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2005. már cius 3–6.
Bu da pest (Vá sár köz pont)

FeHoVA
12. Fegy ver, hor gá szat, va dá szat –
nem zet kö zi kiál lí tás
In for má ció: HUNGEXPO Rt., 
Ti ha nyi Klá ra kiál lí tá si ügy ve ze tô
igaz ga tó, Bu da pest, X., Al bertir sai út
10., il let ve 1441 Bu da pest, Pf. 44.
Te le fon: (1) 263-6535, 
te le fax: (1) 263-6340
E-mail: fehova@hungexpo.hu

2005. áp ri lis 26–28.
Bel gium, Brüsszel

EUROPEAN SEAFOOD 
EXPOSITION
Nagy sza bá sú ví zi élel mi szer 
szakkiál lí tás.
In for má ció: te le fon: +1 207 842 5504;
Te le fax: 1 207 842 5505
E-mail: food@divcom.com

2005. áp ri lis 26–28.
Csehor szág, České Budějovice

NEW CHALLENGES IN POND
AQUACULTURE
Nem zet kö zi akvakultúra kon fe ren cia,
an gol nyel ven.
In for má ció:
E-mail: musil.jiri@quick.cz

2005. má jus 4–5.
Szar vas

XXIX. Ha lá sza ti Tu do má nyos 
Ta nács ko zás
In for má ció: Váradiné Dr. Kintzly 
Ág nes, Ha lá sza ti és Ön tö zé si 
Ku ta tó in té zet, 5541 Szar vas, Pf. 47.
Te le fon: 66/515-309, 515-312
Te le fax: 66/312-142
E-mail: varadia@haki.hu
2005. má jus 9–13.
In do né zia, Bali

WORLD AQUACULTURE’05
a Vi lág Akvakultúra Tár sa ság nem zet -
kö zi kon fe ren ciá ja és szak kiál lí tá sa
In for má ció:World Aquaculture

Society. Director of Conferences
E-mail: worldaqua@aol.com
Website: www.was.org

2005. má jus 12–15.
Olaszor szág, Ancona

65th INTERNATIONAL FISHING
FAIR
A Föld kö zi-ten ger tér sé gé nek ha gyo -
má nyos ten ge ri ha lá sza ti és halászati
ter mék szak vá sá ra.
In for má ció: Te le fon: +39 071 58971,
Te le fax: +39 071 5897213
E-mail: info@erf.it

2005. jú nius 7–9.
Len gyelor szág, Gdan�sk

POLFISH
8. Nem zet kö zi Hal fel dol go zá si 
és Hal ter mék Szak vá sár.
In for má ció: Boz·ena Janiczak.
Miȩdzynarodowe Targi Gdan� skie SA,
ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdan� sk,
Len gyelor szág.
Te le fon: 48 58554 9360, 
te le fax: 48 58554 9209
E-mail: janiczak@mtgsa.com.pl

2005. jú nius 12–16.
Nor vé gia, Trondheim

WORLD RECREATIONAL 
FISHERIES CONFERENCE
Rek reá ciós ha lá sza ti vi lág kon fe ren cia
an gol nyel ven. Ple ná ris és szek ció 
ülé sek, hor gá sza ti prog ram Trondheim
kör nyé kén. Rész vé te li díj már cius 1-ig
tör té nô je lent ke zés ese tén 2900 NOK,
az után 3400 NOK. A rész vé te li díj a
szál lás költ sé get nem tar tal maz za.
In for má ció: website:
http://www4.nina.no/WRFC2005

2005. jú nius 15–17.
Oroszor szág, Moszk va

SEAFOOD RUSSIA 2005.
Nem zet kö zi ví zi élel mi szer 
szak kiál lí tás.
In for má ció: Jon Irwin, Heigway
Events, Telephone House, 67–77 

Paul Street, Lon don EC2A 4lQ, 
Nagy-B ri tan nia
Te le fon: 44 20 7017 4661, 
te le fax: 44 20 7017 4536
E-mail: jon.irwin@informa.com

2005. jú lius 11–15.
Ang lia, Hull

ASSESSING THE ECOLOGICAL
STATUS OF RIVERS, LAKES
AND TRANSITIONAL WATERS
Az Eu ró pai Unió Víz Keret -
irányelvének meg va ló sí tá sá hoz 
kap cso ló dó öko ló giai kon fe ren cia.
Elôadás vagy posz ter be je len té se a
cím és az össze fog la ló meg kül dé sé vel
2005. feb ruár 15-ig tör tén het, 
az aláb biak ban kö zölt e-mail cím re.
In for má ció: Dr. I. G. Cowx,
International Fi she ries Institute,
University of Hull, HU6 7RX, 
Nagy-B ri tan nia.
Te le fon: 44-1482-466421, 
te le fax: 44-1482-470129
E-mail: i.g.cowx@hull.ac.uk

2005. au gusz tus 5–9.
Nor vé gia, Trondheim

AQUACULTURE EUROPE 2005 –
OPTIMISING THE FUTURE
Az Eu ró pai Akvakultúra Tár sa ság
tu do má nyos kon fe ren ciá ja. 
(Rész vé te li dí jas.)
In for má ció: European Aquaculture
Society Slijkensesteenwegh, B-8400
Oostende, Bel gium. 
Te le fon: +32 5932 3859 
Te le fax: +32 5932 1005
E-mail: ae2005@aquacluture.cc

2005. au gusz tus 9–12.
Nor vé gia, Trondheim

AQUA NOR 2005
Nem zet kö zi akvakultúra szak kiál lí tás
In for má ció:Aqua Nor 2005
Exhibition. The Nor-Fishing
Foundation, Nidarøhalle, N-7030
Trondheim, Nor vé gia
Te le fon: +47 7356 8640, 
te le fax: +47 7356 8641

RReennddeezzvvéénnyynnaappttáárr



E-mail:  mailbox@nor-fishing.no
Website: http://www.nor-fishing.no

2005. au gusz tus 22–26.
Len gyelor szág, Krak kó

4th SYMPOSIUM FOR 
EUROPEAN FRESHWATER 
SCIENCES
In for má ció:Website:
http://www.swfs4.pan.krakow.pl

2005. szep tem ber 9–10.
Deb re cen

I. MAGYAR HALTANI 
KONFERENCIA
(Rész vé tel és elôadás be je len té se 
jú nius 30-ig az aláb bi cí men.)
In for má ció: Dr. Ju hász La jos 
tan szék ve ze tô, Deb re ce ni Egye tem,
Ag rár tu do má nyi Cent rum, 
4032 Deb re cen, Bö ször mé nyi út 138. 
E-mail: juhaszl@helios.date.hu

2005. szep tem ber 11–16.
Dá nia, Kop pen há ga

12th INTERNATIONAL EAFP
CONFERENCE ON FISH AND
SHELLFISH DISEASES

Informácó: Website:
http://eafp.org/EAFP2005.html

2006. má jus 9–13.
Olaszor szág, Fi ren ze

AQUA 2006

Az Eu ró pai Akvakultúra Tár sa ság 
és a Vi lág Akvakultúra Tár sa ság 
nem zet kö zi kon fe ren ciá ja 
és szak kiál lí tá sa.

In for má ció:World Aquaculture
Society. Director of Conferences.

E-mail: worldaqua@aol.com
Website: www.was.org

2006. jú nius 14–17.
Auszt ria, Mondsee

HYDROPOWER, FLOD 
CONTROL AND WATER
ABSTRACTION: 
IMPLICATION FOR FISH 
AND FISHERIES
A FAO Eu ró pai Édes ví zi Ha lá sza ti Bi -
zott ság (EIFAC) nem zet kö zi 
szim pó ziu ma. An gol és fran cia 
nyel ven, rész vé te li díj nél kül. 
Elôadás vagy posz ter be je len té se 
az aláb bi cím re tör tén het: 
Mr. Gerd Marmulla, Fishery
Resosurces Division, FAO, 
Viale delle Ter me di Caracalla, 
00100 Ro ma, Olaszor szág. 
E-mail: gerd.marmulla@fao.org
Te le fax: +39 06 5705 3020.
In for má ció: Dr. Pin tér Ká roly, 
FVM, Bu da pest V., 
Kos suth L. tér 11. 
Te le fon: (1) 301-4180, 
e-mail: pinterk@posta.fvm.hu
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Halászati cégjegyzék – 2005

Kedves Olvasónk!

Hagyományunkat követve lapunk 2005. évi 4. (téli) számában
ismét meg kívánjuk jelentetni a halászatban tevékenykedô
cégek, egyéni vállalkozók, magántermelôk és szakértôk
naprakész név- és cím jegyzékét.

A cégjegyzék a következô adatokat fogja tartalmazni:

A cég (vagy vállalkozó, szakértô) neve (vegyes profilú szer -
vezeteknél a halászattal foglalkozó részleg megjelölése)
Felelôs vezetô
Postacím
Telefon-, telex-, telefaxszám

A tevékenységi kört jelzô kulcsszavak (pl. export-import,
tógazdaság, horgász egyesület, érdekvédelmi szervezet stb.)
Amennyiben Ön vagy cége szerepelni kíván a jegyzékben, a
fenti adatokat a közlést megrendelô levéllel kérjük eljuttatni az
alábbi címre:

AGROINFORM KIADÓ ÉS NYOMDA KFT. 
1149 Budapest, Angol u. 34.

Határidô: 2005. november 10.

Az adatok közléséért 5000,– Ft + 25% ÁFA díjat számlázunk a
megjelenést követôen, 1 db tiszteletpéldány egyidejû meg kül -
désé vel. A fenti határidôig többlet példányszámra vonatkozó
megrendeléseket is elfogadunk.

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és kez de mé nye zé -
sünkkel hozzá járulhatunk piaci és szakmai kapcsolatai
bôvítéséhez. 

A szerkesztôség

Helyreigazítás a Halászat Cégjegyzékéhez

A Halászat elôzô (2004/4) számában közölt cégjegyzékben három
halászati társaság adatai pontatlanok voltak. Ol va só ink és az érintett
cégek el né zé sét kéve az alábbiakban kö zöljük a javított névjegyeket.

Tógazdaság, halkereskedelem

ARANYPONTY HALÁSZATI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Felelôs vezetô: Lévai Ferenc  elnök-vezérigazgató
Postacím: Százhalombatta, Vörösmarty M. u. 16/b. 2440
Telefon: 23/354-764, 23/350-516

Tevékenységi kör: haltermelés, ke res ke delem, export-import,
tóépítés, spe ciá lis víz ügyi építési munkák, szaktanács adás, Halászati
Múzeum üzemeltetése.

Tógazdaság

BOCSKAI HALÁSZATI SZÖVETKEZET

Felelôs veztô: Horváth Ferenc elnök
Elek Sándor fôkönyvelô

Postacím: 4200 Hajdúszoboszló, Isonzó u. 24. Fsz. 1.
Levelezési cím: 4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 72
Telefon: 52/273-164
Halastó telefon: 52/558-642
Telefax: 52/273-165

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés 

Tógazdaság

TÖMÖRKÉNYI AGRÁR KFT

Felelôs vezetô: Szeri János ügyvezetô
Tóth Zoltán halászati ágazatvezetô

Postacím: 6646 Tömörkény, Szabadság tér 17.
Telefon: 63/577-040, 63/477-015
Telefax: 63/477-010

Tevékenységi kör: tógazdasági haltermelés, kis- és nagyke res ke de lem
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A„Sül lô kel te tés a gya kor lat ban” cí mû cikk so ro za tunk
el sô ré szé ben kü lön bö zô tí pu sú sül lô fész ke ket mu -
tat tunk be, va la mint is mer tet tünk egy ik ra szám lá lá si

mód szert. Ha már meg van nak az ik rá val telt fész keink, ak kor
a kö vet ke zô lé pés az ik rák kel te té se. Ez a mun ka fo lya mat
ter mé sze tesví zi és tó gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zött is tör tén -
het. 

A tó gaz da sá gi gya kor lat ban a he lyi adott sá gok hoz iga -
zod va több fé le mód szert al kal maz nak – kel te tés Zuger-üveg-
ben, be ton kád ban át fo lyó víz zel, ha las tó ban vagy per met -
kam rá ban – köz tük szá mos ma gyar fej lesz tés sel. 

A to váb biak ban a ter mé sze tesví zi és a két legis mer tebb
tó gaz da sá gi mód szert mu tat juk be.

Ha las ta vi kel te tés: A legel ter jed tebb tó gaz da sá gi mód -
szer. Lé nye ge, hogy ka rók kö zé kö te le ket fe szí te nek vagy
fém ru dat tesz nek, és ar ról ló gat ják le a fész ke ket (1. kép).
Mé lyebb ta vak ban, el sô sor ban te le lôk ben al kal maz zák, ami -
ket „rotatóriára” ké szí tet tek elô. Itt a ki kelt sül lô lár vák meg -
fe le lô táp lá lék bá zist ta lál hat nak, ame lyen ered mé nye sen elô -
ne vel he tôk. 

Elô nyei:

• A kel te tô és elô ne ve lô kö zeg ugyanaz, így a lár vá kat nem
kell szál lí ta ni, nin cse nek ká ros hômérsékletingadozásnak
ki té ve.

• Nin cse nek ik ra fa lók a te le lô ben.
• Nem szük sé ges pró ba kel te té se ket vé gez ni.

Hát rá nyai:

• Lé nye ges a fész kek víz fe nék tôl il let ve víz fel szín tôl va ló
tá vol sá ga (kb. fél mé ter „lent rôl” és „fent rôl” is), amit a
te le lôk víz mély sé ge miatt ne héz be tar ta ni, így vagy a víz -
fe nék hez vagy a fel szín hez túl kö zel lesz nek.

• Ha a fész kek túl kö zel van nak a víz fe nék hez, könnyen
elisza po lód nak.

• Ha a fel szín hez van nak túl kö zel, ha mar beal gá sod nak, az
ik rák könnyen pe né sze sek lesz nek.

• Kö rül mé nyes a fész kek moz ga tá sa, víz bôl va ló ki vé te le.
• Na pon ta akár több ször is szük sé ges a kór oko zók el le ni

vé de ke zés.

Természetesvízi ik ra gyûj tés:  Az olyan nagy ki ter je dé sû
ter mé sze tes vi zeink be, mint a Ba la ton, a sül lô fész kek ki he -
lye zé sét a ter mé sze tes ívóhelyek hiá nya in do kol ja. A fész ke -
ket egy más tól 1–2 mé ter re, le sú lyo zott jel zô bó ják kö zé fe -
szí tett kö tél re kö tik (2. kép). Az ik rá val telt fész ke ket fel sze -
dik és tó gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zött kel te tik to vább. A ki -
kelt lár vá kat vagy elô ne ve lik, vagy a ke lés elôtt vissza szál lít -
ják a fész ke ket.

Elô nyei:

• A leg ke ve sebb mun ká val já ró mód szer.
• A te jes ter mé sze tes kö rül mé nyek kö zött tisz tít ja, ôr zi a

fész ket.

Sül lô kel te tés a gya kor lat ban II.
Sül lô kel te té si mód sze rek össze ha son lí tá sa, 
per met kam ra épí té sé nek és üze mel te té sé nek 

leg fon to sabb szem pont jai
Bódis Márk – Csa pó Ist ván

1. kép: Ha las ta vi kel te tés

2. kép: Természetesvízi kel te tés a Ba la to non – a jel zô bó ják 
kö te lek kel és ne he zé kek kel
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Hát rá nyai:

• Az ik ra fa lók nagy ve szélyt je len te nek – van nak vé de ke -
zé si le he tô sé gek (a fész kek há ló sze rû anya gok kal va ló
be bo rí tá sa stb.), azon ban ezek al kal ma zá sa meg le he tô -
sen kö rül mé nyes.

• A fész kek ki he lye zé sé hez nagy hely is me ret tel kell ren -
del kez ni.

• Gyak ran elô for dul, hogy a fé szek re más hal fa jok is ráív-
nak (bodorka, ba lin), azon ban ez hasznos is le het: a ra ga -
do zó élet mód ra át tért sül lô iva dék szá má ra meg fe le lô mé -
re tû táp lá lék ként szol gál nak majd. 

Per met kam rás kel te tés: Ma gyar ta lál mány a per met kam -
rás ik ra ér le lés (3. kép), a múlt szá zad 40-es, 50-es évei ben
Woynárovich Elek és Entz Bé la fej lesz tet te ki. A tech no ló gia
ki dol go zá sá nak öt le tét az a meg fi gye lés ad ta, hogy a sül lô ik -
ra ér zé keny az oxi gén re, ezért a te jes, mell úszói se gít sé gé vel
friss vi zet hajt rá. A fész ke ket egy né hány m3-es „pá ra dús
kam rá ban” fi nom víz per met éri, amit az ön tö zés ben hasz ná -
la tos szó ró fe jek biz to sí ta nak. A kelésérett fész ke ket a kam -
rá ból az elô ne ve lés he lyé re szál lít ják.

Elô nyei:

• Vi szony lag kis te rü le ten – a per met kam ra mé re té tôl és a
fé szek faj tá já tól füg gôen – több száz, több ezer fé szek is
el he lyez he tô. 

• A fész kek jól át lát ha tóak, rend sze rez he tôk.
• Az ik rák oxi gén igé nyét a fi nom por lasz tá sú víz per met, a

le ve gô bôl tör té nô oxi gén fel vé tel miatt gyor san kielé gí ti.
• Az ik rák ha ma rabb érik el a ke lés érett sé get, így a
Saprolegnia (pe nész gom ba) kár té te le nem je len tôs.

Hát rá nyai:

• Alap ve tô fon tos sá gú az ik rák fo lya ma tos vizs gá la ta (pró -
ba kel te té sek), a ke lés érett ség le he tô leg pon to sabb
megál la pí tá sa.

• A kez de ti be ru há zás na gyobb, mint a töb bi mód szer nél.

A per met kam ra le het fix, be ton alap ra épí tett vagy mo bil,
ví zen úszó, moz gat ha tó ki vi te le zé sû.

A fix per met kam ra (4. kép) be ru há zá si és fenn tar tá si
költ sé ge na gyobb (ala po zás, épí té si en ge dé lyek stb.), mint a
mo bil per met kam ráé (6. kép), amely nek nagy elô nye, hogy a
legoptimálisabb hely re te le pít he tô, va la mint mû sza ki hi ba
ese tén a fész kek egy bôl a víz be en ged he tôk, így nincs fel tét -
le nül szük ség tar ta lék be ren de zé sek re.

Per met kam ra épí té sé nél az egyik leg fon to sabb szem -
pont, hogy az ik rák kel te té sé hez op ti má lis fel té te le ket biz to -
sít sunk. A má sik szem pont a leg gaz da sá go sabb konst ruk ció
ki vá lasz tá sa, ami nem csak ol csó sá got, ha nem könnyen ke -
zel he tô sé get, ha té kony sá got is je lent. 

A fô irány el ve ket fi gye lem be vé ve az aláb biak ban össze -
fog lal juk, hogy mi re ér de mes oda fi gyel ni egy jó per met kam -
ra épí té sé nél, üze mel te té sé nél:

Az ik ra szem pont já ból: 

– A per met tér és a ne ve lô tó hô mér sék le te kö zöt ti túl nagy
hômérsékletkülönbség ká ros, a túl ma gas (20 °C fe let ti)
hô mér sék let köz vet le nül is ká ro sít ja az ik rá kat, a hô mér -
sék let in ga do zá sa pe dig a lár vák ra je lent ve szélyt. A per -

3. kép: A Csapó-féle fész kek el he lye zé se mo bil 
per met kam rá ban

4. kép: Egy fix, üveg ház sze rûen megépí tett 
per met kam ra

5. kép: Per met kam ra áll vány za ta a víz ve ze ték csö vek kel 
és szó ró fe jek kel
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met kam ra épí té sé nél ezt min den kép pen ve gyük fi gye -
lem be, ke rül jük az üveg ház sze rû konst ruk ció kat. A mo -
bil, ví zen úszó kam ra al ja nyi tott, a per met tér hô mér sék -
le te és a víz hô mér sék le te kö zöt ti kü lönb ség mi ni má lis.

– A per met tér lég cse ré jé nek biz to sí tá sá hoz (légkeverés) a
legegy sze rûbb megol dás nyit ha tó-csuk ha tó rend sze rû
szellôzôkürtô (a kam ra te te jé re) és szel lô zô nyí lá sok (az
ol dal fa lak al já ra) kiépí té se. 

– A jó mi nô sé gû per met köd sze rû, na gyon ap ró víz csep -
pek bôl áll. A meg fe le lô szó ró fej ki vá lasz tá sa na gyon
fon tos, hi szen az erôs víz su gár le ve ri, ká ro sít ja az ik rát.
A leg jobb, ha hul ló per met éri az ik ra sze me ket. Olyan tí -
pust vá lasszunk, amely nél le he tô ség van a fú vó ká ból ki -
jö vô víz per met kúp szö gé nek beál lí tá sá ra, il let ve amely -
ben a fú vó ka elôtt egy fi nom szû rô van el he lyez ve.

– Az ik rák pa ra zi ták el le ni vé del mét, a be teg sé gek to vább -
ter je dé sé nek megaka dá lyo zá sát a fész kek meg fe le lô el -
he lye zé sé vel ér het jük el. Ügyel jünk ar ra, hogy a fész -
kek rôl egy más ra ne foly jon víz, köz vet le nül egy más alá

ne te gyük ôket. Jó megol dás lát ha tó a 3. ké pen. Itt a
Csapó-féle fész kek úgy van nak el he lyez ve, hogy a ke ret
sar kain össze gyû lô víz nem fo lyik köz vet le nül az alat ta
lé vô fész kek re. A fész kek több sor ban 10–15 cm-re egy -
más mö gött és nem egy más alatt van nak fel köt ve.

A gaz da sá gos ság, ha té kony ság szem pont já ból:

– Olyan anya go kat hasz nál junk a per met kam ra épí té sé hez,
ame lyek könnyûek, nem rozs dá sod nak. Ke rül jük az
üveg ház sze rû konst ruk ciót.

– Ah hoz, hogy a le he tô leg jobb mi nô sé gû per me tet kap juk,
a leg job bak a ma xi mum 2 at mosz fé ra nyo más sal üze me -
lô, 3 l/perc tel je sít mé nyû szó ró fe jek (5. kép). A kam ra
egész te rü le té nek egyen le te sen pá ra dús nak kell len nie.
Ezt egy egy sze rû megol dás sal, egy fe hér pa pír lap se gít -
sé gé vel néz het jük meg: ha ned ves lesz, ak kor ott ele gen -
dô a pá ra mennyi sé ge. 

– A szi vattyú ki vá lasz tá sá nál ke rül jük az ál lan dó kar ban -
tar tást igény lô, ma gas üze mel te té si költ sé gek kel já ró gé -
pe ket. Egy egy sze rû, vil lany mo to ros szi vattyú tö ké le te -
sen meg fe lel. Tel je sít mé nyét a szó ró fe jek össz tel je sít mé -
nye ha tá roz za meg: ha pél dául 30 db 3 l/perc tel je sít mé -
nyû szó ró fe jünk van, ak kor egy 90–100 l/perc tel je sít mé -
nyû szi vattyú ele gen dô. Ezen kí vül az eme lé si ma gas ság
(H) is lé nye ges szem pont a vá lasz tás nál. A szi vattyút te -
gyük szû rô ko sár ba, hogy mi nél tisz tább víz ér je az ik -
rákat.

– A szó ró fe jek hez a vi zet gu mi csö vek kel (5. kép) cél sze rû
ve zet ni. Ide is aján la tos beépí te ni egy víz szû rôt. A vég sô
szû rést a fú vó ká nál ta lál ha tó fi nom szû rô vég zi.

Ah hoz, hogy mi nél több, élet ké pes sül lô lár vát nyer jünk,
a kel te tés pon tos vég re haj tá sa elen ged he tet le nül fon tos. A kü lön -
bö zô kel te té si mód sze rek kö zül a per met kam rá ban tör té -
nô ik ra ér le lés az egyik leg több oda fi gye lést, szak tu dást
igény lô, ugyanak kor legered mé nye sebb tech no ló gia. 

6. kép: Mobil permetkamra

Hálószaküzlet

Kiváló minôségû skandináv húzó-, illetve dobó-, eresztôhálók, 
profi halász ruhák, valamint varsák értékesítése kedvezô árakon.

Cserháti Zoltán
Telefon: 06-20-346-6648
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A
cím ben sze rep lô ik ra me zô tud -
tom mal ôs ré gi szak szó. Jó ma -
gam 1958 má ju sá ban ta lál koz -

tam ve le elô ször, Sze ged re tör tént át -
he lye zé sem után. Most is él ve zem e
szak sza vunk tö mör sé gét, ízes hang zá -
sát, a va ló sá got hûen szem lél te tô és
vissza tük rö zô ki fe je zé sét. Azt je len ti,
hogy az a te rü let, ame lyen a pon tyok
„meg vív ták” sze rel mi csa tá ju kat, te le
van ik rá val. 

Ik ra me zô csak a ter mé sze tes ívá sok
után ma radt vissza az egy ko ri ívóhe-
lyek gye pén, vagy a nagytavi, de irá -
nyí tott ívatások ered mé nye ként a hí -
nár me zô kön (a Dubics-tavas ívatások
nem te rem te nek ik ra me zôt, még ak kor
sem, ha a fû szá lak ros kad nak a ponty -
ik rá tól). 

A ter mé szet ben és a nagy ta vak ban
az ik ra me zôk vál to zó ki ter je dé sûek,
akár több hek tá ro sak is le het nek. Ma is
elôt tem van an nak a jel leg ze tes kar -
moz du lat nak a ké pe, aho gyan az egy -
ko ri tógazdák meg mu tat ták az ik ra me -
zô ki ter je dé sét, el te rü lé sét. Min dig
feláll tak a csó nak ban, jobb kar ju kat
elô re nyúj tot ták, te nye rü ket a víz fe lé
for dí tot ták, uj jai kat la zán tar tot ták,
majd bal ról jobb ra ívelt kar moz du lat tal
mu tat ták, hogy et tôl ed dig ter jed az ik -
ra me zô. És a szo ká sos szö veg:

– Ma ga dön ti el, hogy me lyik rész -
rôl ve szi a min tát! (Az ik ra min tá ról
van szó, me lyet azért gyûj töt tünk,
hogy kel te té si pró bát vé gez zünk.)

A ha laink kö zül csak a ponty ívá sa
után ke let ke zik a szó iga zi ér tel mé ben
ik ra me zô, egyéb cso por to san ívó hal fa -
junk után nem. Ér de kes ség, hogy a dé -
vér ke szeg ívá si „ter mé ke” az ik ra be vo -
nat (ezt még Ta tán hal lot tam az Öreg-
tó ban ívó ill. ívatott dé vé rek rôl). 

Ki ért hoz zá?  

A mi nap ol vas tam a Nem ze ti Vi -
dék fej lesz té si Terv (NVT) ha las ta vi
gaz dál ko dást érin tô cél prog ram jait,
töb bek kö zött a II/b. pont ban az ívóhe-
lyek kiala kí tá sá nak szán dé kát és tá mo -
ga tá sát (Ha lá sza ti La pok, 2004. ok tó -
ber – TÖLG L. cik ke). Ek kor ju tott az
eszem be két do log: (1.) a „ki ért hoz -
zá?” szük ség sze rû fel ve té se, (2.) és egy
nagytavi pontyívatás máig meg ma ra -
dó, fan tasz ti kus él mé nye. 

Va jon ki ért ma Ma gyaror szá gon
(Eu ró pá ban?!) a ter mé sze tes ívás hoz,
ívatáshoz? Meg van nak-e, él nek-e még

azok a ha lá szok, ha lász mes te rek, szak -
em be rek, akik egy kor lát tak ilyet?
Alig ha. Elol vas tam az összes szak -
köny vünk ide vo nat ko zó fe je ze teit is.
A szer zôik – na gyon he lye sen – kor kö -
ve tôk, a Dubics-tótól a mes ter sé ges
kel te té sig, a gya kor lat tól az el mé le tig
sok min dent megem lí te nek. Kor sze -
rûek. A ter mé sze tes ívás nak él ve ze tes,
szí nes leírá sá val a hor gá sza ti szak iro -
da lom ban ta lál koz ha tunk (pl. PÉN ZES
és TÖLG 1994.). 

A ter mé sze tes ívóhelyek fenn tar tá -
sa ke vés fi gyel met ka pott a fo lyó sza bá -
lyo zá sok óta, nagy ta vain kat – pél dául
a Ba la tont – nem is em lít ve. En nek oka
fel szí ne sen ta lán úgy össze gez he tô: az
utób bi 100 év ben – az em be ri tu dat lan -
ság miatt – nem iga zán volt rá szük ség.
Más volt a hely zet a tó gaz da sá gaink -
ban, ahol az 1960-as évek vé géig fenn -
tar tot ták a nagytavi ívatást. Ezt a mód -
szert so ha sem te kin tet ték meg fe le lô te -
nyész té si el já rás nak, leg fel jebb a bi -
harug raiak, a hor to bá gyiak és a sze ge -
diek kény sze rû me tó du sá nak. Volt
eb ben igaz ság. Ál lan dó ve szélyt je len -
tett a „vadívás”, bár aki ér tet te a nagy-
tavi hal sza po rí tást, ke vés bé ag gó dott
emiatt. Miért? Mert volt en nél egy sok -
kal na gyobb ve szély: nem terem ele -
gen dô iva dék! A gaz da ság nem lesz
önel lá tó, azaz nem tud tel jes üze mû
gaz dál ko dást foly tat ni, mert vá sá rol ni
kell a ponty iva dé kot. Ez volt az iga zi
tétje a nagytavi ívatásnak! Meg is tet -
tünk ak ko ri ban min dent a si ke res iva -
dék ne ve lé sért, száz szo ro san túl biz to sí -
tot tuk ma gun kat, de azt is lát tuk, hogy
az elô re ha la dás, a kor ad ta le he tô sé -
gek kel va ló lé pés tar tás en nél sok kal
jobb megol dást kö ve tel. Az 1960-as
évek ele jén olyan nagy szak mai elô re -
ha la dás tör tént or szág szer te, ami vel
már sem a nagytavi, sem a Dubics-
tavas ívatás nem tu dott lé pést tar ta ni.
So ha jobb kor nem jö he tett vol na a
mes ter sé ges hal sza po rí tás! 

De tér jünk vissza a nagytavi ívatás
idô sza ká hoz…

Kék és pi ros

A t. Ol va só ma ga is ta pasz tal hat ta,
ha va la mi új don ság be ke rül a gya kor -

lat ba, azon nal kiala kul az el len zôk tá -
bo ra is (nem ma gyar sa já tos ság). Kí -
gyót, bé kát össze hor da nak az új sze rû -
ség rôl, le he tô leg azért, hogy az ô szel -
le mi ál ló vi zü ket sem mi se za var ja
meg. Ne hogy ten ni kell jen va la mit! És
mi cso da fel be csül he tet len kéj ér zet az
is, hogy a lel kes, szor gal mas „szak mai
ôrült” „be le dög lik” a mun ká já ba! –
legalábbis át me ne ti leg.

Ta lán még em lé kez nek la punk
ked ves és fô ként idôs Ol va sói a ponty
hipofizálásának kez de ti évei re. Ke ve -
sek, igen ke ve sek(!) lel ke sed tek ér te.
Nagy üze mi el ter jesz té se pa rá nyi tár sa -
ság ügye volt (meg buk ta tá sa so ka ké).
Pél dául hí re ment, hogy a ke zelt ha lak
fe le, azaz 50%-a két hé ten be lül el -
pusz tul az ol tás után (a volt NDK-ból
ju tott el hoz zánk ez a hí resz te lés;
SCHÄPERCLAUS pro fesszor el len lá ba sai
ter jesz tet ték, de rög tön gyö ke ret vert
ná lunk is). Ezt el dön ten dô, NÉ METH
SÁN DOR sze ge di fô ag ro nó mus min den
nagytavi ívatásra ki he lye zett pon tyot
hi po fí zis sel beol ta tott és meg je löl -
tetett. 

A hipofizálás a nagytavi ívatásban
ak ko ri ban igen fon tos sze re pet ját szott,
mert egy pil la nat alatt irá nyít ha tó vá
tet te ezt a so kat kri ti zált sza po rí tá si
mód szert. Ki le he tett hasz nál ni a ked -
ve zô idô já rá si fel té te le ket, és ki le he -
tett zár ni a vadívásnak még a gya nú ját
is. Az em ber hir te len kar mes te ri pál cát
ve he tett a ke zé be és aka ra tá nak, szak -
mai „hal lá sá nak” meg fe le lôen ve zé -
nyel het te ezt a mû ve le tet.  

