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Tár sa sá gunk folyamatosan elô se gí ti a tó gaz da sá -
gok, ter mé sze tes vi zek ivadékolását.

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

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

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

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

Vál lal ja:

� há lók (mû anyag),

� kö te lek (mû anyag és ken der),

� inslégek (mû anyag),

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

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

idô vel tör té nô szál lí tá sát.

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

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

torlódások

A halastavi termelésben a tógazda egyik legfon -
tosabb feladata a különböző agrotechnikai beavatko -
zások segítségével a megújuló zooplankton állomány
hasz no sítása, fenntartása. Ebben a folyamatban
természetesen nagy szerepet játszik az előző dolgo -
zatok ban már részletezett szerves anyag termelése-
lebontása-újraépítése (biológiai szénkör forgalom).
A hal termelés szempontjából az is nagyon fontos, hogy
a zooplanktonban rögzült energia milyen csatornákon,
kitérőkön keresztül jut el a halakig. Ezekről a
folyamatokról általában már tárgyaltunk a Halászat
103. évfolyam 2010. évi 1. és 3. tavaszi és őszi
számában. Az előzőekben arról is szó esett, hogy az
energia és anyagvándorlás szabályozásához milyen
módszerek állnak rendelkezésre az energiaforgalom
alacsonyabb szintjein.

Jelen írásunkban az energetikai szempontból
nagyon jelentős zooplankton szerepét, a csoporton
belül alkalmilag kialakuló energiatorlódásokat
kíván juk áttekinteni.

Arról már volt szó a korábbi írásokban, hogy ez a
nyíltvízi életközösség fontos és nélkülözhetetlen
haltáplálék a halastavi termelés szempontjából, de
arra talán kevesek gondolnak, hogy időszakosan itt
is kialakulhatnak energetikai torlódások.

A halastavi termelésben az időszakosan nagy
létszámban elszaporodó (gradáló) zooplankton
állomá nyoknak nemcsak előnyei, hanem
alkalmanként hátrányos következményei is
lehetnek. Halaink állandó állati fehérje igénye
miatt a zoo plankton állományok folyamatos
fenntartása a tenyésszezonban a tógazda egyik
alapvető feladata. Ez a törekvés esetenként nem
lesz sikeres, a természetes biológiai folyamatoknak,
illetve a nem átgondolt beavatkozásoknak köszön -
hetően a zooplankton állományok létszáma az
igények alatt marad, vagy éppen kikerül a tógazda
kontrollja alól és mértéktelenül magas, gyakran
már veszélyes szintekre növekszik. 

Az optimális és kívánatos zooplankton szintek
kialakításához a következőekben áttekintjük azokat
a zooplanktonban lejátszódó eseményeket, amelyek

hatással vannak az energia áramlására, és ezen
keresztül a halgazdálkodás eredményességére. 

A tavaszi tófeltöltések során a legtöbb halastó
esetén a víz leggyakrabban közvetve folyóvíz
eredetű, tehát alapvetően zooplankton szegény. A
későbbi plankton szaporodás elősegítése céljából a
tavat feltöltés előtt vagy feltöltés közben tápanyaggal
dúsítjuk (trágyázzuk). A beavatkozásunk hatására
kialakuló kedvező tápanyagviszonyok miatt,
valamint azért is, mert a folyóvíz hirtelen állóvízzé
alakult, megindul az árasztó vízzel bekerült és a
helyszínen az előző szezonról visszamaradt tartós
peték kikeléséből származó zoo plank ton tagjainak
szaporodása. 

A zooplankton gyűjtőfogalom, ide soroljuk
mind azokat az állati élőlényeket rendszertani
hovatarto zásuktól függetlenül, amelyek jellem -
zően a nyílt vízben, aljzat nélküli lebegő életmódot
folytatnak, és ámbár megvan a képességük az
önálló hely változtatásra, ez a helyváltoztatási
képesség elenyésző mozgást tesz lehetővé a vízben
ható egyéb fizikai mozgások (szél, áramlások)
hatásaihoz képest. Legfontosabb állományalkotó
csoportjai az egysejtűek, a kerekesférgek, a
kisrákok, rovarlárvák, puhatestűek és halparaziták
fiatal fejlődési alakjai, és a víztérben élő hallárvák
stb. Ezek a változatos méretű és életmódú
csoportok a különböző környezeti hatásokra
eltérően reagálnak, következésképpen a tó
feltöltése utáni benépesülésében különböző
szaporodási stratégiák szerint vesznek részt. Ezek
között az alkalmazkodási, szaporodási, túlélési
stratégiák között fontos szerepet játszanak a
szaporodási elemek. Ha a zooplanktont ebből a
szem  pontból vizsgáljuk, egy értelművé válik, hogy
a szaporodás terén előny ben vannak azok a
csoportok, amelyek gyorsan képeznek új
utódgenerációt. Erre legalkalmasabb szaporodási
mód a direkt osztódás (egy sej tűek), majd a szűz -
nemzés (partheno genezis), amikor a parthe -
nogenetikus nőstény egyed szaporodó partner
nélkül képez klónoknak felfogható
utódgenerációkat. Legkevésbé gyors az ivaros
szaporodás, amelynél először meg kell keresni a
szaporodó partnert, esetleg ki kell érdemelni a
szaporodás jogát, majd az ivaros szaporodás korai

Szervesanyag-termelés és -hasznosítás 
a halastavakban. III.

Dr. Horváth László1, Béres Beatrix1, Bokor Zoltán1, Csorbai Balázs2

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék

2Jászkiséri Halas Kft. 



fejlődési fázisain kell túljutni az utódnak –
termékenyülés, embriogenezis, esetleg lárvakor,
juve nilis kor stb. Az ivarosan szaporodó fajoknál
előnyt jelent ugyanakkor a génkicserélődés, a
nagyfokú variabilitás, aminek eredménye a
hatékonyabb alkalmazkodóképesség, ezért a befek -
tetett energia a faj túlélése szempontjából hosszú -
távon megtérül. 

Az egyszerűbb felépítésű gerinctelen
szervezeteknél az utódok száma elsősorban a szülő
tápanyag ellátásától függ. Ha ez kedvező
(tápanyagban gazdag tóban ez az eset áll fenn) az
ivartalanul szaporodó csoportok nagy létszámú
utódot hoznak létre. Ilyen pathenogenezissel
szaporodó csoportok a zooplankton esetében a
kerekesférgek (Rota toria) és a kisrákok közül az
ágascsápú rákok (Cladocera). Ezért ezek a
csoportok fognak először nagy létszámú
állományokat létrehozni. A parthe nogenetikus
szaporodás során a szaporodás sebességénél az
egyed mérete is számít: a kisebb testű csoportoknak
kisebb petéket kell létrehozni, ezek hamarább
elkészülnek, a kikelő kisméretű utódok hamarább
válnak képessé az önálló életre, majd a
szaporodásra, ezért a partheno genetikus csoportok
között először a kisméretű kerekesférgek létszáma
nő gyorsabban, ezek állománya fog növekedni. Ez a
növekedés azonban rövid életű az azonos táplálékot
hasznosító csoportok között kialakuló táplálék
konkurencia miatt. A szintén partheno gene tikusan
szaporodó nagyobb méretű, intenzívebben szűrő
ágascsápú rákok rövid időn belül elvonják a
kerekesférgek elől a táplálékot és kezdik növelni
létszámukat, kiszorítva a kerekesférgeket. Tehát
időben előrehaladva a kerekesférgek után az
ágascsápú rákok elszaporodása következik.

A harmadik állományváltást a hosszabb távon
hatékony, ivaros szaporodású evezőlábú rákok
(Copepodák) jelentik, amely csoport tagjai lárva
stádiumokon keresztül, lassabban, de feltartóztat -
hatatlanul szaporodnak és végül is uralkodóvá
válnak, szezontól függetlenül dominálnak a régóta
vízzel borított állóvizekben. Ebben a domináns
szerepben a Copepodákat segíti sok fajuk
ragadozó életmódja is. 

Az előbbiekben vázlatosan bemutatott plankton
állományváltozást (zooplankton szukcessziót) hasz -
náljuk ki az ivadéknevelésben, mesterségesen
kialakítva az első körben a kerekesférgek szaporo -
dásához a táplálékkonkurencia mentes, kedvező
környezetet. Jelenlegi áttekintésünk azonban nem
az ivadékneveléssel, hanem a zoo planktonon belüli
lehetséges bioenergetikai zsákutcákkal foglalkozik,
tehát nézzük meg, hogy milyen ideiglenes zsákutca
lehetséges ebben a nagyon egyszerű és törvény -
szerűen bekövetkező zooplankton állomány -
váltásban? 

A halastavakban ritkán kialakulhat olyan
táplálékbő környezet, amelyben néhány nagy

tápanyagigényű Cladocera faj (Daphnia pulex,
Daphnia magna) elszaporodásának kedvez.
Ennek általunk ismert feltételei közé tartozik a
gyenge fogyasztói nyomás és a bőséges
tápanyagellátás. A halak kora tavasszal még nem
kerültek ki a már felkészített, tápanyag gazdag tóba,
tehát nem gyérítik a plankton szervezetek között
nagy méretű nek számító daphniákat, azoknak van
idejük néhány parthenogenetikus generációt
létrehozni nagyobb létszámveszteség nélkül. Másik
feltétel, hogy helyben meglegyenek a korábbi idő -
szakból származó kikelésre kész tartóspeték,
amelyekből az első generációk kikelhetnek.

A megfelelően magas táplálékszint tartós
megléte is alapfeltétel. Ez lehet baktérium, alga,
szerves detritusz, illetve leggyakoribb esetként
ezeknek a táplálék forrásoknak az együttes megléte.
A növényi tápanyagok két meghatározó
komponense, a nitrogén és a foszfor egymáshoz
viszonyított részaránya ezekben az esetekben
rendszerint 7:1, ami nagyon magas foszfor arány.
Ez elősegíti a gyors algaszaporodást, és ezzel a
daph niák folyamatos tápanyag ellátását.

A kedvező környezetben a daphniák tehát
gyorsan szaporodni kezdenek, biomasszájuk a
tóban tonnákban mérhető. Ez a hatalmas élő
tömeg néhány nap alatt üresre szűri a tavat (a víz
letisztul), majd megjelennek a táplálékhiányt jelző
fekete tartóspeték a daphniák hátoldalán és a
populáció a leszálló ágba kerül. Ebben az
állapotban már a daphniákban rögzült tápanyag -
szint alacsony, dominál a halak számára emészt -
hetetlen kitin váz, energetikailag ezek az
állományok már értéktelenek. 

A halak által kihasználatlanul hagyott daphnia
gradációja időszakos energetikai zsákutcának
számít, mert rövid időre hasznosulatlan biológiai
energia torlódik benne. Azért tarthatjuk ezt az
energiát időszakos zsákutcának, mert legtöbbször a
tógazda beavatkozása nélkül is kiszabadul az
energia ebből a helyzetből, vagy a halak növekvő
fogyasztása szünteti meg azt, vagy maguk a
daphniák idézik elő saját pusztulásukat. 

Egy másik energiatorlódás a zooplanktonban
akkor alakulhat ki, ha kockázatosra terveztük a
népesítési szerkezetet, és abból kihagyjuk a fehér
busát (Hypophthalmichthys molitrix). Ez a
hatékony szűrő halfaj ugyanis nemcsak a telepes
kékalgákat és kisebb telepes algakolóniákat szűri ki,
hanem a más halfaj számára túlságosan kisméretű
zooplankton csoportokat is, többek között a
túlszaporodott kerekes férgeket. A kerekesférgek is
kialakíthatnak energetikai zsákutcát azokban az
esetekben, amikor a tóban túlságosan sok lebegő
szerves törmelék képződik. 

Ez a helyzet akkor fordul elő, ha egyszerre van
jelen idősebb pontykorosztály, amely már nem
képes kifalni a 100 µm alatti kerekesférgeket,
ugyanakkor az ülepedő szerves törmeléket újból és
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újból visszakeveri a tó nyíltvizébe. Ez a reszusz -
pendálás önmagában nem idézi elő a kerekesférgek
mértéktelen elszaporodását, ehhez az is szükséges,
hogy a szerves törmelék termelődése, pótlódása is
folyamatos legyen. 

Ennek a halastavakban két esete fordulhat
elő. Egyik esetben a tavon nevelt kacsák
okozhatják, folyamatosan nagy mennyiségű
szerves törmeléket juttatva a vízbe a trágyájuk
révén. Ez a hal-kacsa integráció nagyon
népszerű volt a korábbi évtizedekben, azonban
súlyos hátrányai hamar kiderültek, éppen a
szervesanyag lebontásnál tárgyalt okok miatt (a
nagymennyiségű detritusz gyorsabban kelet -
kezett, mint ahogyan lebomlott). Ma már
kockázatai miatt a halastavi kacsanevelést
elvétve és csak kis méretekben alkalmazzák,

ugyanis az évek alatt felhal -
mozódó lebontatlan, foszforban
igen gazdag szerves üledék nagyon
súlyos, kénhidrogén mérgezés
alapú halpusztulást okozhat,
melynek kockázatát a mai
haltenyésztők már nem szívesen
vállalják.

Hazánk halastavaiban a
kerekes féreg túlszaporo dásának
másik okozója lehet a túlnépesített
amur  áll omány. Az amur takar -
mányozása szárazföldi fűfélékkel
állandó szerves törmelék forrását
jelent (amurtrágya), miután a
folyamatosan képződő nagy -
mennyiségű diszperz szerves anyag
ideális rotatória táplálékként
szerepel.

Ha a rotatóriákat is kiszűrő fehér busa
hiányzik, a tóban nem lesz hatékony fogyasztója a
kerekesférgek nek, amelyek nagy létszámban
veszélyes oxigén konkurensei lehetnek a
halállományoknak.

Hogyan szüntethetjük meg ezeket a zooplank -
ton eredetű energetikai zsákutcákat?

A daphnia esetében egy értel mű, hogy egyrészt
örülnünk kell a megjelenésének, mert kihelyezett
halaink szépen növekedve értékelik a bőséges
természetes tápanyagforrást, másrészt
szabályoznunk kell annak szaporodását a fenyegető
oxigénhiány elkerülésére. Erre a célra a sávos
klórmész kezelés (3–4 kg por alakú klórmész/ha),
illetve óvatos (1–2 kg CuSO4/ha) résszulfát bevitel

Zooplankton zsákutca egy halastóban

Gyomhal energiatorlódás a halastóban



a legalkalmasabb. Ezzel a részleges kezeléssel nem
irtjuk ki az összes daphniát, de állományát
csökkenteni tudjuk.

