen a Tisza, a Dráva, a Rába, a Körös 
és h Zala, illetve a Balaton és a Kis-Ba- 
laton faunisztikai vizsgálata alapján 
(Harka, 1988, 1992a, 1992b, 1993, 
1996; B író & Paulovits, 1994; 
Harka & Juhász, 1996; B író et al., 
2001; Harka & Szepesi, 2004). Ezek 
mellett 2002-től a Tisza vízhálózatá
hoz tartozó Sebes-Körösön, Berettyón 
és a Zagyva vízrendszerén olyan cél
zott gyűjtéseket is folytattunk, ame
lyek az adott faj számára leginkább 
megfelelőnek mutatkozó élőhelyekre 
irányultak.

A faunisztikai gyűjtésekhez rend
szerint egy 3x2 méteres, a két szélén 
rúdra erősített, mélyen öblös ivadékfo
gó hálót használtunk. A háló szemei
nek a mérete 6x6 mm volt, ami lehető
vé tette az egynyaras, fiatal példányok 
gyűjtését is. A célzott vizsgálatok al
kalmával főként emelőháló és nyeles

merítőháló volt a gyűjtőeszközünk. 
Utóbbi előnye, hogy a hínámövényzet- 
tel sűrűn benőtt vizekben is sikerrel al
kalmazható.

Saját vizsgálataink mellett fontos 
adatokhoz jutottunk a témába vágó 
publikációkból, valamint néhány kol
léga személyes közlése révén, amely
ben publikálatlan adataikat rendelke
zésünkre bocsátották. A fajok terjesz
kedésének folyamatáról az észlelések 
időpontjának és topográfiai helyzeté
nek a figyelembevételével igyekeztünk 
képet alkotni. Ennek kapcsán azonban 
azt is figyelembe kellett venni, hogy 
rendszeres, monitoring jellegű kutatá
sok csak nagyon kevés helyen folytak, 
és az alkalmi vizsgálatok intenzitása is 
lényeges eltéréseket mutatott a külön
böző vízterületeken.

A terjeszkedés és a klimatikus té
nyezők kapcsolatának a vizsgálatánál 
hosszú időtartamú levegő- és vízhő
mérsékleti adatsorokra támaszkod
tunk. A léghőmérséklet magyarországi 
alakulására vonatkozó adatokat az Or
szágos Meteorológiai Intézet (Szalai 
& SzentemreY, 2001), a globális fel- 
melegedésre vonatkozó adatokat a Me
teorológiai Világszervezet (WMO-No. 
920) vettük át.

A vízhőmérséklet változását a bu
dapesti VITUKI-tól, illetve a debrece
ni Tiszántúli Környezetvédelmi, Ter
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelő
ségtől származó mérési adatok alapján 
határoztuk meg. Ehhez az 1954. január 
1-jétől 2003. december 31-éig terjedő 
időszak napi hőmérsékleti adatait
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használtuk fel, amelyek a folyóvizek 
reggel 7 órakor, 5-10 cm mélységben 
mért felszíni hőmérsékletét rögzítik. 
A napi adatokból előbb havi átlagokat, 
majd ezekből évi átlagokat számítot
tunk, s utóbbiakból határoztuk meg a 
változás trendjét a Microsoft Excell 
számítógépes programja segítségével.

Eredmények

A következőkben rendszerezett át
tekintését adjuk azoknak a jelentősebb 
faunisztikai eredményeknek, amelyek 
a ponto-kaszpikus fajok jelenkori be
vándorlását és terjedését bizonyítják.

Tarka géb -  Proterorhinus marmora
tus (Pallas, 1814)

Közép-Európában a gébfélék első 
képviselője a tarka géb volt. A Fekete
tenger parti vizeiből a XIX. század ele
jén leírt apró termetű halról később ki
derült, hogy édesvizekben is megtalál
ható. Valószínűleg az Al-Dunában is 
jelen lehetett, hiszen 1872-ben már a 
torkolattól 2000 folyamkilométerre, 
Budapestnél figyeltek fel rá (Kriesch, 
1873). Nem sokkal később Pozsony 
térségében észlelték (Koelbel, 1874), 
majd kimutatták Magyarország leg
nagyobb tavában, a Balatonban 
(Vutskits, 1895), valamint a részben

osztrák, részben magyar területen fek
vő Fertő tó vizében is (M ika & 
Breuer, 1928).

A Proterorhinus marmoratus lelő
helyeinek sora 1957-ben új adattal bő
vült, amikor Dél-Magyarországon, 170 
folyamkilométerre a Dunától, a Tisza 
szegedi szakaszán gyűjtötték (Berinkey, 
1972). Megerősítette a tiszai előfordu
lást Sterbetz (1963) közlése, aki 
1960-ban a folyó mintegy tíz kilomé
terrel följebb eső szakaszán talált újabb 
példányokat.