NÉMETH-tôl a cél ta lan vi tat ko zás
tá vol állt, a meg gyô zés kö zel. Hát még
ak kor, ami kor ba rá taiért szállt sík ra!
Mit tett? 1958-ban min den nagytavi
ívatásra ki he lye zett anya ponty hát -
úszó jának bog nár tüs ké jé re pa mut fo na -
lat köt te tett. Az ik rá sok kék, a te je sek
pi ros je lö lést kap tak. Így azután a ta vi
hul la ne me, ik rás vagy te jes volta még
ak kor is megál la pít ha tó volt, ha a ma -
da rak ízek re szab dal ták, s a par ti sáv ba
csak a test cafatai ve rôd tek ki. 

A több éven át foly ta tott je lö lés
(1962-ben tet tük ezt utol já ra) meg -
nyug ta tó ered ményt adott: az ik rá sok
3,5%-a, a te je sek 1,8%-a hul lott el az
ol tást kö ve tô 2 hé ten be lül (5 éves át -
lag). Sem mi ség! – de mi lyen rossz a tá -
la lás… Ne ga tí vu mot em le get ni, az zal
ér vel ni? Nem is jegy zik meg az acsar -
ko dók a szám ará nyo kat, csak tud ják,
hogy va la mi nincs rend ben!

Ik ra me zô
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RIBIÁNSZKY MIK LÓS, az Or szá gos
Ha lá sza ti Felügye lô ség igaz ga tó ja
1962-ben az Or szá gos Hal te nyész tô
Bi zott ság megala ku lá sa kor a fen ti szá -
mo kat a kö vet ke zô kép pen hasz nál ta fel
(em lé ke ze tem sze rint):

– A Sze ge den öt éven át foly ta tott
kí sér le tek so rán iga zo lást nyert, hogy a
hipofizálásnak sem mi faj ta ká ros élet ta -
ni ha tá sa nincs. A beol tott ik rá sok
96,5%-a, a te je sek 98,2%-a az ol tást
kö ve tô két hé ten be lül nem hul lott el!
Ame lyek el hul lot tak, azok nál a gaz da -
ság nem zár ja ki a hal ke ze lés bôl ere dô
ká ro so dá so kat sem.

Így kell po zi tív ki csen gés sel ér vel -
ni! Ta nul sá gos. (Mel lé ke sen jegy zem
meg: hipofizálás nél kül te nyész tôi
prog ra mo kat sem le he tett vol na ké szí -
te ni, vagy olyan ered mé nye sen vég re -
haj ta ni, mint ahogy az a kez de tek tôl si -
ke rült. A pontykeltetôk sem épül het tek
vol na meg, és so rol hat nám. Bár te gyük
hoz zá, hogy a keltetôházak épí té sé nél
szak iro dal munk a ponty ik ra ra ga dós -
sá gá nak meg szün te té sét em lí ti az el sô
he lyen.)

Jó mód szer volt-e az anya pon tyok
„masnizása”? Igen, az! Nagy sze rû pél -
dá ja a gya kor la tias megol dás nak.
Ahogy a múlt ban fon to sak vol tak az
egy sze rû el já rá sok (pl. az ivarnyílás
be var rá sa), a jö vô ben is hasz no sak le -
het nek. Hát még ak kor, ha olyan nagy
feladat ra vál lal ko zunk, mint az NVT-
ben ter ve zett és pénz zel tá mo ga tott
ívóhelyek kiala kí tá sa. 

Ik ra me zô szü le tik

1961 má ju sá ban ke let ke zett él mé -
nye met tá rom a t. Ol va só elé, még ab -
ból a ré gi, klasszi kus nagytavi ívatási
kor szak ból. 

Hogy is volt egy kor? Ami kor el jött
az anya pon tyok ki he lye zé sé nek az ide -
je, a Fe hér tón min den ôszi le ha lá szá sú
tó ban ívattunk. Va la mi kor az 1930-as
évek tá ján kiala kult egy ívatási rend, és
ez év ti ze de ken át fenn ma radt. Fon tos
volt a me teo ro ló giai elô re jel zés: má -
jus ban, ha me leg, szél men tes idôt ígért
az el kö vet ke zô na pok ra, el jött a ponty -
anyák ki he lye zé sé nek ide je. Te rü let -
ará nyo san tet tük. Min den ka taszt rá lis
hold ra egy-egy kistörzset he lyez tünk
ki al kal man ként (min den év ben 2–3
anya ki he lye zés sel szá mol tunk). A pon -
 tyo kat ne men ként el kü lö nít ve szál lí tot -
tuk a tó part ra (ké sôbb itt masniztuk és
hipofizáltuk). Ment, mint a ka ri ka csa -
pás! Min den ki tud ta a dol gát. 

Az anyák ki he lye zé sét kö ve tô na -
pon vir ra dat tól már táv csô vel fel sze rel -
kez ve vizs gál gat tuk a tó fel szí nét, ke -
res tük az ívó pon tyo kat. Szin te hi he tet -
len, a pon tyok egyet len nap alatt ha tal -
mas tá vol sá go kat tet tek meg és a ki he -
lye zés he lyé tôl akár 600–700 mé ter re,
ki vé te le sen 1 km-re is elúsz tak, csak -
hogy a leg jobb ívóhelyet meg ta lál ják.
NÉ METH SÁN DOR vic ce sen azt mond ta:
a ponty nak a hi po fí zis olyan ser ken tô -
szer, mint a pe rui pa raszt nak a ko ka le -
vél. Fá rad ha tat lan ná te szi! 

Mi, a meg fi gye lôk, reg gel 8 óráig
tar tóz kod tunk a „les he lyün kön”, majd
a tógazdákat tá jé koz tat tuk az ívá sok
he lyé rôl, me lye ket nap köz ben fel ku tat -
tak, nád szá lak kal kör be tûz ve meg je löl -
tek. A ke lé si pró bá hoz még az nap be -
gyûj töt tük az ik rá kat (ezt nem rész le te -
zem, ben ne van a Hal gaz dál ko dás II. k.
19.5.1.1. fe je ze té ben).

Mit is lát az em ber a nagy tá vol ság -
ra fek vô meg fi gye lé si pont ról? Jól, biz -
ton sá go san felis me ri az ívást. Nagy já -
ból – kb. 50–60 m-es pon tos ság gal –
meg ha tá roz za az ívás he lyét. Lát ja,
amint a víz szer te szét fröccsen, ész re -
ve szi az ívás sza ka szos sá gát, meg-
meg len dü lô fo lya ma tát. Ám ar ra kép -
te len, hogy olyan la pos szög bôl, ahogy
rá lát a tó ra, bár mi fé le tér be li ki ter je -
dést is megál la pít son. Ezért kell az ik -
ra me zôt a hely szí nen fel ku tat ni, és
nád szá lak kal kör be tûz ni, meg je löl ni.

Az újon nan épí tett, ún. „szûz” ha -
las ta vak kü lö nö sen al kal ma sak a ponty
nagytavi sza po rí tá sá ra. A 107 ha-os
XIV. ta vat 1960-ban üze mel tet tük be,
ám a tel jes víz szint re csak 1961-ben
töl töt tük fel. En nek a tó nak van egy
2,5–3 ha-os „szi ge te”, ami egy ma ga -
sabb te rü le tet je lent csu pán, ám a
halastó töl té sén be lül van. Üze mi víz -
szin ten mintegy 0,4–0,5 m-es víz le pi
el (ma már ná das). A kér dé ses idô ben a
tó nak ez a ma gas la ti ré sze a friss víz -
bo rí tás ha tá sá ra gyö nyö rûen be fü ve se -
dett, né mi sely mes ta pin ta tú hí nár fé le
is sar ja dzott raj ta. Esz mé nyi ívóhely!
Ráadá sul pót ko csis von ta tó val a kö ze -
lé be le he tett áll ni (a Fe hér tón ez rit ka -
ság). 100 ik rás és 200 te jes pon tyot
köz vet le nül er re a szi get re he lyez tünk
ki (színjelölve, beolt va). Alig vár tam,
hogy el jöj jön a más nap, és a töl tés rôl
köz vet le nül fi gyel hes sem meg az ívást. 

Rö vid al vás ra ju tott csak idô. Még
tel jes fé nyük ben ra gyog tak a csil la gok,
ami kor be pöc cen tet tem a mo to ro mat.
A sö tét bôl hir te len elô buk kant MU CSI

FE RENC (a to váb biak ban: M. F.) ha lász -

mes ter, s kér dez te, hogy a „XIV-es re”
in du lok-e, s ha igen, ve lem tart hat-e?
Mi kor mond tam, hogy igen, máris fel -
pat tant a nye reg be. Sze ge den jó pár ki -
vá ló ha lász mes ter te vé keny ke dett, ám
szak mai ér dek lô dé sé ben, ol va sott sá gá -
ban, a hal sza po rí tás min den faj ta
megol dá sa iránt „éhe sen” fi gye lô, ka -
to nás fe gyel mû „jutasi ôr mes ter” ke vés
akadt. M. F. ki vé tel volt.

Ami kor a meg fi gye lô hely re ér tünk,
még tel jes volt a sö tét ség. Nem is lát -
tunk sem mit az ívá si elô ké szü le tek bôl,
csak sej tet tük, hogy a pon tyok ké szü -
lôd nek. Nagy ívás lesz! – mon do gat tuk
bi za kod va. 

Már ott ül dö gél tünk a töl tés ol da lon
egy ide je, ami kor M. F. tü rel mét veszt -
ve ott ha gyott, és el ment 100–150 m-rel
„fel jebb”, Sán dor fal va irá nyá ba, hát ha
így elôbb meg vir rad. Így is lett. Las -
sacs kán lát ni kezd tem a pá ra fel hôn át a
víz bôl kiemel ke dô hal há ta kat, meg né -
hány, itt-ott „ide ge sen” fel csa pó dó hát -
uszonyt. Egy da ra big ez volt min den,
pe dig már nem kel lett va kon vár ni a
cso dát. De las san te lik ilyen kor az idô! 

Vég re! Táv csô vel lát tam, hogy a
szi get tel jes fe lü le tén szét te rül tek a
pon tyok. De megállt a szív ve ré sem at -
tól a lát vány tól, ahogy M. F. alak ját fel -
fe dez tem. Mint egy óriá si ra nôtt gáz ló -
ma dár, úgy lá balt az ívás ra ké szü lô
pon tyok kö zött. Hal tól ha lig óva tos ko -
dott, le ha jolt, né ze lô dött, majd to vább
ment. Vég re fe lém né zett! Ezt a pil la na -
tot ki hasz nál va szé les moz du la tok kal
el kezd tem ki pa ran csol ni. Szí ve sen
odaor dí tot tam vol na ne ki va la mi cif ra -
sá got, de ki mer „szar vas bô gés kor”
üvöl töz ni. Így azután nagy ha do ná szás -
sal „uta sí tot tam”: azon nal jöj jön ki! Er -
re ô in tett, hogy ma rad jak csend ben, ne
nyug ta lan kod jak, s én is men jek be a
ha lak kö zé. Le fe lé mu ta tó új jal je lez te,
hogy kö zel rôl ve gyem szem ügy re a
pon tyo kat. Test tar tá sa, gesz ti ku lá ció ja
kö nyör gést mu ta tott: te gyem már! 

Olyat tet tem, amit sen ki ked véért
nem tet tem vol na – ki vé ve, hogy az il -
le tô M. F. –, le vet kôz tem és be men tem
az ívás ra ké szü lô dô ha lak kö zé.
Felülnézetbôl, jobb ról, bal ról, elöl rôl
és meg for dul va „há tul ról” lát tam a
pon tyok elô ké szü le teit; sok kal jobb
hely zet ben vol tam, mint ha egy Dubics-
tó töl té sé rôl me resz tem a sze mem. De
más is volt ez ah hoz ké pest, ahogy ad -
dig lát tam a ponty ívá sát! 

Mit le he tett lát ni? Min de nekelôtt
azt, hogy az ik rá sok (kék mas ni!) szét -
húz ták az ívás te rü le tét. Mintegy
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10–15 m-es táv tar tás sal (tér köz zel) ön -
ál ló ívá si he lyet fog lal tak le. Ívá si
„rács há lót” fe szí tet tek ki. Eb ben az
egye di „ívá si ter ri tó rium ban” las san
kör be-kör beúsz kál tak. Fel te he tôen il -
lat anya gaik kal (feromonjaikkal) meg
is je löl ték a sa ját te rü le tük ha tár vo na -
lait. A te je sek (pi ros mas ni!) az ik rá sok
kö rül úsz kál tak. Oda dör gö lôz tek az ol -
da luk hoz, hátúszójukat fel-fel csap va
vil lódz tak. „Iz zí tot ták”, ger jesz tet ték a
part ne rü ket. Né me lyik ik rás hoz csak
egy hím tár sult, de M. F. lá tott olyat is,
amely kö rül 6 „le gény” for go ló dott.
(Ilyen vi sel ke dé si for ma sem a Dubics-
tóban, sem a keltetôházi me den cék ben
nem for dul elô. Nincs rá hely.) 

Az ívóhely tel jes fe lü le tét bir tok ba
vet ték a pon tyok. Szé pen meg te rül tek!
Ahogy vár tuk. Szem mel lát ha tó volt az
ik rá sok ívá si len dü le te, he vü le te. Né -
me lyik szin te tom bolt, mé te res ma gas -
sá gig fel ver te a vi zet, má sok ép pen
csak „hab zot tak”. A te je sek eb ben a
nász já ték ban lel ke sen résztvettek, s be -
se gí tet tek az ik ra szét szó rá sá ban is, de
lát ha tóan nem ezért ív tak. Kü lö nö sen a
„slepp” le-le ma ra do zó tag jai ra vo nat -
ko zik ez a meg fi gye lés – legin kább
csak „kézihajtányoztak”, sem mint ter -
mé ke nyí tet tek. (DUBICS TA MÁS egy kor
jól lát hat ta, hogy egy ik rás mel lé bô ven
ele gen dô két te jes.)

Még so káig fi gyel tük testközelbôl a
pon tyok ívá sát, ám ahogy rit kult az ívó
ha lak szá ma, le csen de sed tek a vad
„öle lé sek”, mi is ki jöt tünk a víz bôl.

Meg be szé lés a töl té sen

Job ban hang za na, ha azt ír hat nám:
„Tó par ti meg be szé lés”, de a kör töl té -
ses ha las ta vak nak nincs part juk, csak
töl té sük…

Ami kor ki jöt tünk a víz bôl, iz zott az
ar cunk a nem min den na pi él mé nyek
ha tá sa alatt. Sor ba vet tük a lá tot ta kat,
ta pasz tal ta kat. Né há nyat ezek bôl ta lán
még ma is ér de mes ér tel mez ni…
• A ponty ívá si mód ja nagy ban függ

az ívóhely adott sá gai tól. Ha az
szét te rü lô, a pon tyok igye kez nek
le fed ni, ne tán egy más kö zött
felosz ta ni a te rü le tet. Ha az ívó -
hely pl. kes keny sáv (par ti öv, nád -
sze gély), az ívás is sá vos lesz. Azt
nem tu dom, hogy ilyen kor az ik rás
pon tyok ik rát ik rá ra hal moz va ív -
nak-e, azaz az elô zô leg más nôs -
tény ál tal le ra kott ik rá ra az újab -
bak is „ráikráznak”, mely nek ik ra -

ke ve re dés len ne a kö vet kez mé nye.
• Az ívóterület szét hú zá sá ban va jon

a cso por to san ívó ponty sa já tos vi -
sel ke dé sé rôl, ne tán utód gon do zá sá -
ról van szó? Ki tud ná ezt meg vá la -
szol ni? Egy biz tos: azok a ha tal mas
ki ter je dé sû ik ra me zôk, ame lye ket a
nagytavi ívatáskor meg fi gyel het -
tünk, az ik rá sok te rü le ti elosz lá sá -
nak vagy a te rü let felosz tá sá nak a
kö vet kez mé nyei vol tak. 

• A ponty cso por tos ívá sa a hí mek
tö me ges be ger je dé sé nek, „kan gör -
csé nek” az oko za ta. Ha a hí mek
nem így vi sel ked né nek, azaz nem
akar ná nak min denáron pá ro sod ni,
a sper ma leadás ban ver sen ge ni, ta -
lán nem is be szél nénk a ponty nál
cso por tos ívás ról. 

• A ponty cso por tos ívá sá ban az
ikrázás nem egy szer re tör té nik meg,
ha nem idô ben na gyon is szét hú zó -
dik. Az egyik már ré gen pi hen a
nagy erô pró ba után, a má sik még el
sem kezd te. Ép pen csak ker ge tô zik.
(M. F. sze rint: csak a „ta pi zás nál”
tart.) A sze rel mi elô já ték hossza, a
„meg ké sett” ívás bi zo nyá ra össze -
függ az ik rás elôéletével, fel ké szült -
sé gé vel, kon dí ció já val, egész sé gé -
vel, élet ko rá val. Nem a te je se ken
mú lik… (Az idô tar ta má ban szét hú -
zó dó ívás volt az oka, hogy az
ikrázóhely kel lôs kö ze pén áll va sem
tud tuk meg mon da ni, hány nôs tény
ad ta le az ivartermékeit. 60–80 ik -
rást tip pel get tünk.)

• Az ik rá sok több sza kasz ban, 4–6
„ne ki fu tás ban” ad ják le ik rái kat. Az
ikrázási fá zist a nôs tény igen rö vid
jel zé se, tes té nek re zeg te té se ve zet te
be (láb szá rain kon is érez he tô volt a
bi zse reg te tés), majd a te je sek kel
együtt ne ki ru gasz kod tak. A ki me -
rü lé sig szin te „esze vesztve” ív -
tak…

Még va la mit…

A te je sek ak ció kész sé ge, a ter mé -
ke nyí té sért fo lyó ver sen gé se bio ló giai
adott ság, tu laj don ság. Már egy év vel
ko ráb ban ivar éret tek, mint az ik rá sok.
Duz zad ben nük az erô, hajt ja ôket a
fér fias ság hor mon ja, az androszteron!
Gon dol junk csak ar ra a ré gi in te lem re,
me lyet a kez dô szak em ber nek min dig
a fü lé be rág tak az öre gek: ha nem tu -
dod el dön te ni a már ciu si anya vá lo ga -
tás kor, hogy egy ponty te jes-e vagy ik -
rás, min dig az ik rá sok kö zé he lyez tesd!
Miért? Mert ha ik rás, ak kor az ik rá sok

kö zött ép pen a he lyén van. Ám ha te -
jes, s ta lál ma gá nak egy ivar érett ik rást,
ak kor eset leg leívnak. A kár egy ik rás
és egy te jes. De ha a te je sek kö zé ra kod
s ik rás lesz, ak kor egy telelônyi te jes
küzd majd azért, hogy an nak az egyet -
len nôs tény nek az ik ráit meg ter mé ke -
nyít se. A kár te te mes le het, akár több
tu cat te jes ivarterméke me het ve szen -
dô be.

A ré gi szak em be rek ér tet ték ám a
cso por tos ívás lé nye gét, tud ták, hogy
mi a ne mek vi sel ke dé se kö zöt ti kü -
lönb ség! Bi zony sá gul hadd hoz zak fel
MISKOLCZI GÁS PÁR (1628–1691) Je les
Vad-kert jé bôl két rö vid idé ze tet, me -
lyek kel a ponty ívá si tu laj don sá gait jel -
le mez te:

„…egy nôs tény Poty kát ti zen két hí -
mek is kö vet nek…”

„…sza lad va te nyé szik…”
Már 350 év vel ezelôtt (és ki tud ja,

hogy hány év szá zad dal ko ráb ban is?)
tisz tá zott volt a ponty cso por tos ívá sa,
mely ben a te je sek, a „ti zen két hí mek”
okoz ták az ívás kö zös jel le gét, s jól
meg fi gyel ték az ívó pon tyok meg-
meg len dü lô ikrázási „sza la dá sát”. 

DUBICS TA MÁS (1813–1888) a du -
nai pon tyok ár té ri ívá sát tü ze te sen
meg fi gyel te. Sza po rí tá si el já rá sá ban
1000 m2-es ívató ta va kat épít te tett.
A ter mé sze tes ívá sok me ne té nek meg -
ér té sét kö ve tôen DUBICS rá jött ar ra,
hogy ek ko ra te rü le ten csak ke vés pon -
tyot kell ívatni (1 ik rást + 2 te jest, azaz
egy kistörzset he lye zett ki; és el ne fe -
led kez zünk ró la: 14 na pig a zsen-
geivadékot az ívatás he lyén elô ne vel -
te). Lo gi kai lag kö ze lít ve: DUBICS azt
lát hat ta, hogy az ik rá sok kü lön-kü lön
nagy te rü le tet fog lal nak le, és nyil ván -
va lóan azért te szik ezt, hogy az utó dok
ele gen dô élet tér hez jus sa nak. (DUBICS
el já rá sát ké sôbb töb ben kor sze rû sí tet -
ték, ma gát az iva dék-e lô ne ve lést is.)

***
1961-ben a XIV. tó ban olyan ter je -

del mes ívá si te rü let ala kult ki, mint
egy kor az ôsi ter mé sze tes ívóhelyeken.
Mi er re a hely zet re lát tunk pél dát és
ért het tük meg a ponty cso por tos ívá sá -
nak lé nye gét, a ne mek jól el kü lö nü lô
sze re pét. 

E cik kel MU CSI FE RENC ha lász mes -
ter re is em lé ke zem, aki nek a kü lön le -
ges szak mai buz gal ma nél kül alig ha
ért het tem vol na meg a ponty cso por tos
ívá sá nak a lé nye gét. 

Tasnádi Ró bert



Több súlyos mûtét után egészsége vég-
leg felmondta a szolgálatot. 2005 január
21-én otthonában végleg elköszönt
családjától és tôlünk, a magyar és a
nemzetközi halászattól.

Isten veled Beti, nyugodjál békében
a Farkasréti temetôben, ahová 2005.
február 10-én hantoltunk el, a római
katolikus egyház szertartásával.

1934. június 14-én született Bu da -
pesten. Édesapja nemzetközileg ismert
bo tanikus tudós volt, aki a Magyar Tu -
do mányos Akadémia botanikus kert jé -
ben, Vácrátóton fejezte be aktív mun ká -
ját; édesanyja a házartásukat vezette. Is -
ko láit Budapesten végezte, a Vö rös -
marty Gimnáziumban érettségizett
1953-ban. Ezután az Agrártudományi
Egye temen Gödöllôn folytatta tanulmá -
nyait. 1958-ban diplomázott. A doktorá-
tust 1967-ben a debreceni Kossuth Lajos
Tu dományegyetemen kapta.

Felsôfokú tanulmányai után a Per -
báli Földmûves Szövetkezetbe, majd a
Fô városi Állatkertbe került és ott az Ak -
várium és Terrárium Osztály vezetôje
lett. Irányította a régi akvárium újjá épí -

té sét és megtervezte az új akvárium épü -
letét, amely a Nagy Szikla mellett az
állat kerti tó fölé épült volna. Ez a terv
saj nos nem valósult meg, pedig egy vi -
lág szintû létesítmény lett volna. Hazánk
biológiai tevékenységének nagy adóssá-
ga ez a meg nem valósulás. Életében
bán totta is ez a kudarc, de mint sok-sok
kel lemetlenségen, ezen is túljutott. 

Az Állatkerttôl 1974 évben megvált,
mert felkérték a Százhalombattán lé te -
sülô Vízélettani Laboratórium megszer -
ve zésére és vezetésére. Ez az intézmény
ele inte (1984-ig) a TEHAG egyik épü le -
té ben mûködött, majd új, korszerû ku ta -
tó hely létesült a halgazdaság szomszéd -
sá gában. A vízélettan fô feladata a me -
zô gazdaság vizekre gyakorolt hatásának
a megelôzô és baj esetén az oknyomozó
vizsgálata volt. Ezenkívül vízminôségi
kutatásokat is folytatott.

Tevékenységét külsô munkatársként
is végezte; közremûködött a Balatoni
Lim nológiai Kutatóintézetnél, a Víz -
gazdálkodási Tudományos Ku ta tó köz -
pontnál az akvárium tervezésében, ki vi -
te le zésében és felszerelésében, a Sem -

mel weis Orvostudományi Egyetem ak -
vá rium-laboratóriuma létrehozásában, a
ba latoni halpusztulások vizsgálatában, a
pé csi állatkert akváriumának terve zé -
sében, a szántódpusztai Balaton Ak vá -
rium létrehozásában, és irányította an -
nak üzemelését. Címzetes egyetemi do -
cens volt a Keszthelyi Agrártudományi
Egye tem Mosonmagyaróvári Karán. 

Kitüntették az Újhelyi Imre em lék -
érem mel (1982) és a Magyar Köz tár sa -
ság Polgári Kiskeresztjével (1999).

Kedves Beti! Emlékedet megôrizzük
ol vasóink, lapunk szerkesztôsége és ba -
rá taid, tisztelôid. Köszönjük sok se gít sé -
ge det a Halászat nemzetközi sajtó fi gye -
lô ében nyújtott munkádat. Isten veled.

Tölg István
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Dr. Pénzes Bethen
(1934–2005)

A szerzô halász családból származik,
negy ven éve halász, a Magyar Ha lá szat -
ért Emlékérem tulajdonosa. Ma gyar or -
szág vizein dolgozó idôs halászokat fel -
keresve ismerkedett meg a népi ha lász -
eszközökkel és azok használatával.
Néhány olyan eszközzel is, amelyeket
ma talán már nem ismernek. Ha lász -
tanulók oktatásánál gyakran visszatérô
kérdés volt, hogy létezik-e olyan szak -
könyv, amelybôl megtudhatjuk, hogy
mi képpen lehet az eszközöket el ké szí -
teni és használni. Ilyen mû hiánya kész -
tette Kiss Sándort e könyv megírására”
Ezt olvashatjuk a könyv hátoldalán. Már
az elsô átlapozásnál megállapíthatjuk,
hogy Kiss Sándor pótolta a hiányt, olyan

szakkönyvet írt, melybôl elsôsorban a
szerszámok elkészítését tanulhatja meg
bárki. A szerzô saját gyakorlatából,
tapasztalataiból leszûrt technikát ír le,
kiegészítve “szabásmintákkal”, anyagis-
mertetô, összehasonlító táblázatokkal.
Ilyen pl. a kézzel kötött, valamint a  kész
hálóból kivágott varsák adatai /szem-
bôség-szemek száma, szaporítás, fo -
gyasz tás, hossz,  karika átmérô, stb./, de
ha sonló precizitással ismerteti a többi
há ló elkészítésének adatait, készítése
me netét., a hálók javítását, karbantar tá -
sát. A továbbiakban sorra veszi a külön-
féle szerszámokat, sok esetben felsorolja
a táji elnevezéseket is / pl. Emelôháló,
emelô, emeliháló, kávás háló, lesi, me -

rí tô, pók, teszi.veszi, szák/.   Hasz ná la -
tuk nál néha egy-egy eredményes fogás-
ról is megemlékezik. Az ábrákat több-
nyire Herman Ottó könyvébôl vette át,
de hiányoltuk a csörlôs emelô rajzát,
mely elég bonyolult eszköznek látszik, s
az ismertetésbôl nehezen érthetô.

Foglalkozik a jég alatti  és az elektro -
mos halászattal,  a munkavédelmi szabá-
lyokkal, felhívja a figyelmet a tiltott
szerszámokra, ismerteti a csónak és
bárkaépítést, a különféle segédeszközt,
végül a vízparti ételeket: a halászlé, a
nyársonsült szalonna, nyársonsült hal,
cseréphal, és a bográcsban sült hal
elkészítését. Valóban olyan receptek,
melyeket munka közben, a vízparton
lehet elkészíteni. 

Kiss Sándor könyve a gyakorló ha -
lásznak mindig nagy segítségére lehet.

(Agroinform, Bp. 2004. Megrendelhetô
a kiadónál)

Solymos Ede

KÖNYVISMERTETÉS

Kiss Sándor:

Hagyományos halászati eszközök



11

A
z Agroinform Kiadó a múlt év    
vé gén je len tet te meg Kiss 
Sán   dor Ha gyo má nyos ha lá sza -

ti esz kö zök cí mû köny vét. Kedv csi ná ló -
nak be mu tat juk a könyv egy rész le tét.

HEGYES KECE (bóné, hosszúkece)

Ál ta lá ban ké sô ôsszel, té le lôn hasz ná la tos ha lász esz köz.
El ké szí té sé hez szükséges két da rab 160–200 cm hosszú

6x4 cm-es és egy 60 cm-es fen ti vas tag sá gú akác vagy más
ke mény fa rig li. A két hosszab bik rig lit a vé geik tôl 5 cm-re
lap já ra egy más ra a fek te tem, beál lí tom a két fát 80–90 fo kos
szög be, majd be je lö löm
mind két fát. A be je lölt
ré sze ket fe le fal vas tag -
sá gig be fû ré sze lem, vé -
sô vel ki vá gom. Ki vá gás
után a ki vá gá sok nál
fog va egy más ra fek te -
tem a fá kat – amennyi -
ben azok egy sík ban
van nak kö zé pen – át fú -
rom, ha nin cse nek egy
sík ban, ak kor a vas ta -
gab bik ból ki fa ra gom a
több le tet. Az át fú rást
6–8-as fú ró val vég zem.
Ha van kapupántcsa -
varom, ak kor az egyik
ol da lon, ha nincs, ak kor
mind  két ol da lon a csa -
var fej, il let ve a csa var -
anya szé les sé gé nek, il -
let ve vas tag sá gá nak
meg fe le lôen vas ta gabb
fú ró val be fú rok. Er re
azért van szük ség, hogy
a csa va rok ne akad ja -
nak. Össze csa va ro zom
a két fát, ame lyet
ezután kö röm nek ne ve -
zünk, majd a fel sô har -
ma dá ban ke reszt be fek -
te tem rá a rö vi deb bi ket,
a ke reszt fát, ezen is be -
je lö löm a fel fek vô ré -
sze ket. Ezután a fát mé -
ret re vá gom, a be je lö -
lés nél fe le vas tag sá gig ki vá gom. A mé ret re vá gott ke reszt fát
rá he lye zem a kör mök re, át fú rom a kör mök nél leírt mó don,
majd össze csa va ro zom. Ha a csa va rok hosszab bak, mint kel -
le ne, ak kor a fa sík já ban vá gom le, majd si má ra re sze lem. A
kör mök al já ra a súlyt – amely egy-egy de rék vasas tég la – ré -
geb ben kô ris – vagy fûz vesszô se gít sé gé vel rög zí tet ték, ma
már in kább csak két-két csa var ral rög zí tik. A sú lyok al só
szé le 8 cm-re le gyen a köröm vé gé tôl, a ke reszt fa ol da lán.

Mind két kör möt a vé gé tôl 5 cm-re 10-es fú ró val át fú rom,
majd a ke reszt fa ol da lán, fer dén, be lül rôl ki fe lé 15–20 cm-
ként át fú rom a kör mö ket vé ko nyabb fú ró val, ezek nél a fu ra -

tok nál rög zí tem az inat. Ha a kecefával
el ké szül tem, kö vet ke zik a há ló. Az ál -
ta lam vá lasz tott szem bô sé gû há ló ból
ál ta lá ban a he gyes kecénél ap róbb sze -
mû há lót hasz ná lok, 90×90-es vagy
120×120 sze mes léhést vá gok ki, vagy

kö tök. A há ló két át lós sar kát össze fo gom, majd in nen in dul -
va össze var rom – így egy töl csér ala kú for mát ka pok. A há ló
iná nak 8–10 mm-es pu ha kö te let hasz ná lok. Hosszá nak
beál lí tá sa a kö vet ke zô képp tör té nik: a kö te let a kece fel sô
csú csá hoz fo gom, rá hagy va 40–50 cm-t, vé gig fek te tem a
kecefán, fel hú zom a kece ke reszt fá jáig, majd a má sik köröm
al já tól fel ve ze tem a csú csig, megint rá hagy va 40–50 cm-t.