A klórmész és rézszulfát kezeléssel elpusztított
daphnia biomassza sem vész kárba, csak a tápanyag
körforgalmat lassítjuk vele. Ugyanis a ponty az
elpusztult és az üledékbe lesüllyedt daphniát is
szívesen fogyasztja. Az a hányad, amit a pontyok
nem fogyasztanak el, az üledékben lassan bomlik a
szilárd kitinváz miatt, ezért lassú tápanyag
visszajutást eredményez, belső trágyázásként
fogható fel.

A daphnia inváziótól tehát nem kell félni,
azonban szükséges nyomon követni az állomány
fejlődését és szükség esetén, ha kell több
alkalommal is beavat kozni. Nem célszerű a teljes
állományt kiirtani, pl. insecticid szerek
használatával, mert egyrészt a kezelés drága,
másrészt a kiváló haltápláléknak minősülő daphnia
hasznos a halnevelés során, itt a túl szaporodott
állomány oxigénelvonása jelent veszélyt. Ezen kívül
a daphnia állomány teljes kiirtásával azt is
kockáztatjuk, hogy eltávolítva a daphniát (és vele
együtt a Copepodákat is), teret nyitunk a
konkurencia nélkül maradt kerekesférgek
mértéktelen szaporo dásának, ami szintén
oxigénhiányt eredményezhet.

A rotatória túlszaporodás már csak sokkal
erőteljesebb klórmész kezeléssel, vagy rézszulfát
alkalmazásával szüntethető meg. Ezek az
agresszívabb kezelések már az érzékenyebb
halfajokat is veszélyeztethetik, tehát ha lehetséges,
kerüljük el a beavatkozást. Ha várunk néhány
napot, a fokozatosan szaporodó ragadozó Cyclops
állomány visszaszorítja a kerekesférgeket. Ez alatt
az esetleges oxigénhiányt szellőztetéssel, óvatos
ammónium-nitrát trágyázással (5–10 kg/ha)
kezelhetjük. Az N-bevitel elősegíti a zöldalgák
szaporodását ezen keresztül az oxigén háztartás
helyreállítását.

A faunaidegen invazív halfajok okozta 
energia elterelések a halastavakban

A tógazda által kívánatosnak tartott energia -
áramlásban (táplálékláncban) akkor is lehet
elkanya rodás, ha minden feltétel adott az alsóbb
szinteken arra, hogy a mikroalgák által termelt szer -
ves anyagban rögzült növényi energia átkerüljön a
kisrákok szintjére, onnan pedig a kisállat evő
(zooplankton fogyasztó) halakba. Vannak esetek
ugyanis, amikor a kisrákok energiája, a bennük
felhalmozott fehérje nem a haszonhalakban köt ki,
hanem a nemkívánatos, a zooplanktont hatékonya -
bban megszerző faunaidegen gyomhalakban. Nem
mindegy tehát, hogy melyik apró állat evő (plankton -
fogyasztó) halfaj szerzi meg a költségesen magas
szinten tartott fontos energiaforrást, a zooplankton
fehérjében és értékes zsírsavakban gazdag

biomasszáját. Ha tehát a halhús gyarapodás
szempontjából vizsgáljuk az energia útját,
biológiailag a gyomhal biomassza növekedése nem
zsákutca, de a haltermelés szempontjából ez is a
tóban termelt energia hatékony elterelésének,
zsákutcának minő síthető.

A tógazda nyilvánvaló célja, hogy az energia a
gyors növekedésű kisrák fogyasztó haszonhalak
(ponty, busa, compó) biomasszájában kössön ki és
azok gyors tömeggyarapodását okozza. Sajnos hazai
halfaunánk ban több olyan faunaidegen, invazív
halfaj is bekerült az évek során, amelyek hatékony
táplálék konkurensei a haszonhalainknak. Ezek
között a legveszélyesebbek az ezüstkárász
(Carassius auratus gibelio), a kínai razbóra
(Pseudorasbora parva) és a törpeharcsa-félék
közül pl.: a fekete törpeharcsa (Ameiurus melas).

Ezek a fajok más-más szaporodási és túlélési
stratégiát alkalmaznak halastavainkban, de közös
vonásuk, hogy mindegyik igen hatékonyan képes
biológiai zavart és gazdasági károkat okozni a ponty
irányába megnyilvánuló táplálék konkurencián, és
sok más kártételen keresztül.

A faunaidegen gyomhalak tehát más-más
módon, de mindannyian igen kártékonyak a
halgazdaságokban, gazdasági veszteségeket okozva
a tógazdáknak.
Milyen tulajdonságok jelentenek előnyt
ezeknél 
a fajoknál az őshonos halakkal szemben?

Az ezüstkárász számára nagy előnyt jelent a korai
szaporodás. Már 13–14 °C-os vízhőmérséklet mellett
szaporodni kezd, és igen életrevaló, alkalmazkodó
képes lárvái-ivadékai, megelőzve a legtöbb őshonos
pontyfélét, gyorsan betöltik a még üres, a
halastavakban tavasszal még kihasználatlan
élettereket. A nagyszámú ivadék hamar kifalja a
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Az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio),
a kínai razbóra (Pseudorasbora parva)

és a fekete törpeharcsa (Ameiurus melas)
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kisrák planktont a tóból, elterelve a biológiai
energiát a haszonhalak elől. Az ezüstkárász
kártétele egy kultúr állapotú halastóban nemcsak a
hatalmas mennyiségű korai kárászivadék plankton
fogyasztásában nyilvánul meg, bár kétségtelen, hogy
kártételei között ez a legjelentősebb. A károkozás
más területeken is megnyilvánul.

Egyik ilyen terület a kárász ivari parazitizmusa,
amikor az ikrás kárász más pontyfélék hímjeivel pl.
tejes pontyokkal szaporodik. A tavaszi hónapokban
a szaporodással elfoglalt pontyhímek energiáikat a
szaporodás szolgálatába állítják, alig táplálkoznak
és ezért nem is növekednek, tehát az ivarérett
kárászok tavaszi jelenléte a pontyállományok egy
részének közvetlen növekedéscsökkenését is
okozhatja.

Megjegyzendő, hogy az utóbbi években-
évtizedekben a kárászállományokban megjelentek
a hím egyedek is, tehát ez az előny fokozatosan
csökkeni fog.

A nagyszámú kárászivadék másik kellemetlen
hatása lehet a nyári oxigénhiány idején a
rendelkezésre álló oldott oxigén elvonása vagy
csökkentése (oxigén konkurencia). 

A gazdasági kártétel mértékére utalnak olyan
szakirodalmi adatok, amelyek szerint 100 kg
egynyaras kárász termés 300 kg-mal csökkentette a
tóban a pontyivadék hozamát a kontrol tóhoz
viszonyítva.

Hasonló a helyzet a kínai razbóra esetében is.
A na gyon hatékonyan (ikra- és ivadékgondozással,
őrzéssel) szaporodó razbórának egy szezonban
számos különböző korú utódcsoportja születik, több
ivadék generáció gyűjti hatékonyan a zooplanktont,
olyan mértékben elfogyasztva a ponty elől a fehérje
forrást, hogy a razbórával erősen fertőzött
halastavakban a ponty húsa zsírossá válik az
egyoldalú abraktakarmány magas keményítő
tartalma miatt. 

A razbórák kis testméretük miatt nem tudnak
sok energiát raktározni, ezért azt gyorsan tovább
adják utódaiknak, elképzelhetetlen mennyiségű
apró „tűrazbórát” termelve. A razbórák a
szakirodalom szerint a szerves törmelék egy részét
is elfogyasztják, hozzájárulva ezzel a tevékenyéggel
a lebontási folyamatokhoz is. A razbórák fehérje
igénye olyan erős, hogy még a 2-3 cm nagyságú
előnevelt haszonhal ivadékot is megtámadják, erős,
a letapadó bioszeszton letépésére is alkalmas
szájukkal kicsípik az ivadék szemét, majd a nyílt seb
felől fokozatosan szét darabolják és elfogyasztják az
egész ivadékot, még akkor is, ha az már több
centiméter nagyságú.

A razbóratömegekre is igaz, amit a kárász
ivadéknál elmondtunk: nyár végén a nagy létszámú
tűrazbóra, mint hatalmas oxigénfogyasztó
kopoltyúfelszínt hordozó halbiomassza, erős
konkurense lehet a pontyoknak az eutróf
halastavak labilis oxigén viszonyai között.

A törpeharcsa kártétele elsősorban a gazdasági
abrak fogyasztásában, ikra- és ivadék zsákmányoló
tulajdonságában, és nagyszámú ivadékaik plankton
fogyasztásában nyilvánul meg. 

A törpeharcsa, mint mindenevő hal, hatékony
táplálék konkurense a szintén mindenevő
pontynak, még az abraktakarmányt is szívesen
fogyasztja. Az etetőhelyeken a tömegesen és
tartósan ott tartózkodó törpeharcsák kemény
úszósugaraik szúrásaival elriasztják az érzékeny
szájú pontyokat, ők viszont ez alatt zavartalanul
teleeszik magukat takarmánnyal, amit alig, vagy
nagyon rosszul emésztenek.

A kisméretű, néhány centis egynyaras
törpeharcsa ivadék sötét, labdaszerű bolyokat alkot
a tavakban. Ezeket a csapatokat a hím törpeharcsa
egész szezonban vezetgeti és védi.

A törpeharcsa kimerevíthető, horgos és csontos
úszósugár tüskéi rendszerint mérgező hulladékkal
fertőzöttek, szúrásai sokszor elmérgesednek és még
gumikesztyűs válogatás során is nagyon sok kellemet -
lenséget, sokáig fájó, lassan gyógyuló szúrt sebeket
(elsősorban baktériumos fölülfertőzést) okoznak a
halászoknak. Továbbá lehalászáskor a tátogó nagyobb
méretű pontyok szájába kerülnek és ott tüskéjüket
kimerevítve megakadnak a szájüregben. Ebben az
esetben csak kézi erővel és egyesével lehet eltávolítani
őket a pontyok szájából, mely nagyon sok munkaerőt
igényel, nem beszélve a sérülések okozta kárról.

Biológiai alapú védekezés a gyomhal
invázió ellen

A káros gyomhalak elleni védekezés kémiai
módszere (mész és ammóniumnitrát együttes
alkalmazása a kopolyákban) csak korlátozottan
használható, hasonlóan a klórmész kezeléshez.

A fent ismertetett három faunaidegen gyomhal
elleni a folyamatos védekezés a tógazdának elemi
érdeke. Ezt elmulasztva gazdálkodása olyan
mértékű károkat is szenvedhet, hogy tevékenysége
könnyen veszteségessé válhat.

Az országnak vannak olyan régiói, ahol a
gyomhal invázió fenyegetése kicsi. Ez elsősorban
annak tulajdonítható, hogy a tavakat az őszi
lehalászás után, a téli időszakban szárazon lehet
tartani (körtöltéses alföldi halastavak), ez alatt a
madarak a visszamaradó kopolyákból is kiszedik az
áttelelő vadhal állományokat. Másik ok lehet, hogy
az árasztó csatornákon a tóhoz kormányzott víz sok
síkvidéki halastónál gyomhal fertőzöttség
szempontjából kevésbé érintett, a folyóból származó
árasztóvíz az invazív halfajokkal eleve kevésbé
fertőzött. Tovább csökkentheti a gyomhalak
létszámát a víz szivattyúzása is. Ilyenkor a gyomhal
állományok egy része mechanikai sérüléseket
szenved.

A gyomhalaknak igen nagyfokú az alkalmazkodó
képessége, még a lecsapolt tavak iszapjában lévő
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mostoha körülményeket is képesek túlélni. Az
ezüstkárász ilyenkor belefúrja magát a laza iszapba,
és ott addig forog, amíg kis katlant alakít ki,
amelyben elvermel, csaknem mozdulatlanul telel,
alig használva energiát és oxigént. Az irodalom
szerint ilyenkor nem az oxigén felhasználásával
bont le tartalék szervesanyagot (glikogént), hanem
anaerob úton bontja a vegyületeket, a lebontás
végterméke nem széndioxid lesz, hanem
etilalkohol (tökéletlen oxigénmentes
energiatermelés). Tavasszal azután, amikor a tavat
vízzel elárasztjuk, előjön téli búvóhelyéről és
szaporodni kezd, a tógazda pedig nem érti, hogy
honnan kerültek tavába ivarérett kárászok, amikor
a tó hónapokig szárazon állt.

Az oxigénhiányra igen érzékeny razbórának más a
területhódítási stratégiája. Ez a kistermetű élénk
mozgású távolkeleti halfaj az áramló, mozgó vízzel
úszva, minden kis rést megkeres, és a szűrőrácsokon
átbújva, a zsilipdeszkák, barátzsilipek sérüléseit,
hibáit kihasználva igyekszik az elsők között
megtelepedni a frissen elárasztott területeken, ahol
igen hatékonyan képes kihasználni a még
rendelkezésre álló lekötetlen energiaforrásokat.

A törpeharcsa a lehalászott területek nedves
iszapos partoldalaiban, a vesszőfonások közé be -
kúszva a légköri oxigén hasznosításával napokig,
hetekig képes életben maradni és várni az
életmentő friss víz megérkezését.

A gyomhalak elleni küzdelemben azok hatékony
területfoglalása ellen tehát a tógazdának is
stratégiát kell váltani és a szűrés mellett más
módszereket is fel kell vonultatnia, mert pusztán
szűréssel és kémiai módszerekkel nem lehet
maradéktalanul távol tartani a gyomhalakat. 

A víz szűrésénél sokkal korszerűbb és
természetesen gazdaságosabb is a gyomhal
tömegek biológiai hasznosítása. Erre a célra
őshonos ragadozó halaink néhány faj pl.: csuka
(Esox lucius), a süllő (Sander lucioperca), a
harcsa (Silurus glanis) alkalmazása, rendszeres és
tudatos telepítése nyújt lehetőséget.

Ezek a halfajok hatékony eszközei a káros
gyomhalak távoltartásának, az energetikai
zsákutcák megszüntetésének, az elterelt energia
visszaterelé sének. A rendszeresen telepített
ragadozó halfajok nemcsak felszámolnak igen
jelentős gazdasági kártételt okozó, nemkívánatos
gyomhal állományokat, hanem e mellett még
keresett terméket, értékes, a minőségi
halválasztékot bővítő ragadozó halhúst is
előállítanak. Ez a lehetőség ritka példája azoknak
az eseteknek, amikor kényszer szülte kétségkívüli
hátrányból (gyomhal invázió) sikerül előnyt
kovácsolni (piacképes ragadozó halat előállítani).

A ragadozó halakban rejlő hatékony biológiai
védekezéshez mindenekelőtt ismerni kell az adott
halastó termelését veszélyeztető gyomhal forrását,

és a betelepülésre esélyes gyomhal faját. Ezen kívül
helyesen kell megválasztanunk a védekezésre
alkalmas ragadozó fajt és a telepítendő korosztályt. 