Szlovákia területén 1947 és 1968 
között a Duna ártere és mellékágai 
mellett az észak felől érkező mellékfo
lyók, nevezetesen a Morva (Morava), 
Vág (Váh), Nyitra (Nitra), Garam 
(Hron), Ipoly (Ipel) torkolathoz közeli 
szakaszán, továbbá az e vízfolyások
hoz kapcsolódó csatornákban észlelték 
(Olíva et al., 1968). Ezek az adatok 
azonban számottevően nem módosítot
ták a XIX. század végén regisztrált 
areahatárokat. A tarka géb elterjedési 
területe a Duna-medencében egy év
századon át lényegében változatlan 
volt, megegyezően a Lelek (1987) ál
tal fölvázolt képpel (7. ábra A).

A terjeszkedés első jelei az 1970-es 
években mutatkoztak, amikor a Duna 
osztrák szakaszán Bécstől Linz váro
sáig kb. 200 folyamkilométerrel toló

dott följebb az area határa (Ähnelt, 
1988). Megjegyzendő azonban, hogy 
Balon (1967) már több mint egy évti
zeddel korábban is Linzig jelezte a fajt 
a folyóban.

A következő években a vízrendszer 
főfolyóján és a mellékfolyókon egy
aránt tovább haladt fölfelé a tarka géb. 
A Dunán 1985-ben elérte Németorszá
got, ahol először Passau mellett fogták, 
majd néhány év múlva 100 folyamki
lométerrel feljebb, Regensburgnál is 
megtalálták (Reinartz et. al., 2000).

Az 1980-as évektől kezdve a ma
gyarországi mellékfolyókon is intenzív 
terjedés volt tapasztalható. Előbb a Ti
szában, a korábbi lelőhelynél mintegy 
200 folyamkilométerrel följebb, a Ti- 
sza-tóban észlelték (Harka, 1988), 
majd a Tiszába Románia felől érkező 
Körösből gyűjtötték, és előkerült a 
horvát-magyar határt alkotó Dráva al
só szakaszán is (Harka, 1991, 1992). 
Kisebb mértékű térhódítása a nyugat
magyarországi Marcalon (Harka, 
1991), valamint az Ipoly (Ipel) szlo
vák-magyar határt képező szakaszán 
is kimutatható volt (Győré személyes 
közlése).

Csehországban 1994-ben jelent 
meg a tarka géb. Első lelőhelye a Mo- 
ravába torkolló Dyje (Ausztriában 
Thaya) folyó alsó szakaszán, Musov

A tarka géb (Proterorhinus marmoratus) 
már az Északi-tengerig jutott

1. ábra: A tarka géb (Proterorhinus marmoratus) elterjedési 
területének változása. A: a faj korábbi areája 

(a Duna vízrendszerén sötétebb színnel) Lelek (1987) nyomán, 
B: a fontosabb új lelőhelyek
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A folyami géb (Neogobius fluviatilis) 
lassabban terjed

2. ábra: A folyami géb (Neogobius fluviatilis) elterjedési 
területének változása. A: a faj korábbi areája 

(a Duna vízrendszerén sötétebb színnel) Bíró (1972) nyomán, 
B: a fontosabb új lelőhelyek

városánál létesített víztározó volt 
(Lusk & Halaóka, 1995), ahonnan a 
következő években egészen az osztrák 
határig terjedt. Kisebb mértékű felha- 
tolását a Dyje észak felől érkező mel
lékfolyóiban és a Moravában is észlel
ték (Lusk et al., 2000; Prásek & 
Jurajda, 2000).

Nem torpant meg a faj gyors üte
mű terjeszkedése az ezredforduló tá
jékán, 1997 és 2003 között sem. A 
Dráván ugyan aránylag csekély mér
tékű fölhatolását regisztrálták (Sal- 
lai, 2002), de a mellékfolyó Mura 
völgyében a 200 kilométerrel följebb 
fekvő Graz városa közelében is előke
rült (Friedl & Sampl, 2000). Kelet- 
Magyarországon elsősorban a Tisza 
középső szakasza mentén terjedt 
(Harka & Szepesi, 2004), de a folyón 
fölfelé megtett távolság is jelentős, hi
szen északi irányban elérte a Bodro
got, ahol 2003-ban észlelték (Sallai 
személyes közlése). A Tiszába kelet 
elől érkező Körös vízrendszerén is 
terjed, 2003-ban a magyar-román ha
tár közelében gyűjtöttük, 2004-ben 
pedig már Nyugat-Romániában, az 
Érben (Ier) is észlelték (Harka et al., 
2005).