A két rá ha gyás a kö tél
rög zí té sét szol gál ja. A
kö tél re – vagy más ként
ín ra – fel ve rem a léhést
egyen le te sen eloszt va, a
kö te let két rész re osz -
tom (a fe le zô pont nál
kell len ni az össze var -
rás nak, a két rá ha gyás -
nál a há ló sar ká nak). Az
ín ra fel vert há lót rög zí -
tem a kecefára.
A kecesúly fe lôl ve -
szem fel a há lót, a két
kö tél vé get át hur ko lom
egy má son, majd a kece
csú csán elô ször víz -
szin te sen, majd füg gô -
le ge sen át hur kol va le -
kö töm. Az ínt a kecefán
vé gig fek te tem, majd fe -
sze sen tart va a fu ra to -
kon át hú zott ínslégek
se gít sé gé vel az ínt rög -
zí tem. A kecesú-
lyoknál, tég lák nál, a sú -
lyok há tán ve ze tem el
az inat. A rög zí tés után
az ín ra 10–15 cm-ként
ólom súlyt ve rek fel, az
ól mok mé re te zé sé nél és
fel ve ré sé nél ügye lek ar -
ra, hogy az ól mok ne
akad ja nak. A kece vé -
gé re for gó kap csot, ka -
ra bi nert kö tök, majd er -

re egy la pos vas ból ké szült, legalább fél ki lós súlyt ra kok.
A kece ak kor van jól beál lít va, ha a há ló részt ki fe szít ve

és a kecefát 40–50 fo kos szög ben beál lít va a há ló min de nütt
egyen le te sen fe szes, az alín mö göt ti há ló rész sima.

Ha lá szat he gyes kecével: a kecére fel kö töm a kö te let (fe -
lül rôl le fe lé át hur kol va a ke resz ten), majd far kas hur kot kö -
tök a me re ví tô re, a kö tél vé get át búj ta tom a kö tél sodratain.

A csó nak ol da lá ra kö zé pen fel sze re lem a cik lon szí jat,
be le te szem a cik lon eve zôt, a cik lon eve zô vel víz szin tes nyol -
ca so kat leír va eve zek. Az eve zôt úgy kell ke zel ni, hogy a
moz du lat sor min den sza ka szá ban ne ki fe szül jön a víz nek.

A kecézés
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Ha így eve zek, ak kor egyen le te sen ha -
la dok elô re; for du lás nál a for du lás irá -
nyá val el len té tes ol da lon erô tel je sebb
le gyen a hú zá sunk, ak kor a csó nak a
kí vánt irány ba for dul. Kel lô gya kor lás
után ezt már oda fi gye lés nél kül is meg
tud juk ten ni. A ciklonozás mes ter fo ka,
ha a ha lász a cik lon eve zôt a mel lé nek
tá maszt ja, és fel sô tes té nek moz ga tá sá -
val, ke zé nek hasz ná la ta nél kül tud ja a
csó na kot haj ta ni.

A kecét balkéz fe lôl a csó nak ol da -
lá ra fek te tem, a sima ol da lá val le fe lé.
A kece alínját a csó nak ol da la mel lett
kieresz tem, a léhést ka ri ká ba be sze -
dem a kece kö ze pé be. A fa rok súlyt ki -
do bom, ek kor a léhés ki fe szül, a cik -
lon eve zô vel evez ni kez dek, majd a
kecefát las san leeresz tem a víz be – a
kö te let ad dig ada gol va, amíg a kece a
fe nék re nem süllyed.

A fa rok súly ki do bá sa kor, kü lö nö -
sen tár sas kecézésnél, na gyon kell
ügyel ni, mert a re pü lô súly ve szé lyes
le het. A Hár mas-Kö rö sön fo lyó tár sas
kecézésnél for dult elô, hogy Pi pás ne -
vû ha lász tár sunk a kecesúllyal úgy
hókon ta lál ta a mö göt te kecézô tár sát,
hogy az rög tön ki fe küdt.

A kece ak kor jár jól a fe né ken, ha a
kö tél a füg gô le ges hez ké pest 50–60 fo -
kos szög ben áll. A kö te let ál lan dóan fi -
gyel ni kell, és szük ség sze rint be kell
von ni, vagy ki kell eresz te ni. A meg fe -
le lô hosszú ság ra kien ge dett kö te let
rög zí te ni kell: vagy rá lé pek a kö tél re,
vagy rá hur ko lom egy pe cek re. He gyes
kecével a hal tar tó göd rö ket és a me re -
dek ol da li alá mo sá so kat kell meg ke -

res ni. Ha ki jár tam a ta nyát, ak kor a kö -
te let gyor san fel sze dem; ami kor a
kecefa felér, beeme lem a csó nak ba a
kecét, ezt kö ve tôen be sze dem az alínt
is. Ami kor az alínt is be sze dem, ak kor
el kezd he tem a há ló be sze dé sét. A tel jes
há ló be sze dé se után a fa rok súly nál
fog va fo lya ma to san elô re ráz va el kez -
dem a há ló tar tal mát ki bo rí ta ni a csó -
nak ba, köz ben a kiürí tett há ló részt ol -
dal ra te szem. Ami kor a kece tar tal mát
a csó nak ba ürí tet tem, a kecét ol dal ra el -
to lom, majd ki vá lo ga tom a zsák mányt.
Majd a csó nak ki ta ka rí tá sa után to vább
foly ta tom a ha lá sza tot. Kecézés köz ben
a ha lász nak fo lya ma to san fi gyel nie kell
a kecekötél ál lá sát (fo lya ma to san kiiga -
zít va azt), ugyanak kor fi gyel nie kell a
víz áram lá sát, ke res nie kell a hal tar tó
he lye ket, el kell ke rül nie a ve szé lyes
aka dó kat; mindeze ket fi gye lem be vé ve
a kecézés igen nagy össz pon to sí tást kö -
ve te lô mun ka. A he gyes kece meg fe le lô
he lyen, hoz záér tô ha lász ke zé ben igen
ha tá sos esz köz le het.

1969-ben, a Hár mas-Kö rö sön,
Nagy   örményben For gó Ist ván ha lász
kö zös kecézéskor úgy be tud ta ve zet ni
a kecéjét a mé lyen fek vô alá mo sás ba,
hogy a ta nya vé gén a kece szó sze rint
du gig volt hal lal, két la dik ba tud ták
csak kiürí te ni. A zsák mány több mint 4
má zsa ponty és har csa volt. 

A he gyes kece egyet len hát rá nya
az, hogy akadós te re pen hasz ná la ta ne -
héz. Leaka dás ese tén, ha nem tud juk
gyor san fel szed ni a kecét, a há ló ba ke -
rült hal könnyen meg szö kik, a víz sod -
rá sa ki for dít ja a há ló ból.

Is me ret len víz te rü le ten na gyon
óva to san ha lásszunk kecével, mert a jó
zsák mány he lyett kel le met len meg le -
pe tés ben le het ré szünk.

1969-ben a Hortobágy-Berettyón
foly tat tunk tár sas kecézést. Ka ma rás
Lász ló ha lász tár sunk a kece kieme lé se
köz ben ránk szólt, hogy gyor san men -
jünk elô re. Ami kor vagy száz mé ter nyit
elô re men tünk, La ci bátyánk ak kor
foly tat ta a kece fel né zé sét. Utó lag ki -
de rült, hogy hat da rab ak na ve tô grá ná -
tot fo gott. (Ha ab ból csak egy is fel rob -
ban...)

KUSZA KECE
(gusza kece, cson toskece, 

re gi nás kece, tük rös kece, kece, 
ko ca, kur ta kece)

A ku sza kece ha son ló váz ra épül
fel, mint a he gyes kece, de más képp ej -
ti fog ság ba a ha la kat: hasz ná la ta más,
sza ba dabb moz gá si le he tô sé get nyújt,
mint a he gyes kece.

A kecefát a he gyes kecéhez ha son -
ló mó don kell ké szí te ni, ugyanak kor a
ku sza kecénél a kör mö kön csak a ke -
reszt fáig ké szí tünk fu ra to kat, de a tég -
lá kat azo nos mó don sze rel jük fel. 

A kece há ló ja há rom ré te gû: a két
ínslégbôl kö tött nagy sze mû léhés, a
regina kö zött egy fi no mabb anya gú,
sû rûbb há ló van.

2. ábra. Felszerelt kusza kece

1. ábra. Hosszúkece
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A léhés 2/2 cér ná ból van 120×60
szem re köt ve, szem bô sé ge 30–35 mm,
to váb bá le het ké zi vagy gé pi kö té sû. 

A reginát ínslégbôl kö töm 350–450
mm szem bô sé gû re.

A regina kö té sé re 60–80 cm
hosszú sá gú tût kell ké szí te ni, szé les sé -
gét és hosszát úgy kell mé re tez ni, hogy
egy fel ve tés bôl meg tud jam ve le köt ni
a há lót.

Öt és fél szem re kez dek so ron ként
kö zé pen, egyet sza po rí tok, nyolc és fél
sze met elér ve ol dalt vissza for du lok, és
a kez dô fél szál nál fe je zem be a kö tést.
Így egy sza bá lyos 6x9 sze mes reginát
ka pok. Eb bôl két da rab ra van szük ség.

Elô ször a léhést egy ínslégre fel sze -
dem a 120 sze mes ol da lá nál fog va, az
ínsléget a két vé gén la zán fel kö töm a
ke reszt fa szé lei re. A nagy já ból 6 mé ter
hosszú sá gú alínra föl ve rem a léhést
úgy, hogy a 60–60 sze met az alín két
vé gé re ve rem fel a kecefa hosszú sá gá -
ban, a 120 sze mes részt pe dig egyen le -
te sen eloszt va a fenn ma ra dó sza kasz ra
ve rem. Ezután a reginát a léhés két ol -
da lá ra fek te tem, majd a hat sze mes vé -
gét egy ínslégre sze dem – vál ta koz va
elöl rôl, majd há tul ról vé ve fel. Az így
fel sze dett reginavéget a léhésnél al kal -
ma zott mó don és la za ság gal fel kö töm
a ke reszt fá ra. A két reginát össze fog va
egyen le te sen eloszt va fel ve rem, a há -
rom sze mes ré sze ket a kecefák hosz -
szán, a ki lenc sze mes részt az alínon.
A fel vert há lót fel kö tö zöm a kecefára
úgy, hogy a há ló sar ka a köröm al ja fe -
lett 4 cen ti re le gyen. A kece alínjára
egyen le te sen eloszt va 7–9 ló láb szár -
cson tot kö tök fel. A cson tok kö zül az
egyik le he tô leg na gyobb le gyen, mint a
töb bi, ez lesz a ve zér csont, ez ke rül kö -
zép re. A ló láb szár cson tok a ha lá szok
kö zött simaságuk miatt ked vel tek, más
cson tok – mint a mar ha láb szár cson tok
– saj nos ki nö vé seik miatt akadósak.

A cson to kat át kell fúr ni a vé gei ken
fer de irány ban. Amennyi ben csak mar -
ha cson tunk van, ak kor azt le kell csi -
szol ni, hogy ne akad jon. A cson tok fel -
ve ré se után a cson tok kö zé ólom sú lyo -
kat kell üt ni. Az így összeál lí tott kecét
– sima ol da lát alul ra té ve – le fek te tem.
A reginán más fél szem nél, a sza po rí tás
mel lett kétol dalt a léhést óva to san el -
kez dem ki húz ni ad dig, amíg egyen le te -
sen fe szes lesz min den irány ban. Meg -
ke re sem mind két ol dalt azt a sze met,
ame lyek nél ki húz va a há lót – tö ké le te -
sen egyen le te sen áll. Ezt a két sze met

egy 40–50 cm hosszú, 1,5–2 cm szé les
szíj jal össze kö töm.

Ez zel a kece ké szen van.
A ku sza kece hasz ná la ta (a kiegé -

szí tô esz kö zök azo no sak, mint a he -
gyes kecénél):

A kecére fel kö töm a kö te let, ügyel -
ve ar ra, hogy a cso mó ne tud jon akadni.

A kecét sima ol da lá val le fe lé a csó -
nak ol da lá ra fek te tem, úgy, hogy az al -
ja néz zen hát ra. A ve tés he lyé re ér ve a
ve zér cson tot bal kéz be, a fe szí tô szí jat
jobb kéz be ve szem, a cson tot len dü le -
te sen ki ve tem, mi köz ben a szí jat meg -
rán tom. Ek kor a regina szét fe szül, a
léhés pe dig ki hú zó dik. Ezután a szí jat
át te szem a bal ke zem be, a jobb ke zem -
mel el kez dek evez ni; ami kor a há ló al -
ja felemel ke dik, ak kor a bal ke zem mel
egyen le te sen elosz tom a léhést. A ke -
cét ezután las san leeresz tem a víz fe -
nék re. A kö tél beál lí tá sa és a hú zás
szö ge azo nos a he gyes kecével. A ku -
sza kecével le het jobb ra, bal ra for dul ni,
akár meg for dul ni is, ezt a le he tô sé get
ki hasz nál va a víz alat ti aka dó kat ki
tud juk ke rül ni, alá tu dunk for dul ni,
vagy akár kör be tud juk jár ni.

A ku sza kece a me der fe né ken ha -
lad va an nak göd rei be be csú szik: a
kecefa túl ha lad a gö dör ben fek vô ha la -
kon, ami kor a cson tos ín ki gör ge ti, ki -
za var ja ôket a he lyük rôl. A kiug ró ha -
lak több sé gük ben a fo lyás sal szem ben,
fel fe lé me ne kül nek, és eköz ben be -
leakad va a há ló léhésébe, azt át húz zák
a reginán, a fo lyás sal le fe lé, a le nek
me ne kü lô ha lak egy ré sze, amely nem
a fe né ken me ne kül, ha nem fel csap,
ugyan csak be le ra gad a há ló ba.

A ta nya ki já rá sa után a kö te lé nél
fog va fel hú zom a kecét, beeme lem a
csó nak ba úgy, hogy a ke reszt a csó nak
ol da lán, a cik lon fe lôl le gyen, a kör -
mök az el len ke zô ol da lon, a csó nak al -
ján. Ami kor így be fek tet tem a kecefát,
be sze dem a há ló al ját, majd ezután el -
kez dem ki szed ni a meg fo gott ha la kat.
A ha lak a reginán át hú zott léhés ál tal
kép zett zacs kók ban van nak, meg kell
ke res ni azt a reginaszemet, ame lyi ken
a hal (vagy a ha lak) át húz ták a léhést,
és ak kor vi szony lag gyor san ki le het a
kecét ürí te ni.

A kecézésnek nem csak kel le mes
ol da la van (hal fo gás, hal ki sze dés), ha -
nem kel le met len is (leaka dás).

Míg a he gyes kecét a vi szony lag
sima, vagy legalábbis ke vés bé akadós
te rü le ten hasz nál juk – így an nál a

leaka dás rit káb ban for dul elô, mint a
ku szá nál, ahol aka rat tal ke res sük fel az
aka dó kat, rá-, il let ve alá me gyünk.

He gyes kecénél a leaka dás kor az
alín vagy a léhés akad hat be, itt a kecét
a rá fu tás sal el len ke zô irány ba kell húz -
ni, és ak kor az ese tek több sé gé ben a
kece le jön az aka dó ról. 

Ku sza kecénél az alín mel lett a
léhésnél sok kal erô sebb regina szo kott
beakad ni, ami nek a fel té pé se elég gé
ke mény feladat.

Ha a kecét nem tu dom fel ven ni, ak -
kor el sô lé pés ben jó erô sen meg fo gom
a kö te let, a csó na kot a kece irá nyá ba
dön töm, a kö te let ne ki fe szí tem a csó -
nak ol da lá nak, majd hir te len a má sik
ol dal ra len dí tem a csó na kot, utá na
vissza len dí tem a kece fe lé, és köz ben
meg pró bá lom a kö te let kur tí ta ni.
Amennyi ben a leaka dás nem túl ke -
mény, ak kor ez zel a mód szer rel fel le -
het tép ni a kecét. Ha a kece nem jön ne
fel, jö het a kö vet ke zô lé pés: kieresz tem
a kecekötelet a leg vé géig, beirá nyí tom
a csó na kot az akadórafutás irá nyá ba,
majd a csó nak or rá ban áll va erô tel jes,
gyors moz du la tok kal be sze dem a kö te -
let. Ez zel fel gyor sí tom a csó na kot,
ami kor a kö tél már fogy tán van, és a
csó nak elér te a le he tô leg na gyobb se -
bes sé get, ak kor né hány mé ter kö te let
ki ve tek. A töb bit rög zí tem, majd a ki -
fu tó csó nak egy na gyot ránt a kö té len,
ami kor meg fe szí ti, és ha elég gé ügye -
sek, il let ve sze ren csé sek va gyunk, le té -
pi az aka dó ról.

Amennyi ben legalább két ha lász
kecézik együtt kü lön csó nak ban, igen
hasznos esz köz le het egy 20–20 cm ke -
reszt met sze tû, 2–2,5 m-es hosszú sá gú
ge ren da, ame lyet mind két vé gé tôl
vissza fe lé 40–50 cm-re ke reszt be át -
fúr tak. En nek a szer ke zet nek tar to zé -
ka még két 60–80 cm hosszú sá gú rúd
is, ame lyek nek a vé ge be leil lik a fu -
rat ba. A ge ren dát ke reszt ben át fek tet -
jük a két csó na kon, a kecekötél vé gét
rá köt jük a ge ren dá ra, majd a fu ra tok
és a ka rok se gít sé gé vel fel te ker jük a
kö te let. Ami kor a kö tél meg fe szül, ak -
kor óva to san – min dig el len tart va, ne -
gyed for du la ton ként – ad dig fe szít jük
a kö te let, amíg fel nem sza kad a kece,
il let ve a csó na kok az el süllye dés ha tá -
rá ra nem ke rül nek. Mi vel ez az esz köz
rend kí vül nagy fe szí tô erô vel bír, leg -
több eset ben si ke re sen té pi fel a kecét.

Kiss Sán dor
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Ö
t ven év vel ezelôtt, 1955-ben a
Ha lá szat min den hó nap ban –
20–20 ol da lon – je lent meg.

Szer zôi so kan vol tak, ha lász mes te rek,
ha lá szat tal fog lal ko zó ku ta tók, hal- és
hid ro bio ló gu sok, ak va ris ták és köz gaz -
dá szok. Így a kö zölt cik kek, ta nul má -
nyok stb. hûen tük röz ték az ak ko ri hal -
gaz dál ko dá sunk va la mennyi szakágát.
Ezt iga zol ják az aláb bi sze mel vé nyek is.
Donászy Er nô a Ha lá szat feb ruá ri

szá má ban – Ví zi élet kö zös sé gek c. pub -
li ká ció já ban – megem lí ti (amit ma is
gyak ran le het ta pasz tal ni), hogy a sok -
szor tel je sen azo nos ki ter je dé sû és egy -
más mel lett lé vô ha las ta vak a ter més -
ered mé nyek te kin te té ben el tér nek egy -
más tól. En nek egyik ma gya rá za ta az el -
té rô élô lény tár su la tok ban ke re sen dô. A
kékalgák ha tö me ge sen van nak je len,
ak kor ezek nagy mér ték ben fé kez he tik a
hal ter me lést, a ter mé sze tes táp lá lék
hasz no su lá sát. Ugyanis olyan – pl. mér -
ge zô – anya go kat vá laszt hat nak ki, ame -
lyek az al ga evô plank ton ál la tok táp lál -
ko zás-me cha niz mu sát gá tol ják és oly
mér ték ben le csök ken tik, hogy a ma guk -
hoz vett mo szat sej tek emész tet le nül tá -
voz nak a bél csa tor ná juk ból. Az ilyen
zooplanktont fo gyasz tó ha lak gya ra po -
dá sa von ta tot tá vá lik.

Nép sze rû és so kat ol va sott írónk, Fe -
ke te Ist ván „A ha lá sza ti szö vet ke ze tek
ôse – a ha lász bo kor” cí mû cik ké ben – a
tô le meg szo kott han gu la tos stí lus ban –
em lé ke zik vissza a rég múlt idôk re, az
egy ko ri ha lá szok éle té re, hal fo gá si szo -
ká sai ra.
Jaczó Im re rész le te sen be szá mol ar -

ról a vi zá ról, amit 1955. ja nuár 31-én
fog tak ki az Er csi ben élô, dol go zó ha lá -
szok. A ha lak-ha lát a Du na bal part já nak
kö ze lé ben, az 1604 folyamkilométernél
si ke rült zsák má nyol ni. A 263 cm test -
hosszú sá gú, 116 kg test tö me gû hal ban
21 kg ka viár volt. Az ér té kes ka viárt és
fi lét ér té ke sí tet ték, az ál lat fe jét, bô rét
stb. óva to san ki pre pa rál ták és a Me zô -
gaz da sá gi Mú zeum ban ál lí tot ták ki. 
Woynarovich Elek „Két éves vagy há -

rom éves – üzem?... cí mû dol go za tá ban –
töb bek kö zött – ki fej ti, hogy „A két éves
üzem ma már nem csak ren ta bi li tá sá ban
ma rad a há rom éves mö gött, ha nem bel -
ter jes ség te kin te té ben is. A mai te nyész -
tés tech ni ka mel lett a ponty el sô két élet -
nya rá ban nem tud ja ki hasz nál ni, amit a
tó ter mô ké pes sé ge és a ta kar má nyo zás
ma gá ban rejt. Ha az 
el sô nyá ron aka runk nagy egyed súlyt

elér ni, már ele ve rit kán kell né pe sí te ni.
En nek kö vet kez té ben – a te nyész idô el -
sô fe lé ben – sok táp lá lék ki hasz ná lat la -
nul tönk re megy. Ha vi szont sû rûn né pe -
sí tünk, és a te nyész idô vé gén a táp lá lék -
hiányt ta kar mánnyal kí ván juk pó tol ni,
ál la ti ere de tû ta kar mány hiá nyá ban a ke -
mé nyí tô ben gaz dag ele ség gel va ló ság -
gal meg hiz lal juk az iva dé kot. Ez olyan
mel lé fo gás, mely ké sôbb meg bosszul ja
ma gát. A má so dik nyá ron is ha son ló a
hely zet. Te téz ve még az zal, hogy a ta -
kar má nyo zást sem tud juk ko rán el kez -
de ni, mert az egye dek – a kez det ben –
ki csik és ezért ta kar mány be fo ga dó ké -
pes sé gük is cse kély. Ezek nek a ha lak nak
sok ter mé sze tes táp lá lék áll a ren del ke -
zé sé re. Ép pen ezért a ta kar mány hoz nem
nyúl nak. A két éves üzem nél a te rü let ho -
zam ki nem hasz ná lá sá ra és a ta kar má -
nyo zás le fé ke zé sé re kény sze rü lünk,
mert nagy egyen súlyt kell elér nünk.
A ponty egyed re kord sze rû nö ve ke dé -
séért felál doz zuk te rü let ho za munk je -
len tôs ré szét. A há rom éves üzem nek
csak annyi a hát rá nya, hogy megin du lás -
kor egy év vel ké sôbb kezd jük el a pia ci
hal ter me lést. Vi szont a jobb te rü let és ta -
kar mány-ki hasz ná lás sal min dig na -
gyobb ho za mot érünk el.” 
Erôs Pál „Jön a hal ta kar mány bri -

kett!” cí mû írá sá ban azt sé rel me zi, hogy
a Hal gaz da sá gi Tröszt ré szé re beígért,
be ter ve zett tel jes ér té kû ta kar má nyok
nem tel jes ér té kûek. Ev vel szem ben a
Hal te nyész té si Ku ta tó in té zet ál tal ki fej -
lesz tett ta kar mány-bri kett majd meg fe -
lel az el vá rá sok nak. Mit tar tal maz az új -
don ság? 30% ku ko ri cát, 10% bú za kor -
pát, 5–5% lu cer na lisz tet, vér lisz tet,
ocsút, 3% me laszt, 2% agya got, 2%
szén sa vas me szet, 18% bab lisz tet, héj -
tól men tes nap ra for gó-po gá csát. Az új -
don ság ára – má zsán ként – 97,30 fo rint -
ba ke rül.
Pékh Gyu la több áb rá val il luszt rált

cik ké ben a há ló beál lí tá sá nak mód sze ré -
rôl ad ér té kes ta ná cso kat. 

A Ha lá szat már ciu si szá má ból meg -
tud hat juk, hogy is mét „Ki vá ló Vál la lat”
lett a HALÉRT.
Entz Bé la „Jég alat ti élet a Ba la to -

non” cí mû két ol da las dol go za tá ban em -
lí tést tesz ar ról, hogy a jég alat ti ha lá sza -
tok al kal má val oly kor 20, sôt 50 má zsa

ha lat is a fel szín re húz nak – a vá gott lé -
ke ken ke resz tül. 
Ba na Lász ló „Tud ni va lók az élôhal

szál lí tá sa kor” cí mû ta nul má nyá ban a
vas úti va go nok ban rend sze re sí tett ben -
zin mo to ros szi vattyú kat is mer te ti,
ame lyek nek se gít sé gé vel for gat ha tó és
oxi gén ben dú sít ha tó a szál lí tan dó ha -
lak vi ze.

A „Mes ter sé ges ívóhelyek a Szov -
jetunió vi zei ben” cí mû hír anyag ból
meg tud ha tó, hogy a vi lág leg na gyobb
ki ter je dé sû or szá gá ban ha tal mas víz tá -
ro zók van nak, ame lyek ha lak kal va ló
be né pe sí té se két fé le mó don tör tén het:
te le pí tés sel, más részt a mes ter sé ges
ívóhelyek lé te sí té sé vel. Ez utób bi val
kap cso lat ban meg tud ha tó, hogy a tá ro -
zók vi zé ben élô dé vér ke sze gek szá má ra
ki se lej te zett vil lany osz lo po kat süllyesz -
te nek, ál lí ta nak a víz be, egy más tól
50–50 mé ter tá vol ság ra. Az osz lo pok
kö zött – a víz alatt – dró tot fe szí te nek ki,
ame lyek re lom bos fa ága kat rög zí te nek.
Er re könnye dén ráívnak a dé vér ke sze -
gek és a ro kon fa jok. Ily mó don biz ton -
sá go san elô se gít he tô a ha lak si ke res sza -
po ro dá sa és az ál lo má nyuk nö ve lé se.”

Öt ven éve ír tuk...

Dr. Pén zes Bethen

HH aa ll áá ss zz rr uu hh áá kk ,,
hh aa ll áá ss zz cc ss ii zz mm áá kk
természetes gumiból, 
méretre vágva!

Megrendelhetôk még:

halszállító tartályok tömítôgumijai, 
méret szerint.

A termékek könnyen javíthatóak
TIP-TOP és PANG javítóanyagokkal.

Megrendelésnél a lábméretet,
a testmagasságot és a használó súlyát

kell megadni.

A ruhákra egy év garanciát adok.

ARATÓ ISTVÁN
gumijavító, 

mûszaki gumiárukészítô mester

Szentlôrinc, Munkácsy M. u. 22.
Telefon/fax: (73) 371-054
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„Tá ma dás ban a hal pió cák”, ír ja a
He ves Me gyei Hír lap. A hor gász szö -
vet ség szak em be rei az év utol só hó -
nap já ban is tet ték a kö te les sé gü ket. El -
sô sor ban azért, hogy a tá ro zó tó és a Ti -
sza fo lyó ve szé lyez te tett hal ál lo má -
nyá nak ép sé gét, egész sé gét megóv ják.
De cem ber vé gé re be is fe jez ték a men -
tô ha lá sza tot, a ko pol tyú sok egy ré szé -
nek át he lye zé sét. A MOHOSZ Ti sza-
ta vi Ki ren delt sé gé nek ve ze tô je, Du dás
Ti bor el mond ta, hogy men tô ha lá szat tal
mintegy húsz má zsa ha lat he lyez tek át
mé lyebb vi zek be a biz ton sá gos át te lel -
te tés cél já ból. A tá ro zón rend re beál ló
ala cso nyabb té li víz szint miatt a
halôrök a már is mert se ké lyebb, mo -
csa ras te rü le te ket fé sül ték át. A meg -
men tett hal fa jok ará nya most sem mó -
do sult. Két har ma da ér té kes sül lô,
15%-a csu ka, egy har ma da ve gyes hal,
míg 5%-a ponty volt. A men tés kor egy -
ben fel tud juk mér ni a tó hal ál lo má nyá -
nak össze té te lét is, ami kö te le zô
felada tunk  is. A fel mé rô ha lá szat nak is
hí vott, le zá rult idô szak több nyi re po zi -
tív. A ra ga do zó félék: sül lô, csu ka, har -
csa, ba lin utó dok min den ko rosz tállyal
je len van nak. Ez a hor gá szok szá má ra
biz to sít ja a mé re tes ál lo mány ál lan dó
kí ná la tát. Ami vi szont más rész ben ne -
ga tív je len ség, az a ponty ból nem tel jes
kö rû a ge ne rá ció. Szé pek vi szont a
keszeg és a kárász po pu lá ciók, szá molt
be Du dás Ti bor.

A ta vasszal és ôsszel is rend re is -
mét lô dô, a ha lak egész sé gi ál la po tá ra
vo nat ko zó vizs gá la tok ra, a Ti sza-tó ban
élô fa jok há rom-négy ko rosz tá lyá ból
kell pél dá nyo kat biz to sí ta ni. A tíz nap
alatt el ké szült or vo si je len tés a csu kák
prob lé má ja mel lett fi gyel mez te tés ként
szö gez te le, hogy a se ké lyebb, isza po -
sabb víz te rü le te ken moz gó ha la kon
több hal pió cát ta lál tak. A csu kák nál a
pes ti Állategészségügyi In té zet hez kül -
dött vizs gá la ti pél dá nyok nál el vég zik a
bakterológiai, pa ra zi to ló giai vizs gá la -
to kat, sôt élet ta ni ál ta lá nos vizs gá la to -
kat is. Így de rült fény ar ra, hogy a  csu -
kák egy ré szé nél ivar mi rigy el sor va dás
tü ne tei mu tat ha tók ki. Ez a sza po ro dás
kép te len ség hez ve zet het. To váb bi vizs -
gá la tok szük sé ge sek!

*

So mo gyi Hír lap tu dó sít „Fo gas hal -
kér dés a Ba la ton nál”. Sül lô ta lány:
A ha lá szok nem ad ják, az ét ter mek kí -

nál ják. Akár csak ka rá csony elôtt, most
az új év ele jén sem le het friss fo gast
kap ni a Ba la to ni Ha lá sza ti Rt hal bolt -
jai ban. Per sze az ét ter mek ben fo lya -
ma to san ét la pon van. A ven dég lô sök
idô ben, még nyá ron hal moz nak fel sül -
lôt, fel te he tôen a rabsicoktól el sô sor -
ban. A cég halôrei kö zel 500 fel je len -
tést tet tek több bot tal tör té nô hor gá sza -
tért, mé re ten alu li vagy ép pen a megen -
ge dett na pi fo gást meg ha la dó sza bály -
ta lan sá gok miatt. A hal lo pást nagy ban
ûzôk azon ban most sem ke rül tek elô.
Az utób bi idô ben 115 ki lo mé ter nyi há -
lót gyûj töt tek be a halôrök, ame lye ket
a hal-tol va jok hasz nál tak. Rend ôri se -
gít ség nél kül nincs ered mény. Nagy Je -
nô ôr nagy, a Ba la to ni Vízirendészeti
Ka pi tány ság osz tály ve ze tô je sze rint
ne he zen hi he tô, hogy a tol va jok 500
mil lió fo rint ér té kû ha lat lop nak el.
Éven te ti zen öt bûntetô el já rást in dí ta -
nak hal tol va jok el len, eze ket el sô sor -
ban nem a halôrök, ha nem a rend ôrök
kez de mé nye zik. Tény, hogy a lo pás
tár gya 90%-ban sül lô. Az utób bi idô -
ben az el já rás alá vont sze mé lyek
mindegyi ke bí ró ság elé ke rült. 2001-ig
csak pénz bün te tés sel ren dez ték a lo -
pást, ma már le töl ten dô bör tön is ki -
szab ha tó hal lo pá so kért. A több ször le -
foly ta tott ét ter mi raz ziák – rend ôrök,
fo gyasz tó vé del mi felügye lôk – sza -
bály ta lan sá got nem mu tat tak. A szám -
lá kon fel tün te tett és be tá rolt hal -
mennyi ség azo nos volt. Ter mé sze te sen
sül lôk is van nak, de a rend sze res el -
lenôr zé sek bi zo nyá ra ha tá so sak.