Ezeknek az ismereteknek a birtokában kiválaszt -
hatjuk a legalkalmasabb ragadozó halfajt és
megtervezhetjük a népesítendő korosztályt,
valamint a területegységre szánt mennyiséget.

Nagyon gyakori, hogy a dunántúli völgyzárógátas
típusba tartozó egymás vizét felhasználó tavakban,
tósorozatokban a gyomhal beáramlás megakadá -
lyoz hatatlan. Ezért szomorú tény, hogy a Dunántúli
régió, kül önösen a Dél-Dunántúl a legsze -
nnyezettebb területe az országnak.

Ha nem egy kézben van az összes, egy víz -
folyáson létesült tó, mindig van olyan üzemeltető,
pl. közbeiktatott horgásztó, amely kimeríthetetlen
forrása az egész völgyön végigáramló gyomhal
állományoknak, azok utánpótlási bázisát jelenti.

Tekintsük át az egyes gyomhal fajok megfé -
kezésére legalkalmasabb ragadozó fajokat és
alkalmazható, telepíthető korosztályaikat.

Ezüstkárász ivadék és idősebb korosztály várható
inváziója esetén a harcsa a legmegfelelőbb
ragadozó. Annak tudatában, hogy milyen haszonhal
korosztályt kívánunk nevelni a tóban, a harcsa
korosztályát úgy választjuk meg, hogy az méretéből
adódóan ne zsákmányolhassa a kitelepített
haszonhal állomá nyokat. A harcsa különleges
tulajdonsága hogy obligát ragadozó lévén, nemcsak
élő halat zsákmányol, hanem más fehérjeforrásokat
is hasznosít. Ilyen fehérjeforrás lehet a békalárva,
ha a különböző békafajok éppen az adott tavat
választják szaporodásukhoz. Hasonló sorsra jutnak
a nagyobb testű vízi rovarok és lárváik is, mivel ezek
is a harcsa idősebb korosztályainak (kétnyarasok -
nak) a táplálékaként szerepelhetnek. A harcsák
végül is legnagyobb arányban a gyomhalakat
zsákmányolják, ezzel igen jelentős hasznot
hajtanak a tógazdának. A harcsa a három halfaj
közül az egyetlen, amelyet zsenge ivadékként, vagy

A csuka (Esox lucius), a süllő (Sander lucioperca) 
és a harcsa (Silurus glanis). Forrás: Internet
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előneveltként kihelyezve beiktathatunk egynyaras
polikulturát nevelő tavak termelési szerkezetébe
anélkül, hogy a haszonhal ivadék állományainkat
veszélyeztetnénk. Termé szetesen, ha nagyon nagy a
méretkülönbség, pl. zsenge pontyra helyezünk
nagyszámú előnevelt harcsát, ezek kárt okozhatnak
a pontyivadék állományban, azonban ha a
darabszámot és a méretet helyesen választjuk meg,
nincs ok a várható darabszám veszteség miatt
aggódnunk. 

A harcsa mellett a kárászok gyérítésére,
elsősorban a kárász ivadék elszaporodásának
megakadályozására csukát is telepíthetünk abban
az esetben, ha a tóban egyébként egy, vagy
kétnyaras pontyot helyezünk főhalként. Így az
egynyaras csuka nem okoz kárt a másod- és
harmadnyaras pontyállományban, nem képes
azokat utolérni. Ennek a ragadozó halnak a
hatékonysága azonban nem éri el a harcsának a
kárászállomány fogyasztására vonatkozó kedvező
hatását.

A csuka azokban az esetekben felbecsülhetetlen
értékű ragadozó, amikor minden erőfeszítésünk
ellenére valamely tóban nagy mennyiségű értéktelen
egynyaras kárász is terem és ezt az őszi halászatok
alkalmával be tudjuk tárolni teleltető, vagy raktár tóba.
A néhány dkg-os kárász állományra egy- vagy kétnyaras
csuka állományt helyezve, a télen is táplálkozó csukák
tavaszra maradéktalanul elfogyasztják a teljes kárász
állományt, miközben jelentős tömeggyarapodást érnek

el. Kedvező esetben akár megduplázhatják testtöme -
güket, értékes csuka biomasszává transzformálva a
megsemmisítésre szánt, értéktelen kárásztömeget
A transzformációs arány 5–10: 1-hez, tehát 5–10 kg
kárászból keletkezik 1 kg csuka többlet. Különösen az
egynyaras, 300–500 g-os csukák képesek hatalmas
tömeggyarapodásra a sűrű kárászállományon. Erre a
haszonvételre viszont a másik két ragadozó halfaj nem
képes.

A harcsa a kárász mellett a törpeharcsának is az
egyetle n hatékony ragadozója. Rendszeres
harcsatelepí téssel a rosszul halászható tavak nagy -
mértékű törpeharcsa fertőzöttségét is fel lehet
számolni néhány év alatt.

Ilyen esetben a termelési szerkezetet úgy kell
megtervezni, hogy tavasszal idősebb, kétnyaras
ponty korosztályokat telepítünk főhalként, ami alá
kétnyaras harcsát helyezhetünk ki. Ez a korosztály
már az idősebb törpeharcsákat is zsákmányul ejti,
az első nyaras ivadék állományokat pedig teljesen
felszámolja, megszakítva az állományok utánpótlási
vonalát.

A három lehetséges őshonos ragadozó halfaj
közül a süllő alkalmazási területe a legszűkebb. Ez
a kényes, a környezeti feltételekkel szemben
igényes faj a sűrűn telepített pontyos tavak zavaros,
oxigénszegény vizében nem mindig érzi jól magát.
A kárász, valamint törpeharcsa állományok
ritkításában sem hatékony. A szájába akadt kis
törpeharcsától, naphaltól szűk garatja miatt

A lehalászott gyomhal átlagos mennyisége régiónként három éves átlag. Az ország gyomhallal legfertőzöttebb
területe, a Dél-Dunántúli régió



könnyen megfullad. Ezzel szemben a razbóra
invázió ellen a süllő a leghatékonyabb biológiai
eszköz. A villámgyors mozgású, apró méretű raz -
bórát a harcsa csak éjjel, a tófenéken pihenő
állapotában képes zsákmányolni. A nagy
mennyiségű táplálékot igénylő csuka számára a
razbóra túl kevés energiát szállít, ezért a csukának
nagyobb keszegfélék, kis kárász ivadék jelenti az
ideális táplálékot. A süllő számára ezzel szemben a
megnyúlt testű, orsó alakú razbóra a szűk garat
miatt is ideális zsákmányállat. A süllő villámszerű
zsákmányszerzése miatt a razbóra nem tud
elmenekülni előle. Különösen hasznos a különböző
méretű razbóra állomány az előnevelt süllő ivadék
számára.

A razbóra-süllő ragadozó-préda kapcsolat
annyira kedvező a süllő tenyésztéséhez, hogy
napjainkban az igényes, süllőtenyésztéssel kifeje -
zetten foglalkozó gazdaságok razbórát telepítenek
tavaikba a süllő állományok folyamatos táplálék
ellátásának biztosítására. Ez néhány évtizeddel
ezelőtt, a razbórák betelepülése időszakában még
elképzelhetetlen volt. Akkoriban a halgazdaságok a
razbóra inváziót elemi csapásként élték meg a
zooplankton fehérje, és az ezzel arányosan
csökkenő pontytermések miatt. Ma már kezelni,
ezen túl hasznosítani tudják a tógazdák a razbóra
állományokat az igen értékes süllő állományok
termelésének növelésére.

Az egynyaras süllőnevelés hatékonyságának
nyomon követésére a dobóhálos próbahalászatok
nem alkal masak. A telepített razbóra állományok

viselkedése viszont jelzés
értékű a tógazda számára.
Amikor a raz bórák a
vízfelszín közelében
tartózkodnak, akkor is,
amikor a tóban
egyenletesen magas az
oxigénszint, ez a
viselkedés azt jelzi, hogy a
mélyben, alattuk tartóz -
kodó süllők ragadozása
elől menekülve
tartózkodnak a számukra
biztonságosabb felső
vízrétegben. Ez a jelzés a
tógazdát az egynyaras
süllőtermését illetően
bizakodással töltheti el.

A süllő-razbóra viszony
megítélésében tehát
lassan változik a helyzet,
ugyanis itt már nemcsak
arról van szó, hogy a
kivédhetetlen természeti
csapásként jelentkező
káros vadhal tömeget
kívánjuk vissza szorítani

és a ponty számára biztosítani a zooplankton
fehérjét, hanem tudatosan olyan helyzetet
teremtünk, hogy az értékes süllők számára
optimális táplálék viszonyokat alakítunk ki. Ma
még nincs elég adat arra, hogy ezt a két faj közötti
kényes egyensúlyt teljes biztonsággal kezelni
tudjuk, hiszen túltelepítve a razbóra állományt
magunk idézhetünk elő razbóra inváziót, alul
telepítve pedig a szezonban elfogyó razbóra
állomány a süllőnépesség éhezését eredményezi.
Mindkét eset előfordult már, ezért ezzel a
kérdéssel óvatosan kell bánnunk. Az ismételhető
és biztonságos razbóra és süllő telepítési
javaslathoz további, a süllő esetében táplálkozási,
a razbóra esetében pedig szaporodási-
populációdinamikai informá ciókra van szükség.

A témakör összefoglalásaként leszögezhetjük,
hogy a mesterséges halastavi ökoszisztémákban az
elsődleges termelők, az algák (primer produ -
censek) által megtermelt anyag és energia, illetve a
kívülről származó agrotechnikai beavatkozások
(trágyázás, takarmányozás) során bejuttatott
szerves energiák a táplálékszinteken (trofi tási
szintek) történő vándorlás során a haltenyésztők
számára nem kívánatos irányokba terelődhetnek,
eltérülhetnek a kívánatos tápláléklánctól,
energetikai útvonaltól. Ilyen esetekben időszakos
energiatorlódás, vagy zsákutca keletkezhet. A
haltenyésztő feladata ezen zsákutcák
kialakulásának a megelőzése, illetve kialakulás
esetén az energia visszaterelése a kívánatos
irányba.

126

A torlódó energia visszaterelése a rendszerbe
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HALTANI KONFERENCIA 

A Magyar Haltani Társaság 2011. március 18-án
rendezi meg a IV. Magyar Haltani Konferenciát,
amelyen a Kárpát-medence természetes vizeinek
kutatói számolnak be újabb eredményeikről. A
rendezvény házigazdája a Debreceni Egyetem Mező -
gazdaságtudományi Karának a Természetvédelmi
Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke (Debrecen,
Böszörményi út 138.).

Előadásokat elsősorban a következő témakörökből
várunk: természetes vizeink halfaunisz tikai vizsgálata,
a környezeti tényezők halközösségekre gyakorolt
hatásai, populációdinamikai vizsgálatok, taxonómiai és
nevezéktani, valamint természet- és környezetvédelmi
problémák. 

Előadónak 2011. január 30-ig lehet jelentkezni, a
tervezett előadás magyar nyelvű, mintegy 10–20 soros
kivonatának e-mailben történő egy idejű
megküldésével. A konferencia regisztrációs díja 6000
Ft, jelentkezési lapok az mhtt@ freemail.hu címen
igényelhetők.

CSUPASZTORKú GÉB (NEOGOBIUS
GYMNOTRACHELUS) AZ IPOLYBAN

A csupasztorkú géb első hazai előfordulását a
Szigetközben észlelték 2004-ben. A faj azóta a Duna
teljes magyarországi szakaszán és több folyónkban is
megjelent. Többen is feltételezték, hogy a gyorsan
terjedő faj valószínűleg már az Ipolyba is eljutott, ahol
eddig három gébfajt írtak le: a tarka gébet
(Proterorhinus semilunaris) 1984-ben, a folyami
gébet (Neogobius fluviatilis) 2005-ben és a
feketeszájú gébet (Neogobius mela nostomus) 2009-
ben.

Az MTA Magyar Dunakutató Állomás munkatársai
rutinszerű halállomány-felmérést végeztek az Ipoly
Szob és Ipolydamásd közötti (2–3. fkm) szakaszán
2009. október 15-én. Az igen alacsony vízállás kedvező
mintavételi körülményeket biztosított az elektromos

halászgép használatához, ennek ellenére a fogás nem
volt számottevő, összesen 7 halfaj jelenlétét mutattuk
ki egy 600 m hosszú szakaszon. A kifogott halak között
viszont megtaláltuk a csupasztorkú géb 2 példányát is,
amelyek standard testhossza 38 és 57 mm volt.
Mindkét példány a lassabban áramló, homokos aljzatú
mederszakaszokról került elő. Az újabb ponto-
kaszpikus gébfaj terjeszkedése a folyó felső szakasza
felé valószínű, és esetleges tömeges megjelenése
hatással lehet egyes bentikus halfajok állományára.

Weiperth András, Gaebele Tibor, 
Potyó Imre

A LÁPI PÓC (UMBRA KRAMERI) 
úJ LELőHELYEI A KIS-BALATON 
TERÜLETÉN

Munkacsoportunk, amelynek Staszny Ádám és

Keresztessy Katalin is tagja, 2006-óta kutatja a Balaton
vízgyűjtőjén előforduló védett halfajok állományait. E
munka keretében 2009. szeptember 12-én a Kis-
Balaton Vízvédelmi Rendszer két olyan helyszínén is
megtaláltuk a lápi pócot, ahonnan eddig nem volt
ismert. A Déli-keresztcsatornán (EOV X: 4186024, Y:
1298270) és a Hévíz-Páhoki-csatornán is (EOV X:
4185919, Y: 1298799) egy-egy négynyaras példányt
sikerült fognunk. A Kis-Balaton térségében nemrég
megjelent amurgéb (Perccottus glenii) veszélyes
vetélytársa a lápi pócnak, ezért az utóbbi lelőhelyeit
szeretnénk a jövőben is figyelemmel kísérni.

Végül megemlítjük, hogy a Hévíz-Páhoki-csatornán
lévő mintavételi helyünkön, amely a Hévízi-tótól mintegy

A Magyar Haltani Társaság hírei

Csupasztorkú géb (Harka Á. felvétele)

A lápi póc lelőhelye a Déli-keresztcsatornán 
(Ferincz Á. felvétele)



12, a Zala folyótól 1,6 km távolságra esik, a szúnyogirtó
fogasponty (Gambusia affinis holbrooki) 4 nőstény
egyede is előkerült.  