1997-ben a terjeszkedés szempont
jából áttörést jelentő esemény történt 
Németországban. A tarka géb -  felte

hetőleg a Dunán és az 1992-ben elké
szült hajózócsatornán át -  eljutott a 
Majnába (Reinartz et al., 2000), s ez
zel szabad út nyílt előtte az Északi-ten
ger felé. Az utóbbi években a Pro- 
terorhinus marmoratus előbb a Majná
ban terjedt (Born személyes közlése), 
napjainkra pedig már az Északi-tenge- 
rig jutott a Rajnában (Copp et al., 
2005).

Az 1. ábra térképvázlata topográ
fia iig  is lehetővé teszi az 1970 előtti 
elterjedési terület és az újabb lelőhe
lyek által körvonalazott, 3 évtizeddel 
későbbi közép-európai area összeha
sonlítását.

Folyami géb -  Neogobius fluviatilis 
(Pallas, 1814)

Eredetileg szintén a Fekete-tenger
be ömlő folyók alsó szakaszának hala. 
Az 1960-as években a Dunában még 
csupán Orsóvá alatt (Bänärescu, 
1964), a Porecka folyó torkolatától le
felé fordult elő (Ristió, 1977). Ezért 
jelentett ichtiológiai szenzációt várat
lan felbukkanása 1970-ben a ma
gyarországi Balatonban (Bíró, 1972). 
Az új lelőhely kezdetben elszigetelt
nek tűnt, de 1984-ben az ide vezető út
vonalról, a Duna dél-magyarországi 
szakaszáról is előkerült a faj (Pintér, 
1989). Ezt tükrözi a B író (1972) által

felvázolt areál, amelyet Lelek (1987) 
lényegében változatlanul vesz át 
(2. ábra A).

A következő években látszólag 
megtorpant a terjeszkedés, de 1993- 
ban a Tisza folyó középső szakaszán 
létesített víztározóban (Tisza-tó) ha
sonló elszaporodását észleltük, mint 
korábban a Balatonban (Harka,
1993) . Kezdetben ez a lelőhely is elszi
geteltnek tűnt, de később kiderült, 
hogy a faj a folyó alsó és középső sza
kaszán, Szerbiában és Magyarorszá
gon egyaránt jelen van (Guelmino,
1994) .

Az utóbbi évtizedben a folyami 
géb a Balatonhoz kapcsolódó vizek
ben, a Dráva magyar-horvát határsza
kaszán, valamint a Tiszában és mel
lékfolyóiban terjed (S allai, 2002; 
Harka & Sallai, 2004). A Dunában 
látszólag igen lassan haladt fölfelé: a 
folyó szlovák-magyar szakaszán elő
ször 2001-ben azonosították (STRÁftAi 
& A ndreji, 2001; Sallai, 2003; 
Holóík et al., 2003), a Rába győri sza
kaszáról pedig csak 2003-ban (Guti 
személyes közlése). A gyöngyösi Mát
ra Múzeum halainak 2004. évi revízió
ja során azonban meglepetéssel ta
pasztaltuk, hogy ez utóbbi lelőhelyről 
már évekkel korábban, 1999-ben be
gyűjtötték.
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HALÁSZAT Vol. 99. (2006) pp. 33-41.

A Kessler-géb (Neogobius kessleri) napjainkra 
Németországig jutott

3. ábra: A Kessler-géb (Neogobius kessleri) elterjedési 
területének változása. A: a faj korábbi areája 

(a Duna vízrendszerén sötétebb színnel) Bánárescu (1964) 
és Ristias (1977) adatai alapján, B: a fontosabb új lelőhelyek

Kessler-géb -  Neogobius kessleri 
(Günther, 1861)

A Duna alsó szakaszáról régóta is
mert faj 1910-ben már a Vaskapu fölött 
is előkerült, a mai Banatska Palanka 
településnél (V utskits, 1911). 
Bänärescu, (1964) szerint a Dunában 
Moldova Noua településig hatolt fel, 
Ristiő (1977) szerint a Tisza torkola
táig (3. ábra A). A Blanc és munkatár
sai (1971), valamint a Terofal (1984) 
által megadott elterjedési térképek a 
Tisza teljes magyar szakaszát is lelőhe

lyeként tüntetik fel, ezt azonban vizs
gálataink nem erősitik meg, a Tisza 
magyar szakaszáról Neogobius kess
leri még nem került elő.