*

„Biominôsítés élô és fel dol go zott
hal ra is.” – tá jé koz tat a Haj dú-Bi ha ri
Nap ló. Pus kás Nán dor, a Hor to bá gyi
Hal gaz da sá gi Rt. ve zér igaz ga tó ja sze -
rint a hal gaz da ság je len le gi for má já ban
ga ran tál ja azt, hogy a Hor to bá gyon oly
fon tos ma dár vi lág ér té kes élô- és táp -
lál ko zó he lyei fenn ma rad nak s amel lett
még pia ci ter mék, gaz da sá gi ha szon is
ke let ke zik. A hal gaz da ság ál tal ke zelt

tó fe lü let kö zel har ma dát ki te vô 1500
hek tá ros Öreg-ta vak an nak okán, hogy
e vi zek sa já to san ér té kes ma dár vi lá got
tar ta nak fenn, s emiatt olyan kor lá to zá -
so kat kel lett be ve zet ni, me lyek nyo -
mán nem le he tett ott gaz da sá gos hal -
ter me lést foly tat ni, 2000-ben át ke rül -
tek a Nem ze ti Park ke ze lé sé be. A ma -
da rak az Öreg-ta vak há bo rí tat lan sá ga
el le né re azon ban táp lál ko zó hely ként
kezd ték elôny ben ré sze sí te ni azo kat a
ta va kat, ahol to vább folyt a hal gaz dál -
ko dás. Így az Öreg-ta vak is vissza ke -
rül tek a hal gaz da ság ke ze lé sé be, és a
ter mé szet vé del mi szem pon tok szi go rú
be tar tá sá val fo lyik ott a mun ka. Az it -
te ni mû ve lés több let költ sé geit 2005-tôl
a re mé nyek sze rint a Nem ze ti Vi dék -
fej lesz té si Ter ven ke resz tül eu ró pai
uniós for rás ból fi nan szí roz zák majd.

A gaz da ság élô ha lai ra – bu sa,
amur, har csa, csu ka, sül lô –, va la mint a
fel dol go zott ter mé kei re meg kap ta a bio
mi nô sí tést. Ez a mi nô sí tés a cég nek
stra té giai je len tô sé gû, mi vel a biohal-
termelés lesz a gaz dál ko dá suk olyan
sa rok pont ja, mely tôl a pia ci po zí ciók
meg tar tá sát és erô sö dé sét vár ják. Bio -
halat egyéb ként csak fel dol goz va le het
áru sí ta ni, de er re fe lé ha lad a hal ér té ke -
sí tés egé sze. Né hány éven be lül a be vá -
sár ló köz pon tok vár ha tóan már nem
fog nak élôhal áru sí tás sal fog lal koz ni.
A Hor to bá gyi Hal gaz da ság Rt ezért
2007-ben új hal fel dol go zó-cso ma go ló
üzem lé te sí té sét ter ve zi.

A biopontyra egyelô re vár ni kell!
A biohaltenyésztéshez a hal gaz da ság
szá má ra szin te pá rat lan fel té te le ket
biz to sít az, hogy a ta va kat ökogazdál -
kodási öve zet ve szi kö rül. A vi zet
olyan for rá sok ból nye rik, mint a Ke le -
ti- és a Nyu ga ti-fô csa tor na, me lyek fo -
lya ma tos el lenôr zés alatt van nak, hi -
szen ivó víz bá zis ként is szol gál nak.
A ha lak egész sé gé nek megóvá sá ra pe -
dig sa ját állategészségügyi rend szert
dol goz tak ki. A bioponty eléré sé hez
szük sé ges legalább 5000 ton na bio-
gabona ta kar mány nem áll ren del ke -
zés re. En nek el le né re az Öreg-ta va kon
a gaz da ság már el kez di biopontynak
meg fe le lô pon tyok ne ve lé sét.

*

A Ke let-Ma gyaror szág hí rül ad ja,
hogy az „Idén élén kebb a ka rá cso nyi
hal piac”. Örül a megnevekedett ke res -
let nek a Sza bol csi Ha lá sza ti Kft.

Hazai
LAPSZEMLE
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Egy év vel ezelôtt a ka rá cso nyi hal
miatt fe szült volt a hely zet a ter me lôk
és a ke res ke dôk kö zött, mi vel be szer -
zé si ár alatt ke rült a ma gyar hal a pia -
cok ra. A ha zai áru ház lán cok tár gyal tak
most is szlo vák és lengyel hal gaz da sá -
gok kal a meg hök ken tô ka rá cso nyi
árai kat szol gá ló im port ról. A Sza bol csi
Ha lá sza ti Kft ügy ve ze tô je sze rint a
ma gyar ter me lôk nek nincs okuk az
ide ges ke dés re, az im port ponty min dig
is bent volt az or szág ban. Az EU pia -
cán a ma gyar ponty tól sem mi vel sem
ol csóbb az im port hal. Ezek a pon tyok
Radóczi Já nos ügy ve ze tô sze rint ti pi -
kus vá gó ra va ló ha lak, azaz gyors ér té -
ke sí tés re, olya nok, ame lyek a ha zaiak -
kal el len tét ben, ak vá rium ban sem tart -
ha tók élô hal ként. A Kft ta pasz ta la ta

sze rint élén kebb a ponty és bu sa pia ca.
Eköz ben jó hal ho zam volt az év so rán,
áll nak elé be a ke res let nek. Ha son lóan
ked ve zô idô já rást kí ván ná nak, hogy
ilyen jó ter més le gyen a sok aszá lyos
év után. Az elô zô évi 220 ton ná val
szem ben 300 ton na ter mé sük volt. Fel -
dol go zónk tól a nagytestû bu sá ból ké -
szült sze le te ket igény li a ke res ke de -
lem. Radóczi Já nos ki je len tet te, hogy a
fia tal, né pe sí tés re vá ró hal ko rosz tály -
ból bô a ter més. Ez ga ran cia, hogy a jö -
vô évi jó ter més nek meg van az alapja.

*

„Do hány szag a hal pia con: pont a
ponty ra haj ta nak”- tá jé koz tat a Bé kés
Me gyei Hír lap. Elúszik a ter me lôk és a
kis ke res ke dôk cse kély hasz na is.

A me gyénk ben el fo gyasz tott ponty je -
len tôs ré sze ka rá csony kor ke rül az asz -
tal ra. A ter me lôk és kis ke res ke dôk
még sem dör zsöl he tik örö mük ben a te -
nye rü ket, ugyanis a mul tik is mét nya -
kuk ra hoz zák az ol csó cseh, lengyel és
szlo vák ha lat.

A ma gyar la kos ság a ha lat tart ja a
csir ke után a má so dik leg ked vel tebb
hús fé lé nek a Hal ter me lôk Or szá gos
Szö vet sé gé nek fel mé ré se sze rint. A fo -
lya mi ha lak kö zül a ne mes fa jok – ke -
cse ge, sül lô, már na – igen ke re set tek.
A leg nép sze rûbb vál to zat la nul a ponty,
de fel fu tó ban van a zárt rend szer ben te -
nyészt he tô af ri kai har csa utá ni ke res -
let. Ala csony ár fek vé se miatt igen ked -
velt a bu sa is.

Dr. Dobrai La jos

FISH COOP KFT.
ajánlatai:

Betéti Társaságunk 2005-ben is elôsegíti a tó-
gazdaságok, természetes vizek ivadékolását.

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

Betéti társaságunk igény szerint a zsenge és 
elônevelt ivadékot helyszínre szállítja.

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

A FISH COOP Betéti Társaság a GALATI 
„PLASE PESCARESTI” SA Hálógyár termé kei -
nek kizáró lagos magyarországi forgal mazója.

Vállalja:

ÿ hálók (mûanyag)

ÿ kötelek (mûanyag és kender)

ÿ inslégek (mûanyag)

ÿ hálócérnák és kötözôanyagok (mûanyag)

ÿ bálaköztözô zsinórok (mûanyag) rövid határ -
idôvel történô szállítását.

A hálók anyagának vastagsága, színe, szemnagysá-
ga, bizonyos határok között a léhés mélysége és
hossza egyedileg megválasztható.
Ugyanígy a kötelek, inslégek, hálócérnák és kötözô -
anyagok vastagsága és színe a megrendelô igénye
szerint teljesíthetô.

Részletes felvilágosítás:

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

Telefon: 06-30 9-952-187 vagy 06-30 9-554-569, 06-56 446-016
Telefon/fax: 06-66 386-437
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T
a lán meg bo csát ha tó ez eset ben, ha elô ször a két ki vá -
ló halas szak em ber tol lá ból a kö zel múlt ban meg je lent
nagy sze rû kiad vány kül le mét mél ta tom. Öröm ugya-

nis kéz be ven ni ezt a nagy sze rû köny vet, amely nek kiadó ja a
szar va si Nimfea Ter mé -
szet vé del mi Egye sü let,
lek to ra dr. Pin tér Ká -
roly. Kéz be si mu ló for -
má tum, ke mény bo rí tó,
csa lo ga tóan szép cím -
lap fo tó, von zó gra fi ka,
egy szó val szí vet me len -
ge tô kül sô. S ha ki nyit -
juk, ki de rül, hogy a bel -
sô jel lem zôk mél tóak a
szép kül sô höz: kré tá -
zott pa pír, jól meg vá -
lasz tott be tû ka rak terek,
át te kint he tô, szé pen tá -
lalt gra fi ka, ter mé szet -
hû, a ha lak jel lem zô vo -
ná sait jól repre zen tá ló
szí nes fény  ké pek.
Mind ezek alap ján nyu -
god tan ál lít ha tom, hogy
min den idôk egyik leg -
szebb, leg rep re zen ta tí -
vabb ma  gyar halas
köny vét ve szi kéz be az
ol va só.

A tar tal mat il le tôen,
a könyv megôriz te
Harka Ákos elô zô,
nagysikerû mun ká já nak
(Ha laink, 1997) min den
eré nyét, a kö zért he tô sé -
get, át te kint he tô sé get,
egy sé ges for mát, a fa -
jok pon tos meg ha tá ro -
zá sá hoz nyúj tott ere de ti
meg kö ze lí tést. Ugyanak kor tá vol ról sem az elô zô könyv bô -
ví tett kiadá sá ról van szó. Az ál ta lá nos rész sok kal rész le te -
sebb, ren ge teg olyan is me re tet tar tal maz, amit más hon nan
alig ha sze rez het meg az ér dek lô dô, még ak kor se, ha szá mos
hal bio ló giai szak könyv van for ga lom ban. Olyan új, rend kí -
vül fon tos fe je ze tek is he lyet kap nak a könyv ben, mint a ha -
lak vé del me, amely nap ra kész ada to kat tar tal maz, de
ugyanak kor tör té ne ti át te kin té sét is ad ja a kér dés nek.
Ugyanígy a fo gá si kor lá to zá sok, sôt a ki fo gott ha lak gaszt ro -
nó miai hasz no sí tá sá nak le he tô sé gei is te rí ték re ke rül nek.

A szer zôk ma xi ma lis ták a be mu ta tott fa jok szá mát il le -
tôen. A faj is mer te tô ben 90 hal fajt mu tat nak be, ezek közt he -
lyet kap tak olya nok is, ame lyek már el tûn tek a ma gyar hal -

fau ná ból, s eset le ges elô ke rü lé sük szen zá ció nak szá mí ta na,
de be mu ta tás ra ke rül né hány olyan faj is, ami az adott fo lyó -
sza ka szok kal együtt ke rült a ha tá ro kon túl ra, ám egy-egy
pél dá nya al ka lomad tán le sod ró dik vagy le sod ród hat a ma -

gyar vi zek be. Ki tér a
könyv a ter jesz ke dô fa -
jok ra, s azok ra is, ame -
lye ket zárt gaz da sá gok -
ban tar ta nak, ám egy-
egy pél dá nyuk ki ke rül -
het a ter mé sze tes vi zek -
be. Elôb biek kö zül a
ponto-kasz pikus ere de tû
gébfélék nagy szá ma ta -
lán meg lep he ti a té má -
val csak most is mer ke dô
ol va sót. Az utób biak
közt be mu ta tás ra ke rül
min den olyan faj, ame -
lyik akár csak egy szer is
elô ke rült már Ma gyar or -
szág va la mely ter mé sze -
tes vi zé bôl. Az ak vá riu -
mi ha lak nem ré szei a
fau ná nak, de kö zü lük is
tár gyal ja a könyv azo -
kat, ame lyek nek ön -
fenn tar tó ál lo má nya ala -
kult ki va la mely víz te rü -
le ten. A szer zôk ál tal
meg fo gal ma zott cél,
hogy ne ke rül hes sen
olyan hal a hor gá szok
ke zé be a ma gyaror szá gi
ter mé sze tes vi zek bôl,
amit a könyv alap ján ne
le het ne azo no sí ta ni.
Egé szé ben vé ve, egy
kül se jé ben és tar tal má -
ban egyaránt re mek be

si ke rült köny vet kap ke zé be az ol va só, le gyen bár ha lász,
hor gász, ta nu ló, egye te mi hall ga tó, vagy akár hal bio ló gus.
S ta lán ez a leg na gyobb ér de me a könyv nek, hogy min den -
ki hez szól, min den ki, akit egy ki csit is ér de kel a vi zek, ha lak
vi lá ga, meg ta lál ja ben ne a meg fe le lô is me re te ket. A kiad -
ványt – té má já ból adó dóan – könyv üz le tek és hor  gász  bol tok
egyaránt for gal maz zák, de interneten is meg ren del he tô
(www.nimfea.hu).
(Harka Ákos – Sal lai Zol tán: Ma gyaror szág hal fau ná ja.

Nimfea Ter mé szet vé del mi Egye sü let, Szar vas, 2004. 269 p.,
24x17 cm, ke mény bo rí tó val. Bol ti ára: 3910 Ft.)

Dr. Wilhelm Sán dor

KÖNYVISMERTETÉS
Harka Ákos – Sallai Zoltán:

Magyarország halfaunája
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A
ma gyar hal sza po rí tá si mód szer
TECHNOLGIA HUNGARA
né ven ment át a bra zil köz tu dat -

ba. Ezt a mód szert a CODEVASF-
AGROBER hal te nyész tés fej lesz tés
rész pro jekt ke re té ben öt Szent Fe renc
fo lyó men ti ál lam (Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Alagoas és
Sergipe) hat kiépí tett hal sza po rí tó ál lo -
má sán 1983–1992 kö zött – irá nyí tá -
som alatt – ki lenc ma gyar szak em ber
ho no sí tot ta meg Bra zí liá ban. Lé nye gé -
ben ugyanezt a mód szert si ke rült meg -
ho no sí ta ni megelô zôen Ne pál ban és
Ve ne zue lá ban, a bra zil pro jekt mû kö -
dé se alatt Ma da gasz ká ron, Zam biá ban,
majd a project be fe je zé se után Pe ru ban
és Bo lí viá ban. De ezt a mód szert al kal -
maz zák – ma gyar út mu ta tás sze rint –
né hány eu ró pai ál lam ban, sôt ázsiai or -
szág ban is.

Min de nekelôtt kö ves sük fi gye lem -
mel azt a fej lô dé si utat, mely nek so rán
ez a mes ter sé ges hal sza po rí tá si tech no -
ló giai mû ve let kiala kult és gya kor la ti
mód szer ré iz mo so dott, és a leg több
tem pe rált- és me leg ví zi te nyész tett hal -
faj biz tos sza po rí tá sá nak le he tô sé gét
ad ta.

Az 1950 után kiadott FAO édes ví zi
ha lá sza ti és hal te nyész té si sta tisz ti kák
sze rint a ponty volt a te nyész tés el sô
szá mú ha la nem csak Eu ró pá ban, ha -
nem né hány más olyan or szág ban is,
ahol a má so dik vi lág há bo rú után vet te
kez de tét a hal te nyész tés. A pon tyot Eu -
ró pá ban a ma gyar szár ma zá sú Dubics
Ta más (1813–1888) fél mes ter sé ges
mód sze ré vel, il le tô leg ha zánk ban
nagytavas ter mé sze tes ívatással, Ázsiá -
ban nagy fé szek lap ra (kakaban-ra) tör -
té nô ívatással sza po rí tot ták. A má so dik
vi lág há bo rú után a meg nö ve ke dett
ponty iva dék igényt biz ton sá go san már
nem le he tett kielé gí te ni. a ponty iva dé -
ká nak a hiá nyát az el ha ra pó dzott fe ké -
lyes hasvízkór is je len tô sen fo koz ta.

Az öt ve nes évek ele jén ju tott el
hoz zánk a Szov jetunió ból Gerbilszkij
tok fé lék re ki dol go zott hipofizálási
mód sze re a hi po fí zis gyûj tés és pre -
zerválás mód sze ré vel együtt. A SzU-
ban a fo lyók ban ívás ra ván dor ló tok fé -

lék ván dor lá sát a fo lyók ra áram fej lesz -
tés cél já ból épí tett gá tak aka dá lyoz ták.
Ez zel vég ve szély be ke rült a Kaszpi- és
Azo vi-ten ger tok fé léi nek az ál lo má -
nya, és ez zel a vi rág zó ka viár ipar.
A gá tak alatt össze gyûlt tok fé lék nem
vol tak haj lan dók a szá muk ra megépí -
tett „hal lép csôt” hasz nál ni. Sza po rí tá -
suk ról te hát min den kép pen gon dos -
kod ni kel lett. Sza po rí tá suk nak a fela -
da  tát kap ta és si ker rel ol dot ta meg
Gerbilszkij pro fesszor. Ku ta tá sai alap -
ján dol goz ták ki a tok fé lék mes ter sé ges
sza po rí tá sa tech no ló giai so rát, ami nek
alap ján ma is szá mos spe ciá lis tok sza -
po rí tó és iva dék ne ve lô ál lo más mû kö -
dik nem csak a volt SzU or szá gai ban,
ha nem Irán ban is. A ha lak, ne ve ze te sen
a dél- ame ri kai Prochilodus-félék
hipofizálással tör té nô ívás in du ká lá sát
az 1930-as évek ben Rodolfo von
Ihering dol goz ta ki Bra zí liá ban. Mód -
sze re, amit eu ró pai elôadó korútja al -
kal má val a SzU-ban is is mer te tett, Bra -
zí liá ban, mi vel csak né hány je len ték te -
len hal faj ra vo nat ko zott, fe le dés be
merült.

A SzU-ból át vett tech no ló gia alap -
ján prezervált és pon tyo kat si ke re sen
in du kált ovu lá ció ra. Így si ke rült jól
meg ter mé ke nyí tett ponty ik rát nyer ni.

A ponty ik ra hé ján víz be ju tás után
5–6 má sod perc múl va igen erô sen ra -
ga dó ré teg vá lik ki, ami az ik rát nagy
cso mók ba össze ra gaszt ja. Az össze ra -
gadt ik ra nem ké pes meg duz zad ni, oxi -
gént fel ven ni a kör nye zet bôl. En nek
kö vet kez té ben a cso mó ban össze ra gadt
ik ra rö vi de sen el pusz tul. Kez det ben a
szá ra zon ter mé ke nyí tett ik rát fü ves ta -
vak nö vény ze té re szór ták szét, ahol
még min dig meg ma radt az idô já rás és
az al sóbb ren dû ik ra pusz tí tók okoz ta
ve szé lyez te tett ség. Azért, hogy a ter -
mé ke nyült ik rát kel te tô edény ben, fe -
dél alatt biz ton sá go san ki le hes sen kel -
tet ni, ezt a ra ga dós ré te get az ik ra fe lü -
le té rôl el kel lett tá vo lí ta ni. 

Az er re vo nat ko zó és a kap cso la tos
kí sér le te ket 1959–62 kö zött si ke re sen
vé gez tem el az MTA Ti ha nyi Bio ló giai
In té ze té ben. A ra ga dós sá gá tól meg -
fosz tott ponty ik rát Zuger (Zug-Weiss)

üve gek ben si ke re sen ki kel tet tük és a
sza bad emb riót légvétel utá nig vé dett
vi szo nyok kö zött ne vel tük. A hal sza -
po rí tá si gya kor lat el sô kéz bôl azon nal
át vet te tô lem ezt a mód szert.

Né hány év alatt a szö vet ke ze ti, vál -
la la ti és tó gaz da sá gi ponty sza po rí tó ál -
lo má so kon kiala kult az a gya kor la ti
mód szer, ami az anya ha lak tar tá sá tól és
la bo ra tó riu mi ke ze lé sén (az ik rás pon -
tyok be var rá sán) ke resz tül, az ovu lá ció
és spermiáció össze han golt in du ká lá -
sán át a mes ter sé ges ter mé ke nyí tés
köz be ni ra ga dós ság el vé te lé vel a vé -
dett Zuger üve ges kel te tést, és a
légvétellel be fe je zô dô sza bad emb rió
ne ve lést fog lal ta ma gá ba. Így a ponty
tö me ges sza po rí tá sát le he tô vé te vô
mód szer a ma gyar hal te nyész tés köz -
kin csé vé vált. Ezt azután a lár va és a
zsen ge iva dék ne ve lés mód sze re kiegé -
szí tet te tel jes mes ter sé ges sza po rí tá si
tech no ló giá vá. 

Idô köz ben be bi zo nyo so dott, hogy
ez a tech no ló giai sor kis vál toz ta tá sok -
kal más te nyész tett hal fa jok ra is (bu sa,
amur, com pó, har csa) si ke re sen al kal -
maz ha tó. Dél-Ame ri ká ban pe dig az ot -
ta ni Characidákat és Soluridákat is si -
ke re sen tud tuk ez zel a tech no ló giai
sor ral sza po rí ta ni. A ponty mes ter sé ges
sza po rí tá sá val kez dô dô tech no ló gia sor
a tem pe rált és me leg ví zi hal fa jok ál ta -
lá nos sza po rí tá si mód sze ré vé fej lô dött.

A hal te nyész tés gya kor la tá ban ed -
dig a tel je sen kü lön bö zô piszt ráng sza -
po rí tá si mód szer már év szá za dos múlt -
ra te kint het vissza. Mes ter sé ges ik ra
kel te tést al kal maz tak a maréna-félék és
a csu ka sza po rí tá sá nál. 

A nagy ázsiai hal te nyész tô or szá -
gok – Kí na és In dia – a ha las tó ban ne -
velt ha lai nak ik rá ját, lár vá ját a fo lyók
vi zé bôl fog ták ki, mi vel az ott te nyész -
tett kí nai ponty fé lék és az in diai ponty -
fé lék fo lyó ban ívó ha lak, ezek nek a
nagy ra duz za dó le be gô ik rá ját a víz so -
dor ja az al föl di te rü le tek mel lék ágai ba,
ta vai ba, ahol azok nagy ra nô het nek.
1970-ben pél dául az In diá ban te nyész -
tett ha lak (catla, rohu, mrigál, kal -
bashu) iva dé kai nak több mint 95%-át
még a fo lyók ból fog ták ki. De Kí ná ban

A mes ter sé ges hal sza po rí tás 
ma gyar mód sze re
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„Fau nánk ku ta tá sát még ak kor sem
ha nya gol hat nánk el, ha pon to san is -
mer nénk múlt bé li ál la po tát, hi szen a
vi zein ket érô em be ri ha tá sok kö vet kez -
té ben hal ál lo má nyunk is gyor su ló
ütem ben vál to zik. Ho gyan kö vet het -
nénk fi gye lem mel e vál to zá sok jel le gét,
ha is me ret len elôt tünk a kiin du lá si hely -
zet? Ho gyan vizs gál hat nánk a ví zi öko -
szisz té mák kap cso lat rend sze rét, ha ele -
meik ben is bi zony ta la nok va gyunk? Ho -
gyan óv hat nánk meg ter mé sze ti ér té -
kein ket, ha lé tük rôl sem tu dunk? (...)
Nem vi tás, a ku ta tás nak túl kell lép nie a
faunisztikán, ám a má so dik lé pés hez
elôbb az el sôt kell meg ten ni! És miért ne
pró bál hat nánk meg be von ni e mun ká ba
hor gász tár sa dal munk ér dek lô dô tag jait,
mi ként tet te azt ma dár ta ni egye sü le tünk
a sa ját ak ti vis tái val? Hi szen a hor gá -
szok kö zött is akad nak szé le sebb ér dek -
lô dé sûek, akik fel fi gyel nek egy-egy ér de -
ke sebb je len ség re, egy ko ráb ban még
nem fo gott faj ra. Vagy olya nok, akik a
fo gá si nap ló ál tal meg kí vánt nál rész le -
te sebb fel jegy zé se ket ve zet nek egy-egy
víz te rü let ha lai ról. Fó ru mot kel le ne hát
te rem te ni szá muk ra!”

Jó más fél év ti ze de, a Ha lá szat
1989. évi 4. szá má ban je len tek meg
ezek a so rok, ame lye ket ab ban a re -
mény ben ve tet tem pa pír ra, hogy olyan
tár sak ra ta lá lok, akik kel – a Ma gyar
Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye -
sü let min tá já ra – megala kít hat juk a
Ma gyar Hal ta ni Tár sa sá got. Mind azon
szak ma be liek és ama tô rök rész vé te lé -
vel, aki ket mé lyeb ben ér de kel nek vi -
zeink leg nép sze rûbb, ám szá mos vo -
nat ko zás ban még nem elég gé is mert
élô lé nyei, és akik nem saj nál ják az idôt
és fá rad sá got rá, hogy mi nél töb bet de -
rít se nek ki ró luk. Ta lán a kel lô el tö kélt -
ség hiá nyá nak tud ha tó be, hogy az öt let
ak kor nem vált va ló ra, de az is le het,
hogy ti zen öt éve még nem ér tek meg
hoz zá a fel té te lek.

Itt az ide je

Idô köz ben azon ban vál to zott a vi -
lág. Nem csak ab ban, hogy a ha son ló
kez de mé nye zé sek nek ki ta po sott út ja
lett, ha nem ab ban is, hogy szá mos fia -
tal szak em ber kap cso ló dott be ter mé -
sze tes vi zeink hal ta ni ku ta tá sá ba, s

nyo muk ban jár a még fia ta lab bak nem -
ze dé ke is. Az Eu ró pai Unió kö ve tel mé -
nyei ugyan csak hoz zá já rul tak a hal ta ni
ku ta tá sok presz tí zsé nek nö ve ke dé sé -
hez: ma már nem le het bio ló giai lag
úgy mi nô sí te ni ter mé sze tes vi zein ket,
hogy a hal ál lo má nyu kat ne ven nék fi -
gye lem be, hogy az ichtiológusok vé le -
mé nyét ne kér nék hoz zá. 

A ha lak kal fog lal ko zó tu do mány ág
nép sze rû sé gé nek nö ve ke dé sét mu tat ja,
hogy egy re több fô is ko lai és egye te mi
hall ga tó ké szí ti szak dol go za tát vagy
dok to ri disszer tá ció ját e tárgy kör bôl.
Mind több hal ta ni té má jú elôadás
hang zik el a kü lön bö zô hid ro bio ló giai,
ha lá szat fej lesz té si, ma dár ta ni(!), ter -
mé szet vé del mi stb. kon fe ren ciá kon –
an nak el le né re, hogy ezek hall ga tó sá ga
több nyi re nem ki fe je zet ten ilyen ér -
dek lô dé sû. Bô vül ni lát szik a po zi tív ér -
te lem ben vett ama tô rök, a kedv te lés bôl
ku ta tók kö re is, hi szen a mé lyebb ér -
dek lô dé sû hor gá szok kö ré ben ki fe je -
zett igény mu tat ko zik a ma gyar hal fau -
nát is mer te tô, a ha lak el ter je dé sét be -
mu ta tó, il let ve a ha laink felis me ré sét,
azo no sí tá sát se gí tô szak iro da lom iránt.

sem volt más a hely zet, mert csak eb -
ben az idô ben dol goz ták ki a kí nai
nagy pon tyok (fe hér és pettyes bu sa,
amur, fe ke te amur stb.) ívá sá nak mes -
ter sé ges in du ká lá sát (te hát nem az ovu -
lá ció já nak, ha nem az ívá sá nak a mód -
sze rét). A kí naiak 10 m át mé rô jû kör -
me den cé ben las san kör be áram ló víz be
te szik az 50–100 db egy sze ri hi po fí zis
ki vo nat tal beol tott ik rás és te jes ha la -
kat. Az ol tást úgy idô zí tik, hogy az
„ívá si kedv” haj nal ra jöj jön meg.
Az ívó ha lak egy más ívá sát a za var ta -
lan kör nye zet ben si ker rel ger jesz tik. A
meg ter mé ke nyí tett ik ra a kö zép fe lé
ára mol va egy el ve ze tô csö vön át az ik -
ra gyûj tô ko sár ba gyû lik össze, ahon -
nan keltetôedénybe szál lít ják azt, és ki -
kel te tik. Ezek nek a ha lak nak a nem ra -
ga dós, nagy ra duz za dó ik rá ja igen
gyor san, kb. 2 nap alatt ki kél. 1977 óta
már nem hi po fí zis ki vo na tot ol ta nak,
ha nem a hipothalamus go na dot róp
eleresztô hormon mesterséges változa-
tának egyszeri oltásával érik el a tö me -

ges ívást. A kí nai sza po rí tá si mód szer
igen egy sze rû, de csak nagy me den cé -
ben és nagy szá mú anya hal ese té ben al -
kal maz ha tó, iga zi nagy üze mi sza po rí -
tá si mód szer. Ke vés szá mú anya hal
ese té ben csak rit kán tör té nik meg az
ívás. A me den cét sem le het ki sebb re
épí te ni, mert ab ban nem haj lan dó ív ni
a leg több hal faj. Ponty ra pe dig ez a
mód szer az ik ra erôs ra ga dós sá ga miatt
nem al kal maz ha tó. Egyip tom ban lát -
tam, hogy a ki csi re épí tett kör me den -
cé ben a kí nai hal fa jok nem vol tak haj -
lan dók ív ni.

Ki sebb hal fa jok, fô ként
Prochilodus -  félék ese té ben mi is ívást
in du ká lunk, de az ik rá sok ban ma ra dó
40–50%-nyi ovu lált ik rát, ami kor a
kez de ti „ívá si láz” kezd csök ken ni, ki -
fej jük, és mes ter sé ge sen ter mé ke nyít -
jük. Ez is a ma gyar tech no ló gia ré szé -
vé vált. Így le he tett ezután a ma gyar
mes ter sé ges sza po rí tá si tech no ló gia
sor tró pu si vi szo nyok kö zött is al kal -
maz ha tó ki for rott mód szer. A mód szer

több ele me a piszt ráng sza po rí tá sá ból
át vett elem, új vi szont a beol tott ha lak
stressz tôl va ló óvá sa, az ik rás ha lak be -
var rá sa, me lyet a ponty nál és pettyes
bu sá nál al kal ma zunk. Ma gyar ta lál -
mány a nagy, 200 li te res sza bad emb rió
ne ve lô üveg szá las mû anyag edény cse -
rél he tô szû rô ko sár ral. Amit ma Bra zí -
liá ban, Pe ru ban, Bo lí viá ban nagy
szám ban gyár ta nak. Terv raj zo kat kér -
tek Ja pán ból és az USA-ból is. 

A Rotatóriák fej lô dé sét elô se gí tô
mód szer is ma gyar gon do lat alap ján
va ló sult meg. A mód szert négy föld ré -
szen is ma gyar hal te nyész tô szak em be -
rek ta ní tot ták be, il le tô leg ter jesz tet ték
el a he lyi le he tô sé gek fel hasz ná lá sá val.
Úgy érez zük, hogy ezt az ál ta lá no san
hasz nál ha tó mód szert jo go san ne vez -
het jük Ma gyaror szá gon ki fej lesz tett
ma gyar mód szer nek.

Dr. Woynarovich Elek

Hal ta ni Tár sa ság ala kul
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Úgy tû nik te hát, most már va ló ban
elér ke zett az ide je, hogy meg szer vez -
zük a ma gunk egye sü le tét.

2004 szep tem be ré ben – mint meg -
hí vott ven dég – ta nú ja vol tam a Ro mán
Ichtiológiai Tár sa ság ara di megala ku -
lá sá nak, s ott éb red tem tu da tá ra, hogy
gyor san cse le ked nünk kell, kü lön ben
vég ze te sen el ma rad ha tunk a vi lág tól.
Mie lôbb meg kell te rem te ni itt hon is
le he tô sé get ar ra, hogy a ter mé sze tes vi -
zek ha lai val fog lal ko zó ku ta tók (hi va -
tá so sak és ama tô rök egyaránt) ne algo-
lógiai, ta kar má nyo zás ta ni vagy ma -
dárta ni ér dek lô dé sû kö zön ség elôtt
legyenek kény te le nek be szá mol ni
ered mé nyeik rôl, ha nem egy olyan, ki   -
fe   je   zet ten hal ta ni irá nyult sá gú, szak ér -
tô hall ga tó ság elôtt, amely is me re tei nél
és gya kor la ti ta pasz ta la tai nál fog va
kri ti kai ész re vé te lek re, ér de mi vi ták ra
és ér té ke lés re ké pes. 