Weiperth András, Ferincz Árpád, 
Paulovits Gábor

TISZAI INGOLA (EUDONTOMYZON
DANFORDI) ÉS NÉMET BUCÓ 
(ZINGEL STREBER) A SZAMOS HAZAI
SZAKASZÁN

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

(NBmR) programja keretében 2009. november 22-én a
Szamos szamosangyalosi, a román-magyar határtól
mintegy 7 kilométerre lévő szakaszán végeztünk
haltani felmérést. A mintavételre kijelölt részen a folyót
fás vegetációjú természetes magaspart kíséri, a víz
közepes sodrású. A meder bedőlt fákkal szegélyezett, az
aljzat homokos-kavicsos, gyökerekkel benőtt, a
partoldal néhol alámosott, padmalyos. A mintavételre,
amely lefelé haladó csónakból, elektromos mintavevő
eszközzel történt, egy erős áradást követően, apadó
víznél került sor. 

Az NBmR előírásai szerint 400 m hosszan vett
almintából 14 fajt azonosítottunk, köztük egy kifejlett
tiszai ingolát és egy német bucót. Hajdan feltehetőleg
mindkettő élt a folyó magyar szakaszán is, de a múlt
század második felében a víz  nagymérvű
elszennyeződése következtében eltűntek. Tiszai ingola
a Szamos hazai szakaszáról az utóbbi 50 évben
egyáltalán nem került elő, és a német bucó
előfordulásáról is csak közvetett adatunk volt. Az 1989.
évi észlelés egy halásztól származik, aki a folyó
torkolati szakaszán találkozott egy valószínűleg
Tiszából felúszó példányával.

A romániai rendszerváltozást és az ipar leépülését
követően jelentős mértékben csökkent a folyó
szennyezettsége. A Nagybánya melletti Aurul
bányavállalat zagytározójából 2000 januárjában
kizúdult cianidos ipari szennyvíz ugyan súlyos károkat
okozott a Szamos  élővilágában, de az átlagos
vízminőség lényegesen kedvezőbb a korábbinál. Nagy
valószínűséggel ennek köszönhető, hogy napjainkra
már ezek az érzékeny fajok is megjelentek a folyóban.

Halasi-Kovács Béla

FESTÉKHIÁNYOS HALAK

Halainkban négyféle festékanyag vagy más szóval
pigment képződik. A barnásfekete mela nin, a sárga
xantofill, a vöröses eritrofill és a gyöngyházfényű
guanin. Rendkívül ritkán fordul elő, hogy a szervezetük
egyiket sem tudja közülük előállítani, ekkor
beszélhetünk igazi albinizmusról. Gyakoribb a
részleges albinizmus, amikor csak egy, kettő vagy
három hiányzik a pigmentek közül. Kifejezetten
halakra jellemző rendellenesség gyöngyházfényű
guaninnak a hiánya, amit alampiának nevezünk. A
görög eredetű szó fénytelenséget jelent, és arra utal,
hogy az ilyen halak elvesztik ezüstös csillogásukat. Az
erősen pig mentált, sötét színű halaknál (pl. harcsa,
lápi póc, réticsík) ez nem feltűnő, legföljebb a hasuk
kevésbé fehérlik, de az úgynevezett fehérhalak (pl.
bodorka, küsz, kárász, keszegfajok) meglehetősen
furcsa látványt nyújtanak.

A Tisza-tóból előkerült alam piás bodorka (Rutilus
rutilus) bőre átlátszó vagy legalábbis áttetsző, mert
hiányoz nak belőle a fényt tükörként vissza verő gua nin -
kristályok. A fénysugarak egy része a vékony csont- és
izomrétegen is képes áthatolni, ezért sejlik elő a
vérerekkel gazdagon behálózott kopoltyú, a test
tengelyében végighúzódó gerincoszlop, valamint a
hasüreg felső részén elhelyezkedő kétrészes
úszóhólyag, melynek lefelé hajló hátsó kamrája alatt a
béltartalom sötétlik.
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Mintavételi hely a Szamoson Szamosangyalosnál 
(Halasi-Kovács B. felvétele)

Alampiás, azaz fénytelen bodorka, amelynek bőréből
hiányoznak a gyöngyházfényű guaninkristályok 

(Harka Ákos felvétele)
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Másik fényképünk egy Hármas-Körösből fogott,
ugyancsak alampiás, de a bodorkánál termetesebb
ezüstkárászt (Carassius gibelio) mutat be. A 35–40
dekás hal testszövetei már vastagabb réteget alkotnak,
amelyen kevesebb fény hatol át, ezért belső szervei
rejtve maradnak, csak a kopoltyúja tűnik át a
kopoltyúfedőn. A guanin hiánya miatt ez a példány is
fénytelen, a barnás fekete melanin azonban a pikkelyek
zömén, a farokúszó és farkalatti úszó hártyáján is jól
látszik, bizonyítva, hogy festékhiánya csak részleges.

Harka Ákos, Sallai Zoltán

Ezüstszín nélküli ezüstkárász, pikkelyein csak 
a melanin sötét színe látszik (Sallai Zoltán felvétele)

A
Vidékfejlesztési Minisztérium Kossuth Lajos téri
székházának árkádjai alatt a hazai agrárium -
fejlődés történetének jeles alakjait ábrázoló

szobrok és domborművek találhatók. Ezek közé
tartozik az egykori Vízgazdálkodási Önálló Osztály
kezdeményezésére elkészített és 2002. március
havában felavatott Kvassay Jenő-szobor. Kvassay Jenő a
földművelésügyi tárcán belül többek között a
Kultúrmérnöki Intézmény, továbbá az Országos
Halászati Felügyelőség megszervezője volt. Közel
három évtizeden keresztül állt az állami vízügyi
szolgálat élén, és hivatali ideje alatt született meg a

vízjogi törvény (1885. évi XXIII. tc.), valamint a legelső
egységes halászati törvény (1888. évi XIX. tc.).
Sajnálatos, hogy Kvassay Jenő szobrát évekkel ezelőtt
vandálok megrongálták, a bronz szobor szemüveg
részét letörték és eltüntették. A szakmailag illetékes
Területi Vízgazdálkodási Főosztály részéről köteles -
ségünknek éreztük a szobor mielőbbi helyreállítását, a
Minisztérium Vezetése szerencsére ebbéli
törekvéseinket támogatta. Lapis András, az alkotást
jegyző szegedi szobrászművész 2010. október 16-án
pótolta a szobor hiányzó bronz öntvény szemüvegét. A
helyreállítást a halász szakma és a vízügyi szolgálat
nevében is köszönjük!

Udvari Zsolt

A Kvassay-szobor helyreállítása 
a Vidékfejlesztési Minisztérium 

oszlopcsarnokában 

Kvassay-szobor újra az eredeti fényében

Lapis András, a mű készítője



A
Halászat 1960. IV. negyedévi számaiban
„kulminált” az a vita, amelyet a tógazdasági
kihelyezési normák új szemléletű meg hatá -

rozásáról Woynarovich Elek még az év áprilisában
megjelent, A halastó-népesítés új útjai c. cikkével
indított el.

Miről is folyt ez a vita? Arról az ajánlásról, hogy a
természetes hozam dinamikus kezelésével, a népesítések
számításának alapja a ponty növekedési képessége és az
elérendő magas hozamcél kellene, hogy legyen.  A vita -
indító szerző szavaival: „A ponty, melyet a tavakba
kihelyezünk, aktívan bekapcsolódik a tó szerves -
anyag forgalmába, nemcsak „elfogyasztja a
rendelkezésre álló természetes táplálékkészletet”,
hanem életműködésével a szerves anyag-termelést is
elősegíti és a szerves anyag körforgását meggyorsítja.
A népesítés sűrű sége tehát döntő a tóban felépített
szerves anyag mennyiségére is. Más szóval ez azt is
jelenti, hogy a ritka népesítéssel nemcsak a meg nem
evett táplálék vész kárba, hanem a tó potenciális
termelését sem használjuk ki. Tehát a halastó sokkal
kevesebb szervesanyagot s hozamotógazdában –
hacsak tudat alatt is – él a tapasztalati úton nyert
gondolat, hogy a pontytermés nagysága elsősorban
az intenzív műveléstől, más szóval az alkotó ember
beavatkozásától függ. Sokszor kifejtettem már én is,
hogy hiába trágyázunk a legmodernebb módszerek -
kel, ha nem tettünk elég pontyot a tóba. Az intenzív
takarmányozáshoz is sok halszáj kell… Bátran célul
kell kitűzni az 5–6–8–10 mázsás tiszta terméseket.
(Vigyázat! A mennyiségek katasztrális holdra, nem
hektárra vonatkoznak, vagyis a mai átlagos tógazdasági
pontyhozamok többszöröséről volt szó! – P. K. megj.)
Ennek megfelelően, az optimális növekedés szem előtt
tartásával – kell a tavakat népesíteni. A kihelyezett
halszámhoz méltóan kell trágyázni és  takar -
mányozni. Természetesen egyik beavatkozásnál sem
a mennyiségre, hanem inkább a minőségi munkára
törekedjünk. Például kár volna több takarmányt adni
egyszerre, mint amennyit a pontyok 6 órán belül
elfogyasztanak. De a nagyobb pontyokat már
májusban is lehet intenzíven takarmányozni...”

A korszak halászati főteoretikusa, Erős Pál olyan
hosszú okfejtéssel reagált, hogy azt apró betűkkel szedve is
csak több részletben közölte a lap. Woynarovich is több
lapszámban tért vissza a témára. Igazi vita azonban nem
alakult ki az egymásra többszörösen is elismerőleg
hivatkozó szerzők között. (Lehet, hogy a vita igazából arról
szólt, mennyire szükségesek egyáltalán az ún. termelés -
biológiai vizsgálatok, kutatások?)  Idézzünk Erőstől is: „…
a takarmányegyüttható a természetes hozam
nagysága és a takarmányozás mérvétől függő
változó érték. Eszerint a takarmányozás mérvének
megvolna a leggazdaságosabb pontja és a
takarmányozás gazdaságosságának határai, ha a
természetes hozam értékét előre ismernénk. Erre

építve pontos számításokkal megállapíthatnánk a
tóban feletetendő takarmánymennyiséget. A termé -
szetes hozam értékét azonban csak a lehalászás
eredményéből tudjuk kellő biztonsággal, eső után
köpönyegként, az elmúlt tenyészidőre utólagosan
visszaszámítani…Jövendő feladatunk mesterségesen
irányítani a természetes hozamot, hogy nagyobb
ingadozásoktól mentesen, a kívánt értéket érje el…”   

Az októberi Halászat vezércikként közli Woynarovich
A jövő év nagy termésére már most kell gondolni! c.
írását. A szerző ebben arra tesz javaslatot, hogy a
halgazdaságok egy-egy mintatóban tegyenek kísérletet a
magas hozam elérésére az ismertetett népesítési
koncepció szellemében: „…Mindenek előtt ki kell
választanunk azt a „mintatavat”, ahol el akarjuk
érni a nagy termést. Ez ne legyen az eddigi
tapasztalat szerint a legjobbnak vélt tó, amiben már
volt 5–6 mázsás termés, mert próbálkozásunk nem
lesz meggyőző sikerű,… ha sikerül. De ne is legyen a
gazdaság legrosszabb vízellátású, legelhanyagoltabb
tava, mert itt esetleg más, közvetett tényező hatására
szenved igyekezetünk hajótörést. Legjobb, ha a
közepes nagyságú és hozamú tavak egyikét
választjuk ki erre a célra…”

Néhány lapoldalnyival odább a tsz-halgazdaságok
mentora, Pöschl Nándor nyílt levelet intéz a „Kedves
Elnök – Agronómus – Főkönyvelő Kartárshoz”, abban
hívja fel figyelmüket a Halászat hasábjain lezajlott vitára,
a magasabb népesítések alkalmazására a nagyobb
hozamok elérésére.

Visszatérve az októberi lap elejére, a vezércikkel
szemben, a borító belső oldalán látott napvilágot
Mitterstiller József óvatos kritikája, amely talán közelebb
áll napjaink, mint az ötven év előtti szakmai közvélemény
szemléletéhez. Idézzük hosszabban!

„…a dr. Woynarovich által bevezetett és javasolt
hozamemelés bár törekszik a tó természetes
életfeltételek adta lehetőségeit a legmesszebbmenőkig
kihasználni, ugyanakkor az árutermelésben a
halastó biotópjának jelentőségét a múltéval szemben
csökkenteni fogja. A nagyobb népesítés ugyanis bár
jobban kihasználja a természetes táplálék
mennyiségét és ezzel a tóban nagyobb termelést aknáz
ki, mégis a fejlődés, vagyis a súlygyarapodás ütemét
s vele a kitermelhető tiszta halsúlyt jobban kötni
fogják az adagolt mesterséges takarmányminőségek
is. Minden bizonnyal a termék, vagyis a halhús
minősége is jobban függ majd az adagolt
 takarmánytól.

A 8–10 q-s tiszta termésekkel a tó hasonlóvá válik
ahhoz a hizlaló telephez, amelyen a tér adott -
ságainak legteljesebb kihasználásával igyek szenek a
legjobb takarmányhasznosulást biztosítani. Vagyis a
tógazda, aki eddig azzal a tudattal takarmányozott,
hogy a több év gyakorlatában (visszaszámítással)
kimutatott természetes hozam mellé etetett, a jövőben
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a már előre kitűzött nagyobb tiszta halhúshozamot
biztosító felemelt takarmánymennyiséghez igyekszik
kihasználtatni a trágyázással növelt természetes
táplálóanyag mennyiséget.

A fokozott termelésben ezek szerint a természetes és
mesterséges takarmányok jelentősége és vele bizonyos
mértékig élettani szerepe is módosul. Előre lépnek a
folyamatosan adagolt mesterséges takarmányok,
melyek hatása valószínűen annál is inkább jobb
eredményekhez vezet, minél inkább sikerül velük a
természetes táplálékot kihasználtatni. Adott esetben a
termelés igényeinek megfelelően az adagolt takar -
mányok összetételben és táplálóértékben meg fogják
közelíteni a természetes táplálék összetételét is…”

A vitát és annak gyakorlati vonatkozásait néhány
év múlva az amur és a két busafaj honosítása és

megjelenése tógazdaságainkban új dimenzióba
helyezte. A táplálékpiramis más szintjeit fogyasztó,
eltérő növekedési erélyű, a piacon más áron érté -
kesíthető halfajok jelentek meg a ponty mellett.
A poli   kultúra és a költséghatékonysági kívánalom
jelent kezése olyan sok ismeretlenes feladványt adott
a halászat elméleti művelőinek, amelynek megoldása
azóta is várat magára.   

Sajnálatos külső körülmény is hozzájárult a vita
megszakadásához. A lap decemberi számában közlemény
tájékoztatott arról, hogy a Halászat „a továbbiakban
takarékossági okok miatt nem jelenhet meg”. Akkor még
nem lehetett tudni meddig, de végül csak egy évig tartott
a kényszerszünet: 1962-től ismét folyamatosan jelent meg
a lap.