A Duna Szerbiától Budapestig ter
jedő szakaszán ellenben -  néhány ha
lász és horgász jelzése alapján -  már az 
1980-as évek végén feltételezték a faj 
jelenlétét (Pintér, 1989). Bizonyító 
példányai azonban csak 1996-ban ke
rültek kézre (Erős & Guti, 1997), 
szinte egyidejűleg a szlovákiai kimuta
tásával (STRÁtfAi, 1997; Kautman,

2000). Ausztriában viszont már előbb 
azonosították (Zweimüller et al., 
1996), majd rohamos terjedését ta
pasztalták. Néhány év alatt a Kessler- 
géb teljes egészében meghódította a 
Duna osztrák szakaszát (W iesner, 
2003), és 1999-ben már Németország
ban is megjelent, ahol először 
Straubing városánál észlelték a Duná
ban (Seifert & Hartmann, 2000). 
A fölhatolást jelző fontosabb új lelőhe
lyeket a 3. ábra mutatja be.

Feketeszájú géb -  Neogobius melanos- 
tomus (Pallas, 1814)

Ellentétben az előző fajokkal, a 
feketeszájú géb a múltban kevés haj
landóságot mutatott a folyóvizek meg
hódítására. Areája a Duna-medencé- 
ben Bänärescu (1964), Blanc et al. 
(1971), továbbá Müller (1982) sze
rint korábban csupán a folyam deltájá
ra és a Fekete-tenger parti sávjára kor
látozódott (4. ábra A).

Terjedése a Dunában 1997-ben de
rült ki, amikor előbb Szerbia területén, 
Prahovo település fölött észlelték 
(Simonoviő et al., 1998), majd 3 év 
múlva Ausztriában, Bécsben is kimu
tatták (W iesner et al., 2000). Ma
gyarországon 2001-ben találtak rá a 
Budapest fölötti Duna-szakaszon

Úgy tűnik, a kősüllő (Sander volgensis) is észak felé tart
(Dr. Harka Ákos felvételei)
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elterjedési területének változása. A: a faj korábbi areája 
(a Duna vízrendszerén sötétebb színnel)

Müller (1982) nyomán, B: a fontosabb új lelőhelyek

elterjedési területének változása. A: a faj korábbi areája 
(a Duna vízrendszerén sötétebb színnel)

Blanc et al. (1971) nyomán, B: a fontosabb új lelőhelyek

(Guti et al., 2003), de 2003-2004-ben 
már a folyam teljes magyarországi ré
szén kimutatták (Guti és Sallai sze
mélyes közlése). Szlovákiában a Duna 
szlovák-magyar szakaszán és a Garam 
(Hron) torkolati részén 2003-ban iga
zolták jelenlétét (StráNai & B itter, 
2003). Ausztriában tovább terjed fölfe
lé a folyón, a közelmúltban már Krems 
városánál észlelték (Wiesner, 2003).

Csupasztorkú géb -  Neogobius gym- 
notrachelus (Kessler, 1857)

A csupasztorkú géb Bänärescu 
(1964) szerint a Mostistea és a 
Calmatui folyók torkolatáig hatolt fel 
korábban a Dunában, egyezően a 
Blanc és munkatársai (1971) által vá
zolt képpel (5. ábra A). Terjedésébe 
Szerbiában, a folyam Vaskapu alatti 
szakaszán figyeltek föl, ahol előbb 
Brza Palanka (HegediS et al., 1991), 
majd Prahovo településnél gyűjtötték 
(Simonovk!: et al., 1998). Szerbiai ki
mutatását követően megtorpanni lát
szott a faj fölhatolása a Dunában, ám 
1999-ben mintegy ezer folyamkilomé
terrel följebb, Pozsony és Bécs mellett 
is előkerült, s a következő évben újabb 
példányokat is fogtak a lelőhelyek kö
zelében (Kautman, 2000, 2001; 
Ahnelt et. al., 2001). A faj 2004- 
2005-ben a magyarországi Duna-sza-

kasz jelentős részéről is előkerült, és a 
viszonylag jelentős egyedszámok alap
ján erős populációi feltételezhetők  
(Guti, 2005; Harka et al., 2005).

A ponto-kaszpikus fajok terjeszke
désére a Duna-medencében további 
példák is hozhatók. Az 1980-as évek
ben a magyarországi folyók alföldi 
szakaszán a halványfoltú küllő -  
Gobio albipinnatus Lukasch, 1933 -  
terjedése és elszaporodása volt tapasz
talható. Eredményeként a G. albipin- 
natiis a leggyakoribb Gobio-fajjá lé
pett elő, miközben a fenékjáró küllő -  
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) -  szin
te eltűnt e helyekről (Harka, 1996). 
Csehország délkeleti részén a tarka 
géb mellett két másik hal, a kősüllő -  
Sander volgensis (Gmelin, 1789) -  és 
a széles durbincs -  Gymnocephalus 
baloni Holüík & Hensel, 1974 -  új 
fajként jelent meg az 1990-es években 
(Lusk et al., 2000).