A szak te rü let egész sé ges fej lô dé se
szem pont já ból is nél kü löz he tet le nek
ezek a fó ru mok, ame lyek nek szer ve zé -
sé re a leg jobb megol dá si le he tô sé get
egy ön ál ló szak mai szer ve zet kí nál ja.
Egy olyan egye sü let, amely össze fog ja
a sa já tos ér dek lô dé sû kö zön sé get, rend -
sze re sen tá jé koz tat ja tag jait az ak tuá lis
kér dé sek rôl, éven te meg ren de zi a ma ga
szak mai kon fe ren ciá ját, s nem csak a je -
len tôs ku ta tá si ered mé nyek köz lé sé re,
ha nem az ap ró meg fi gye lé sek és al kal -
mi ész le lé sek pub li ká lá sá ra is le he tô sé -
get biz to sít. A feladat te hát adott: mie -
lôbb lét re kell hoz ni a Ma gyar Hal ta ni
Tár sa sá got, amely mind ezek nek szer -
ve zô je és meg va ló sí tó ja le het.

Szep tem ber ben – Deb re cen ben

Egy egye sü let, amely ilyen ko moly
felada tok el lá tá sá ra vál lal ko zik, el kép -
zel he tet len meg fe le lô in téz mé nyi se -
gít ség nél kül. Ren del ke zik-e majd
ilyen hát tér rel a megala ku ló Hal ta ni
Tár sa ság? Min den re mé nyünk megle-
het er re, hi szen a szer ve zés mun ká já -
ból orosz lán részt vál la ló DR. JU HÁSZ
LA JOS a Deb re ce ni Egye tem Ag rár tu -
do má nyi Cent ru ma Ter mé szet vé del mi
Ál lat ta ni és Vad gaz dál ko dá si Tan szé -
ké nek a ve ze tô je, DR. NAGY SÁN DOR
ALEX pe dig a Deb re ce ni Egye tem Hid -
ro bio ló giai Tan szé ké nek a ta ná ra. Köz -
re mû kö dé sük ga ran cia a Deb re ce ni
Egye tem se gí tô párt fo gá sá ra, ami már
csak azért is fon tos, mert ma gát az
egye sü let is egy or szá gos szak mai

össze jö ve tel ke re té ben ter vez zük meg -
ala kí ta ni. Ez az ese mény a Deb re ce ni
Egye tem Ag rár tu do má nyi Cent ru má -
ban 2005. szep tem ber 9–10-én meg -
ren de zés re ke rü lô I. Ma gyar Hal ta ni
Kon fe ren cia lesz, amely re ezúton is
sze ret nénk fel hív ni az ér dek lô dôk fi -
gyel mét. 

Feb ruár vé géig ugyan igyek szünk
er rôl sze mély re szó ló ér te sí tést kül de ni
az ér de kel tek nek, de a ren del ke zé sünk -
re ál ló név jegy zék egyelô re még hiá -
nyos, így biz to san nem si ke rül min den -
kit elér nünk. Ar ra kér jük te hát a kol lé -
gá kat, hív ják föl egy más fi gyel mét a
szak mai fó rum ra, s ha va la ki nem ka -
pott vol na a jel zett ha tár idôig ér te sí tést,
for dul jon a szer ve zôk höz. Tá jé koz ta tó
és je lent ke zé si lap a kö vet ke zô cí men
igé nyel he tô: Dr. Ju hász La jos tan szék -
ve ze tô, Deb re ce ni Egye tem Ag rár tu do -
má nyi Cent rum, 4032 Deb re cen, Bö -
ször mé nyi út 138. (e-mail:
juhaszl@helios.date.hu) 

Hall ga tó nak és elôadó nak egyaránt
je lent kez ni le het a szep tem be ri kon fe -
ren ciá ra. Elôadá so kat el sô sor ban a kö -
vet ke zô té ma kö rök bôl vá runk: ter mé -
sze tes vi zeink halfaunisztikai vizs gá la -
ta, a kör nye ze ti té nye zôk hal kö zös sé -
gek re gya ko rolt ha tá sai, a nö ve ke dés,

táp lál ko zás, sza po ro dás, kor össze té tel,
pro duk ció, mor ta li tás stb. kér dé sei, ta -
xo nó miai és ne ve zék ta ni prob lé mák,
ter mé szet- és kör nye zet vé de lem.
Elôadó nak a je lent ke zé si lap és az
elôadás ma gyar nyel vû, mintegy
1400–2100 ka rak ter bôl ál ló ki vo na tá -
nak flop pyn vagy e-mailen tör té nô
egyide jû meg kül dé sé vel az elôbb
megadott cí men le het. A je lent ke zés
ha tár ide je 2005. jú nius 30.

A kon fe ren cia prog ram já ban – az
elôadá sok mel lett – fon tos na pi ren di
pont ként sze re pel a Ma gyar Hal ta ni
Tár sa ság megala ku lá sa. A leen dô
egye sü let nek – kép zett ség tôl, szak te rü -
let tôl, is ko lai vég zett ség tôl és élet kor -
tól füg get le nül – bár ki tag ja le het, aki
ér dek lô dik a ter mé sze tes vi zek ha lai val
kap cso la tos kér dé sek, min de nekelôtt a
faunisztikai, öko ló giai és ter mé szet vé -
del mi prob lé mák iránt. Ala pí tó ta gok a
kon fe ren cia részt ve vôi le het nek, ha a
tár sa ság cél jai val és alap sza bá lyá val
egyetért ve, ki nyil vá nít ják csat la ko zá si
szán dé ku kat. Bí zunk ben ne, hogy
egye sü let té szer ve zôd ve ha té ko nyab -
ban tu dunk majd szót emel ni vi zeink
és ve szély ben lé vô ha laink ér de ké ben.

Dr. Harka Ákos

HALÁSZATI FELSZERELÉSEK

FORGALMAZÁSA, 

ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS KÉSZÍTÉSE

Felvilágosítás és megrendelés:

HEGEDÛS FERENC

Telefon:

06-20 315-4312

06-96 324-650

– tükör, eresztô- és húzóhálók
– varsák (egyedi méretre is)
– dobóhálók, emelôhálók
– hálócérnák, felkötôanyagok
– ólom- és parazsinórok
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Ha lá szat elô zô, 2004/4. szá má -
ban a lengyel szak saj tó ból rö vi -
den be mu tat tunk egy köz le -

ményt a koi her pesz ví rus (KHV) jel -
lem zôi rôl és a ter je dé sé vel kap cso la tos
el sô vizs gá la tok ról. Mint azt je lez tük,
szé les kö rû vizs gá lat in dult a ví rus
eset le ges len gyelor szá gi elô for du lá sá -
nak fel de rí té sé re. Egy újabb köz le -
mény már en nek ered mé nyei rôl is be -
szá molt.

A köz le mény sze rint a PCR mód -
szer rel foly ta tott mo le ku lá ris bio ló giai
vizs gá la tok ed dig 7 ha gyo má nyos tó -
gaz da ság ból szár ma zó ponty anya gon
ke rül tek el vég zés re. Va la mennyi vizs -
gált hal ko pol tyú ján el ha lá sos vál to zá -
sok mu tat koz tak, egyes pél dá nyok nál a
hám túl bur ján zá sá val is, ame lyek a
KHV fer tô zés re utal hat tak. 

Két gaz da ság ban az 1000–1500 g
kö zöt ti egyed sú lyú pia ci pon tyok vizs -
gá la ta po zi tív ered ményt ho zott. (Meg -
jegy zés: A vizs gá la to kat be mu ta tó táb -
lá zat sze rint a töb bi gaz da ság ban nem
pia ci ha lat, ha nem nö ven dé ket és iva -
dé kot vizs gál tak. A po zi tív vizs gá la ti
ered mé nyek az egyik érin tett gaz da ság
ese té ben 11 db pia ci pon tyon, a má sik
ese té ben 5 db pia ci pon tyon tör tén tek
2004. szep tem ber 3-án, il let ve 8-án.)
Az egyik gaz da ság ban a vizs gá la ti
ered mé nyek két tó ra vo nat koz tak. Az
el sô tó ban, ahol a kli ni kai tü ne tek egy
hó nap pal aze lôtt je len tek meg, hogy a
min tá kat az in té zet be küld ték, a KHV
fer tô zés sel kap cso la tos vizs gá la ti ered -
mény ne ga tív volt. A má so dik tó ban,
ahol a min ták be kül dé se elôtt kb. egy
hét tel je lent kez tek a tü ne tek, az ered -
mény po zi tív volt.  Egyet len eset alap -
ján ne héz ál ta lá nos sza bályt megál la pí -
ta ni, mégis fel té te lez he tô, hogy mi nél
ha ma rabb ke rül nek la bo ra tó rium ba a
ko pol tyú el vál to zá so kat mu ta tó ha lak,
an nál biz to sabb lesz a vizs gá la ti ered -
mény. A szer zôk ál tal el vég zett vizs gá -
la tok sze rint a ko pol tyú el ha lá sok és az
azok kal kap cso la tos el hul lá sok oko zó -
ja nem csak a koi her pesz ví rus.

A nem zet kö zi iro da lom ból is mert,
hogy a KHV fer tô zést kö ve tôen az

Aeromonas, Flexibacter és Pseudo mo -
nas ne mek be tar to zó bak té riu mok má -
sod la gos fer tô zé se je lent ke zik, ame -
lyek el mé lyí tik a kó ros fo lya ma tot, a
ponty ko pol tyú szö ve té nek in ten zív
ká ro so dá sát és to váb bi el hul lá so kat
okoz va. Fel té te lez he tô te hát, hogy a ví -
rus in ten zi tá sa a fer tô zés ele jén a leg -
na gyobb, és leg gyak rab ban eb ben az
idô szak ban ál la pít ha tó meg je len lé te.

Az in té zet igaz ga tó ja és a hal be teg -
sé gek kel fog lal ko zó osz tály ve ze tô je
hi va ta los irat ban tá jé koz tat ta az or szá -
gos fô ál lat or vost a KHV fer tô zés bôl
ere dô gaz da sá gi ve szély rôl, és átad ták
a KHV fer tô zés el sô két diag nosz ti zált
ese té vel kap cso la tos do ku men tá ciót.

Et tôl füg get le nül a hal kór ta ni osz -
tály ve ze tô je rész le te sen tá jé koz tat ta a
vaj da sá gi fô ál lat or vo sok ér te kez le tét a
KHV fer tô zés sel kap cso la tos eu ró pai
és len gyelor szá gi prob lé mák ról.
Ugyan  csak ô szem lé zô cik ket nyúj tott
be 2004/2005. évi meg je len te tés re a
Medycyna Weterynaryjna és a Nasze
Akwarium c. la pok hoz a KHV fer tô -
zés rôl a tu do má nyos mû he lyek, a gya -
kor ló ál lat or vo sok és a koi ked ve lôk
szé le sebb kö rû tá jé koz ta tá sa ér de ké -
ben. A nem zet kö zi szak iro da lom alap -
ján megál la pít ha tó, hogy a KHV fer tô -
zés eu ró pai ter je dé sé nek oka a koi pon -
tyok el lenôri zet len im port ja, il let ve a
ponty és a koi azo nos vagy egy más sal
szom szé dos ta vak ban tör tént tar tá sa
volt a ví rus át hur co lá sát megaka dá lyo -
zó hi gié nia al kal ma zá sa nél kül.
Ugyan  csak fel té te lez he tô, hogy be teg
koi pon tyok ki he lye zé se ker ti ta vak ból
vagy ak vá riu mok ból ter mé sze tes vi -
zek be je len tôs mér ték ben hoz zá já rult a
jár vány ügyi hely zet rom lá sá hoz mind
Len gyelor szág ban, mind Eu ró pa más
or szá gai ban.

A KHV fer tô zés megelô zé se, il let -
ve az el le ne foly ta tott küz de lem ke re té -
ben az állategészségügyi in té zet a
ponty te nyész tôk kel együtt mû köd ve ál -
lan dó koi her pesz ví rus mo ni tor ing
rend szer mû köd te té sét ter ve zi Len -
gyelor szág egész te rü le té re ki ter je -
dôen, kü lö nös te kin tet tel a ponty és koi

sza po rí tó gaz da sá gok ra. A mo ni to ro -
zás alap ját a be teg ség tü ne teit mu ta tó
vagy an nak gya nú ját éb resz tô ha lak
meg fe le lô min ta vé te le zé se  ké pe zi.
A fer tô zés gya nú já ról ak kor be szél he -
tünk, ha 18 °C víz hô mér sék let fö lött a
ha lak nál a ko pol tyú kon el ha lá sos el -
vál to zá sok je lent kez nek, ami hez gyak -
ran ful la dá sos tü ne tek tár sul nak, an nak
el le né re, hogy a víz ben meg fe le lô
mennyi sé gû oxi gén van je len. Az in té -
zet be a ko pol tyúi kon tü ne te ket mu ta tó,
élô vagy megölt ha la kat kell el jut tat ni.
A megölt ha la kat 5-12 °C-ra kell le hû -
te ni. Az in té zet az eu ró pai kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lôen a KHV diag -
nosz ti zá lá sát kü lön bö zô mód sze rek al -
kal ma zá sá val fog ja vé gez ni, a ha lak
kü lön bö zô szer veit vizs gál va és a vizs -
gá la ti anya got kü lön bö zô mó don elô -
ké szít ve, ezért nem fo gad el ki met szett
szö ve te ket, csak egész ha la kat.

Az in té zet vizs gá la tai nak cél jai 
a kö vet ke zôk:

1. Azok nak a kör ze tek nek, víz gyûj -
tôk nek és hal gaz da sá gok nak a meg -
ha tá ro zá sa, ahol je len van a koi her -
pesz ví rus fer tô zés, an nak ér de ké -
ben, hogy e be teg ség jár vány ügyi
esz kö zök kel és fer tôt le ní tés sel fo -
ko za to san fel szá mo lás ra ke rül jön.

2. A KHV ví rus fer tô zés tôl men tes
hal gaz da sá gok meg ha tá ro zá sa,
ame lyek az egész sé ges iva dék for -
rá sai le het nek olyan gaz da sá gok ré -
szé re, ahol az ere de ti ál lo mány fel -
szá mo lás ra ke rült.

3. A ponty KHV ví rus fer tô zô dés for -
rá sai nak megál la pí tá sa, kü lö nös te -
kin tet tel a ponty fé lék kel fog lal ko zó
hal sza po rí tó gaz da sá gok ra és a
Len gyelor szág ba koi pon tyot im -
por tá ló ob jek tu mok ra.

4. A hal kór ta ni osz tály elô ter jesz tést
kí ván ké szí te ni az or szá gos fô ál lat -
or vos ré szé re, il let ve raj ta ke resz tül
az Eu ró pai Bi zott ság nak an nak
mér le ge lé sé re, hogy a KHV fer tô -
zés fel ke rül jön a kö te le zôen be je -
len ten dô be teg sé gek jegy zé ké re.

A koi her pesz ví rus sal kap cso la tos
len gyelor szá gi vizs gá la tok
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kö zép- és ke let- eu ró pai or szá gok ban a ki lenc ve nes
évek ele jén vég be me nô po li ti kai és gaz da sá gi vál to -
zá sok igen hát rá nyo san be fo lyá sol ták a ha lá sza ti ku -

ta tá so kat, il let ve az ilyen ku ta tá so kat vég zô in té ze te ket. A
volt szo cia lis ta or szá gok ku ta tó in té ze tei nek ál la mi tá mo ga tá -
sa drasz ti ku san le csök kent, a ko ráb bi ak tív ku ta tá si együtt -
mû kö dé sek a tér ség or szá gai kö zött gya kor la ti lag meg szûn -
tek. Bár az utób bi évek ben kon szo li dá lód ni lát szik a ke let- eu -
ró pai ha lá sza ti ku ta tó in té ze tek hely ze te, és az in téz mé nyek
kö zöt ti kap cso la tok is né mi leg élén kül tek (mind a ré gión be -
lül, mind az EU-országok in téz mé nyei vel), a nyu gat-, ill. ke -
let- eu ró pai tér ség K+F szfé rá já nak hely ze tét össze ha son lít va
mégis óriá si el té ré se ket ta pasz tal ha tunk. Amíg az EU-ban a
GDP 1,8%-át for dít ják ku ta tás-fej lesz tés re, ez a szám a ke let-
 eu ró pai tér ség or szá gai ban jó val 1% alatt ma rad. Az egy fô re
esô ku ta tók szá ma a ke let- eu ró pai ré gió ban ke ve sebb, mint
fe le az EU át la gá nak.

Az Eu ró pai Unió cé lul tûz te ki, hogy 2010-re a vi lág ve -
ze tô tudás központú ré gió já vá vá lik az Eu ró pai Ku ta tá si Tér -
ség lét re ho zá sa ré vén. En nek ér de ké ben az EU egy re na -
gyobb for rá so kat for dít ku ta tás-tá mo ga tás ra. Bár az
akvakultúra ku ta tá sa nem sze re pel az EU ku ta tá si prio ri tá sai

kö zött, a kör nye zet ba rát akvakultúra-rendszerek fej lesz té sé -
re, az élelmiszerbiztonság és ter mék mi nô ség nö ve lé sé re, ill.
az ál lat jó lét fel té te lei nek ja ví tá sá ra irá nyu ló ku ta tá sok ered -
mé nyeit nem nél kü löz he tik a ter me lôk, ha ver seny ké pe sek
akar nak ma rad ni a ha lak és hal ter mé kek egy re nyi tot tab bá
vá ló pia cán.   

A ke let- eu ró pai ré gió akvakultúrával fog lal ko zó in téz -
mé nyei óriá si szel le mi ill. tu do má nyos po ten ciált hal moz tak
fel, ami vel saj nos messze nem ará nyos a ke let- eu ró pai or szá -
gok (egyelô re igen sze rény) rész vé te le az EU K+F prog ram -
jai ban. Ez an nak el le né re így van, hogy az új ta gor szá gok
már évek óta a nyu gat- eu ró pai in té ze tek kel azo nos fel té te lek
mel lett ve het nek részt az EU leg több K+F prog ram já ban, és
van nak le he tô sé gek to váb bi ke let- eu ró pai or szá gok part ner -
ként va ló be vo ná sá ra is. A hely ze tet jól il luszt rál ja az, hogy
az akvakultúra-kutatások te rü le tén leg je len tô sebb tu do má -
nyos szak lap ban, az „Aqua culture”-ben, 1991 és 1996 kö -
zött meg je lent cik kek nek csak mintegy 1%-a szár ma zott ke -
let- eu ró pai szer zô tôl. Az Eu ró pai Akvakultúra Tár sa ság
(EAS) ál tal 1996 és 2002 kö zött meg ren de zett tu do má nyos
ta nács ko zá sok részt ve vôi nek is csak kb. 4%-a ér ke zett Ke -
let-Eu ró pá ból. E szá mok jól jel zik a ré gió ku ta tó in téz mé -

Kül föl di meg hí vot tak kal ta nács ko -
zás ke rült 2004 szep tem be ré ben meg -
ren de zés re a koi her pesz ví rus ve szé -
lyé rôl, amely nek részt ve vôi megál la pí -
tot ták, hogy a KHV fer tô zés el len Len -
gyelor szág ban a kö vet ke zô in téz ke dé -
sek szük sé ge sek:
1. Az állategészségügyi szol gá lat út -

ján fel kell ven ni a KHV fer tô zést
az OIE és az EU fe lé be je len tés re
kö te le zett be teg sé gek jegy zé ké re,
és ki kell dol goz ni az ez zel kap cso -
la tos elôírá so kat.

2. Kö te le zô vé kell ten ni ta nú sít vány
kiál lí tá sát ar ról, hogy az adott ob -
jek tum az állategészségügyi szol -
gá lat el lenôr zé se alatt áll és a ha lak
men te sek a KHV fer tô zés tôl (min -
den egyes ponty feladás vagy szál -
lí tás ese té ben).

3. Az or szág egész te rü le tén fenn kell
tar ta ni a KHV fer tô zés ál lan dó mo -
ni to ro zá sát legalább egy a szak iro -
da lom ban pub li kált PCR el já rás al -
kal ma zá sá val.

4. Ön kén tes, a pon tyos hal gaz da sá -
gok tu laj do no sai val egyez te tett
prog ra mok vég re haj tá sa a KHV
fer tô zés el len, a VHS és IHN be teg -
sé gek re már ki dol go zott prog ra -
mok min tá já ra.   

5. Fo ko za to san ha lad va, vízgyûj tôn -
ként (a mo ni tor ing ered mé nyei re
tá masz kod va) fel kell szá mol ni a
KHV gó cait, egyide jû leg a KHV-
tól men tes sza po rí tó gaz da sá gok ból
szár ma zó, egész sé ges né pe sí tô
anyag te le pí té sé vel.

6. El kell egy más tól vá lasz ta ni a korai
pon ty ter me lé sét az ét ke zé si pon -
tyé tól, amennyi ben pe dig a két
hasz no sí tá si irány je len van ugyan -
ab ban az ob jek tum ban, szi go rú ál -
ta lá nos hi gié niai sza bá lyo kat va la -
mint a ta vak, a hal ter me lés és a ha -
lak kal foly ta tott ma ni pu lá ció esz -
kö zei nek, a sze mély zet mun ka ru -
há já nak fer tôt le ní té sét kell be    ve zet ni
megaka dá lyo zan dó a ha lak kö zöt ti
át fer tô zô dést.

7. Fo lya ma tos in for má ció cse rét kell
biz to sí ta ni a KHV fer tô zés sel kap -
cso la tos jár vány ügyi hely zet rôl az
állategészségügyi szol gá lat és a ha -
lá sza ti ága zat kö zött.

8. Be kell til ta ni vé dô ol tá sok al kal ma -
zá sát mindad dig, amíg nem ke rül
ki fej lesz tés re és be jegy zés re a ha tá -
sos és biz ton sá gos ol tó anyag.

Vé gül hang sú lyoz ni kell, hogy az
eu ró pai hal egész ség ügyi la bo ra tó riu -
mok elôtt ál ló egyik leg fon to sabb
prob lé ma egy olyan ér zé keny el já rás
ki dol go zá sa, amely le he tô vé te szi a koi
her pesz ví rust tü net men te sen hor do zó
ha lak felis me ré sét. Ilyen mód szer nél -
kül rend kí vül ne héz lesz a KHV ví rus -
sal szem be ni küz de lem. 

(For rás: Antychowicz, J., Reichert,
M.: Infekcja KHV u karpi. Strategia
Pan�stwowego Instytutu Wetery -
naryjnego w obliczu zag ro z·enia
hodowli karpia w Polsce. Komuni katy
Rybackie 5/2004: 4–6.)      

Megala kult a Kö zép-Ke let-Eu ró pai
Akvakultúra Köz pon tok Há ló za ta

(NACEE)
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nyei ben meg lé vô pén zü gyi, inf ra struk tu rá lis és nyelv tu dás -
be li prob lé má kat.    

A HAKI nem zet kö zi kap cso la tai nak fej lesz té se so rán
kiemelt part ner ként ke ze li a ke let- eu ró pai or szá go kat, te kin -
tet tel a ha gyo má nyos kap cso la tok ra, a ha son ló prob lé mák ra
és le he tô sé gek re. Is mer ve az in té zet széles körû nem zet kö zi
kap cso la tait, a ke let- eu ró pai or szá gok ha lá sza ti in téz mé nyei
is szá mí ta nak a HAKI-ra ab ban, hogy se gít se a ke let-nyu ga ti
kap cso la tok fej lô dé sét a ha lá sza ti ku ta tá sok te rü le tén. Az
em lí tett szük ség le te ket felis mer ve vál lal ta fel a HAKI egy
olyan nem zet kö zi há ló zat lét re ho zá sát, amely össze fog ná,
koor di nál ná és kép vi sel né az akvakultúrával fog lal ko zó kö -
zép- és ke let- eu ró pai in téz mé nye ket, se gí te né a kö zöt tük tör -
té nô in for má ció áram lást és ja ví ta ná együtt mû kö dé sü ket.

A NACEE megala ku lá sá hoz ve ze tô
ese mé nyek

A Kö zép-Ke let-Eu ró pai Akva kul túra Köz pon tok Há ló -
za ta (Network of Aquaculture Centres in Central Eastern
Europe, NACEE) lét re ho zá sá nak öt le te elô ször 2003 ele jén
me rült fel. A lét re hoz ni kí vánt há ló zat fô felada ta az volt,
hogy se gít se a ke let- és kö zép- eu ró pai ré gió K+F szfé rá já -
nak in teg rá ció ját az Eu ró pai Ku ta tá si Tér ség be.

2003 szep tem be ré ben egy szent pé ter vá ri kon fe ren cia so -
rán a ré gió öt or szá gá nak (Csehor szág, Fehérorosz ország,
Ma gyaror szág, Oroszor szág és Uk raj na) akvakultúrával fog -
lal ko zó in téz mé nyei megál la pod tak a NACEE megala pí tá sá -
ról. A há ló zat gya kor la ti lag et tôl a pil la nat tól kezd ve mû kö -
dik, an nak el le né re, hogy az ala pí tó ok le vél for má lis aláírá -
sá ra csak egy év vel ké sôbb, 2004 no vem be ré ben ke rült sor.
A NACEE leg fon to sabb, fo lya ma tos jel le gû te vé keny sé ge az
akvakultúrával kap cso la tos in for má ció gyûj té se és to váb bí -
tá sa a ta gok fe lé. Ezen kí vül mû kö dé sé nek ed di gi egy éve so -
rán elô moz dí tot ta ke let- eu ró pai in téz mé nyek rész vé te lét je -
len tô sebb nem zet kö zi kon fe ren ciá kon; se gí tett szak mai kap -
cso la to kat kiala kí ta ni ha son ló pro fi lú nyu gat- és ke let- eu ró -
pai in téz mé nyek kö zött; köz ve tí tô ként lé pett fel nem zet kö zi
szer ve ze tek (pl. FAO/ EIFAC) és ke let- eu ró pai in téz mé nyek
kö zött; to váb bá se gí tett az in for má ció gyûj tés ben a ré gió
akvakultúrájával fog lal ko zó cik kek hez, elôadá sok hoz és
FAO-mo nog rá fiá hoz.

2004 no vem be réig, a NACEE el sô igaz ga tói ta nács ko zá -
sáig 13 or szág 24 in té ze te je lez te csat la ko zá si szán dé kát a
há ló zat hoz. Az alul ról jö vô kez de mé nye zést igen ked ve zôen
fo gad ták a nem zet kö zi szer ve ze tek, kü lö nö sen a FAO, amely
erô fe szí té se ket tesz egy Ázsiá ban már mû kö dô há ló zat hoz
(Akvakultúra Köz pon tok Há ló za ta Ázsiá ban és a Csen des-
ó ceá ni Tér ség ben, NACA) ha son ló há ló za tok lét re ho zá sá ra
La tin-A me ri ká ban és Af ri ká ban. A FAO a ke let- eu ró pai kez -
de mé nye zést is fel ka rol ta, és anya gi tá mo ga tást biz to sí tott az
el sô igaz ga tói ta nács- ko zás meg ren de zé sé hez. A ren  dez -
 vényt anya gi lag tá mo gat ta a FAO Kö zép- és Ke let- Eu ró pai
Szubregionális Köz pont ja (FAO SEUR) és a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium is. 

A NACEE el sô igaz ga tói 
ta nács ko zá sa

Az Kö zép-Ke let-Eu ró pai Akva kul túra Köz pon tok Há ló -
za ta (NACEE) igaz ga tói nak el sô ta nács ko zá sá ra, amely a
há ló zat hi va ta los ala ku ló ülé se is volt, 2004. no vem ber
22–24. kö zött ke rült sor Szar va son a HAKI-ban. A ta nács ko -
zá son 13 or szág 24 in té ze té nek igaz ga tó ja, il let ve hi va ta los
kép vi se lô je vett részt. Je len volt a ta nács ko zá son a FAO Ha -
lá sza ti Fô osz tály Édes ví zi Erô for rá sok és Akvakultúra Osz -
tá lyá nak ve ze tô je Jia Jiansan úr, il let ve a FAO bu da pes ti
szubregionális köz pont já nak (FAO SEUR) kép vi se lô je
Maria Kadlecikova asszony is. Ke let-Eu ró pa meg ha tá ro zó
ha lá sza ti in té ze tei igaz ga tói nak ta nács ko zá sa kü lön le ges
ese mény volt, hi szen ilyen jel le gû és szin tû ren dez vény re
elô ször ke rült sor a ré gió ban. Az in té ze tek ve ze tôi ill. kép vi -
se lôi be mu tat ták in téz mé nyei ket, ill. meg hall gat ták a FAO, a
NACA, és a HAKI kép vi se lôi nek tá jé koz ta tó elôadá sait a
FAO ha son ló jel le gû re gio ná lis há ló za tok lét re ho zá sát cél zó
erô fe szí té sei rôl, a NACA, mint mo dell szer ve zet, mû kö dé sé -
rôl, a NACEE lét re ho zá sá nak elôz mé nyei rôl és tör té ne té rôl
ill. a há ló zat mun ká ja so rán fel hasz nál ha tó in for ma ti kai le -
he tô sé gek rôl. Meg tár gyal ták és el fo gad ták a há ló zat szer ve -
ze ti felépí té sé re, mû kö dé sé re, cél jai ra és felada tai ra vo nat -
ko zó ja vas la to kat, il let ve az el kö vet ke zen dô idô szak mun ka -
prog ram ját. A je len lé vôk ün ne pé lyes kö rül mé nyek kö zött ír -
ták alá a há ló zat ala pí tó okira tát. A FAO bu da pes ti szubre-
gionális iro dá já nak ve ze tô je ez al ka lom mal adott át

1. áb ra: Uwe Barg (FAO) elôadást tart a NACA felépí té sé rôl 
és mû kö dé si ta pasz ta la tai ról

2. áb ra: Jia Jiansan (FAO) ta nú ként aláír ja a NACEE ala pí tó
ok le ve lét
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em lék ér met Dr. Vá ra di Lász ló nak, a HAKI igaz ga tó já nak, a
ma gyar ha lá szat FAO-s kap cso la tai nak fej lesz té se ér de ké -
ben ki fej tett te vé keny sé géért.