Dr. Pintér Károly

2010. november 12-én hidrobiológiai tárgyú
tudományos-ismeretterjesztő fórumot rendezett
Tiszafüreden a helyi Magyar CHIRODON Alapítvány.
A tudomány hónapja alkalmából tartott ünnepi
rendezvény díszvendége a hazai hidrobiológus-képzés
elindítója, dr. Woynarovich Elek professzor úr volt.
A 95. életévét november 14-én betöltő nemzetközi hírű
szak ember életművét egykori tanítványa, dr. Dévai
György, a Debreceni Egyetem ma már ugyancsak
nyugalmazott professzora méltatta. Laudációját a
következő szavakkal zárta: „Tanításodat és emberi
példádat nem feledjük. Büszkék vagyunk arra, hogy
tanítványaid és szerény követőid lehettünk.” 

Dr. Harka Ákos a Pisces Hungarici új kötetét
átadva gratulált az ünnepeltnek, dr. Nagy Sándor
Alex ünnepi megemlékező cikkének záró sorait
idézve abból: „A Magyar Haltani Társaság nevében
őszinte tisztelettel köszöntjük a 95 éves
Woynarovich Elek professzort, társaságunk egyik
alapítóját, immár tiszteletbeli tagját, mindannyiunk
szeretett Lexi bácsiját. Kívánunk neki erőt,
egészséget és további boldog, alkotó éveket.”

Válaszában dr. Woynarovich Elek professzor úr
megköszönte a jókívánságokat, egyben megragadta az
alkalmat, hogy most is szót emeljen a vízi élővilág
érdekében. Keményen bírálta vizeink elszennyezőit,
töretlen elszántsággal folytatva azt a küzdelmet, amely
egész életét jellemezte. 

Az ünneplés után annak a pályázatnak az eredmény -
hirdetése következett, amelyet a fórum rendezői még a
múlt évben írtak ki hidrobiológiai kutatásokban részt
vevő középiskolások, valamint BSc-, MSc- és PhD-
hallgatók számára. Az eredményeket dr. Kátai János
professzor, az alapítvány kuratóriumának elnöke
hirdette ki. A négy nyertes – Nyeste Krisztián, Horváth

Gergely, Szalay Petra Éva és Farkas Anna – ötperces
kiselőadásban ismertette pályamunkáját.

A program dr. Harka Ákosnak, a Magyar Haltani
Társaság elnökének előadásával folytatódott, amely az
időjárásnak a halászzsákmányra, az előkerülő fajok
számára és a halszaporulatra gyakorolt hatását elemezte.
A záró előadásban dr. Nagy Sándor Alex, a Debreceni
Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének a vezetője
személyes élményei alapján, nagyszerű diaképekkel
illusztrálva mutatta be Brazília nagy folyamrendszereit és
legfontosabb halait.

Végül a résztvevők megtekintették Fehér Zoltán
festményeit, amelyek közül nem egynek a víz volt
ihletője, ekképpen kapcsolódva a rendezvény
témájához.

Dr. Jakab Tibor titkár
Magyar CHIRODON Alapítvány 

Woynarovich Elek professzor úr 
köszöntése Tiszafüreden

A Haltani Társaság nevében Harka Ákos köszönti
Woynarovich Elek professzor urat 

(Farkas István felvétele)



2010. szeptember 24-én immáron harmadik éve
vett részt a Halgazdálkodási Tanszék a Kutatók
Éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatban.
A Tanszék rendkívül fontosnak tartja, hogy a jövő
generációját megismertesse a vizek lakóinak sejtelmes
világával. Ami az ember számára kevésbé ismert az
mindig is érdekelte az emberiségét. Ebbe a sokak
számára fantasztikus világba kalauzolt el a mintegy
200 látogatót a Halgazdálkodási Tanszéken található
„megállóhely”, amely igen sokoldalú programot
biztosított az odalátogató ifjúság számára. A meg -
állóhelyen Szabóné Béres Beatrix és Szentes Katalin
fogadta és látta el információval az idelátogatókat.
Nagy látványosságot jelentett a „zebradániós” labor
megtekintése, ahol Csenki Zsolt és Kovács Róbert
bemutatta, hogy a halak milyen fontosak a világon
megjelenő új gyógyszerek kutatásában és a környezet -
védelemben. Meddig élnek a halak? Ez mindig minden
gyermek számára felvetődő kérdés. Erre próbáltunk
választ adni a következő helyszínen, ahol a pikkelyek
segítségével vizsgáltuk meg a halak életkorának titkait
Staszny Ádám közreműködésével. Hazánkban több
mint 70 halfaj él a természetes vizekben, azonban
ennek töredéke ismert az átlagember számára. Dr.
Müller Tamás kolléga segítségével bemutattunk
néhány védett vagy ritka halfajt, amely Magyarországon
fontos természeti értéket képvisel. A hazai halakon
kívül érdekességképpen bepillantást nyerhettek a
látogatók egy tengeri korallzátony élővilágába, amelyet
a búvárkodással is foglalkozó Béres Tibor és Nagy
Krisztián élménybeszámolói színesítettek. Pihenés -
képpen a látogatókat is bevontuk a „munkába”, ezért a
kézműves állomáson töménytelen mennyiségű halat
lehet hajtogatni, gyurmázni, rajzolni, színezni,
csipeszelni és ragasztgatni. A munka előkészítésében
Raboczki Éva jeleskedett, míg a gyerekeket Bakos
Katalin és Kánainé Sipos Dóri várta a közös
kikapcsolódásra. Kotrik László irányításával egy, a
Tanszék által készített televíziós sorozat helyszíni
vetítésére is sor kerül, „Hal a vízben” címmel, amely a
halgazdálkodás hazai rejtelmeit hivatott megismertetni
a látogatók számára. Miből is lesz a kishal? Erre a
kérdésre Dr. Horváth Ákos adott választ, bemutatva,
hogyan fejlődik a kishal, védett körülmények között,
míg eléri a „születés” pillanatát, azaz kikel az ikrából.
Az idelátogató gyerkőcök tudását is felmértük, így a
Mészáros Erika és Buza Eszter vezette állomáson
furfangos és érdekes kérdéseket tettünk fel, a helyesen
válaszolók pedig számos nyereménnyel gazdagod -
hattak. A halak szomszédságában élő kígyók és
teknősök megtekintésére és kézbe vételére is lehetőség
nyílott Panker Máté hüllőszakértő segítségével.

A túra végén a sok tanulás itt is meghozta
gyümölcsét, és minden látogató számos különleges,
szálkamentes halfalatkát kóstolhat, megízlelve ezzel a
Farkas Anasztázia és Kovács Éva által elkészített
ínyencségeket. A konyhai ínyencségeket a Szarvas-Fish
Kft. afrikai harcsa saslikjából, az Öko 2000 Vállalkozás
füstölt pontyából, a Győri Előre HTSZ halfasírtjából és
halpástétomából, ill. a Hungaroshrimp Kft füstölt
lazacából készítettük. A látogatás végén minden
gyermek rengeteg új élménnyel, játszva tanulva,
továbbá nem elhanyagolható módon ajándékkal és teli

hassal távozhatott a Halgazdálkodási Tanszék
épületéből. A program koordinálásáért Dr. Urbányi
Béla és Dr. Bokor Zoltán volt a felelős.

Dr. Bokor Zoltán – Dr. Urbányi Béla
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Blikk: „Kifogta, majd vissza -
dobta a 25 kilós pontyot”. A
kökényi Kudlimann Zsolt (33)
akkora tőpontyot akasztott
horogra, amivel nemcsak a helyi
rekordot döntötte meg, de való -
színűleg az idei országos csúcsot
is. A hal 25,1 kilót nyomott a
mérlegelésnél. A zsákmány egy
két hete etetett helyen akadt
horogra, csali egy nem kukorica
alapú NASC bojli volt. A
horgásznak több mint húsz percig
kellett fárasztania, mire végre
partra került az ereje miatt
Tornádó névre keresztelt jószág. 
A pontyon látszott, hogy 18–20 éve
lehet lakója a malomvölgyi I-es
tónak, és jónéhányszor találkozott
már horoggal. A „Fogd meg és
engedd vissza” mozgalom
jegyében visszakerült a vízbe,
hogy más szerencsés is
kifoghassa.

• • •

„Kevés halat eszünk” –
Magyar Nemzet. Már heti
egyszeri fogyasztás is elég lenne.
Késlelteti a szellemi hanyatlást,
gátolja az érelmeszesedést és
csökkenti a magas vérnyomást a
rendszeres halfogyasztás –
halhattuk Machay Tamástól, a
Semmelweis Egyetem I. sz.
Gyeremek Klinika professzorától
a budai Régi Sípos Halászkert és
Étteremben. A tájékoztatóra az
adott okot, hogy ez az étterem a
„Halra magyar, halra bor”
halételfőző versenysorozat első
győztese. A professzor hang -
súlyozta: a telítetlen zsírsavak –
például az Omega 3 – alapvető
szerepet játszanak a magzatok és
az újszülöttek fejlődésében, ezért
a várandósoknak és a szoptató
anyáknak fontos tápanyagok.
Emellett, ha a gyerek már
három-négy hónapos korától kap
ezekből a húsokból, elkerülhető
az allergia kialakulása. A szak -
ember szerint napi 10 deka -
gramm fedezi a fehérje
szükségletünket, ráadásul a rák
kialakulásának esélyét is

jelentősen csökkentheti. Banai
János, a Honvéd Kórház Állami
Egészségügyi Központ pro -
fesszora emlékeztetett arra, hogy
a hal húsa laza szövet szere -
kezetű, könnyen emészt hető,
ráadásul alacsony az energia -
tartalma és ideális a fehérje- és
zsírösszetétele. Jó kiegészítője
lehet a fogyást szolgáló diétának
és jótékonyan hat az
emésztőszervi betegekre is.
Szemben az egyéb állati eredetű
termékekkel, a halak szerveze -
tében lévő nagy mennyiségű
telítetlen szírsav megkönnyíti az
emberi sejtek közötti kapcsolat
kialakulását. Japánban 2005 óta
törvény írja elő, hogy minden
iskolás gyerek naponta fogyasszon
a tápláló halhúsból. Ezért ott
szinte ismeretlen a szívinfarktus
vagy az érelmeszesedés.

• • •

Magyar Hírlap: „Hal pén teket
vezetnének be”. Az egészséges
halételek fogyasztását szeretnék
népszerűsíteni az éttermek.
Legyen a Torkos csütörtök után
Halpéntek – ezt szeretnék azok a
vendégősök és haltermelők, akik
egy halételfőző versennyel
népszerűsítik a halfogyasztást,
egyelőre csak Buda pesten, mondta
Lévai Ferenc szervező. Ezt
nemcsak a vendéglősök, hanem az
orvosok is sürgetik. Szívbarát a hal!
A legzsírosabb halban is kevesebb
ugynevezett telített szír van, mint
például a legszegényebb sertés-
vagy marhahúsban. Ezért a
koleszterin szint és a triglicerin
szint befolyásolásában nagyon
kedve zőek, hívta fel a figyelmet
Pados Gyula, a Szent Imre
Kórház főorvosa.

„A halfogyasztás népszerű sí -
tése is része a vidék -
fejlesztésnek” – Magyar Hírlap
A kiváló magyar hal és a jó
minőségű magyar bor jótékony
élettani hatására kívánják
felhívni a figyelmet a „Halra
magyar, halra bor” című ver -
seny sorozat szervezői. Minden
hónap első péntekén öt-öt
étteremnek kell elkészítenie
valamilyen előre meghatározott
halételt, s felszolgálnia hozzá
illő magyar bort. A nyertes
továbbjut, így a következő
hónapban másfajta halétel
készítésében mérheti össze
tudását más étermekkel. Az
értékelés szempontjai közé
tartozik, hogy az étel összetevői
honnan származnak. Így
kívánják nép szerűsíteni a
magyar alapanyagokat is.

• • •

„A halfogyasztást népszerű sí tik
a gyomaendrődi versenyen” –
Hevesi Hírlap.

Hazai és külföldi versenyzők
is bogrács mellé állnak Gyoma -
endrő dön. A tizenkettedik alka -
lommal megrendezendő nemzet -
közi halfőző verseny fontos
szerepet tölt be a halfogyasztás
népszerűsítésében. A rendez vény -
ről Varga Zsófia főszervező
nyilatkozik. A gasztronómiai ren -
dezvény ek mindenképpen
rámutatnak arra, hogy a hal
sokkal többféle módon elkészít -
hető, mint ahogyan az a
köztudatban él. E nemzetközi
halfőző fesztiválon tapasztalható
a széles skála, a változatos íz -
világ. Ha nemcsak a halászléről
vagy a halpaprikásról szól a
dolog, akkor talán még többen
odafigyelnek az egészséges
táplálkozás részét képező hal fo -
gyasz tásra. A hazai ízek mellett
más nemzetek gasztronómiájába
is bepillantást nyerhetünk a
versenyen. Több mint negyven
hazai és külföldi a résztvevő.

Dr. Dobrai Lajos

Hazai
LAPSZEMLE
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SZABÁLYOZOTT „BIOHAL”
TERMELÉS. Az Európai Bizottság
Tengerügyi és Halászati Főigaz -
gató ságának kiadványa felhívja a
figyelmet az „öko-akva kultúra”
szabályozására. Az öko- akva -
kultúrára – az ökológai mezőgaz -
dasághoz hasonlóan – valamennyi
tagállamra nézve közös szabályok
vonatkoznak, mivel 2010. július 1-
jén hatályba lépett az ökológiai
akvakultúrás termelésre
vonatkozó minimális szabályokat
megállapító 710/ 2009/EK
rendelet. Ez véget vet annak az
Európai Unió területén fennálló
áldatlan helyzet nek, hogy az
ökológiai tenyésztés szabályait a
tagállamok vagy szakmai egye -
sületek határoz zák meg, és ebből
kifolyólag jelentős különbségek
adódhatnak. Mostan tól fogva az
európai „öko-akva kultúra” címke
ugyan azon terme lési szabályok -
nak megfelelő halakon, puha -
testű eken és rák féléken kerül
feltüntetésre. E sza bályok külö -
nösen azon fognak őrködni, hogy
az ökológiai terme lésű tenyésztő -
egységek szigo rúan el legyenek
különítve azoktól, amelyek nem
felelnek meg ezeknek a normák -
nak. Garan tálják azt is, hogy a
tenyésztési körülmények bizto -
sítják az állatjóléti előírások
betartását. A ketrecek és a halas -
tavak népesítési sűrűsége ezek
szerint sokkal alacsonyabb, mint
a hagyományos telepeken. Az öko-
akvakultúra szabályai kötelezően
előírják a szaporítás természetes,
hormonális serkentés nélküli

módszereinek alkalmazását.
Megkövetelik, hogy a takarmány
ökológiai normák nak meg -
felelően kerüljön elő állításra, vagy
fenn tartható módon kitermelt
vadon élő állo mányokból
származzék. Euró pában jelenleg
123 olyan akvakultúrás termelő -
egység van, amely rendelkezik
ökológiai tanúsítvánnyal, ezek
állítják elő mintegy felét a világ
ökológiai akv a kultúrás terme lésé -
nek. A leg nagyobb mennyiségben
termelt faj a lazac. Halászat és
 akva kultúra Európában, 2010.
november.