Végül még két gébfaj említhető a 
Fekete-tengerből. Ezek egyike a 
szélesfejű géb -  Neogobius eury- 
cephalus (Kessler, 1874) - , amely je
lenleg még csak a Duna-delta vidékén 
terjed (Ojel et al., 1994), a másik faj a 
Szirman-géb -  Neogobius syrman 
N ordmann, 1840. Utóbbit 1997-ben a 
magyar, 1999-ben az osztrák Duna- 
szakaszról írták le (Guti, 1998;

Zweimüller et al., 2000), ám az auszt
riai példányokról kiderült, hogy való
jában csupasztorkú gébek voltak. 
Hol£ík (2002) szerint valószínűtlen e 
tengeri faj felhatolása a Közép-Duna 
vidékére, Ojel pedig a Guti (1998) ál
tal fogott halnak a Harka és Sallai 
(2004) könyvében publikált eredeti fo
tója alapján állítja, hogy a magyaror
szági példány sem Szirman-géb 
(Vasile Ojel személyes közlése).

Az eddig említett fajok terjeszkedé
se horizontális jellegűnek tekinthető, hi
szen migrációjuk alapvető jellemzője a 
megtett távolság, amelyhez képest a 
szintbeh emelkedés csekély. A folyók 
hegyi szakaszán azonban egy fölfelé irá
nyuló vertikális migráció is megfigyel
hető, amelynek eredményeként egyes 
alföldi és dombvidéki halak behatolnak 
a folyók hegyi zónáiba. A Berettyóban 
például a kurta baing, a Tiszában és az 
Izában a bodorka és a sügér, a Latorcá
ban pedig a bodorka és a dévérkeszeg 
került elő a fölső szakaszról. Ezzel pár
huzamosan a sebes pisztráng egészen a 
forrás közelébe húzódott fel (Harka et 
al., 1998, 1999, 2000, 2002). Ilyen vál
tozásokat korábban csak olyan a folyó
kon tapasztaltunk, amelyeknek a felső 
szakaszán víztározót építettek, az emlí
tett esetekben azonban nem történt ilyen 
beavatkozás.

(  -------------------------------------------------------------------------------~ 3 z ~ ------------------------------------------------------------ \
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y e a r  s

6. ábra: A Duna vizének átlagos hőmérséklete és trendje Budapestnél 
1954 és 2003 között

Hasonló tapasztalatokról számol
tak be A rdelean és munkatársai 
(2000), akik a ponty, a széles kárász, a 
csuka, a dévérkeszeg és a törpeharcsa 
felhatolását tapasztalták Észak-Romá- 
nia hegyi folyóin, a domolykó és a 
padwc jelenlétét pedig még a hegyi vi
zek felső szakaszán is észlelték.

Értékelés

A ponto-kaszpikus gébfajok ter
jeszkedésének magyarázatára számos 
feltevés született. Az aktív vándorlás
sal történő spontán terjedés mellett fel
merült az akvaristák általi illegális be
telepítés, a hajók ballasztvizével törté
nő terjesztés, illetve a hajótesten meg
tapadó ikraszemek behurcolásának le
hetősége is (Bíró, 1972; A hnelt et al., 
1998; Guti, 1999, 2000; Lusk et al., 
2000; Holóík et al., 2003). Minden 
bizonnyal összetett folyamatról van 
szó, amelyben kisebb-nagyobb mér
tékben az említett okok mindegyiké
nek szerepe lehet, de egyik sem ad vá
laszt arra, hogy miért éppen az utóbbi 
évtizedekben gyorsult fel ez a folya
mat. A válaszadáshoz mindenekelőtt 
azt kell tisztázni, hogy mi tette lehető
vé az új vízterületre érkező halak szá
mára a meghonosodást.

A gébek terjedését vizsgálva szem
be tűnik, hogy pionír példányaikat álta
lában olyan helyekről mutatták ki, ahol 
a víz hőmérséklete magasabb a környe
ző víztestekénél. E lelőhelyek olykor 
hőforrásokhoz kapcsolódnak, többnyi
re azonban könnyen felmelegedő se
kély tavakban, víztározókban, duzzasz
tott folyószakaszokon találhatók.