A NACEE tag sá ga, cé lok, 

to váb bi felada tok

A NACEE tag ja le het bár mely akvakultúrával fog lal ko zó
ku ta tó in téz mény, fel sô ok ta tá si in téz mény és ter me lôi szö -
vet ség. Az újon nan je lent ke zô ta gok fel vé te lét a tag in téz mé -
nyek igaz ga tói sza vaz zák meg. Je len leg a NACEE tag sá ga
13 or szág 24 in téz mé nyé bôl áll:

– Édes ví zi Ha lá sza ti Ku ta tó in té zet, Plov div, Bul gá ria

– Hal te nyész té si és Hid ro bio ló giai Ku ta tó in té zet,
Vodnany, Csehor szág

– Észt Ag rár tu do má nyi Egye tem, Hal te nyész té si Tan szék,
Tar tu, Észtor szág

– Ge ne ti kai és Ci to ló giai Ku ta tó in té zet, Minszk, Fehér -
orosz ország

– Ha lá sza ti Ku ta tó in té zet, Minszk, Fehéroroszország

– Dub rov ni ki Egye tem, Akvakultúra Tan szék, Dub rov nik,
Hor vátor szág

– Zág rá bi Egye tem, Ha lá sza ti, Mé hé sze ti és Spe ciá lis
Zoo ló giai Tan szék, Zág ráb, Hor vátor szág

– Hal bio ló giai és Akvakultúra Ku ta tó in té zet, Golysz, Len -
gyelor szág

– Stanislaw Sakowicz Bel ví zi Ha lá sza ti Ku ta tó in té zet,
Olsztyn, Len gyelor szág

– Lett Rák- és Hal te nyész tô Szö vet ség, Ri ga, Lettor szág

– Lit ván Ál la mi Hal te nyész té si és Ha lá sza ti Ku ta tó köz -
pont, Vil nius, Lit vá nia

– Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet, Szar vas, Ma gyaror -
szág

– Zoo ló giai Ku ta tó in té zet, Kishinau, Moldávia

– Ál la mi Ta vi és Fo lya mi Ha lá sza ti Ku ta tó in té zet, Szent -
pé ter vár, Orosz or szág

– „BIOSZ” Tok te nyész té si Ku ta tó-Ter me lô Köz pont,
Asztrahány, Oroszor szág

– Össz oroszor szá gi Édes ví zi Hal te nyész té si Ku ta tó in té zet,
Ribnoje, Oroszor szág

– Szö vet sé gi Hal ge ne ti kai és Sze lek ciós Köz pont, Ropsa,
Oroszor szág

– Bá ná ti Ag rár tu do má nyi Egye tem, Hal te nyész té si Tan -
szék, Te mes vár, Ro má nia

– Dunarea de Jos Egye tem, Ha lá sza ti és Akvakultúra Tan -
szék, Ga la ti, Ro má nia

– Ví zi Öko ló giai, Ha lá sza ti és Akvakultúra Ku ta tó-Fej -
lesz tô In té zet, Ga la ti, Ro má nia

– Ha lá sza ti Ku ta tó in té zet, Ki jev, Uk raj na

– Herszoni Ál la mi Ag rár tu do má nyi Egye tem, Hid ro bio ló -

giai Erô for rá sok és Akvakultúra Tan szék, Herszon, Uk -
raj na

– Nem ze ti Ag rár tu do má nyi Egye tem, Ál ta lá nos Zoo ló giai
és Ichthyológiai Tan szék, Ki jev, Uk raj na

– „Tehribvod” Ha lá sza ti Ku ta tó-Ter ve zô Tech no ló giai
Köz pont, Ki jev, Uk raj na

A há ló zat mû kö dé sét na pi szin ten a HAKI koor di nál ja,
ami jel zi, hogy a ma gyar ha lá sza ti K+F szfé ra a ke let- eu ró -
pai ha lá sza ti ku ta tá sok fon tos té nye zô je. A koor di ná tor-in -
téz mény fö löt ti felügye le tet a NACEE Igaz ga tó ta ná csa lát ja
el, amely éven te ül össze, hogy dönt sön a há ló zat egé szét
érin tô ügyek ben (pén zü gyek, stra té giai cé lok, K+F együtt -
mû kö dé sek, stb.). 

A há ló zat az el kö vet ke zen dô idô szak ban az in for má ció -
áram lás fej lesz té sén kí vül egy internetes hon lap lét re ho zá -
sát, ku ta tó cse ré ket, nem zet kö zi szak mai ren dez vé nye ken va -
ló rész vé telt, il let ve kö zös K+F pro jek tek elô ké szí té sét tûz te
ki felada tul. Fon tos prio ri tás to váb bá a ha lá sza ti fel sô ok ta tás
fej lesz té se, a szín vo nal és a tan ter vek har mo ni zá lá sa egy -
más sal ill. az eu ró pai nor mák kal. Az Igaz ga tó ta nács megál -
la po dott a NACEE stra té giai part ne rei vel va ló együtt mû kö -
dés fej lesz té sé ben, és meg ha tá ro zott egy sor olyan kulcs fon -
tos sá gú szak mai ren dez vényt, ame lye ken a NACEE-nek
kép vi sel tet nie kell ma gát.

Az igaz ga tók kö vet ke zô ta nács ko zá sá ra ez év szep tem -
be ré ben Oroszor szág ban, Asztrahányban ke rül sor, szin tén a
FAO anya gi tá mo ga tá sá val. A FAO ja vas la tá ra a NACEE
igaz ga tók má so dik ta nács ko zá sa egy olyan FAO szak ér tôi
kon zul tá ció val lesz össze köt ve, amely az akvakultúra hely -
ze tét és ten den ciáit elem zi a ke let- eu ró pai ré gió ban. Egy, a
ré gió akva kultúráját elem zô ta nul mány ki dol go zá sá ra a
HAKI-t fog ja fel kér ni a FAO.

Vá ra di Lász ló – Len gyel Pé ter

3. áb ra: A NACEE tag in téz mé nyei
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2004. no vem ber 22-én hi va tal ba lé -
pett a José Manuel Barroso fô biz tos ál -
tal ve ze tett új Eu ró pai Bi zott ság, azaz a
Kö zös ség új „kor má nya”.  A tes tü let -
ben a ha lá sza ti- és a ten ger ügye kért fe -
le lôs biz tos a mál tai Joe Borg lett. 

Joe Borg 1952. már cius 19-én szü -
le tett Mál tán. Jo gi ta nul má nyai nak el -
vég zé se után kü lön bö zô mál tai és kül -
föl di cé gek nél jo gi ta nács adó ként dol -
go zott, majd egye te mi ok ta tó, köz ben a
Man ches te ri Egye te men és a Walesi
Egye te men vé gez ta nul má nyo kat.
1988-tól egye te mi ta nár lett a Mál tai
Egye te men. 1995-tôl a mál tai par la -
ment kép vi se lô je, 1996-1998 kö zött az
ipa ri és eu ró pai uniós po li ti káért fe le -
lôs tár ca nél kü li mi nisz ter. 1999-tôl
2004-ig Mál ta kül ügy mi nisz te re.

Meg vá lasz tá sa elôtt az Eu ró pai
Par la ment meg hall ga tá sán a kö zös ha -
lá sza ti po li ti ka irá nyí tá sá val kap cso la -
to san Joe Borg  az aláb bi prio ri tá so kat
emel te ki.

Biz tos ként az el kö vet ke zô 5 év ben
el sôd le ges cél já nak a kö zös ha lá sza ti
po li ti ka (Common Fi she ries Policy,
CFP) te rü le tén a fenn tart ha tó ha lá szat
meg szi lár dí tá sát és elô moz dí tá sát te -
kin ti. Emel lett kitûntetett fi gyel met kí -
ván szen tel ni a ha lá szok, a kö zös sé geik
és az érin tett érdekcsoportok be vo ná -
sá ra, dia ló gu sok szer ve zé sé vel, a part -
ner sé gi vi szony erô sí té sé vel. A dia ló -
gu sok foly ta tá sá ra az újon nan lét re ho -
zott re gio ná lis ta nács adó tes tü le tek
(Regional Advisory Council, RAC)
szer ve zé sé ben ke rül het sor. A kon zul -
tá ciók ba be vo nás ra ke rül nek a fo -
gyasz tók, a fel dol go zók, a kör nye zet -
vé de lem, a tu do mány kép vi se lôi és a
töb bi ér de kelt. A re gio ná lis ta nács adó
tes tü le tek ál lan dó ke re tet biz to sí ta nak
az ága za ti sze rep lôk, il let ve a tu dó sok
vé le mény- és ja vas lat cse ré jé hez. A ha -
lá sza ti ága zat sze rep lôit ösz tö nöz ni
kell ar ra, hogy vál lal ja nak na gyobb
sze re pet a hosszú tá vú stra té giai ter vek
ki dol go zá sá ban és a vál la lá sok tel je sí -
té sé ben. Re mé nyei sze rint a pár be széd
az ér de kel tek kö ré ben a kö zös ha lá sza -
ti po li ti ka jobb el fo ga dá sát ered mé nye -

zi. Va ló já ban ez az ak tív sze rep vál la lás
je len ti a kö zös ha lá sza ti po li ti ka átala -
kí tá sá nak pil lé rét. 

Az EU ten ger ügyi po li ti ká ját te -
kint ve szin tén a ten ge ri te vé keny sé gek
fenn tart ha tó fej lesz té sé nek biz to sí tá -
sán fog dol goz ni. 

A be lát ha tó jö vô ben a vi szony la gos
sta bi li tás el vén ala pu ló tel jes ki fog ha tó
mennyi sé gek (total allowable catch =
TAC) rend sze re és a kvó ta rend szer ma -
rad a kö zös ha lá sza ti po li ti ka fô irá nyí -
tá si esz kö ze. Ez esz közt biz to sít a kö -
zös sé gi vi zek hal ál lo má nyá nak a tag ál -
la mok kö zöt ti, ál lan dó és elô re meg ha -
tá roz ha tó ala pon tör té nô felosz tá sá hoz,
és meg könnyí ti a fo gá sok össz mennyi -
sé gé nek el lenôr zé sét az egyes tag ál la -
mok de cent ra li zált felügye le te alatt.

Hosszú tá von fenn tart ha tó ten ge ri
hal gaz dál ko dást kell kiala kí ta ni. 

Hely reál lí tá si ter ve ket kell ké szí te -
ni az At lan ti-ó ceán észak ke le ti me den -
cé jé re, a Bal ti-ten ger re, és a Föld kö zi-
ten ger re vo nat ko zóan. A hely reál lí tá si
ter vek olyan össze han golt esz kö zö ket
je len te nek, ame lyek nem csak az éves
tel jes ki fog ha tó mennyi ség megál la pí -
tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat fog lal ják
ma guk ban, ha nem a ha lá sza ti te vé -
keny ség köz vet len irá nyí tá sá val és

megerô sí tett el lenôr zé sé vel kap cso la -
tos in téz ke dé se ket is. 

A ter vek fô cél ki tû zé se az egész sé -
ges, ön fenn tar tó ten ge ri hal po pu lá ciók
vé del me és megôr zé se. A hal ál lo má -
nyok hosszú tá vú fenn ma ra dá sa ér de -
ké ben a ha lá sza ti te vé keny sé get sza bá -
lyoz ni kell, pél dául olyan kör nye zet ba -
rát ha lá sza ti mód sze rek al kal ma zá sát
kell ösz tö nöz ni, ame lyek a ha lá sza tot a
ten ge ri kör nye zet re ke vés bé ve szé lyes -
sé te szik, akár a nem cél fa jok, akár az
ér zé keny élô he lyek te kin te té ben. A fel -
lé pô ne héz sé gek eny hí té sé re a tag ál la -
mok nem ze ti ha tás kör ben tár sa dal mi-
gaz da sá gi in téz ke dé se ket ve zet het nek
be a hely reál lí tá si ter vek vég re haj tá sa
so rán. A ten ge ri öko szisz té mák vé del -
me ér de ké ben mie lôbb meg kell ol da ni
a ten ge ri ha lá szat és akvakultúra ked -
ve zôt len kör nye ze ti ha tá sai nak (pl.
szennye zô anyag-ki bo csá tás, túl ha lá -
szás) prob lé má ját. A hal ál lo má nyok jó
ál la pot ban tör té nô megôr zé se az egyet -
len út ja an nak, hogy hosszú tá von bô -
sé ges és ki szá mít ha tó hal el lá tást le hes -
sen biz to sí ta ni a fo gyasz tók ré szé re,
elér he tô áron.

Gon dos kod ni kell ar ról, hogy a kö -
zös sé gi vi ze ken kí vü li te rü le te ken
foly ta tott ten ge ri ha lá sza tot ugyan -

A HALÁSZAT ARCKÉPCSARNOKA

JOE BORG, 
az Eu ró pai Bi zott ság ha lá sza tért és ten ger ügye kért fe le lôs biz to sa
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olyan fe le lôs ség vál la lás sal vé gez zük.
A ha lá sza ti egyez mé nyek ben dek la rált
„part ner sé gi vi szony” szem lé let mód ját
kí ván ja to vább erô sí te ni. Az EU-nak
nem zet kö zi szin ten meg ha tá ro zó ha tal -
mi erô nek kell len ni a fenn tart ha tó hal -
gaz dál ko dás el vei nek fo ga na to sí tá sá -
ban, kü lö nö sen a ten ge ri ha lá sza tot
foly ta tó fej lô dô or szá gok szem lé let for -
má lá sá ban. A fenn tart ha tó ha lá szat
irán ti el kö te le zett ség biz to sí té ka ként
to váb bi erô fe szí té se ket kell ten ni a tu -
do má nyos ku ta tás és szak ta nács adás
fej lesz té se te rü le tén. Ez a szem lé let -
mód biz to sí ta ni fog ja azon ket tôs cél -
ki tû zést, hogy fenn tart suk a ha gyo má -
nyos ha lá sza ti te vé keny sé get és biz to -
sít suk a fog lal koz ta tott sá got az EU-ban
amel lett, hogy hoz zá já ru lunk a fenn -
tart ha tó fej lô dés hez és a sze gény ség
csök ken té sé hez a part ner or szá gok ban.

A struk tu rá lis po li ti kát a ten ger par -
ti kö zös sé gek gaz da sá gi te vé keny sé gé -
nek megerô sí té sét és di ver zi fi ká ció ját
szol gá ló fô esz kö ze ként kell al kal maz -
ni. Ez zel pár hu za mo san eny hí te ni kell
a ha lá szat fenn tart ha tó sá gát szol gá ló
in téz ke dé sek kö vet kez té ben rövid -
távon érez he tôen fel lé pô kiesé se ket és
az eb bôl adó dó ag gá lyo kat és elé ge det -
len sé get. A ha lá szok, mint pia ci sze -
rep lôk sa já tos hely zet ben van nak ab ból
a szem pont ból, hogy gyak ran kény sze -
rül nek a fo gás, a ter me lés csök ken té sé -
re, sok eset ben a pia ci kör nye zet vál to -
zá sá tól füg get len té nye zôk, el sô sor ban
a fenn tart ha tó ság okán. 

Az EU ha lá sza ti irá nyí tá sá nak
szem elôtt kell tar ta ni a kis üze mi ha lá -
szok sa já tos hely ze tét, mi vel te vé keny -
sé gük egyes ha lá sza ti te rü le te ken a tel -
jes ki fo gott mennyi ség je len tôs ré szét
kép vi se li, és gyak ran olyan ha lá sza ti
te rü le te ken zaj lik, ame lyek fon to sak a
hal ál lo mány sza po rodá sa cél já ból. Az
ô ré szük re na gyobb EU-támogatást ja -
va sol a ha lá sza ti te vé keny ség kiiga zí tá -
sa mel lett tár sa dal mi-gaz da sá gi in téz -
ke dé sek be ve ze té sé vel. A ma guk ré -
szé rôl a tag ál la mok gaz da sá gi vé del -
met nyújt hat ná nak a kis üze mi jel le gû
ha lá szat szá má ra azál tal, hogy a nem -
ze ti kvó ták ma ga sabb há nya dát biz to -
sít ják szá muk ra.

Biz to sí ta ni kell a gaz dál ko dás si ke -
rét a kö zös ha lá sza ti po li ti ka in téz ke -
dé sei nek vég re haj tá sá val és az el lenôr -
zé si rend szer ha té kony sá gá nak nö ve lé -
sé vel. Az el sôd le ges fe le lôs ség a tag ál -
la mok nál van a sa ját vég re haj tá si és

ellenôr zé si kö te le zett sé gük tel je  sí té sé -
 ben, a biz tos fe le lôs sé ge pe dig az,
hogy a vál to zó-szi go ro dó elôírá sok nak
meg fe lel tes se a tag ál la mo kat. Bá to rí ta -
ni és tá mo gat ni kell a tag ál la mok ha lá -
sza ti el lenôr zô szer veit az el lenôr zé si
és vég re haj tá si in téz ke dé sek össze han -
go lá sá ra és egy sé ge sí té sé re irá nyu ló
erô fe szí té seik so rán. An nak ér de ké ben,
hogy erô sít sük a tag ál la mok ha lá sza ti
felügye le ti ké pes sé gét, ja vas la to kat kí -
ván elô ter jesz te ni a ha jó meg fi gye lé si
rend szer rôl (VDS) és az elekt ro ni kus
ha jó nap ló ról. 

Lét re kell hoz ni a Ha lá sza ti El -
lenôr zô Ügy nök sé get (Fi she ries
Control Agency, FCA), mely a ta gor -
szá gok kö zöt ti kon ver gen ciát és
együtt mû kö dé se ket szol gál ja a meg -
erô  sí tett el lenôr zés és a vég re haj tás te -
kin te té ben. Az Ügy nök ség cél ja az el -
lenôr zé si és felügye le ti mód sze rek kö -
zös be ve ze té sé nek meg szer ve zé se a
tag ál la mok ban az EU stra té giá já nak
meg fe le lôen. A kö zös be ve ze tés re irá -
nyu ló ter ve ket az Ügy nök ség és az
érin tett tag ál la mok fog ják megál la pí ta -
ni a fel tárt kri té riu mok, re fe ren cia ér té -
kek, el sôd le ges cé lok és a kö zös
felügye le ti el já rá sok alap ján. Te vé -
keny sé ge so rán az Ügy nök sé get se gí te -
ni fog ja az EU ha lá sza ti meg fi gye lô -
köz pont ja mû hol das kö ve tô tech no ló -
gia hasz ná la tá val, amely tá jé koz ta tást
nyújt az EU ha lász ha jói nak hely ze té rôl
és moz gá sai ról. Ez a ha lá sza ti ága zat -
nak na gyobb ter ve zé si biz ton sá got
nyújt, ami a gaz da ság min den sze rep -
lô je szá má ra fon tos. Po li ti kánk és jog -
sza bá lyaink ér té ke je len tô sen nö vek -
szik, ha meg te remt jük hoz zá juk a vég -
re haj tás „eu ró pai kul tú rá ját”.

Kö te les sé günk, hogy az ága za tot
ver seny ké pe seb bé te gyük. Meg gyô zô -
dé se, hogy a lissza bo ni stra té gia alap el -
veit a ha lá sza ti és akvakultúra ága zat ra
is al kal maz ni kell. En nek meg fe le lôen
az EU ha lá szati ága za tát  gaz da sá gi lag
ön el lá tó vá,  a vi lág pia con ver seny ké -
pes sé, va la mint  szo ciá lis és kör nye zet -
vé del mi szem pont ból meg bíz ha tó vá
kell ten ni. Az EU költ ség ve té sé ben biz -
to sí ta ni kell azo kat a pén zü gyi for rá so -
kat, ame lyek se gít sé gé vel a fen ti há rom
fô cél ki tû zés meg va ló sít ha tó.

Biz to sí ta ni kell a fenn tart ha tó fej lô -
dés fel té tel rend sze rét az akvaku ltú -
rában azon cél ból, hogy kielé gít sük a
fo gyasz tók nö vek vô igé nyét, meg tart -
suk és bô vít sük az ága zat mun ka he -

lyeit, mindeköz ben a kör nye zet vé de -
lem, az ál lat egész ség ügy, az élel mi szer -
biztonság és a fo gyasz tó vé de lem szi go -
ro dó elôírá sai nak is meg fe lel tes sük.
Vég re kell hajt suk a 2002-ben el fo ga -
dott, az Eu ró pai Akva kul túra Fenn tart -
ha tó Fej lesz té sé nek Stra té giá ját, a gaz -
da sá gi ver seny ké pes ség, a kör nye zet -
vé de lem, a hi gié nia és a ter mék mi nô -
ség ja ví tá sá val. Ha té kony in téz ke dé se -
ket kell ki dol goz ni kör nye zet ba rát
ha lá sza ti tech no ló giák elterjesztésére, a
ter mé sze ti erô for rá sok vé del mé re és a
bio-halgazdálkodás tá mo ga tá sá ra.

El kell ér nünk, hogy a Bi zott ság ál -
tal ja va solt Eu ró pai Ha lá sza ti Alap
(European Fi she ries Fund) a 2007 és
2013 kö zöt ti idô szak ban a Ha lá sza ti
Orien tá ciós Pén zü gyi Esz kö zök
(HOPE) he lyé be lép jen. Az Eu ró pai
Ha lá sza ti Alap kü lö nö sen a fenn tart ha -
tó ha lá szat biz to sí tá sá val és a part men ti
kö zös sé gek fej lô dé sé nek elô moz dí tá sa
ré vén tá mo gat ja a kö zös ha lá sza ti po li -
ti ká ban meg fo gal ma zott cél ki tû zé se -
ket. Az Alap ma ga sabb kom pen zá ciót
fog kí nál ni a ha lá sza ti te vé keny ség
hely reál lí tá si ter vek ke re té ben tör té nô
csök ken té séért cse ré be. Az új Alap a
kö zös ha lá sza ti po li ti ka szo ciá lis ér zé -
keny sé gét is nö ve li, hi szen a tár sa dal -
mi-gaz da sá gi in téz ke dé sek el sô al ka -
lom mal fog ják ré szét ké pez ni a hely -
reál lí tá si ter vek  meg va ló sí tá sát cél zó
tag ál la mi nem ze ti prog ra mok nak.

Pin tér Ká roly – Ud va ri Zsolt

MEGJELENT

WOYNAROVICH ELEK

Vizeinkrôl mindenkinek
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Több német lap is cik ke zik ar ról,
hogy 2004 áp ri li sa óta élet be lé pett a
ha lak és hal ter mé kek be ho za ta lá nak
egy sé ges sza bá lyo zá sa, mely a nem
EU or szá gok ból ha za té rô hor gá szo kat
ala po san érin ti. Míg az EU or szá gok -
ból fe jen ként 25 kg friss, fel dol go zott,
vagy fa gyasz tott ha lat, il le tô leg hal ter -
mé ket le he tett ed dig be hoz ni, ez most
1, azaz egy ki lo gramm ra csök kent. El -
mé le ti leg megvan a le he tô sé ge a ko -
ráb bi mennyi ség be ho za ta lá nak, ha a
hor gász az aláb bia kat tel je sí te ni tud ja:

1. A be ho zan dó ha lat a szár ma zá si or -
szág ál lat or vo sá nak meg kell vizs -
gál nia be teg sé gek re vo nat ko zóan.

2. Amennyi ben a hal egész sé ges, ar -
ról egy ál lat or vo si iga zo lást kell

sze rez ni olyan in té zet tôl, me lyet az
EU er re a feladat ra elô ze te sen ki je -
lölt.

3. Ezt kö ve tôen a ha lat lég men te sen
le zár va be kell cso ma gol ni.

4. A be ho za talt megelô zôen két nap -
pal az ér ke zés rôl ér te sí te nie kell a
re pü lô te ret, ahol ha zaér ke zik. 

5. Az ér ke zés kor a ha lat (hal ter mé ket)
be kell mu tat ni a ha tó sá gi ál lat or -
vos nak.

6. Amennyi ben ezek az elôírá sok tel -
je sül tek, be hoz ha tó a hal, de csak
175 euró ér té kig. Az ezt meg ha la dó
mennyi ség, il le tô leg ér ték után vá -
mot kell fi zet ni.

A saj tó ar ról tu dó sít, hogy a mün -
che ni re pü lô tér vá mo sai az el sô pil la -

nat tól kezd ve tel jes egé szé ben ra gasz -
kod tak fen tiek be tar tá sá hoz, míg más
né met vá ro sok ki sebb-na gyobb to le -
ran ciát ta nú sí tot tak, azaz megelé ged -
tek az zal, ha a Ka na dá ból, vagy Alasz -
ká ból ha za té rô hor gász egy hi va tá so -
san ez zel fog lal ko zó cég gel fa gyasz tat -
ta, vagy füs töl tet te fel zsák má nyát.

Nor vé gia ugyan nem tag ja az Eu ró -
pai Unió nak, az ott hor gá szók azon ban
sa ját fo gyasz tás ra 25 kg ha lat, il le tô leg
hal ter mé ket hoz hat nak be on nan vám -
men te sen, úgy mint a töb bi EU or szág -
ból. Ter mé sze te sen itt is elôírás, hogy a
megér ke zést kö ve tôen azon nal je lent -
kez ni kell a ha tár ra te le pí tett ha tó sá gi
ál lat or vos nál.

*

Ér de kes kí sér let be fo gott Né metor -
szág és Csehor szág an nak ér de ké ben,
hogy az Eger ha tár fo lyó ba vissza te le -
pít sék az édes ví zi gyöngy kagy lót.
A fo lyó ba és mel lék vi zei be há ló ket re -
cek ben elô ne velt fia tal ál la to kat he -
lyez nek ki és azt re mé lik, hogy azok
meg ta lál ják majd élet fel té te lei ket, és
visszaáll hat a ré gi po pu lá ció gaz dag ság.

*

A hor gász saj tó to vább ra is te le van
a kormorán el le ni küz de lem prob lé -
mái val. En nek kap csán, mint po zi tív
pél dát em lí tik meg a Lech fo lyón al kal -
ma zott el já rá so kat. A par ti fész kelôfák
egy ré szét ki vág ták, és benn hagy ták a
fo lyó ban hal bú vó hely ként. Ugyanak -
kor 2003 te lén mintegy 1000 va dász
ka pott le he tô sé get kormorán va dá szat -
ra, mely nek so rán né hány száz ma da rat
ki lôt tek. Hírt ad a saj tó az ame ri kaiak -
nak azon kez de mé nye zé sé rôl, hogy a
kormorán to já so kat ku ko ri ca olaj jal
per me te zik be, miál tal a fió ka be ful lad.
Az USA me zô gaz da sá gi kor mány za ta
a kormoránok nyil vá nos he lyen va ló
va dá sza tát is en ge dé lyez te, ami ed dig
csak ma gán kéz ben lé vô te rü le te ken
volt le het sé ges. Ez zel szem ben csak pl.
Schleswig-Holtein ben ta valy 2223
kormoránpárt szá mol tak meg nyá ron,
úgy, hogy ez a kér dés még tá vol ról
sincs nyug vó pon ton.

Dr. Tahy Bé la

Tal ló zás a né met hor gász saj tó ban

•  Kászoni Zol tán nak, az Er dély ben és
ná lunk is köz is mert és nagy ra be csült
er dé lyi szak em ber nek, író nak, nem
utol só sor ban pe dig va dá sza ti szak új -
ság író nak e vadbiológusi va dász -
krónikási mun ká ja nap ja ink ban egye -
dül  ál ló nak ne vez he tô.

•  A 19. szá zad óta nem volt ha son ló,
át fo gó vadbiológiai, va dász tör té ne ti
ki ad vány. E jeles mû a szerzô sor-
rendben 16. kiadott könyve, melyet

ôszinte szívvel ajánlunk mindazoknak, akik szívükön viselik Erdélyország
népének hagyományait, az itt elôforduló vadak és vadászok szokásait,
viselkedési módjait.

• A táj szépségét, az állatok és madarak életét, viselkedését bemutató kiad-
vány – több mint 120 színes képpel és illusztrációval – különösen érdekes
olvasmányt nyújt nem csak a vadászatot kedvelôknek, hanem azoknak is,
akik szeretik a természetet és az állatokat. 

Kapható és megrendelhetô: az Agroinform Kiadónál
Cím: 1149 Budapest, Angol u. 34.

E-mail: kereskedelem@agroinform.axelero.net, 
www.agroinform.com

Információ:
Kürthy Magdolna, tel/fax: 06 1 220 8331/110, 06 20 556 3100

MEGJELENT

KÁSZONI ZOL TÁN

Vad és va dá sza tok
Erdélyországban



28

PARÁNYI A KICSIK KÖZÖTT! Ed dig
úgy tud tuk, hogy a leg ki sebb ge rin ces ál la tok
a gébfélék kö zött van nak, ame lyek nek test -
hossza 12–16 mm. A legújabb ku ta tá sok sze -
rint van nak még ki sebb ge rin ce sek is! Íme: az
Auszt rá lia észak ke le ti ré szén lé vô Nagy-ko -
rall zá tony tér sé gé ben – kö ze lebb rôl a Carter
Reef mel lett – ten ge ri plank ton gyûj té se köz -
ben kü lö nös élô lé nye ket ta lál tak. A 17 mé te -
res mély ség bôl me rí tett plank ton kö zött ko -
ráb ban so ha nem lá tott ál la tok ke rül tek a ku ta -
tók sze me elé. Miu tán tü ze te seb ben meg vizs -
gál ták ôket, megál la pí tot ták, hogy nem
kerekes férgek, al só ren dû rá kok, ha nem hal pa -
rá nyok az is me ret len élô lé nyek. A to váb bi
vizs gá ló dás so rán az is ki de rült, hogy nem ki -
fej lett, ha nem lár va (vagyis ún. „paedomor-
phic”) ál la pot ban lé vôk ke rül tek a sûrûszemû
plank ton há ló ba. Az is tisz tá zó dott, hogy a géb
al ka túak (Gobioidei) al rend jé be tar to zó ha lak
lár vái ról van szó, ame lyek rôl ko ráb ban so ha
nem tud tak. Ér de kes, hogy ezek az újon nan
fel fe de zett hal pa rá nyok lár va ál la pot ban vál -
nak ivar éret té, vagyis ami kor a hí mek 6,6, a
nôs té nyek pe dig 8,4 mil li mé ter test hosszú sá -
gúak! Az idô köz ben Schindleria brevipinguis
Watson and Walker 2004. név vel el lá tott ha -
lak mindössze né hány hé tig ma rad nak élet -
ben, mi köz ben sza po rod nak. RECORDS OF
THE AUSTRALIAN MUSEUM 56/2: 139-
1542.

KEDVEZNEK A FOGAS SÜL LÔK NEK.
Az ame ri kai Erie-tó ba (Ohio) ha tal mas és
zeg-zugos be ton ele me ket süllyesz tet tek, hogy
az ott ôs ho nos fo gas sül lôk nek (Stiziostedion
vitreum) biz ton sá got je len tô bú vó- és sza po ro -
dá si he lye ket biz to sít sa nak. A vizs gá la tok sze -
rint a te re bé lyes be ton la bi rin tu so kat ha mar
fel fe dez ték a kis sé fé lénk ter mé sze tû ra ga do zó
ha lak. Az új élô he lyet el fog la lók már si ke re -
sen sza po rod tak, így ál lo má nyuk – re mél he tô -
leg – ha ma ro san na gyobb lesz. FISCH UND
FANG (2004) 8. szá ma.

COBIAK AZ AKVA KULTÚ RÁK  BAN.
A flo ri dai hal far mo kon ma már tö me ge sen

sza po rít ják és ne ve lik a szub tró pu si vi zek -
ben élô, hosszú kás tes tû és ki tû nô hú sú
cobiakat (Rachycentron canadum). Az 54
gramm test tö me gû elô ne velt egye dek bôl –
12 hó nap le for gá sa alatt – át la go san 5–5 kg
test tö me gû „piac érett” ha lak ne vel he tôk.
FISH FARMING INTERNATIONAL
(2004) 7. szá ma.

NORVÉG EXPORT A TÁVOL-KELE-
TRE. A nor vé giai akvakultúrákban éves át lag -
ban már 35–40 ezer va gon la za cot ne vel nek.
Ezt az óriá si mennyi sé gû ha lat kép te len ség itt
Eu ró pá ban ér té ke sí te ni. Így na gyon is ért he tô,
hogy a skan di náv or szág il le té ke sei szin te az
egész vi lág ra ki ter jesz tik ex port te vé keny sé -
gü ket. Újab ban már a Tá vol-Ke let re is szál lít -
ják a nor vég la za cot. Az el múlt év ben 5295
ton na tö me get Kí ná ba és 8235 ton ná nyi
mennyi sé get Hong-Kongba szál lí tot tak friss,
mély hû tött, füs tölt és kon zer vált ál la pot ban.
FISH FARMING INTERNATIONAL (2004)
6. szá ma.

VÍZTISZTÍTÓ BAKTÉRIUMOK. A Fü -
löp-szi ge ti „NUTRI-SYSTEM INTERNAT
INC.” in té zet szak em be rei nek si ke rült két
olyan bak té rium fajt – a Thiobacillus sp. és a
Paracocccus sp. ne ve ze tûe ket – ta lál ni, ame -
lyek ké pe sek 24 órán be lül a for ga tott (re cir -
ku lá ciós) rend sze rû hal ne ve lô me den cék el fo -
lyó vi zé ben lé vô mér ge zô am mó nia 93%-át
meg köt ni, ki von ni. FISH FARMING INTER-
NATIONAL (2004) 6. szá ma.

HERPESZ VÍRUS FENYEGETI AZ
ANGOLNÁT. Eu ró pá ban már szá mos he -
lyen meg ta lál ták a dísz pon tyok (a koik)
egyik leg ve sze del me sebb be teg sé gét oko zó
ví rust, amely her peszt és tö me ges el hul lást
okoz hat. Nem rég ki de rült, hogy a ret te gett
kór oko zó nem csak a ponty fé lé ket, ha nem
az an gol ná kat is ká ro sít hat ja! Ba jor hal -
egész ség ügyi szak em be rek megál la pí tot -
ták, hogy 2003 nya rán a Né metor szág ban
ta pasz talt, nagy ará nyú an gol na pusz tu lás -

ban nem csak a Ma gyaror szá gon is is mert
úszó hó lyag fér gek nek, ha nem az em lí tett
ví ru sok nak is je len tôs sze re pe volt! FISCH-
ER UND TEICHWIRT (2004) 6. szá ma.