* * *

MIT TERMELNEK A BOL GÁ -
ROK? A társadalmi-gazdasági
változások Bulgáriában talán még
nagyobb mértékben alakították át
a halászatot és a lakosság hal -
fogyasztását, mint Kelet-Európa
más országaiban. A több mint 120
ezer tonnás éves zsákmányt elért
óceáni halászati flotta megszűnt
létezni. A Fekete-tengeri zsák -
mány 20 ezer tonnáról 10 ezer
tonnára esett, 2008-ban már 7664
tonna volt, aminek felét a részben
export célokra kitermelt tengeri
csiga teszi ki. Az édesvízi halászat
1988-ban még közel 20 ezer
tonnával járult hozzá a lakosság
ellátásához, 1999-ben már csak 3
ezer tonnával. Mindezek eredő -
jeként a 80-as évek végén még 8
kg/fő/éves halfo gyasztás a 90-es
évek első felére 2–2,5 kg-ra, az
ezredfordulóra pedig 4 kg alatti
értékre csökkent. A növekvő

import mellett a javulás a
dinamikusan fejlődő akva kul túra
bővülésétől várható. E termelési
mód produktuma a 2003. évi
2898 tonnáról 2009-re 8215
tonnára emelkedett. A nyilván -
tartott 218 halgazdaságból 151
elsősorban pontyfélékkel, 62
pisztránggal, 4 tokfélékkel és 1
recirkulációs telep barramun -
dival foglalkozik. Eurofish
Magazine, 6/2010.

* * *

KORMORÁN VIZSGÁLATOK.
Lengyel kutatók (B. Wziatek, A.
Martyniak, K. Stanczak, P.
Hliwa) öt egymást követő szezon -
ban, március és november között
részletesen vizsgálták a kor -
moránok táplálékát a Wloc laweki
víztározón. A 7000–7500 hektáros
víztározón 2000-ben jelent meg
az első kormorán fészektelep. A
vizsgálatok utolsó évében, 2009-
ben a fészkelő párok száma 1750
volt, ehhez jött még a 120 nem
fészkelő madár és a szezon végén
számolt 3040 felnevelt fióka. Ez a
madár tömeg becslések szerint
mintegy 365,8 tonna halat
fogyasztott el. A vizsgálatok során
a kormoránok táplálkozási
preferenciáit igyekeztek tisztázni,
illetve arra keres tek választ, hogy
azok milyen irányba n befolyá -
solják  a horgász célú halgazdál -
kodású víztározó halállományát.
A táplálékot alkotó halfajok meg -
határozása a madarak által
kiöklendezett halmarad ványok -
ban található csontképződ mények
(garatfogak, otolitok) segítségével
történt. A mintákat a fészkelő és
az éjszakázó helyeken egyaránt
gyűjtötték. A köpetekben talált
csontképződmények mérete
alapján az elfogyasztott halak
nagysága is megállapítható volt.
Az adatokat összesítve kiderült,
hogy  a madarak tápláléka igen-
csak vegyes összetételű volt,
abban 20 halfaj szerepelt. Az öt
szezont átlagolva számították ki
az egyes fajok súlyszázalékát a
teljes táplálék biomasszában.
A két domináns halfaj a vágó -
durbincs és a sügér volt, 29,4,
illetve 24,4 súlyszázalék kal.

Miről számol be
a külföldi sajtó?
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Jelentős volt még a bodorka
(11,9%) és az ezüstkárász
(10,9%) részaránya. Az utóbbi
években inváziós módon terjedő
gébfélék bár a darabszámot
illetően 5,4%-ot képviseltek,
súlyszázalékban csak jelenték -
telen szerepet (0,2%) játszottak a
táplálék biomasszában. A hal -
gazdálkodási szempontból értékes
fajok részaránya a követ kező volt:
jász – 2,7%, fogassüllő – 2,3%,
balin – 1,7%, csuka – 1,3%.
Statisztikailag jelentős szezonális
különbségeket is sikerült kimu -
tatni. Tavasszal a pontyfélék
domináltak (33,6– 35,9%). A raga -
dozó halfajok legnagyobb rész -
arányát (9%) júniusban mutatták
ki. A nyári hónapokban egyér -
telmű volt a sügér dominanciája
(43,6%). A reofil halfajok
részaránya ősszel volt a leg ma -
gasabb (22,7%). Általános
megállapítás volt, hogy a víz -
tározón a kormoránok a fenék-
lakó halfajokat preferálták. Bár a
gazdasági szempontból jelentős
halfajok viszonylag kis értékeket
képviseltek a kormoránok táp -
lálék összetételében, a szerzők
kiszámították, hogy a madarak
által okozott fogható-állomány
csökkenés ellensúlyozására 980
ezer zloty (mintegy 70 millió Ft)
értékű többlettelepítés kellett
volna a 2009-es szezonban.
Ekkora volt ugyanis a piaci értéke
az elfo gyasztott csuka-, fogassüllő-
, balin- és jászivadéknak. Komu -
ni katy Rybackie, 5/2010.

* * *

 GÖRÖGORSZÁGI EZÜST KÁ -
RÁSZOK. Az észak-nyugat- görög -
országi Pamvotis tó gyno geneti-
kus szaporodású ezüst kárász
(Carassius gibelio) állomá -
nyában 2–3%-os mennyiségben
tejes példá nyok is előfordulnak.
A cito genetikai vizsgálatok szerint
a populációban az összes ikrás
példány triploidális volt (156–162-
es kromoszómaszám), míg a
tejesek közt triploidális (156–158-
as kromoszómaszám) és tetra-
 ploidális egyedek (200–214-es
kromoszó ma szám) is akadnak.
Laboratóriumi körülmények közt

termékenyítési kísérleteket végez -
tek. Amikor a tóból származó
nőstények ikráját az ugyanonnan
szárm azó hímek tejével termé-
kenyítették, életképes, de kizáró -
lagosan nős tény utódokat kaptak.
Összehasonlítva azonban az
aranyhal (Carassius auratus)
hímek tejével végzett kísérletek -
kel, az ezüstkárász tejesek
kevésbé termékenynek bizo -
nyultak, s e vonat kozásban jelen -
tős egyedi változékonyságot
mutattak. Jour nal of Fish
Biology, Vol. 77, Issue 3.

* * *

EGYRE TÖBB FÉLE „KA VIÁR”.
A világ kaviártermelése hosszú
időn át mintegy 90%-ban három a
Kaszpi- és a Fekete-tengerben élő
halfaj, a viza, a vágótok és a
sőregtok sózott ikráját jelentette.
Később, a XIX. század végén Észak-
Ameriká ban is meg kezdődött a
hegyes orrú tok és a fehértok
állományok e célból történő
hasznosítása, majd az ugyancsak
amerikai lapátorrú tok ikrájából is
készült kaviár. Nyugat-Európában
a napjainkra már majdnem
kipusztult atlanti tok kínálta a
kaviárkészítés lehetőségét. A XXI.
század elején a kaviár piacán
miközben folyamatosan csökken a
természetes tokállományoktól
szár mazó termék mennyisége,
egyre nép sze rűbbé válik az akva -
kultúrában tartott tokféléktől nyert
kaviár. A „tenyésztett” kaviár
termelését jelenleg évi 80–100
tonnára teszik, vagyis a „ter -
mészetes” kaviár több mint 4-
szere  sére. A köz  nyelvben a kaviár
kifejezést gyakran használják
lazac félék, pontyfélék, csukafélék
és egyes tengeri halfajok sózott
ikrájára is. Ezekben az esetekben a
halfaj megjelölése elenged -
hetetlen. A lazacfélékből készülő
terméket gyakran vörös kaviárnak
nevezik. A legjobb minőségű vörös
kaviár a csendes-óceáni lazac -
fajokból, elsősorban a keta lazacból
készül, de jó nyersanyagot szol -
gáltat a szivárványos pisztráng is. A
leginkább elterjedt „kaviár pótlók”
tengeri halakból, legtöbbször az
észak-atlanti térség ben halászott

tengeri nyúlhalból (Cyclopterus
lumpus) készülnek. A terméket
feketére vagy narancsvörösre
festik, így imitálják az értékesebb
kaviár-féleségeket. Századunk
elején Francia ország ban
megjelent a „csigakaviár”, amelyet
kis mennyiségben már Lengyel or -
szág ban is elállítanak. E termék
alapanyagát egy afrikai csigafaj, a
Helix aspersa petéje szolgáltatja.
A legrosszabbnak tekintett utánzat
teljes mértékben „mesterségesen”
készül, kazein ből, zselatinból,
tyúktojásból készül, aromák és
ízanya gok hozzá adásával. A széles
termék spektrum érthetően kínálja
az összehasonlító vizsgálatok
elvégzé sének lehetőségét. Egy ilyen
összehasonlító vizsgálat – amely
kiterjedt a termékek külső jellem -
zőire, érzékszervi minősítésére,
beltar tal mi értékeire – első ered -
ményeit mutatja be lengyel
társlapunk. A szerzők többek
között megállapították, hogy a
vizsgált minták közül a leg -
magasabb fehérjetartalom a
kecsege ikrájá ból, a legmagasabb
zsírtar talom a csigapetéből
készült kaviárra volt jellemző.
Általános megállapítás a vizsgálati
eredmények alapján, hogy a
lazacfélék ikrájából készült kaviár
energetikai szempontból nem
marad el a tokfélék kaviárjától,
mivel fehérje szintje hasonló,
zsírtar talma pedig kissé maga -
sabb. A vizsgált minták közül a
„csigakaviár” kitűnt magas
zsírtar talmával, amely majdnem
kétszerese volt a tokkaviárénak.
Közel kétszer olyan magas a zsír-
és a fehérjetartalma a tokkaviár -
nak, mint a tengeri nyúlhal
ikrájából készült terméknek. A
jövőben a vizsgálatok kiterjesz -
tését tervezik az emberi szervezet
számára különösen fontos,
többszörösen telítetlen EPA és
DHA zsírsavak mennyiségére is a
különböző kaviárokban.
Komunikaty Rybackie, 4/2010.

* * *

KETRECES VIZAKAVIÁR.
Bulgária déli részén, a Rodope-
hegység lábainál a Kardjali víz -
tározó ideális helyszín biztosít



számos ketreces haltermelő
vállal kozás számára. A hegyekből
érkező tiszta vizet sem ipar, sem
mezőgazdaság nem szennyezi, a
víztározó mélysége helyenként
a100 métert is meghaladja. E
vállal kozások egyike az 1978-ban
létesített, majd 1999-ben
privatizált Akvamash. Amíg a
gazdaság állami tulajdonban volt,
főleg ponty termeléssel foglal -
kozott. Az új tulajdonos különböző
halfajokkal is megpróbálkozott,
többek közt szivárványos
pisztránggal, európai harcsával,
csatornaharcsával, tokfélékkel. Az
Akvamash jelenleg is termel
pontyot, de csak olyan mennyi -
ségben, amennyi a december 6-i
Szent Miklós napi kereslet
fedezéséhez szükséges. A ter melés
fő profilját a tokfélék, a viza, a
vágótok, a sőregtok és a kecsege
tenyésztése alkotja. Összesen 120
db 8×8 méteres, fémvázas háló -
ketrecből áll a telep, amelyeket a
parthoz viszonylag közel helyeztek
el olyan módon, hogy ne okozzon
gondot a vízszint gyakori válto -
zása. A takarmányszórók alkalma -
zásától eltekintettek, mivel a
tokfélék érzékeny halak, amelyek
folyamatos felügyeletet igényel -
nek. A viza törzsállomány részben
a Fekete-, részben a Kaszpi-
tengerből származik. Az ikrát 11
évvel ezelőtt importálták Orosz -
országból. A tokfélék lassú fejlő -
désű halaknak számítanak, az
ivarérettség eléréséhez a
vágótoknak 10, a sőreg toknak 6, a
vizának 10–15 évre van szüksége.
Ez is magyarázza, hogy a
vizakaviár a legkülönlegesebb és a
legdrágább. Az Akva mash éppen
várja, hogy néhány éven belül
elérjék ivarérettségüket a most
70–80 kg-os állatok. A kaviár
előállításában támaszkodnak a
Duna-menti bolgár hagyomá -
nyokra, de még fejleszteni kell a
módszert az ovuláció előtti
ikravételre az anyahal feláldozása
nélkül. A tokfélékből előállított
kaviárt dobozolva adják el a
nagykereskedőnek, aki azt üveg -
tégelyekbe átcsomagolja, úgy jut
az el USA és az EU fogyasztói hoz,
a tervek közt azonban szerepel a

saját márkanév kialakítása is. 
A cél öt éven belül vizakaviárból
az évi 5 tonnás termelés elérése.
Eurofish Magazine, 6/2010.