A Proterorhinus marmoratus első 
példányát Budapestnél például nem 
közvetlenül a Dunából, hanem a Ró
mai fürdő elfolyó termálvizéből fog
ták, s a Balatonnál is a keszthelyi hé
vízből került elő. Nagy létszámú po
pulációi az erősen felmelegedő Tisza- 
tóban, a Körös duzzasztott szakaszán, 
vagy utóbb a Dyje folyó víztározói
ban alakultak ki. A Németországba el
jutó példányok pedig a Felső-Duna és

a Duna-Majna-Rajna-csatorna egy
máshoz csatlakozó duzzasztott szaka
szain át jutottak el a Rajna vízgyűjtő
jébe.

A Neogobius fluviatilis tömeges el
szaporodását Magyarországon először 
a Dunánál lényegesen melegebb vizű 
Balatonban, majd később az alig 1 mé
ter átlagos mélységű, még a Balaton
nál is erősebben felmelegedő Tisza-tó- 
ban észlelték. A Neogobius kessleri, a 
N. melanostomus és a N. gymnotra- 
chelus pionír populációit ugyancsak 
hasbnló viszonyok között, előbb a Vas
kapu környéki Djerdap tározókban, 
majd a bécsi duzzasztott Duna-szaka- 
szon mutatták ki.

A kis méretű halaknál, amelyek se 
a halászatnak se a horgászatnak nem 
célpontjai, az észlelések időbeli sor
rendje csak nagy vonalakban tükrözi a 
terjedést, ugyanis az elfoglalt területe
ken nyilvánvalóan ott kerülnek előbb 
kézre, ahol nagyobb az állománysűrű
ség, illetve ahol intenzívebb a kutatás. 
Jogosak tehát Guti (2000) fenntartásai 
A hnelt et al. (1998) feltevésével 
szemben, amely szerint a Neogobius 
fluviatilis előbb jelent meg a Balaton
ban, mint az oda vezető útvonalon. 
Kezdetben a Dunától 400 folyamkilo
méterre fekvő Tisza-tóban felfedezett 
populáció is elszigeteltnek tűnt, de 
amint a folyó alsó szakaszán keresni

kezdték a fajt, azonnal előkerült 
(Guelmino, 1994).

A Neogobius kessleri esetében is 
úgy tűnt, hogy a Duna Pozsony és 
Bécs közötti szakaszán egy izolált po
puláció él (Zweimüller et al., 1966; 
Ahnelt et al., 1998), de hamarosan ki
derült, hogy a faj a folyam teljes ma
gyarországi szakaszán jelen van (Guti, 
2000). Hasonló a helyzet a Neogobius 
melanostomus esetében is, amelyet a 
bécsi és Bécs fölötti duzzasztott szaka
szokon előbb észleltek, mint a Duna 
sebesebb folyású szlovák és magyar 
szakaszán.

Az előzőekben vázolt indokok 
miatt a „nagy ugrásokkal” szemben a 
többek által is feltételezett (B író, 
1972; Harka, 1993; Guti, 2000) foly
tonos, térbeli megszakítások nélküli 
terjedés tűnik valószínűbbnek. Véle
ményünk szerint a rendszeres vizsgála
tok hiánya és a kis egyedsűrűség okoz
hatja, hogy a tavak, víztározók és duz
zasztott folyószakaszok alatt csak ké
sőbb sikerül kimutatni a terjedő fajo
kat. E mellett szól, hogy a gébek egyál
talán nem feltűnő halak. Kis méretük 
és rejtett életmódjuk következtében 
rendszerint csak akkor keltenek figyel
met, amikor már tömegesen elszapo
rodtak.

A vertikális migráció okát keresve 
is a víz hőmérsékletében mutatkozott

TUDOMÁNY TUDOMÁNY TUDOMÁNY

38



HALÁSZAT Vol. 99. (2006) ^ § 8 #  pp. 33-41.

7. ábra: A Tisza vizének átlagos hőmérséklete és trendje Tiszakeszinél 
1954 és 2003 között

olyan eltérés, amely magyarázhatja a 
jelenséget. A Felső-Tiszába ömlő Iza 
paduczónájában például 2001. au
gusztus 6-án 25 Celsius-fokos volt a 
víz, vagyis 5 fokkal melegebb az eb
ben a zónában szokásos maximumnál. 
Hasonlóképpen a Szaplonca (Sápánt a) 
pisztrángzónájában a megengedett 13 
helyett 17,3 fokos volt a víz hőmér
séklete, pedig mindkét vízfolyás ter
mészet közeli állapotot őriz ( H a r k a  

et al., 2002).
A fölmelegedés a nagy folyók 

duzzasztás által közvetlenül nem érin
tett szakaszain is kimutatható. A be
szerzett napi mérési adatok alapján 
megállapítottuk, hogy Budapestnél a 
Duna évi átlaghőmérséklete az utóbbi 
50 év alatt 10,2-ről 11,5 Celsius-fokra 
emelkedett (6. ábra).