TOKOK KERÜLTEK A BALTI-
TENGERBE. 2004-ben több ezer ka na dai to -
kot te le pí tet tek a Bal ti-ten ger vi zé be. Ezek a
ha lak – ge ne ti kai lag – na gyon kö zel áll nak a
Bal ti-ten ger ben egy kor tö me ge sen élt to kok -
hoz. BLINKER (2004) 8. szá ma.

PREPARÁTUMBÓL „FEL ÉLESZ TETT”
HAL? Eu ró pa vi zei bôl ha nem is sok, de né -
hány, ge ne ti kai lag tisz ta hal ál lo mány szin te
szô rén-szá lán el tûnt. En nek kö vet kez té ben a
most elô for du ló po pu lá ciók csak rész ben em -
lé kez tet nek az egy kor élt ôs ho nos ha lak ra. Eb -
ben a le rom lá si fo lya mat ban nagy ha tá sa volt
az ide gen fa jok be te le pí té sé nek, be hur co lá sá -
nak és be ván dor lá sá nak. Mindezek mel lett je -
len tôs sze re pe volt a tó gaz da sá gok ban lét re -
ho zott ke vés bé el lenál ló, túl fi nom szer ve ze tû,
új faj ták nak is. Auszt riá ban a kö zel múlt ban
meg le pô kí sér le tet haj tot tak vég re, mely nek az
volt a cél ja, hogy az egy kor élt, hí res salzkam-
merguti „ôs” se bes piszt rán go kat új ból elôál -
lít sák. A mun ká ban az ÖSTER REI -
CHISCHEN BUNDESFORSTEN és a gra zi
INSTITUT FÜR ZOOLOGIE DER INIVER -
SITÄT GRAZ in téz mé nyek szak em be rei vet tek
részt. A nem ép pen egy sze rû feladat megol dá -
sá hoz igény be vet ték az egyik mú zeum ban ôr -
zött, több mint 100 éves piszt ráng pre pa rá tu -
mot, amely egy kor ere de tét te kint ve Salzkam -
mergut tér sé gé bôl ke rült a vit rin be. Az össze -
szá radt hal ból vett min ta se gít sé gé vel – és bo -
nyo lult ge ne ti kai ma ni pu lá ció val – si ke rült az
ôs se bes piszt rán got „fel tá masz ta ni”, és az
iva dé kát a Toplitz pa tak ba, va la mint a
Grundsee-ba ki he lyez ni. FISCH UNF FANG
(2004) 8. szá ma.

LÁTHATATLAN SZENNYE ZÉ SEK.
A leg több ha lá sza ti szak em ber vé le mé nye
sze rint az eu ró pai, édes ví zi hal ál lo má nyok
csök ken nek. Egy re ke ve sebb a ter mé sze tes
vi zek ben lé vô iva dék és a pia con ér té ke sít -
he tô ha lak tö me ge. So kan a több száz ezer
egyed re be csült kormoránok se re gét kár -
hoz tat ják a hal rit ku lá sért. Má sok vi szont a
lát ha tat lan ve szély for rá sok ra hív ják fel a
fi gyel met. Ez utób biak kö zé tar to zik Udo
Becker, aki sze rint két szennye zé si for rás
dön tô mér ték ben okol ha tó a hal hiá nyért.
Me lyek ezek? Az egyik a tisz tí tott szenny vi -
zek ben meg ma ra dó „sta bil” ve gyü le tek,
mint pél dául a ter mé sze tes és szin te ti kus
ösztrogén (iva ri) hor mon ké szít mé nyek,
ame lye ket fô leg a fo gam zás gát lás nál al kal -
maz nak. A má sik koc ká za ti té nye zôt az ún.
alkylfenolok ké pe zik, ame lye ket a mo só sze -
rek és a plasz tik anya gok gyár tá sá nál al kal -
maz nak. Az em lí tet tek – a ví zi táp lá lék lán -

irôl számol be

a külföldi sajtó?
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con ke resz tül – be jut nak a ha lak szer ve ze -
té be is. En nek nyo mán torz, más kor her -
maf ro di ta (her maf ro di ta olyan élô lény,
amely ben a hím és a nôs tény ne mi jel leg –
csö ke vé nye sen – je len van) egye dek jön nek
lét re. Saj nos ar ra is akad szá mos pél da,
hogy a ha lak he réi, pe te fész ke csu pán csö -
ke vé nye sen fej lô dik. Mindezek nyo mán az
ívás ide je, a le ra kott ik ra mennyi sé ge kor -
lá to zott, a ke lé si arány rossz. FISCH UND
FANG (2004) 9. szá ma.

FAGYÁLLÓ VEGYÜLET A HALAK
VÉRÉBEN. Ka na dai bio ló gu sok megál la pí -
tot ták, hogy az észa ki fél te ke hi deg ten ge rei -
ben elô for du ló le pény ha lak vé ré ben olyan fe -
hér je ve gyü le tek van nak, ame lyek ha té ko nyan
ké pe sek ki kü szö böl ni az em lí tett ál la tok test -
szö ve tei nek meg fa gyá sát. Ezek a fa gyást gát -
ló fe hér jék megaka dá lyoz zák azt, hogy a ha -
lak sejt jei ben jég kris tá lyok kép zôd je nek. En -
nek kö vet kez té ben a le pény ha lak biz ton sá go -
san élet ben ma rad nak. BLINKER (2004) 9.
szá ma.

ÔSZI HALÁRAK. 2005 ôszén Né metor -
szág ban – a kis ke res ke del mi for ga lom ban –
az aláb bi ára kon kí nál ták az élô, te le pí tés re
al kal mas ha la kat: 100 kg – 1-4 kg test tö me gû
– tok 1000; 100 kg – 30-40 dkg test tö me gû –
szi vár vá nyos piszt ráng 410; 100 kg – mé re tes
– csu ka 920; 100 kg – két nya ras – ponty 330;
100 kg nyur ga ponty 470; 100 kg – há rom-,
négy nya ras – amur vagy bu sa 430; 100 kg –
mé re tes – com pó 470; 100 kg – 40-100 dkg
test tö me gû – an gol na 1100; 100 kg – há rom -
nya ras – fo gas sül lô 1270 euró. FIS-
CHZUCHT J. Richtmann GmbH (D-67577
Alsheim, Né metor szág).

JAVUL A VIZEK ÁLLAPOTA! Bi zo -
 nyá ra még so kan em lé kez nek ar ra, hogy a
hat va nas évek ben fo ko za to san rom lott az
észak- eu ró pai – legin kább a skan di náv –
ta vak víz mi nô sé ge, az ún. „sa vas esôk”
miatt. Nem cso da. A nyu gat- eu ró pai – fran -
cia, an gol, né met, hol land stb. – ipa ri köz -
pon tok ból, de fô leg on nan, ahol szén nel tü -
zel tek – nagy mennyi sé gû szén- és kéndiox-
id ke rült a lég kör be. E füst gá zok az észak -
ra tar tó fel hôk kel egye sül ve, már mint „sa -
vas esôk” hul lot tak Nor vé gia, Svédor szág
stb. te rü le té re. En nek kö vet kez té ben fô leg
az ál ló vi zek „sa va nyod ni” kezd tek, a pH
ér té kek 6–5 ér ték re süllyed tek. Az ilyen sa -
va nyú kém ha tá sú ta vak ban a ha lak – ért -
he tô mó don – már nem ta lál ták meg élet fel -
té te lei ket, és így fo ko za to san el tûn tek. A
hely be liek – mész por ki szó rá sá val – pró -
bál ták sem le ge sí te ni a sa vas ha tást, azon -
ban ezek az erô fe szí té sek csu pán sze rény
ered mé nye ket hoz tak. De nem csak ter mé -
sze tes ál ló vi zek, ha nem az er dôk is tönk re -
men tek a sa vas csa pa dék kö vet kez té ben. A

nyír-, bükk- és fe nyô er dôk hold bé li táj ra
ha son lí tot tak! Idô köz ben a nagy ipar te le -
pek át tér tek a föld gáz-, a kô olaj- és a nuk -
leá ris ener gia hasz ná la tá ra, ami nek nyo -
mán el ma rad tak a sa vas esôk. Egy nem rég
be fe je zô dött vizs gá lat sze rint az el múlt két
étvizedben át la go san két har mad dal csök -
kent a ká ros ha tás, ami nek kö vet kez té ben
fo ko za to san „kiédesedtek” a nor vég ál ló vi -
zek. En nek nyo mán meg je len tek a víz mi -
nô sé gé re oly ké nyes piszt ráng fé lék is.
FISCH UND FANG (2004) 9. szá ma.

TILTOTT TENGERI ZÓNÁK? A nem -
zet kö zi kör nye zet vé del mi szer ve zet, a
„GREENPEACE” il le té ke sei azt ja va sol ják,
hogy a Bal ti- és az Észa ki-ten ger bi zo nyos ré -
szeit – te rü le ti leg mintegy 40%-át – mi nô sít -
sék vé dett/til tott zó ná vá. Ezt azért szor gal maz -
zák, mert az ott élô tô ke ha lak ál lo má nya – az
utób bi évek ben – annyi ra meg csap pant, hogy
tar ta ni kell at tól, hogy még „hír mon dó” sem
ma rad be lô lük! BLINKER (2004) 10. szá ma.

RÉSZSIKER AZ ANGOLNÁK
SZAPORÍTÁSÁNÁL. Mint ar ról e ro vat ban
már több ször hírt ad tunk, az eu ró pai an gol -
nák ál lo má nya – az utób bi két év ti zed ben –
drá maian csök kent. Eb ben je len tôs sze re pe
van né hány be teg ség nek, ame lyek tö me ges el -
hul lást okoz tak, az in ten zív ha lá szat nak, a fo -
lyók ra te le pí tett vízierômûvek tur bi nái nak
(ame lyek va ló ság gal fel szab dal ják a ván dor ló
„kí gyó ha la kat”), az eu ró pai fo lyók hoz ér ke zô
üveg an gol nák mennyi sé gi csök ke né sé nek.
Ilyen adott sá gok mel lett na gyon is ért he tô,
hogy a hal te nyész tôk lá za san ke re sik azt a
mód szert, amely nek se gít sé gé vel eset leg sza -
po rít ha tók vol ná nak ezek a ha lak. Nem rég kü -
lön fé le hor mon-in jek ciók se gít sé gé vel si ke rült
az eu ró pai an gol nák ik ra- és tej-ér le lé sét ser -
ken te ni, majd né hány lár vát is elôál lí ta ni. Ez
utób biak azon ban még nem bi zo nyul tak élet -
ké pes nek, ezért ha mar el pusz tul tak. (A japán
an gol na – Anguilla japonica – mes ter sé ges
sza po rí tá sa már megol dó dott.) PETRI HEIL
(2004) 10. szá ma.

LENGYEL PISZTRÁNGOK. Len -
gyelor szág ban éves át lag ban hoz zá ve tô le -
ge sen 13 000 ton na tö me gû szi vár vá nyos
piszt rán got ne vel nek és dob nak piac ra, el -
sôd le ge sen a ha zai ke res let kielé gí té sé re.
FISH FARMING INTERNATIONAL
(2004) 8.  szá ma.

MÁR SZAPORÍTJÁK A MENYHA-
LAKAT. A len gyelor szá gi Ma zu ri-tó hát sá gon
– kö ze lebb rôl Olsztynban – ki dol goz ták az
Eu ró pá ban ôs ho nos, édes ví zi tô ke ha lak –
vagyis a meny ha lak – tö me ges sza po rí tá sá nak
mód sze rét. FISH FARMING INTERNA-
TIONAL (2004) 8. szá ma.

ÉTOLAJJAL A KORMORÁNOK EL -
LEN? A ha zai tógazdák az iga zi meg mond ha -
tói an nak, hogy az itt élô, köl tô több ezer kor-
morán mennyi kárt okoz a hal ál lo mány ban.
Nem csak az zal, hogy na pi át lag ban és „fe jen -
ként” 350–400 gramm ha lat esz nek, ha nem
azál tal is, hogy a víz alat ti va dá szat köz ben
szá mos pon tyot, com pót stb. – éles és he gyes
csô rük kel – meg se be sí te nek. De így van ez
Eu ró pa szá mos or szá gá ban, sôt a ten ge ren tú -
lon, az USA-ban is. Az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok ban, kö ze lebb rôl a Nagy Ta vak vi lá gá -
ban – me lyek nek össz te rü le te mintegy 300
000 km2 – két és fél év ti ze de még csak 80 kor-
morán pár ról tud tak a ma da rá szok, 2000-ben
vi szont már 115 000 párt szám lál tak össze.
An nak ide jén ott azért ke rül tek szi go rú vé de -
lem alá, mert a „DDT kor szak ban” már-már
tel je sen ki pusz tul tak a ve sze del mes ro var ir tó
szer tôl. A vé de lem nek, más részt az em lí tett
ta vak hal bô sé gé nek kö szön he tôen a fe ke te
tol lú ma da rak ál lo má nya má ra annyi ra
megerô sö dött, hogy ko moly ká ro kat okoz nak
a ha lá szok nak és a hely be li hor gá szok nak. Az
USA Me zô gaz da sá gi Mi nisz té riu ma nem rég
felol dot ta a vé del met, és en ge dé lyez te a hal -
fa lók gyé rí té sét, akár ma gán, akár ál la mi te -
rü let rôl van szó. A kormoránok el le ni of fen zí -
vá ban a leg ha té ko nyabb nak a to já sok be ful -
lasz tá sa bi zo nyult. En nek so rán mo bil da ruk -
kal, lét rák kal meg kö ze lí tik a fá kon lé vô kor-
morán ko ló niá kat és fész ke ket, majd
nap ra for gó ból ké szült étolaj jal be fúj ják a
fész kek ben la pu ló to já so kat. En nek kö vet kez -
té ben a to já sok be ful lad nak, mert meg szû nik
a lég zé sük. Mi vel a to já sok a fész kek ben ma -
rad nak, a szü lôk nem gya nak sza nak sem mi
fon dor lat ra, így nem ké szí te nek újabb fész ket,
és nem toj nak újabb to já so kat, így az ál lo má -
nyuk gya ra po dá sa las san, de biz to san le csök -
ken, ami a vég sô cél. PETRI HEIL (2004) 10.
szá ma.

ÍR ÖNGÓL. Íror szág az Eu ró pai Unió
je les „ta nu ló já nak” szá mít, mert az ot ta ni
em be rek so kat dol goz nak, fej lesz te nek és
az EU ál tal adott pén zü gyi tá mo ga tá so kat
ha té ko nyan hasz nál ják gaz da sá guk bô ví té -
sé re. Van azon ban egy te rü let, ahol nem je -
les ked nek. Ez pe dig a ten ge ri – kö ze lebb rôl
a la zac- – ha lá szat. Ez zel kap cso lat ban csu -
pán egy pél dát em lí tünk. Az ír fo lyók ba
igyek vô la za co kat – még a nyílt ten ge ren –
tíz ezer szám ra ki fog ják a leg mo der nebb
von ta tott há lók se gít sé gé vel. En nek iga zo -
lá sá ra elég ha csak a Blackwater fo lyót em -
lít jük, el ret ten tô pél da ként. Egy év ti ze de
még ezer és ezer la zac úszott a fo lyó ba,
hogy ott leívjanak. Most, az ívá si sze zon
kel lôs kö ze pén, mindössze há rom pél dány
fel ha to lá sát le he tett meg fi gyel ni. PETRI
HEIL (2004) 10. szá ma.

Dr. Pén zes Bethen
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H
al fau nánk nak má ra már szá -
mos nem kí vá na tos, be hur colt,
tag ja van. Ilyen be hur colt fa -

junk a Centrachidae csa lád ba tar to zó
nap hal [Lepomis gibbosus (Linnaeus,
1758)] is, ame lyet az 1900-as 
évek ele jén ta lál tak meg elô ször a Ba -
la ton ban, aho vá nagy va ló szí nû ség -gel
egy hal te nyész tô te lep rôl jut ha tott be
tár sá val, a piszt ráng sü gér rel
[Micropterus salmoides (Lacepéde,
1802)] együtt (VUTSKITS 1912; 1913a,
b). A nap hal ere de ti ha zá já ban, Észak-
 Ame ri ká ban, nagy hang súlyt fek tet nek
ku ta tá sá ra, öko ló giá já nak megis me ré -
sé re. Ugyanak kor, mint azt már szá -
mos eset ben ta pasz tal ták, ere de ti élô -
he lyük tôl tá vol ke rül ve je len tô sen mó -
do sul hat egyes hal fa jok vi sel ke dé se,
így táp lál ko zá sa is. (HUCKINS 1997;
GARCIA-BERTHOU 2002; SPECZIÁR
2004) Bár a nap hal ha zánk ban már
szin te min den tisz tább vi zû élô he lyen
el sza po ro dott (GYÖRE 1995), leg na -
gyobb ta vunk ban, a Ba la ton ban is el -
ter jedt a par ti sáv vé det tebb te rü le tein,
öko ló giá ját ha zai vi szo nyok kö zött
még alig is mer jük. Táp lá lé kát ha zánk -
ban csak két élô he lyen vizs gál ták, az
Ócsai-é ger lá pon (GUTI ÉS MTSAI) és a

Ve len cei-ta von (SZITÓ ÉS MTSAI 2004).
A Ba la ton ból már szá mos hal faj táp -
lál ko zás-bio ló giá já ról van nak ada -
taink (pl.: BÍ RÓ 1973, 1974; BÍ RÓ ÉS

MTSAI 1991; SPECZIÁR ÉS MTSAI 1997;
SPECZIÁR ÉS BÍ RÓ 2002; REZSU ÉS MTSAI
2003, 2004). Il let ve a tó anyag for gal -
má nak szá mos a ha la kat is ma gá ba
fog la ló rész le tét is mer jük (pl.: BÍ RÓ ÉS

VÖ RÖS 1990; BÍ RÓ 1997). A nap hal ra
vo nat ko zóan azon ban még nin cse nek
ada taink.

Mun kánk cél ja volt, hogy megis -
mer jük és meg ha tá roz zuk a nap hal
táp lá lé kát a tel jes élet tar tam ra vo nat -
ko zóan a Ba la ton két je len tô sen el té rô
trofitású te rü le tén.

Anyag és mód sze rek

Vizs gá la taink hoz a ha la kat 2003–
2004-ben a Ba la ton két kü lön bö zô tro-
fitású te rü le té rôl fog tuk. A két min ta -
vé te li te rü le tünk a keszt he lyi me den -

TUDOMÁNY TUDOMÁNY TUDOMÁNY
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A nap hal [Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)] táp lál ko zá sa 
a Ba la ton két el té rô trofitású 

tér sé gé ben
Rezsu Eme se1, Specziár And rás2, Nagy S. Alex1

1DE TTK Hid ro bio ló giai Tan szék, Deb re cen
2MTA Ba la to ni Limnológiai Ku ta tó in té zet, Ti hany

1. áb ra: A min ta vé te li te rü le tek

Keszthelyi 
medence

Tihanyi-
félsziget 
térsége

 
 

1. ábra: A mintavételi területek. 
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ce, és a Ti ha nyi-fél szi get tér sé ge volt
(1. áb ra). A két vizs gált te rü let ter me -
lé keny sé ge je len tô sen el tér, a keszt he -
lyi me den cé ben mind a fi top lank ton,
mind egyes hal táp lá lék szer ve ze tek
pro duk ció ja jó val ma ga sabb, mint a
Ti ha nyi-fél szi get tér sé gé ben (SPECZIÁR
ÉS VÖ RÖS 2001).

Az iva dék ha lá sza tá hoz szán kós
hú zó há lót, a ki fej lett egye dek ha lá sza -
tá hoz elekt ro mos ha lász gé pet hasz nál -
tunk. A tar tó sí tás az iva dék ese té ben
4%-os for ma lin ban tör tént, a fel nôtt
nap ha la kat pe dig fa gyasz tot tuk. A ha -
la kat meg mér tük (hossz: SL-mm; tö -
meg: W-g), majd a táp lá lék vizs gá la tát
a gyo mor tar ta lom alap ján vé gez tük el.
A kü lön bö zô táp lá lé ko kat szte reó mik -
rosz kóp se gít sé gé vel fa ji, vagy ma ga -
sabb ta xo nó miai szin ten ha tá roz tuk
meg. A ki fej lett ha lak nál min den
egyes táp lá lék cso port nak ana li ti kai

mér leg gel mér tük a tö me gét (ned ves
tö meg) egye den ként, míg az iva dék nál
a fo gyasz tott táp lá lék szer ve ze tek
egyed szá mát ha tá roz tuk meg, szin tén
min den vizs gált nap hal nál kü lön-kü -
lön. A fo gyasz tott táp lá lék össze té te lét
a ki fej lett ál la tok nál min den egyed re
tö meg szá za lé kos for má ban fe jez tük
ki, míg az iva dé kok ese té ben da rab -
szá za lé kos megosz lást szá mol tunk
(HYSLOP 1980).

A vizs gált ha la kat mé ret ka te gó -
riák ba ren dez tük (1. táb lá zat), az
egye den ként meg ha tá ro zott táp lá lék
össze té tel ada to kat át la gol tuk, majd
ezek alap ján ele mez tük az onto-
genetikus táp lál ko zá si min tá za tot.
Min den eset ben csak azok kal az egye -
dek kel szá mol tunk, ame lyek fo gyasz -
tot tak táp lá lé kot. A sta tisz ti kai ér té ke -
lést az SPSS 10 szoft ver se gít sé gé vel
vé gez tük el (G-pró ba). Eb ben az eset -

ben a szá mo lás hoz a kü lön bö zô táp lá -
lék ka te gó riák re la tív gya ko ri sá gát
vet tük ala pul.

Ered mé nyek

A 2003–2004-es évek fo lya mán
össze sen 74 db nap hal iva dé kot és 297
db ki fej lett pél dányt si ke rült fog nunk
(1. táb lá zat). A 15 mm alat ti nap ha lak
a nyílt víz rôl ke rül tek elô, míg a 20
mm fe let tiek ki zá ró lag a par ti zó ná ban
vol tak meg ta lál ha tóak. Az adult egye -
dek ese té ben 12, az iva dék ese té ben
pe dig 10 táp lá lék cso por tot kü lö ní tet -
tünk el (2. táb lá zat).

A nap hal iva dé ká nak táp lál ko zá sa 
a keszt he lyi me den cé ben

A keszt he lyi me den cé bôl szár ma -
zó iva dék fô táp lá lé kát a planktonikus
kisrákok al kot ták me lyek kö zül a leg -
na gyobb mennyi ség ben a Cladocera
rá kok for dul tak elô. A Copepoda
mennyi sé ge az iva dé kok nö ve ke dé sé -
vel (20–30 mm) csök kent szem ben az
Ostracoda mennyi sé gé vel, ami nö vek -
vô ten den ciát mu ta tott. Az árva -
szúnyog (Chironomidae) lár vát a nap -
hal iva dék már fej lô dé se ko rai stá diu -
má ban fo gyasz tot ta, majd e táp lá lék
mennyi sé ge egy re meg ha tá ro zób bá
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1. táb lá zat: A vizs gált ha lak egyed szá ma és az el kü lö ní tett mé ret ka te gó riák szá ma

Mé ret ka te gó riák Összes Egye dek
szá ma vizs gált egyed me lyek ben volt 

(db) táp lá lék (db)

Keszt he lyi me den ce iva dék 2 27 26
Ti ha nyi-fél szi get iva dék 3 47 38
Keszt he lyi me den ce adult 7 159 121
Ti ha nyi-fél szi get adult 8 138 96

2. táb lá zat:A ha lak ban ta lált táp lá lé kok ka te go ri zá lá sa és rö vi dí té seik

Táp lá lék ka te gó riák és rö vi dí té sük

iva dék adult Mollusca

Cladocera – cla Planktonikus kisrákok – pla Csi ga egyéb – cse
Copepoda – cop Limnomysis benedeni – lim Valvata cristata – val
Ostracoda – ost Chironomidae lár va és báb – chl,b Bithynia tentaculata – bit

Chironomidae lár va – chl Odonata lár va és báb – odb,l Dreissena polymorpha – dre
Valvata cristata – val Mollusca – mol ~

Dreissena polymorpha* – dre Amphipoda – amp ~
Leptodora kindtii – lep Isopoda – iso ~

Corophium curvispinum** – cor Egyéb ví zi ge rinc te le nek – evg ~
Dikerogammarus sp** – dik Nö vé nyi táplálék* – növ ~
Limnomysis benedeni** – lim Szá raz föl di gerinctelenek* – szfg ~

~ Ikra* – ikr ~
~ Pisces** – pis ~

*- Csak a keszt he lyi me den ce min ta vé te li te rü let rôl szár ma zó ha lak ban volt.
**- Csak a Ti ha nyi-fél szi get kör nyé ké rôl szár ma zó min ták ban for dult elô.
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vált. A Leptodora kindtii fo gyasz tá sa a
mé ret nö ve ke dé sé vel csök kent, majd
meg szûnt. A pu ha tes tûek (ván dor -
kagy ló: Dreissena polymorpha, kö -
zön sé ges kerekszájú csi ga: Valvata
cristata) már igen ko rán meg fi gyel he -
tôek vol tak az el fo gyasz tott táp lá lék -
ban, ám mennyi sé gük még nem volt
szá mot te vô (2. áb ra).

A nap hal iva dé ká nak táp lál ko zá sa 
a Ti ha nyi-fél szi get tér sé gé ben

A sió fo ki me den cé ben fo gott iva -
dék táp lá lé ká nak leg je len tô sebb tag jai
szin tén a planktonikus kisrákok vol -
tak, és ugyan csak a Cladocera rá kok
mu tat koz tak a leg ked vel tebb nek mind
kö zül. Je len tôs volt e mel lett a
Leptodora kindtii (üveg rák) fo gyasz tá -
sa, amely a nö ve ke dés so rán azon ban
egy re csök kent, csak úgy, mint aho -
gyan azt a Copepoda rá kok ese té ben is
lát hat tuk. Az árvaszúnyog lár vák fo -
gyasz tá sa itt is már ko rán ta pasz tal ha -
tó volt, és fo lya ma to san meg ma radt a
fej lô dés so rán. A pu ha tes tûek kö zül e
min ta vé te li he lyen a Valvata cristata
fo gyasz tá sát ta pasz tal tuk. A na gyobb
iva dé kok nál már ta lál koz hat tunk be -
vo nat la kó rá kok (pontusi tanurák:
Limnomysis benedeni, Dike ro -
gammarus sp., tegzes bol ha rák:
Corophium curvispinum) fo gyasz tá sá -
val is (2. áb ra).

A két min ta vé te li hely rôl szár ma zó 
nap hal iva dék táp lá lé ká nak sta tisz ti kai

össze ha son lí tá sa

A két min ta vé te li hely iva dé ká nak
táp lá lé kát G-pró bá val meg vizs gál va
szig ni fi káns kü lönb sé get kap tunk
(G=24,825; p<0,05). A tegzes bol ha -
rák, a Dikerogammarus sp., va la mint a
pontusi tanurák a sió fo ki me den cé bôl
szár ma zó iva dék ese té ben, míg a ván -
dor kagy ló a keszt he lyi me den ce iva dé -
ká nál nem volt meg ta lál ha tó a táp lá -
lék ban (3. áb ra).
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2. áb ra: A nap hal iva dék táp lá lé ká nak vál to zá sa a nö ve ke dés so rán a keszt he lyi 
me den cé ben és a Ti ha nyi-fél szi get tér sé gé ben. A rö vi dí té sek a 2. táb lá zat sze rint

értendôek

3. áb ra: Az iva dék és a ki fej lett nap hal táp lá lé ká nak össze ha son lí tá sa 
a két kü lön bözô élôhe lyen. A rö vi dí té sek a 2. táb lá zat sze rint értendôek
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3. ábra: Az ivadék és a kifejlett naphal táplálékának összehasonlítása a két különbözQ 
élQhelyen. A rövidítések a 2. táblázat szerint értendQek. 
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A ki fej lett nap hal táp lá lé ka a keszt he lyi
me den cé ben

A 30–40 mm-es nap ha lak táp lá lé -
ká ban a leg na gyobb ré sze se dés sel a
pontusi tanurák for dult elô. Kö zel azo -
nos arány ban ta lál tunk árvaszúnyog
lár vát és bá bot, va la mint felemáslábú
rá ko kat (Amphipoda) a táp lá lé kuk ban.
Kis mennyi ség ben, ugyan, de je len
vol tak a pu ha tes tûek is a táp lá lék ban.
Et tôl a mé ret tôl ta pasz tal tuk a nö vé nyi
tör me lé kek fo gyasz tá sát. A 40–50
mm-es egye dek táp lál ko zá sa nem tért
el mar kán san az elô zô mé ret ka te gó -
riáé tól. A nö vé nyi tör me lék va la mint
az egyéb ví zi ge rinc te le nek fo gyasz tá -
sa kis mér ték ben ugyan, de nö ve ke -
dett. Az 50–60 mm-es mé ret ka te gó ria
ese té ben egy re na gyobb hang súlyt ka -
pott az árvaszúnyog lár vák fo gyasz tá -
sa, mi köz ben az Amphipoda rá kok je -
len tô sé ge csök kent. A 60–80 mm-es
nap ha lak gyo mor tar tal má ban egy re
több volt a puhatestû, és ez zel ará nyo -
san csök kent a pontusi tanurák, va la -
mint az árva szúnyog lár vák és bá bok
mennyi sé ge. A nö vé nyi táp lá lék ará -
nya szin tén to vább nôtt. A 80–100
mm-es egye dek nél ez a ten den cia to -
vább fo ko zó dott va la mint cse kély
mennyi sé gû ik ra is elô for dult a táp lá -

lék ban. A 100–120 mm eléré sé vel a
gyo mor tar tal mak ban ta lál tunk szi ta -
kö tô (Odo nata) lár vát és bá bot va la -
mint szá raz föl di ge rinc te le ne ket, de
ezek mennyi sé ge nem volt szá mot te -
vô. A táp lá lék ban to vább ra is a nö vé -
nyi tör me lék, a Limnomysis benedeni
és az árva szúnyog lár va és báb volt a
meg ha tá ro zó. A 120–150 mm-es mé -
ret tar to mány ban a leg gya ko ribb és
leg na gyobb mennyi ség ben fo gyasz tott
táp lá lék a pu ha tes tûek vol tak, a töb bi
ele del ré sze se dé se cse kély ma radt
(4. áb ra). A fo gyasz tott pu ha tes tûek
ta xo nó miai megosz lá sát az 5. áb rán
lát hat juk, mi sze rint a leg na gyobb
mennyi ség ben fo gyasz tott puhatestû a
Bithynia tentaculata (kö zön sé ges víz-
icsiga) volt. A töb bi faj a Valvata
cristata, aDreissena polymorpha és az
egyéb pu ha tes tûek arány ala cso nyabb.
Valvata cristata-t csak a 30–50 mm-es
mé ret cso port ban, míg ván dor kagy lót
csak a 80–100 és 120–150 mm-es mé -
ret cso port ban ta lál tunk. A meg ha tá -
roz ha tat lan egyéb puhatestû ka te gó ria
pe dig csak a 80–100 mm-es ka te gó riá -
ban volt meg ta lál ha tó. Az 50–60,
60–80 és 100–120 mm-es ha lak ban a
pu ha tes tûek kö zül ki zá ró lag a
Bithynia tentaculata-t ta lál tuk meg.