* * *

HETENTE KÉTSZER. Ezzel az
egyszerűen továbbítható és
könnyen megjegyezhető jelszóval
indult a dán halfogyasztás
növelését célzó kampány. Dá niá -
ban a hivatalos szervek a
hetenként és fejenként 200–300 g-
os halfogyasztást tartanák kívána -
tosnak. Ezt a szintet el lehetne
érni, ha hetente két főétkezés
halból állna. A 2005-ben indult
programot önálló szervezet
koordinálja, amely összehozta
egymással a halászati és akva -
kultúrás ágazati szereplőket, a
dán műszaki egyetemet, a szív -
gyógyászati alapítványt és
mindenekelőtt a kiskereskedelem
képviselőit. A kampány jelszavá -
nak szakmai megalapo zása az
egyetem és az alapítvány feladata
volt. Az indítást megelőző fel -
mérések szerint számos sajátos
oka van annak, hogy az emberek
kevés halat esznek. Ezek közé
tartoznak az olyan előítéletek,
hogy a halételeket nehéz elké -
szíteni, a hal beszerzése nem
könnyű, nem egyértelmű, hogy
milyen mennyiségben kell fogyasz -
tani, és milyen jótékony hatása
van. A kampány speciális célokat
tűzött maga elé: megismertetni a
fogyasztókat a Dán Állategészség -
ügyi és Élelmezési Hatóság táplál -
kozási tanácsadásával; bemutatni,
hogy a hal ízletes és könnyen
elkészíthető; motiválni a fogyasz -
tókat szokásaik megváltoztatására;
a kiskereskedelmi láncokat
ösztönözni a kínált halválaszték
széle sítésére; a fogyasztók halfa -
jok kal kapcsolatos ismereteit
bővíteni a fogyasztás emelésével
párhuzamosan. Tény, hogy az
említett hatóság a heti több
alkalommal ajánlja a halfogyasz -
tást, de ezt célszerű volt a
könnyebben megjegyezhető két
alkalomra csökkenteni. Jól sike -
rült a kampány logója: két stilizált
hal szívet formálva kapcsolódik
egymáshoz. Két évvel a program

elindítása után már az ország
lakosságának 76%-a be tudta
azonosítani ezt a logót. A kampány
újságokban, autóbuszok hátulján
és buszmegállókban elhelyezett
hirdetések sorozatával kezdődött.
Ezzel párhuzamosan létrehoztak
egy honlapot a halakkal kap -
csolatos ismeretekkel és hetente
két új halrecepttel. A hon lapon
keresztül lehetőség nyílott a
kampány hetente megjelentetett,
az új recepteket tartalmazó
hírlevél megrendelésére, amit 52
ezren tettek meg. Két halas
szakácskönyv is napvilágot látott:
az egyik a napi, a másik a hétvégi
ételkészítésre koncentrált. Nehéz
feladatnak bizonyult a kiskeres -
kedők meggyőzése a halkínálat
folyamatos fenntartásáról és az
árak csökkentéséről. Végered -
ményben sikerült elérni, hogy a
haltermékek szerepeljenek a heti
akciós prospektusokban. A kam -
pány eredményeit vizsgáló függet -
len külső szervezet kiemelte, hogy
Dániában a kiskereskedelmi
halforgalmazás 2005–2009 között
1400 tonnával növekedett; a hal
folyamatosan láthatóvá vált az
árkedvezményes prospek tusok -
ban. A fogyasztók hozzáállása
annyiban változott, hogy a halevés
már nem számít rendkívüli
eseménynek, azonban a halat
továbbra drágának tartják, ami
akadályozza a fogyasztás
növelését. Eurofish Magazine,
5/2010.

* * *

MARKETING SZEMI NÁ RI UM.
A FAO Európai és Közép-ázsiai
Regionális Irodája (Buda pest)
valamint a Halászati és Öntözési
Kutatóintézet (Szarvas) szeminá -
riumot rendezett az akvakultúrás
termékek mar ke tingjáról. A sze -
minárium 2010. augusztus
26–27-én az oroszországi Tjumen -
ben kapcsolódott a Közép- és
Kelet-európai Akvakultúra Kutató -
központok Hálózata (NACEE)
igazgatói konferenciájá hoz. A fő
referátumok a halászati és akva -
kultúra termékek EU-piaci
kínálatával (Audun Lem, FAO) és
a harmadik országok EU felé
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irányuló  vízi élelmiszer
exportjának szabályaival (Anca
Sfetcovici, EUROFISH) foglal -
koztak. Elhangzott, hogy a világ
teljes haltermelése növekszik
ugyan, de a növekmény teljes
egészében az akvakultúrának
köszönhető. A hagyományos hal -
fogás – bár évente ingadozik –
tulajdonképpen stagnál. Az ak -
vakultúra óriási fejlődést mutatott
az elmúlt 2–3 évtizedben, és ha
csökkent is az utóbbi időben
növekedési üteme, mégis ez a
haltermelés bővülését megha -
tározó termelési mód. Jelenleg
évente 53 millió tonna az akva -
kultúra végterméke, mintegy 98
milliárd USD értékben. Magasan
Ázsia a domináns termelő, élen
Kínával, de más fejlődő országok,
így Vietnam és India is felzár-
kóztak. A világ népessé gén ek
várható alakulására tekintettel
2030-ig további évi 40 millió
tonna vízi élelmiszer előállítása

szükséges a jelenlegi fogyasztási
szint fenntartásához. Sok olyan
ország van, amely kifejezetten az
export prioritásával fejleszti
akvakultúráját. A jövőben azon -
ban a gazdasági szempontok
mellett a környezeti és szociális
szempontok is előtérbe kerülnek.
A szemináriumon Váradi László
az adottságok (geotermikus ener -
gia) kihasználása és az intelligens
marketing példájaként mutatta
be az afrikai harcsa magyar
piacra történő termelését, ami
bizonyította, hogy Európában is
előállítható és sikerrel forgal -
mazható trópusi halfaj. Lengyel
előadók (Andrzej Lirski,
Ryszard Kolman, Boguslaw
Zdanowski) arról számoltak be,
hog y Len gyelországban a hal -
fogyasz tás növekedése a 2005. évi
11,5 kg/főről a 2008. évi 13,5
kg/főre teljes egészében az
importált pangának tulajdonít -
ható. Az agresszív promóciónak és

a kedvező árfekvésnek köszön -
hetően a panga rövid idő alatt
meg változtatta az ország hal -
fogyasztási szerkezetét, mennyi -
ségben a heket követő második
helyre került. A fo gyasztók ki
akartak próbálni valami újat,
aminek jó az íze, nincs
„halszaga” és alacsony az ára.
Négy éves folyamatos növekedés
után azonban az ela dások
csökkenni kezdtek. Ennek oka
részben a szállított termékek
gyengébb minőségében kere -
sendő, de a média ellenpropa -
gandájában is, amely a halfaj
alacsony táplálkozási értékét és
nem megfelelő terme-
lési módszereit hangoztatta. A
szemi nárium előadásai elérhetők
a www.agrowebcee.net/ nacee/
honlap útján. Eurofish
Magazine, 5/2010.

Dr. Pintér Károly
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HHaalláásszzrruuhháákk,,   hhaalláásszzccssiizzmmáákk
természetes gumiból, méretre szabva!

Megrendelhetők még:
halszállító tartályok tömítőgumijai, 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, műszaki gumiárukészítő mester

Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 22.
T/fax: (73) 571-026 • Tel.: (73) 571-025 

HALÁSZATI FELSZERELÉSEK

FORGALMAZÁSA,  

ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

ÉS KÉSZÍTÉSE

www.halaszhalo.hu

Tel./fax: 06-96 324-650
06-20 315-4312

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

Munkásságának köszönhetően a világ minden táján elterjedtek a magyar típusú halszaporító állomások.

128 ol dal • Ára: 2600 Ft

A kiadvány megrendelhető és kapható a Kiadóban • Tel.: 36-1-220-8331
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2010/602/EU A Bizottság határozata (2010. október
6.) a 2006/766/EK határozat II. mellékletének –
Szerbiának az emberi fogyasztásra szánt halászati
termékek behozatalára jogosult harmadik országok és
területek jegyzékébe való felvétele tekintetében történő
– módosításáról 

Hivatalos Lap, 53. évfolyam, L264 2010. október 7.
17. oldal

Bizottság 894/2010/EU rendelete (2010. október
8.) a Zöld-foki-szigeteknek a Közösségbe irányuló egyes
halászati termékek exportjával kapcsolatos különleges
helyzetére figyelemmel a „származó termék” általános
preferenciális rendszer alkalmazásában használt
fogalmának meghatározása tekintetében a
2454/93/EGK rendelettől való eltérésről szóló
815/2008/EK rendelet módosításáról

Hivatalos Lap, 53. évfolyam, L266 2010. október 9.
39. oldal

2010/630/EU A Bizottság határozata (2010. október
5.) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és
felhasználására vonatkozó francia, holland, svéd és
egyesült királyságbeli nemzeti programhoz a 2010.
évben nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulásról 

Hivatalos Lap, 53. évfolyam, L278 2010. október 22.
30. oldal

2010/674/EU A Tanács határozata (2010. július
26.) az Európai Unió, Izland, Liechtenstein és
Norvégia között a 2009–2014 közötti időszakra
vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról szóló
megállapodás, az Európai Unió és Norvégia közötti
2009–2014 közötti időszakra vonatkozó Norvég
Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodás,
az Európai Gazdasági Közösség és Izland közötti
megállapodás egyes halak és halászati termékek
Európai Unióba történő behozatalára 2009–2014
között alkalmazandó különleges rendelkezésekről szóló

kiegészítő jegyzőkönyvének, valamint az Európai
Gazdasági Közösség és Norvégia közötti megállapodás
egyes halak és halászati termékek Európai Unióba
történő behozatalára 2009–2014 között alkalmazandó
különleges rendelkezésekről szóló kiegészítő jegyző -
könyvének aláírásáról és ideiglenes alkal mazásáról

Hivatalos Lap, 53. évfolyam, L291 2010. 
no vember 9. 1. oldal

A Bizottság 1004/2010/EU rendelete (2010.
november 8.) egyes 2010. évi halászati kvótáknak az
előző évben történt túlhalászás miatti csökkentéséről

Hivatalos Lap, 53. évfolyam, L291 2010. 
no vember 9. 31. oldal

A Bizottság 1013/2010/EU rendelete (2010.
november 10.) a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III.
fejezetében meghatározott uniós flottapolitika végre -
hajtási szabályainak megállapításáról

Hivatalos Lap, 53. évfolyam, L293 2010. 
no vember 11. 1. oldal

A Bizottság 1054/2010/EU rendelete (2010.
november 18.) a közös halászati politika megfigyelési
és ellenőrzési rendszereinek megvalósítása során
felmerült tagállami kiadások tekintetében a
861/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó rész -
letes szabályok megállapításáról szóló 391/2007/EK
rendelet módosításáról

Hivatalos Lap, 53. évfolyam, L303 2010. 
no vember 19. 3. oldal

A Bizottság határozata (2010. november 23.) a
halászati ellenőrzés, vizsgálat és felügyelet területét
érintő bizonyos projektek keretében felmerült tag -
állami kiadásokhoz nyújtandó 2010. évi, kiegészítő
uniós pénzügyi hozzájárulásról 

Hivatalos Lap, 53. évfolyam, L309 2010. 
no vember 25. 7. oldal

EU ha lá sza ti jogszabályfigyelő

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a TEHAG Kft. tulajdonosainak, hogy a birtokukban lévő, 
értékes halászati, haltenyésztési oktatási anyagokat a Pannon Egyetem Georgikon Kar Akvakultura 
Csoportjának oktatási célokra átadta. Ezekből az anyagokból az egyetem Halászati Laboratóriumában
berendeztünk egy „TEHAG” szobát, melyet diákjaink és egyéb érdeklődők is térítésmentesen használhatnak.
Köszönjük, hogy a magyar haltenyésztésnek ezen fontos dokumentumait és eszközeit továbbra is használhatjuk
a jövendő halászati szakemberek képzésében.

Köszönettel: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely
Akvakultúra Csoport
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Összefoglaló

Az EUROCARP című projektet
2006 és 2008 között hajtottuk
végre a HAKI koordinálásával. 
A konzorcium Magyarország, az
Egyesült Királyság, Norvégia és
Oroszország hét intézetéből állt. A
kísérleti munka alapját a HAKI
által fenntartott ponty génbank
pontyfajtái és változatai képezték.
Ezekből két nemesített (Tatai és
Szarvasi 15) és két vad fajta
(Dunai és Amuri) felhasználásával
hoztuk létre a 96 kísérleti családot
egy adott keresztezési séma
mentén. A családokat külön
neveltük addig a méretig, amikor
egyedileg jelölhetővé váltak. A
családonkénti 100 db halat 5
csoportra osztva alakítottuk ki a
kísérleti csoportokat a bakteriális
és vírusos fertőzési kísérletekhez,
továbbá a tenyésztési paraméterek
vizsgálatához.

Az Aeromonas-szal és Koi
herpeszvírussal (KHV-vel) elvégzett
ellenőrzött fertőzési kísérletekkel
meghatároztuk a kétféle betegség -
gel szemben ellenálló és érzékeny
családokat. Az öröklődés ala -
csonynak bizonyult az A.
hydrophila-val szemben és
magasnak a KHV-vel szemben. A
családokat rangsoroltuk a

betegségekkel szembeni ellenálló-
képességük alapján. A 10 leg -
ellenállóbb és legérzékenyebb
családtól szövet és szérum
mintákat gyűjtöttünk, amelyek
alapját képezték a funkcionális
genomikai elemzéseknek, továbbá
a proteomikai és immunológia
vizsgálatoknak. 

A bakteriális és vírusos beteg -
ségekkel szemben ellenálló és
érzékeny családok normál és
fertőzést követő génexpresszó jában
jelentkező különbségeket egy jól
jellemzett microarray segítségével
értékeltük. Az ugyanazon halaktól
származó szérum/plazma min -
tákból fehérje expressziót is vizsgál -
tunk. Kiegészítésül immu nológiai
paraméterek széles skáláját is
vizsgáltuk a betegség ellenálló-
képesség markereinek meghatá -
rozása céljából. Egy közepes
felbontású kapcsolódási térképet
(linkage map) fejlesztettünk
meglévő és új I-es és II-es típusú
markerek segítségével. A kvan -
titatív és molekuláris genetikai
adatokat modelleztük egy új
pontytenyésztési program meg -
tervezése céljából. Kiadtuk az
európai pontyfajták és változatok
új, kétnyelvű katalógusát. 

A két betegséggel szemben 10
legellenállóbb és 10 legérzé ke -

nyebb család állományát fenn -
tartjuk a HAKI-ban a további
vizsgálatokhoz.

A projekt végrehajtásáról
többször is beszámoltunk a
Halászati Tudományos Napokon.
Jelen cikkünkben csak a 3 éves
projekt eredményeit foglaltuk
össze.

Háttér

A ponty a harmadik leg -
fontosabb tenyésztett halfaj a
világon. A kelet-európai ponty
génbankoknak köszönhető az
intenzív és félintenzív halastavi
tartásra alkalmas pontyváltozatok
kitenyésztése és ezek elterjesztése.
Sok országban komoly gondot
jelentenek a haltenyésztők
számára a fertőző halbetegségek,
például a Koi herpeszvírus (KHV)
vagy a fekélyes bőrgyulladás
(Aeromonas salmonicida és A.
hydrophila baktériumok). A ponty
szelektív tenyésztése során a
hibridek előállítására alkalmas, jó
növekedési teljesítmény, de bel -
tenyésztett törzseket hoztak létre. A
betegségekkel és a stresszel
szembeni ellenálló-képesség be -
építése a tenyésztési progra mokba
a modern kvantitatív és
molekuláris genetika eszközeinek

HALÁSZAT Vol. 103. (2010) pp. 139–144.
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Betegség- és stressz-rezisztens ponty: 
Az EUROCARP projekt eredményeinek 

áttekintése
Jeney Zsigmond*, Ardó László, Rónyai András, Bercsényi Miklós, Váradi László, 
Bakos János, Jeney Galina és Dixon, P., Olesen, I., Bogeruk, A., Cossins, A., 

Mugue, N., McAndrew, B.
*levelezési cím: Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, Pf. 47. 5541
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haszn álatát igényli. A halak beteg -
ségekkel szembeni rezisz tenciája
nehezen értékelhető és fejleszt -
hető tulajdonság, mivel a leendő
tenyészállományokon elvégzett
direkt fertőzési kísérletek magu k-
ban hordozzák annak veszélyét,
hogy a túlélő halak hordozóvá
válnak. Funkcionális geno mikai és
proteomikai módszerekkel, illetve
genetikai térképezéssel viszont
lehetséges a rezisztenciával
összefüggő gének és kvantitatív
tulajdonság lóku szok (Quantitative
trait loci, QTL) azonosítása
anélkül, hogy a tenyészállományon
közvetlen fertőzési kísérletet
végeznénk.