A kisebb vízhozama miatt eredeti
leg is erősebben felmelegedő Tisza vi
ze valamivel csekélyebb mértékben, 
de még mindig 1 Celsius-fokot meg
haladó mértékben, 11,1-ről 12,2 fokra 
nőtt az utóbbi 50 évben (7. ábra), te
hát ugyanazt a tendenciát mutatja, 
mint a Duna.

A folyóvizek melegebbé válásá
nak számos oka lehet. Előidézhetik 
például a víztározók, amelyek a víz 
visszatartásával és felületének növe
lésével több hőenergia elnyelését te
szik lehetővé. Még nagyobb hatása le

het a vízhőmérsékletre a folyók kana- 
lizációjának, amelynek végeredmé
nyeként a szabadon futó folyók duz
zasztott mederszakaszok láncolatává 
válnak. Szerepe lehet benne a vízpart
ra telepített erőműveknek, amelyek a 
kivett hűtővizet több fokkal felmelegít
ve engedik vissza, és kisebb mértékben 
ugyan, de a folyóba vezetett kommu
nális szennyvizek is hozzájárulnak a 
felmelegedéshez.

A hőmérséklet emelkedése azon
ban olyan vizek esetében is kimutat
ható, ahol az említett okok egyike 
sem áll fenn. Lennie kell tehát egy, az 
előzőektől független, általánosan ér
vényesülő hatásnak is. Ilyen általános 
érvényű hatás Földünk felszíni hő
mérsékletének emelkedése, a globális 
felmelegedés.

Az IPCC (Éghajlatváltozási Kor
mányközi Testület) 2001. évi beszá
molója szerint Földünk felszíni hő
mérséklete az elmúlt évszázad során 
0,6 Celsius-fokkal emelkedett. A vi
zeknek a levegőnél erőteljesebb fel- 
melegedése érthető: amíg az időjárás 
melegrekordjai határ nélkül képesek 
emelni a víz hőmérsékletét, a lehűlés
nek határt szab a jégképződés.

Az Országos Meteorológiai Szol
gálat vizsgálatai szerint Magyaror
szág felszíni hőmérséklete a XX. szá
zadban 0,67 fokkal emelkedett

(SZA L A I &  SZENTIM REY, 2001). A Du- 
na-medence központi részén tehát 
még az átlagosnál is 12 százalékkal 
nagyobb mértékű hőmérséklet-emel
kedés következett be. A felmelegedés 
az utóbbi 30 évben vált határozottab- 
bá, 1991-től 2000-ig pedig annyira 
felgyorsult, hogy ez az időszak nem
csak a XX. századnak, hanem az év
ezrednek is a legmelegebb évtizede 
lett. A vízhőmérsékleti adatokból -  
bár csak 50 éves adatsorral rendelke
zünk -  hasonló tendenciák láthatók.

Nehéz lenne csupán a véletlennek 
tulajdonítani, hogy a tarka géb és & fo 
lyami géb terjeszkedése az utóbbi 
30-35 évben vált szembetűnővé, és 
hogy az említett további gébfajok az 
utóbbi 10-15 évben indultak meg fölfelé 
a Dunán. A sorozatos esetek határozott 
összefüggést mutatnak a fajok terjeszke
dése és a globális felmelegedés között.

Természetesen nem állítható, hogy 
a ponto-kaszpikus halfajok közép-eu
rópai terjeszkedése kizárólag a globá
lis felmelegedés következménye. Ma
gában a vizek felmelegedésében is 
számos tényező játszik közre, és mel
lette még ott vannak a kanalizáció kö
vetkezményei. A víz sebességének és 
a hordalék összetételének a megválto
zása, a trofitás szintjének emelkedése, 
a vízügyi beavatkozások sora mind- 
mind hatással lehet az új vízterületre 
jutott halak megmaradásában és el
szaporodásában. Ugyanakkor bizo
nyosra vehető, hogy a felmelegedés és 
a kanalizáció nagyban segíti e fajok 
terjeszkedését.

A fölmelegedés jelenleg is tart, sőt 
gyorsulni látszik. Ennek alapján az is 
megjósolható, hogy a következő 
években újabb melegigényes fajok te
lepülnek be a Fekete-tenger vidékéről 
Közép-Európába, s további változá
sok várhatók a folyószakaszok halkö
zösségeiben.