A ki fej lett nap hal  táp lá lé ka 

a Ti ha nyi-fél szi get tér sé gé ben

A 30–40 mm-es egye dek fô
táp lá lé kát az Amphipoda rá -
kok ad ták. Eb ben a mé ret ka -
te gó riá ban még planktonikus
kisrákok és ár va szúnyog lár -
vák és bá bok is elô for dul tak
a táp lá lék ban. A 40–50 mm-
es ha lak ese té ben a felemás-
lábú rá kok fo gyasz tá sa fo ko -
zó dott, az árvaszúnyog lár -
vák és bá bok, va la mint a
planktonikus kisrákok
mennyi sé ge pe dig to vább
csök kent. Az 50–60 mm-es
nagy sá got elér ve a plank-

tonikus kis rákok el tûn tek a nap hal táp -
lá lé ká ból, és ezek a ha lak egy re na -
gyobb mennyi ség ben fo gyasz tot ták az
Am phi po da rá ko kat. A 60–80 mm-es
egye dek nél ha  son ló volt a ten den cia,
to vább csök kent az ár va szú nyog lár -
vák és bá bok mennyi  sé ge. A 80–100
mm-es egye dek nél meg je len tek a táp -
lá lék ban a pu ha tes tûek és ez zel pár hu -
za mo san csök ken ni kez dett a felemás-
lábú rá kok ará nya. A 100–120 mm-es
nap ha lak nál a gyo mor tar ta lom ban
még több puhatestû volt fel lel he tô a
töb bi táp lá lék mennyi sé ge pe dig csök -
kent. A 120–150 mm-es ha lak nál már
a hal iva dék (Pisces) is meg je lent az ét -
rend ben és a mé ret nö ve ke dé sé vel, a
150–(180) mm eléré sé vel, a hal iva dék
mennyi sé ge to vább nôtt a táp lá lék ban.
120 mm fe lett a nap hal fô táp lá lé kai
ezen a te rü le ten azon ban a pu ha tes tûek
vol tak (4. áb ra). Eb ben a tér ség ben a
leg gya ko ribb puhatestû táp lá lék a ha -
lak gyom rá ban szin tén a Bithynia ten-
taculata volt akár csak a keszt he lyi
me den ce ha lai nál (5. áb ra). A
120–150 és a 150–180 mm-es nap ha -
lak a pu ha tes tûek kö zül ki zá ró lag ezt
fo gyasz tot ták. Valvata cristata csi ga
fo gyasz tá sa csak a 40–50 mm-es egye -
dek nél for dult elô, itt azon ban szin te
csak ez zel a faj jal ta lál koz tunk. 
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4. áb ra: A ki fej lett nap hal táp lá lé ká nak vál to zá sa 
a nö ve ke dés so rán a keszt he lyi me den cé ben és a Ti ha nyi-fél szi get tér sé gé ben. 
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A 30–40, 50–60 és 60–80
mm-es mé ret ka te gó riá ban
nem ta lál tunk puhatestût a
táp lá lék ban. Ván dor kagy ló
mi ni má lis mennyi ség ben és
csak a 80–100 mm-es ha lak
táp lá lé ká ban for dult elô.
Egyéb csi ga fo gyasz tá sát is
csak kis mennyi ség ben és
csak a 80–100 és 100–120
mm-es mé ret cso por tok nál
ta lál tuk.

A két min ta vé te li hely rôl 
szár ma zó 

ki fej lett nap hal táp lá lé ká nak
sta tisz ti kai össze ha son lí tá sa

A két kü lön bö zô min ta vé te li hely
ki fej lett nap ha lai nak sta tisz ti kai össze -
ha son lí tá sa kor (G-pró ba) szig ni fi káns
kü lönb sé get kap tunk a ha lak táp lá lék -
vá lasz tá sát il le tôen (G=155,9;
p<0,05). A keszt he lyi me den ce nap ha -
lai nak gyom rá ban nagy mennyi sé gû
nö vé nyi tör me lé ket ta lál tunk szem ben
a Ti ha nyi-fél szi get tér sé gé bôl szár ma -
zó min ták kal, ahol nö vé nyi ere de tû
táp lá lé kok fo gyasz tást nem ta pasz tal -
tunk. A szá raz föl di ge rinc te le nek és az
ik ra fo gyasz tá sát is a keszt he lyi min -
ták ban fi gyel tük meg. Hal iva dék kal
va ló táp lál ko zást el len ben csak a Ti ha -
nyi-fél szi get tér sé gé bôl szár ma zó
min táink ban ta lál tunk (3. áb ra).

Az ered mé nyek ér té ke lés

A nap hal iva dék táp lál ko zá sá ra a
planktonikus kisrákok fo gyasz tá sa a
jel lem zô (KEAST 1978a; VINYARD 1980;
GARCÍA-BERTHOU ÉS MORENO-AMICH
2000). En nek ma gya rá za ta, hogy az
ik rá ból ki kelt iva dé kok a nyíltvízre
úsz nak és fej lô dé sük egy bi zo nyos
sza ka száig itt tar tóz kod nak, szá muk ra
te hát ezek a le be gô ál la tok bi zo nyul -
nak a leg biz to sabb táp lá lék for rás nak.
Vizs gá la taink so rán a zooplankton
mel lett ta pasz tal hat tuk már egész ko -
rai stá dium ban más mak ro ge rinc te le -

nek fo gyasz tá sát is (árvaszúnyog lár -
va, pontusi tanurák stb.). A nap hal a
fej lô dé se fo lya mán fo ko za to san ki hú -
zó dik a par ti zó ná ba, így 15 mm fe lett
a planktonikus táp lá lé ko kat egy re in -
kább a be vo nat la kó és bentikus szer ve -
ze tek vál tot ták fel. A kez det ben be vo -
nat la kó rá kok kal és árvaszúnyog lár -
vá val táp lál ko zó – amely az egyik leg -
ked vel tebb ele de le a nap hal nak (KEAST
1987a; DEACON ÉS KEAST 1987; FOX ÉS
KEAST 1990; GUTI ÉS MTSAI 1991;
MACCHIUSI ÉS BAKER 1991; GODINHO ÉS
MTSAI 1997; WOLFRAM-WAIS ÉS MTSAI
1999) – nap ha lak fo ko za to san át tér nek
a pu ha tes tûek fo gyasz tá sá ra. Szá muk -
ra ez a táp lá lék for rás is jól hasz no sít -
ha tó, mi vel „ga rat fo gaik” (pharyngeal
teeth) – ame lyek a száj pad lá son ta lál -
ha tóak kö zel a to rok hoz, és ki fe je zet -
ten össze rop pan tó funk ció val ren del -
kez nek (KEAST 1978b) (nem azo nos a
ponty fé lék nél ga rat fog ként is mert
kép let tel) – se gít sé gé vel könnyen
felap rít ják a ki sebb csi gá kat és kagy ló -
kat (MITTEL BACH ÉS MTSAI 1992;
OSENBERG ÉS MTSAI 1992). Ere de ti élô -
he lyü kön, Észak- Ame ri ká ban, a ki fej -
lett nap ha lak egyik leg fon to sabb táp lá -
lé kai a kü lön fé le csi gák (KEAST 1978b;
LAUGHLIN ÉS WERNER 1980; RO BIN SON
ÉS MTSAI 2000; PEARSE 1924;

MITTELBACH 1988). A leg na gyobb mé -
re tû egye dek ese té ben ta pasz tal tuk a
szak iro da lom ban is em lí tett hal fo -
gyasz tást (COPP ÉS MTSAI 2002). A
gyo mor tar ta lom ban ta lált ha lak meg -
ha tá ro zá sá ra nem ke rült sor, ám egyes
szer zôk a sa ját faj tár sak fo gyasz tá sá ra
tesz nek uta lást (COPP ÉS MTSAI 2002)
és meg le pôen nagy ará nyú hal pik kely
fo gyasz tást is leír tak a fia tal ha lak nál
(GODINHO ÉS MTSAI 1997, COPP ÉS

MTSAI 2002). A mi ered mé nyeink azon -
ban csak a ki fej lett kor ban, nagy mé ret
eléré se kor be kö vet ke zô hal fo gyasz tás -
ra utal nak.

A keszt he lyi élô he lyen fo gott fel -
nôtt egye dek táp lál ko zá sa meg le he tô -
sen ve gyes volt. A nö vé nyi és szá raz -
föl di ere de tû táp lá lék fel vé te le azon -
ban nem egye di je len ség a nap ha lak -
nál (GODINHO ÉS MTSAI 1997; GARCÍA-
BERTHOU ÉS MORENO-AMICH 2000;
RO BIN SON ÉS MTSAI 2000). A ti ha nyi
min ta vé te li hely rôl szár ma zó ha lak ke -
ve sebb faj ta táp lá lé kot fo gyasz tot tak,
és ezek kö zül a leg je len tô seb bek az
Amphi poda és a Mollusca táp lá lék -
cso por tok vol tak. A két élô hely kö zött
szig ni fi káns kü lönb sé ge ket ta pasz tal -
tunk mind az iva dé kok, mind az adult
egye dek táp lá lé ká ban. Ez a két te rü let
el té rô táp lál ko zá si fel té te lei re utal. A
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5. áb ra: A két min ta vé te li területrôl szár ma zó ki fej lett nap ha lak gyom rá ban 
elôfor du ló puhatestûek (Mollusca) tö meg szá za lé kos megosz lá sa a mé ret függ vé nyé ben. 
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nö vé nyi ere de tû táp lá lék nagy ará nyú
fo gyasz tá sa az egyéb ként ge rinc te len
szer ve ze tek kel táp lál ko zó hal fa jok nál
táp lá lék szû ké re és erôs kon ku ren ciá ra
utal (PERSSON 1983; SPECZIÁR 2004).

Összes sé gé ben megál la pít hat juk,
hogy a nap hal a nö ve ke dé se so rán a
Ba la ton ban, kez det ben planktonikus
rá kok kal, majd na gyobb partmenti ge -
rinc te len szer ve ze tek kel – árva szú -
nyog lár vá val és báb bal, va la mint fe le -
más lá bú rá kok kal – és vé gül csi gák -
kal táp lál ko zik. A meg fi gyelt táp lál ko -
zá si min tá zat jó össz hang ban van az
ôs ha zá ban és más eu ró pai vi zek ben ta -
pasz tal tak kal (pl.: KEAST 1978;
GODINHO ÉS MTSAI 1997).

Kö szö net nyil vá ní tás

Mun kánk az OTKA (T046222) tá -
mo ga tá sá val ké szült. Kö szö net il le ti
Ju hász Pé tert a csi gák meg ha tá ro zá sá -
ban va ló se géd ke zé séért és Do bos Gé -
zát a min ta vé te le zés ben nyúj tott se gít -
sé géért.

FEEDING OF PUMPKINSEED
SUNFISH [LEPOMIS GIBBOSUS
(LINNAEUS, 1758)] IN TWO

AREAS OF DIFFERENT TROFIC
STATE OF LAKE BA LA TON

E. Rezsu, A. Specziár, S. A. Nagy 

SUMMARY

The diet of pumpkinseed sunfish
was studied in two areas of different
trophic state – in the eutrophic Keszt -
hely basin and in the oligo-mesotroph-
ic Sió fok basin near Ti hany – of Lake
Ba la ton during 2003–2004. Onto -
genetic diet patterns of the pumpkin-
seed were described for the two areas
according to the stomach contents of
371 individuals within the size range
of 7 to 172 mm (stan dard length).

The diet of pumpkinseed changed
significantly with the size of fish in

both sampling areas. Until 15 mm size
pumpkinseed lived in the pelagic zone
and fed on planktonic microcrus-
taceans, especially on cladocerans.
After this size fish moved to the littoral
zone and consumed predominantly
chironomid larvae and pupae, and
amphipods. The next diet shift
occurred when fish reached the 60 mm
size, after that molluscs predominated
in their diet. Most numerous molluscs
in the diet were Dreissena polymor-
pha, Valvata cristata and Bithynia ten-
taculata. Largest individuals (>120
mm) preyed also upon fish. Although,
the general pattern of the diet ontoge-
ny was similar in the two sampling
areas, particular diet contents differed
between the two areas (G-test,
p<0.05). In the Keszt hely basin a sig-
nificant ratio of the diet of the 40–120
mm size group was plant material both
of aquatic and terrestrial origin. In this
area terrestrial macroinvertebrates
were also found in the diet. On the
other hand, in the Sió fok basin near Ti -
hany, fish consumed much more
amphipods.
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A
nagy ha gyo má nyok kal ren del -
ke zô ma gyaror szá gi tó gaz da sá -
gi hal te nyész tés régóta do mi -

náns hal fa ja a sok szor mo no kul tú rá ban
ne velt ponty. A polikultúrás gaz dál ko -
dás le he tô vé te szi a hek tár ra ve tí tett
hal ho za mok nö ve lé sét, a ta vak ter mé -
sze tes táp anya gai nak és a kiegé szí tô ta -
kar má nyok lé nye ge sen na gyobb ha tás -
fo kú hasz no sí tá sát. A több hal fajt ter -
me lô gaz dák a hal pul tok vá lasz ték bô -
vü lé sé vel hoz zá já rul hat nak az eu ró pai
uniós vi szony lat ban rend kí vül ala -
csony nak szá mí tó éves hal fo gyasz tá -
sunk emel ke dé sé hez. Mun kánk so rán
azt pró bál tuk meg vizs gál ni, hogy adott
kör nye ze ti fel té te lek és le he tô sé gek
mel lett – je len eset ben a Szegedfish
Kft.-ben – az egyes hal fa jok ará nya ho -
gyan be fo lyá sol ja a ho za mo kat.

Elôz mé nyek

A polikultúrás gaz dál ko dás alap ve -
tô cél ja, hogy a ta vak táp anyag for rá sait
mi nél na gyobb ha tás fok kal hasz no sít -
suk. En nek egyik esz kö ze az eset le ge -
sen kiala ku ló kon ku ren cia vi szo nyok
el há rí tá sa, il let ve mér sék lé se. A ponty -
cent ri kus hal ter me lé si szer ke zet ben
Eu ró pa-szer te már a nö vény evô fa jok
be te le pí té se elôtt is te nyész tet tek mel -

lék hal ként más ôs ho nos fa jo kat, a táp -
lá lék kész let tö ké le te sebb ki hasz ná lá sa
és a hal vá lasz ték bô ví té se ér de ké ben.
Ezen mellékhalfajok kö zül a legel ter -
jed tebb a com pó volt. A com pó az in -
ten zív pon tyos kultúrtavakban nem ju -
tott elég táp lá lék hoz a sok kal ak tí vabb
ponty erôs táp lá lék kon ku ren ciá ja kö -
vet kez té ben, ép pen ezért nem tud tak
te ret hó dí ta ni a com pós polikultúrák
(HOR VÁTH 2000b.).

A ha zai hal ter me lés nek a hat va nas
évek ele jén-kö ze pén új len dü le tet adott
a ha zánk ba is be te le pí tett há rom kí nai
ponty fé le (az amur és a két busafaj),
ugyanis a pon tyos mo no kul tú rá ban a
ta vak ter mé sze tes táp lá lék for rá sá nak
igen nagy há nya da hasz no sí tat lan ma -
radt. A gaz da sá gos ság ér de ké ben eze -
ket a táp anyag for rá so kat az em lí tett új
nö vény evô hal fa jok te le pí té sé vel le he -
tett ill. le het ki hasz nál ni. A kiépült kel-
tetôházi ka pa ci tás ki hasz ná lá sá ra ezek
mel lett a nagytestû ponty fé lék mel lett
in ten zí vebb te nyész tés be von ták az ér -
té kes és ke re sett ra ga do zó fa jo kat is
(sül lô, csu ka, har csa) (HOR VÁTH
2000a.).

Összes sé gé ben hal ter me lé sün ket az
amur – és ve le együtt a busafélék – te -
nyész tés be vé te le alap ve tôen meg vál -
toz tat ta. A polikultúra széleskörû el ter -

je dé se ala cso nyabb rá for dí tás sal tet te
le he tô vé az ed di gi nél ma ga sabb ho za -
mok eléré sét.

A klasszi kus polikultúra-elmélet
alap kon cep ció ja az, hogy a ponty a fe -
nék fau nát, a fe hér bu sa a fi top lank tont,
a pettyes bu sa a zooplanktont, az amur
pe dig a mak ro ve ge tá ciót fo gyaszt ja,
így ez a négy faj úgy „egé szí ti egy mást
ki”, hogy a tó ban ter me lô táp lá lék fé le -
sé ge ket jól ki hasz nál ják, és kompetíció
a hal fa jok kö zött nem lép fel. A kü lön -
bö zô né pe sí té si szer ke ze tek zooplank-
ton vizs gá la tá nak ered mé nyei vi szont
egyér tel mûen ar ra utal nak, hogy mind
a ponty, mind pe dig a két busafaj
egyaránt zooplanktont is fo gyaszt. Ha
vi szont ez igaz, a „klasszi kus teó ria”
nem áll ja meg a he lyét. Ko ráb bi kí sér -
le tek azt mu tat ták, hogy a mo no kul tú -
rás pon tyos tó ban a Bosmina spp., az
ugyan csak mo no kul tú rás bu sás tó ban a
Daph nia spp., míg a polikultúrás ta -
vak ban a Moina spp. do mi nál nak a
Cladocera fa jok kö zül. En nek fel té te -
lez he tô ma gya rá za ta, hogy a mo no kul -
tú rá ban dön tôen azok a plank ton cso -
por tok do mi nál nak, ame lyek az adott
hal faj szá má ra ne he zen elér he tôk
(RUTTKAY, 1975). Te hát a ponty és a
busafajok kö zött elég ko moly kon ku -
ren cia vi szony ala kul hat ki (fô leg
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A ter me lé si szer ke zet 
és a ponty ho zam össze füg gé sei 

a Szegedfish Kft.-ben
Bo kor Zol tán1, Csor bai Ba lázs1, Lódi György2, Hor váth Lász ló1

1Szent Ist ván Egye tem Hal gaz dál ko dá si Tan szék, Gö döl lô, H-2103 Pá ter K. u. 1. 
2Szegedfish Kft., Sze ged, H-6701 Pos ta fiók 50.

Kulcs sza vak: polikultúra, ter me lé si szer ke zet, Szegedfish
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arány ta lan ter me lé si szer ke zet összeál -
lí tá sa ese tén) an nak el le né re, hogy a
kon ku rens hal fa jok a zooplankton nem
tel je sen ugyanazon fa jait ré sze sí tik
elôny ben.

Ha son ló je len sé get fi gyelt meg
OPUSZYÑSKI (1981), aki a polikultúrás
né pe sí té sû ha las ta vak ban kiala ku ló
kon ku ren cia vi szo nyo kat vizs gál va ar -
ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a pettyes
bu sa táp lá lé ká ban a fe hér bu sáé hoz
ha son ló nagy ság rend ben sze re pel fi -
top lank ton, a do mi náns al ga fa jok
azon ban ál ta lá ban el té rôek. Te hát a két
busafaj kö zött is kiala kul hat kon ku -
ren cia.

A busafajok mel lett, a mak ro ve ge -
tá ciót fo gyasz tó amur (test tö me gé nek
akár 120–130%-át ké pes 1 nap alatt
el fo gyasz ta ni (ANTALFI-TÖLG 1972))
is fel ve szi a ponty nak szánt ab rak ta -
kar mányt, ha ke vés az adott tó ban a
ter mé sze tes nö vény zet vagy nem kap
meg fe le lô kaszálékot, zöld ség hul la -
dé kot, ha a ponty hoz ké pest túl ma gas
arány ban ke rült ki he lye zés re. Ez több
ok ból ká ros. Egy részt táplálék kon -
kurensként je le nik meg, csök kent ve a
ponty ho za mot. Más részt emész té se
sok kal rosszabb ha tás fo kú a pon tyé -
nál, így a táp lá lék hasz no sí tá sa is
gyen gébb, ami szin tén ho zam csök ke -
nés hez ve zet het. Har mad részt az amur
emész tô rend sze re nem iga zán al kal -
mas a ponty nak szánt ke mé nyí tô dús
ta kar mány emész té sé re, így túlada go -
lás ese tén máj gyul la dást okoz hat.

Az ed dig tár gyalt fa jo kon kí vül, a tó -
ban je len le vô gyomhalállomány (ezüst -
ká rász, tör pe har csa, kí nai raz bóra) je len -
tôs ter més kiesést okoz hat a ponty ál lo -
má nyok min den ko rosz tá lyá ban. Köz tu -
dott, hogy míg 1 kg ponty hús elôál lí tá sá -
hoz át la go san 3,5–4 kg ta kar mány
ke mé nyí tô ér ték szük sé ges, ad dig a
gyen gébb hús mi nô sé gû ezüst ká rász 1
ki lo gramm já nak meg te rem té sé hez en nél
jó val több ga bo na fel hasz ná lá sa szük sé -
ges. A rosszabb ta kar mány ér té ke sí tés
mel lett a kárász moz gé kony sá gá ból adó -
dóan gyor sab ban ké pes meg lep ni a
kiete tett ab ra kot, így a ponty sok szor
éhen ma rad. Ez szin tén ko moly ponty -
ho zam kiesés hez ve zethet.

Anyag és mód szer

A ku ta tás alap ját a Szegedfish
Kft.-nél ren del ke zés re ál ló tó törzs -
köny vek ké pe zik. Az ada tok a
2000–2002-es évek bôl szár maz nak és
25 tó ered mé nyeit fog lal ják össze.
Ezek tar tal maz ták a ta vak ra és hal fa -
jok ra le bon tott ki he lye zé si, le ha lá szá -
si ada to kat kg-ban és da rab szám ban.
Ezek bôl az ada tok ból az aláb bi mu ta -
tó kat szá mol tuk ki:
– net tó ho za mot (ponty ra, har csá ra,

gyom hal ra), amely a le ha lá szá si és
ki he lye zé si tö meg kü lönb sé ge. Ez
az ér ték a leg fon to sabb mu ta tó ja
egy tó ter me lé sé nek, 

– ponty-a mur és ponty-fe hér bu sa ki -
he  lye zés kg arányt, ami a két hal faj

köz  vet le nül ki he lye zett tö me gé nek
egy más hoz vi szo nyí tott ará nyát fe -
je zi ki.
A ter me lés leg je len tô sebb ha la a

ponty (Cyprinus carpio). A tár sa ság sok -
évi ku ta tó mun ka ered mé nye ként a he lyi
adott sá gok nak meg fe le lô, ön ál ló faj tát
te nyész tett ki, a Sze ge di Tük rös pon tyot,
amely ál la mi lag elis mert, re giszt rált táj -
faj ta. A pon tyon kí vül az amur
(Ctenopharyngodon idella), a fe hér bu sa
(Hypophthalmichthys molitrix), a har csa
(Silurus glanis) és a csu ka (Esox lucius)
mes ter sé ges sza po rí tá sá ra ke rül sor a
gaz da ság ban.

A vizs gá la tok ban sze rep lô hal fa jok
a ponty, a fe hér bu sa, az amur, a har csa,
az ezüst ká rász (gyom hal ként sze re pel,
na gyon cse kély mennyi sé gû tör pe har -
csá val együtt). A har csa mel lett csu ka
és ke vés sül lô is ta lál ha tó a gaz da ság -
ban, de a két faj mennyi sé ge elenyé szô
a har csá hoz ké pest.

Az össze füg gés vizs gá la tok ban
sze rep lô ponty ál lo mány 2 ko rosz tá lyát
dol goz tuk fel: a nö ven dék- és az áru hal
ko rosz tá lyok. A nö ven dék ponty elôál -
lí tás so rán a ponty mel lé egy nya ras
amur, fe hér bu sa és har csa ke rült ki he -
lye zés re, míg az áru ponty elôál lí tás so -
rán a ponty mel lé két nya ras fe hér bu -
sát, amurt, har csát és ese ten ként egy -
nya ras har csát te le pí tet tek.

A ta vak ada tai nak vál to zé kony sá ga
miatt nem hasz nál tuk fel az összes
vizs gá lat hoz min den ta vat. Az egyes
kap cso la tok ér té ke lé sé hez csak azok -
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1. áb ra: A növendékpontyhozam ill. tóhozam és a ponty-fe hér  bu sa ki he lye zés kg arány össze ha son lí tá sa
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nak a ta vak nak az ada tait ta nul má nyoz -
tuk, me lyek ben mind a ponty, mind az
össze füg gés elem zés ben sze rep lô má -
sik hal faj ki he lye zé se és le ha lá szá sa is
ér té kel he tô volt. Ezért a kü lön bö zô
vizs gá la tok ban el té rô ta vak sze re pel -
nek.

Az ada tok fel dol go zá sá hoz Mic ro -
soft Office 2000-et (Mic ro soft Excel,
Mic ro soft Word), míg a sta tisz ti kai ér -
té ke lé sé hez Graphpad Instat 3.01-et
hasz nál tunk. A sta tisz ti kai pró ba li neá -
ris reg resszió volt, 95%-os meg bíz ha -
tó sá gi szin ten.

Ered mé nyek

Szig ni fi káns, ne ga tív ten den ciá jú
össze füg gést ta lál tunk nö ven dék hal
elôál lí tás ese té ben a ponty ho zam ill.
tóhozam és a ponty-fe hér bu sa ki he lye -
zés kg arány (1. áb ra) kö zött. Ez zel
szem ben szig ni fi káns, po zi tív ten den -

ciá jú össze füg gést ta lál tunk nö ven dék-
(2. áb ra) és áru hal (3. áb ra) elôál lí tás
ese té ben is a ponty ho zam ill. tóhozam
és a ponty-a mur ki he lye zés kg arány
kö zött. Min den eset ben nagy mér té kû
össze füg gés van a ponty ho zam és a
tóhozam kö zött. A ponty ho zam és a
ponty-fe hér bu sa ki he lye zés kg arány,
a ponty ho zam és a har csa ho zam il let ve
a ponty ho zam és a le ha lá szott gyom hal
mennyi ség kö zött egyik eset ben sem
ta lál tunk össze füg gést.

Kö vet kez te té sek

Nö ven dék hal elôál lí tás ese té ben a
ponty ho zam ra a fi top lank ton fo gyasz tó
fe hér bu sa ne ga tív ha tást gya ko rol,
ugyanis egyes vizs gá la tok sze rint a
táp lá lé ká nak egy ré szét a zooplankton-
ból nye ri. Mi vel a ponty ter mé sze tes
táp lá lé ké nak je len tôs há nya dát is a

zooplankton al kot ja, ezért túl nagy ará -
nyú fe hér bu sa ki he lye zés ese tén a pet-
tyes bu sá hoz ha son lóan táplálék kon -
kurensként lép het elô a fehérbusa is.
Az áru hal elôál lí tás ese té ben va ló szí -
nû leg azért nem tud tuk ki mu tat ni a fe -
hér bu sá nak a ponty ho zam ra gya ko rolt
ne ga tív ha tá sát, mert eb ben az élet kor -
ban a szük sé ges zooplankton mennyi -
ség már kom pen zál ha tó ab rak kal, eset -
leg ilyen kor a ponty fô táp lá lé ka a
detritusz és az ap ró ál la tok (Tubifex
tubifex, Chironomus spp.). Ezen kí vül a
vizs gá lat ban sze rep lô ta vak nál a ho -
zam ér té kek szó rá sa meg le he tô sen
nagy. A nö ven dék pon tyos ta vak
(SD=1,718) és az áru pon tyos ta vak
(SD=5,005) ponty-fe hér bu sa ki he lye -
zés kg arány szó rá sa kö zött nagy a kü -
lönb ség. Így eh hez a vizs gá lat hoz to -
váb bi évek ada tai ra len ne szük ség. 

Az amur ese té ben, a nö ven dék- és
az áru hal ese té ben is po zi tív ten den -
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2. áb ra: A növendékpontyhozam ill. tóhozam és a ponty-a mur ki he lye zés kg arány össze ha son lí tá sa
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3. áb ra: Az árupontyhozam ill tóhozam és a ponty-a mur ki he lye zés kg arány össze ha son lí tá sa
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ciá jú össze füg gést ta lál tunk, vagyis
mi nél na gyobb az amur ki he lye zé sé -
nek ará nya, an nál na gyobb a ponty ho -
zam. En nek oka az, hogy az amur vi -
szony lag rossz ha tás fok kal emész ti
táp lá lé kát, ezért a nö vé nyi táp anyag -
nak csak egy ré sze hasz no sul. A fel tá -
rat lan, de kel lôen felap rí tott és disz -
per gált nö vé nyi ere de tû, még nagy
ener gia tar tal mú amur trá gya ér té kes
táp anyag for rást je lent a fi top lank ton
szer ve ze tek nek, il let ve ezen ke resz tül
a zooplanktonnak. A zooplankton pe -
dig to váb bi táp lá lék ként szol gál a
ponty nak, sôt köz vet len táp lá lé kot is
szol gál tat a ponty szá má ra az amur trá -
gya. Te hát az amur eze ken a fo lya ma -
to kon ke resz tül az oxi gén ház tar tás ja -
vu lá sát is elôidéz he ti. Mind ezen té -
nye zôk pe dig a ponty ho zam nö ve ke -
dé sé ben je len nek meg.

Az amur és a fe hér bu sa ha tá sa a
tóhozamra, min den eset ben ha son lóan
ala kul, mint azt már meg fi gyel tük a
ponty ho zam ese té ben. Mi vel a ter me -
lés 85%-át te szi ki a ponty, ezért nem
meg le pô, hogy az egyes fa jok alap ve -
tôen a ponty ho za mon ke resz tül be fo -
lyá sol ják az egész tó ho za mát.

A har csa ho zam ill. a le ha lá szott
gyom hal mennyi ség és a ponty ho zam
kö zött nem ta lál tunk szig ni fi káns össze -
füg gést, kö szön he tôen az ala csony hek -
tá ron kén ti vadhal mennyi sé gé nek. A
Szegedfish Kft-nél a le ha lá szott gyom -
hal mennyi sé gé nek 3 évi át la ga: 14,6
kg/ha, míg 2002-ben az or szá gos át lag
26,6 kg volt (HOSZ, HT 2003).

Össze fog la lás

A ha zai ha las ta vi ter me lés ben a
polikultúrás hal te nyész tés gya kor ta al -
kal ma zott el já rás. Ku ta tá sunk cél ja egy
ilyen me tó dust al kal ma zó gaz da ság
(Szegedfish Kft.) ered mé nyei nek elem -
zé sé vel a már is mert, de még ke vés bi -
zo nyí ték kal alá tá masz tott össze füg gé -
sek iga zo lá sa. Több olyan kap cso la tot
si ke rült ta lán mun kánk ban be mu tat ni és
sta tisz ti kai lag alá tá masz ta ni, amit a ma -
gyar gaz dál ko dók már régóta is mer tek,

de nem pub li kál tak, eset leg té ve sen ítél -
tek meg.

Vizs gá la taink sze rint a fi top lank tont
fo gyasz tó fe hér bu sa ki sebb-na gyobb
mér ték ben (a ter me lé si szer ke zet ben be -
töl tött ará nyá tól füg gôen) táp lá lék -
konkurense le het a ponty nak, így a jö -
ve del me zô sé get is be fo lyá sol ja. 

Az amur ese té ben azt ta lál tuk, hogy
an nak je len lé te po zi tí van be fo lyá sol ja a
ponty ho za mot. En nek oka va ló szí nû leg
az, hogy az amur a mak ro ve ge tá ció fo -
gyasz tá sá val olyan a táp anyag for ga lom -
ból kiesett anya go kat sza ba dít fel, me -
lyek e hal faj nél kül el vesz né nek a ha las -
ta vi hal ter me lés bôl.

Sta tisz ti kai lag nem si ke rült bi zo nyí -
ta ni sem a har csa je len lé té nek po zi tív,
sem a gyom hal kár té te lé nek ne ga tív ha -
tá sát a ponty ho zam ra. En nek oka va ló -
szí nû leg a gaz da ság spe ciá lis adott sá -
gai nak és a ki vá ló szak mai gya kor lat nak
kö szön he tô igen ala csony le ha lá szott
vadhal mennyi ség ben ke re sen dô.

A to váb bi vizs gá la tok cél ja le het,
hogy az elem zé se ket to váb bi gaz da sá -
gok ese té ben is el vé gez zük. Az így 
ka pott ada tok se gít he tik a gaz da sá go kat
a he lyi vi szo nyok mel lett leg gaz da sá go -
sabb ter me lé si szer ke zet kiala kí tá sá ban.

RELATIONSHIP 
OF PRODUCTION STRUCTURE

AND YIELD OF CARP IN
SZEGEDFISH LTD

Z. Bo kor, B. Csor bai, Gy. Lódi,
L. Hor váth

SUMMARY

Policulture is an often used method
in Hungarian pond fish production.
The purpose of our research is to veri-
fy relationships which are known but
are supported by few evidence, using
results of a farm applying this method
(Szegedfish Ltd.). We have succeeded
to demonstrate and support statistically
several relationships, which were not
published yet or were mistakenly con-
sidered by Hungarian fish farmers.

According to our examinations the
silver carp (which feeds on phytoplank-
ton) may be a food competitor to com-
mon carp (the dominant fish), thereby
influencing economy of production.
The presence of grass carp has a posi-
tive influence ont he yield of common
carp. This may be because the grass
carp consumes macrovegetation, nutri-
ents of which would not be utilized in
pond fish production without this spe -
cies. Statistical evidence was not found
about the positive effect of wels or the
negative effect of wild fish on the pro-
duction of common carp. This may be
the result of the farm’s special condi-
tions and good professional practices of
farm management that resulted in low
number of wild fish.

Further examinations are to be
made in other farms. The results may
help the farms to develope the most
economical stocking ratios according
to the local conditions.
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