Köszönetnyilvánítás
A dolgozat elkészítéséhez publiká

latlan lelőhelyi adatok közlésével já
rult hozzá G u t i  Gábor, G y ő r é  Károly
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SPREADING OF CERTAIN 
PONTO-C ASWAN FISH SPECIES 

IN CENTRAL-EUROPE

Á. Harka & P. Bíró 

SUMMARY

Since the 1970’s, dispersion of 
several Ponto-Caspian fish species in 
Central Europe, mainly along the 
Danube-valley, has been registered. 
Especially certain gobies have reached 
long distances, two of them (Pro- 
terorhinus marmoratus, Neogobius 
kessleri) have already been distributed 
in Germany. In parallel with this hori
zontal distribution, an upstream verti
cal migration can also be observed into 
the mountain zones of lowland and 
hilly country rivers. Horizontal and 
vertical expansions substancially do 
not differ from each other, because fish 
species in both cases have an upstream 
migration.

Explanations concerning expan
sions cleared up only the modes of dis
tribution. However, for widening of 
areas, the permanent settling of species 
is also needed. In their acclimatiza
tion, some factor may play significant 
role, and two of them are striking. The 
first is the rising temperature of waters 
in consequence of global warming, the 
second is canalization resulting in a 
series of inundated river sections. As 
forecasts say, the global warming and 
construction of further reservoirs con
tinue, therefore the immigration of 
more warmwater fish species and fur
ther distribution of already present 
ones are probable.
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A fogas süllővel foglalkozó ma
gyar közlemények előző válo
gatott bibliográfiája (Pintér 

1986) az 1881-1985. közötti, azaz az 
első magyar halászati folyóirat megje
lenését követő több mint 100 évet vizs
gálta. A bibliográfia megjelenése óta 
eltelt két évtized bőséges magyar szak
irodalmi termést hozott, elsősorban a 
halfaj balatoni ökológiája, mesterséges 
nevelése és parazitológiája vonatkozá
sában, ami indokolta e kiegészítés 
összeállítását és közreadását.

A válogatott bibliográfia és annak 
kiegészítése kettős célt szolgál: egy
részt a külföldön megjelent közlemé
nyek lelőhelyének pontos meghatáro
zását, másrészt a csak magyar nyelven 
megjelent írások bekapcsolását a nem
zetközi tudományos életbe. Ennek 
megfelelően a magyar nyelven megje
lent közlemények esetében zárójelben 
angol címfordítást is közlünk, amely 
általában nem a magyar cím tükörfor
dítása, hanem az írás tényleges tartal
mára utal. Ez alól kivételt képeznek 
azok az esetek, amikor a közlemény 
angol nyelvű összefoglalóval látott 
napvilágot, amelyhez már a megjele
néskor készült angol címfordítás.

A válogatás minden olyan közle
ményre kiterjedt, amely az 1986-2005. 
közötti időszakban magyar szerzőtől,

vagy magyar társszerző közreműködé
sével látott napvilágot. Szakmai okok
ból e körbe besorolásra kerültek azok 
az írások is, amelyek a kősüllővel 
(Sander volgensis Gmelin) foglal
koztak.

A bőséges horgászati szakirodalom 
nem képezte tárgyát a vizsgálatnak. 
Nem kerültek be az a jelen közlemény
be azok az ismeretterjesztő cikkek, 
amelyek eredeti megállapítást nem tar
talmaztak, terjedelmi okokból kima
radtak a közismert halbiológiai és ha
lászati kézikönyvek vonatkozó fejeze
tei és szakaszai, valamint az általáno
san nem hozzáférhető oktatási anya
gok és kutatási jelentések. A Halászat 
hasábjain megjelent írások bibliográ
fiai adatai az évfolyamok folyamatos 
számozásával szerepelnek, mellőzve 
az 1954-1990. közötti új sorozat sze
rinti számozást.
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SUPPLEMENT TO 
THE SELECTED 
BIBLIOGRAPHY 

OF HUNGARIAN WORKS 
ON THE PIKEPERCH (SANDER 

LUCIOPERCA L): 
1968-2005

K. Pintér

SUMMARY

A selection of most important pub
lications by Hungarian authors (and 
co-authors) dealing with pikeperch 
(Sander lucioperca L.) and Volga 
pikeperch (Sander volgensis Gmelin) 
in the period 1986-2005 is presented. 
47 entries are listed in the following 
thematical sections:

1. General
2. Ecology -  fisheries management
3. Artificial propagation -  aquacul

ture
4. Environment -  fish health 
Hungarian titles are given also in

English (in parentheses).
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