Eredmények: 
Fertőzéses kísérletek

A HAKI élő ponty génbankjában
rendelkezésre álló két szelektált
(Tatai pikkelyes és Szarvasi 15-ös
tükrös) és két vad (Dunai és Amuri
pikkelyes) fajta keresztezésével 96
családot állítottunk elő. Minden
család 100–100 halból állt,
amelyeket öt kísérleti csoportra
osztottunk. Egy-egy csoportot
ellenőrzött körülmények között
fertőztünk Aeromonas hydrophilá -
val, illetve Koi herpeszvírussal,
ezzel azonosítottuk a két beteg -
séggel szemben ellenálló és
érzékeny családokat. Az A.
hydrophilával szembeni ellen -
álló-képesség becsült örököl -
hetőség alacsony volt (0,04 ± 0,03),
a KHV-vel szembeni rezisz tenciáé
viszont nagyon magas (0,76 ±
0,15). A tiszta vonalak túlélése a
KHV fertőzés után a kövekező volt:
Szarvasi 15 (0%) < Amuri (5%) <
Tatai (7%) < Dunai (8%), az A.
hydrophila fertőzés után pedig:
Dunai (35%) < Amuri (36%) <
Szarvasi 15 (44%) < Tatai (45%). A
két vizsgált betegséggel szembeni

rezisztencia viszonylag alacsony
genetikai korrelációt mutatott
egymással (0.64 ± 0.28). A fertőzési
kísérletekkel lehetővé vált a
családok rangsorolása a betegsé -
gekkel szembeni ellenálló-képes -
ségük szerint. A betegségekkel
szemben a tíz legellenállóbb és a
tíz legérzékenyebb család halaiból
szövet- és vérszérum-mintákat
gyűjtöt tünk, amelyeket funk -
cionális genomikai, proteomikai és
immunológiai vizsgálatoknak
vetettünk alá. 

Eredmények: 
A növekedési teljesítmény

örökölhetősége

Az öt kísérleti csoportból kettőt
a növekedési teljesítmény vizs gá -
latára használtunk a halas tavi,
illetve intenzív (recir kulációs
rendszer) nevelés körülményei
között. Különböző időpontokban
becsültük a testtömegre, a test -
hosszra és a megmaradásra vonat -
kozó genetikai para métereket és

hete rózis hatást. A halak testtö me -
gét a halak jelölésekor (W0), ősszel
(W1), a következő tavasszal (W2)
és ősszel (W3) jegyeztük fel. A ha -
lak testhosszát a jelölés kivételével
ugyanezekben az időpontokban
mértük (L1, L2 és L3). A meg -
maradási arányt a második
tavasztól (W2) a második őszig
(W3) számoltuk. A tesstömeg és a
tes thossz örökölhetőségét egy -
változós, a genetikai korrelá ciókat
és a megmaradás örökölhetőségét
pedig többváltozós modellek
használatával számítottuk ki.

A tiszta vonalak megmaradási
arányai között szignifikáns különb -
ség volt, a következő sor rendben:
Dunai (81%)> Amuri (69%)> Tatai
(53%) > Szarvasi 15 (51%). A
heterózishatás mértéke (keresz -
tezés a tiszta vonalhoz képest) 0 és
29% között változott a testtömeg,
1,7 és 8,3% között a testhossz,
illetve 8 és 37% között a meg -
maradás esetében, habár a
keresztezési kombinációk között
szignifikáns különbséget csak a W3
és a megmaradás esetében
tudtunk kimutatni. A W0, W1, W2,
L1  és L2 esetében az örököl -
hetőség alacsony volt (0,11–0,16),
a W3 és L3 esetében viszont magas
(0,49 és 0,50). Magas volt a
korreláció az azonos időpontban
mért tesstömeg és testhossz között
(0,81–0,98) (W2/L2 és W3/L3),
illetve az első ősszel (W1) és a
második tavasszal (W2) mért
testtömeg között. A második évben
mért test tömegadatok közül a W2
alacsony és nem szignifikáns (0,06
± 0,35), a W3 viszont magas és
szignifikáns (0,65 ± 0,15) korre -
lációt mutatott a meg maradási
ará nnyal. A második ősszel mért
testhossz és testtömeg magas,
illetve a megmaradási arány
közepes szintű örökölhetősége azt
jelenti, hogy az ezekre a tulajdon -

HALÁSZAT Vol. 103. (2010) pp. 139–144.
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A 9600 pontyivadék jelölése PIT-tag
típusú jellel
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ságokra alapozott szelektív tenyész -
tés sikeres lehet, és hozzájárulhat
a termelékenység növekedéséhez.
Meg kell viszont említenünk, hogy
a természetes körülmények
közötti, illetve a fertőzési kísér -
letek utáni megmaradás korre -
lációja alig különbözött a nullától
(0,00 ± 0,31 az A. hydrophila
és –0,24 ± 0,21 a KHV esetében).

Eredmények: Molekuláris
vizsgálatok

Immunológia

Az A. hydrophilával és a KHV-
val szemben ellenálló és érzékeny
családokon elvégzett molekuláris
szintű vizsgálatok három fő
kategóriába (immunológia, pro -
teomika és molekuláris gene-tika)
sorolhatók. Az immu nológiai vizs -
gálatok eredményei alapján meg -
állapítottuk, hogy három olyan
immunológiai paraméter is van,
amely szignifikáns mértékben
magasabb az A. hydrophilával
szemben ellenálló családoknál,
mint az érzékenyeknél. A fehér -
vérsejtek fagocitáló aktivitása és a
vérplazma lizozimaktivitása
jellem  zően magasabb volt az
ellenálló családokban a fertőzést
követően. A baktériumok elleni
speci fikus antitestek szintje
(amelyet ELISA (enzyme-linked
immu no sorbent assay) módszerrel
határoztunk meg) szintén maga -
sabb volt a betegséggel szem ben
ellenállóbb családokban. Meg -
állapíthatjuk, hogy ezek a para -
méterek korrelálnak az A. hydro -
phila-fertőzéssel szembeni rezisz -
tenciával, és markerekként hasz -
nálhatók az ellenállóbb ponty -
változatok szelektív tenyészté -
sében.

A KHV-fertőzést igen kevés hal
élte túl, emiatt ebből a kísérletből
kevesebb eredményünk van. A

fertőzést túlélt és a nem fertőzött
(kontroll) halaktól egyaránt
vérplazma-mintákat gyűj töttünk a
fertőzést követő 7. és 22. napon. A
mintákban ELISA módszerrel
meghatároztuk a KHV elleni
specifikus antitestek szintjét. A 7.
napon vett mintákban az
antitestek titere 1:400 és 1:1600
között változott. Hét olyan minta
volt, amelyben magasabb volt,
mint 1:400, ezek közül hat
ellenálló családokból, három pedig
ugyanabból a családból szár -
mazott.

A vérplazmaminták vírus sem -
le gesítő aktivitását is vizs gáltuk.
A kontroll vírus sejtölő (cito -
patikus) hatása az inoku láció
után 14 nappal megfigyelhető
volt. A vírus a vérplazmaminták
összes hígításában képes volt
növekedni, de a citopa tikus hatás
kifejlődése sok mintában jóval
lassúbb volt, mint a kontroll
plazmákban. A korlátozott számú

minták miatt nem lehet
egyértelműen megállapítani az
antitestek szintje és a vírus semle -
gesítő aktivitás közötti korrelációt.
Igaz, hogy a detektálható
mennyiségű antitestet termelő
hal közül hat ellenálló családból
származott, de nem lehet
megmondani, hogy az antitestek
szintje milyen mértékben be-
folyásolja a vírussal szembeni
rezisztenciát. Az antitesteknek
nem volt erős vírussemlegesítő
aktivitásuk, viszont elképzelhető,
hogy más folyamatokban já -
tszanak szerepet, például a vírus
opszonizá ciójá ban (meg jelölé -
sében), amely megkönnyíti a
fagocitáló sejtek általi felvételt és
megemésztést.

Proteomika

Az A. hydrophila fertőzéssel
szemben ellenálló és érzékeny
családokból vett vérplazma -
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mintákon proteomikai vizsgálatot
is végeztünk. A minták fehérje -
profilját kétdimenziós gélelektro -
foré zissel, jelölt festékek használa -
tával hasonlítottuk össze (2D-
DIGE). Számos kísérletet végez -
tünk a módszer beállítására, illetve
az ellenálló és érzékeny családok
jellemzésére. Az eredmények
alapján megállapítottuk, hogy az
ellenálló és érzékeny családok
fehérjeprofilja különböző, mint
ahogy különbség van a fertőzés
előtti és utáni profil között is. Az
egyes fehérjék expressziójának
növekedése és csökkenése (up- and
down-regulation) egyaránt meg -
 figyelhető. Néhány fehérjét a
rezisztencia lehetséges markerei -
ként azonosítottunk, de ezek
részletesebb vizsgálatára a projekt
időkeretei miatt nem kerülhetett
sor. Érdemes megemlíteni, hogy
az érzékeny családokban a leg -
inkább figyelemre méltó különb -
ség bizonyos fehérjék ,,lesza -
bályozása” (down- regulation) volt,
hasonlóan a funkcionális geno -
mikai vizsgálatok eredmé nyeihez.

Funkcionális genomika

Az EUROCARP projekt tette
lehetővé a carpBASE genomikai
adatbázis és az arra épülő
carpARRAY DNS-chipek tovább -
fejlesztését. A nagyteljesítmé nyű
DNS-szekvenálókkal elvégzett
elemzések eredményeként nagy -
számú lehetséges gént (EST-t)
sikerült azonosítanunk.

Két nagyobb kísérletet végez -
tünk el azzal a céllal, hogy azo-
nosítsuk azokat a géneket, amelyek
a bakteriális és a vírusos fertőzésre
válaszolnak, illetve azokat, amelyek
különbözőképpen működnek a
fertőzött és a kontroll halakban,
valamint a magas és alacsony
ellenálló-képességű családok ban. A
vizsgálatokat a halak fejveséjéből
vett mintákon végeztük. Ez a szerv
a halak immunrendszerének egyik
legfontosabb eleme, és a vérkép -
zésben is jelentős szerepe van. A
kísérletekben hat ellenálló és hat
érzékeny családot hasonlí tottunk
össze. A kísérleteket hat ismétléssel
végeztük, azaz minden család

esetén hat különböző halból vett
mintát vizsgáltunk, összesen 72
DNS-chipen. A bakteriális és víru -
sos fertőzésekből származó mintá -
kat külön-külön vizsgáltuk, mind -
összesen tehát 144 chipre volt
szükségünk. A hibridizációkat 42
°C hőmérsékleten végeztük, ame -
lyet mosás követett, majd a
chipeket egy Genepix fluoreszcens
scanning mikroszkóppal vizs -
gáltuk. A képek elemzését a
Bluefuse (Blue Genome,
Cambridge) számítógépes prog -
rammal végeztük. Az ered -
ményeket egytényezős variancia -
ana lízissel (ANOVA) értékeltük, a
szignifikáns (p<0,05) választ
mutató géneket csoportokba (clus -
terekbe) soroltuk, amelyeket az
ellenálló és érzékeny feno típusok -
hoz rendeltünk. 

A genomikai adatok elemzése

A bakteriális fertőzési kísér -
letben több különböző gén clustert
azonosítottunk. Például a 3.
bakteriális cluster expresz szió -
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jában 3–4-szeres különbség volt a
nem fertőzött érzékeny és ellenálló
családok között. A fertőzés után az
ellenálló halakban a génexpresszió
jelentős mértékben nőtt, az érzé -
kenyek ben viszont kisebb mér -
tékben csökkent. A fertőzés után
hosszabb idővel a gén expressziók
közötti különbség csökkent. Az 1.
cluster génjeinek kifejeződése a
fertőzés után csökkent (“down-
reguláció”), de az ellenálló és
érzékeny családok válasza között
nem volt különbség. A 2. cluster
génjeinek kifejeződése viszont
növekedett (“up-regul á-ció”), de
itt sem volt különbség az ellenálló
és érzékeny családok között.

A KHV-fertőzéses kísérletből
származó mintákban négy gén-
clustert azonosítottunk. Az 1.
cluster kifejeződése a fertőzés után
rövid idővel kismértékben emel -
kedett, hosszabb távon azonban
jelentős mértékben (1/4–1/8-ára)
csökkent. Az érzékeny családokban
a csökkenés mértéke jóval nagyobb
volt, mint az ellenállókban. Ezzel
szemben a 2. cluster kifejeződése
hosszabb távon kb. a kétszeresére
növekedett, a 4. clusteré viszont a
felére csökkent.

Megvizsgáltuk, hogy ugyanazok
a gének válaszolnak-e a vírusos és
a bakteriális fertőzésre, és azt
találtuk, hogy nagyrészt igen. Főleg
az 1. és a 2. cluster génjei felelősek
az ellenálló és érzékeny családok
közötti különbségekért. Azt is
kimutattuk, hogy a vírusos fertő -
zésre adott génexpressziós válasz
erőteljesebb volt, mint a bakteriális
fertőzést követő. Így tehát sikerült
olyan hibridizációs (microarray)
próbákat azonosítanunk, amelyek
használatával előre jelezhető a
családok ellenálló-képessége a
vizsgált betegségekkel szemben.

Végül megvizsgáltuk a teljes
génexpressziós profilokat, hogy

olyan próbákat találjunk, amelyek -
kel egyértelműen azonosítani lehet
a betegségekkel szembeni rezisz -
tenciát az egyes egyedekben. Mind
a 26 000 ponty génpróbát tesztel -
nünk kellett, hogy kiválaszt hassuk
közülük azokat, amelyek kifejező -
dése egyértelműen különböző volt a
tesztelésre használt 6 ellenálló és 6
érzékeny család 12–12 egyedében. A
bakteriális fertőzésre kb. 250 ilyen
gént találtunk, amelyek közül a 20
legnagyobb különbséget mutatót
választottuk ki a diagnosztikai
próba készlethez. Ezeket újabb 22
egyeden teszteltük, amelyek ugyan -
abból a 12 családból szár maztak,
mint a korábbiak. A 22-ből 19
esetben sikerült predik tálnunk az
ellenálló vagy érzékeny feno típust,
ami 84%-os pontosságot jelent. A
modern genomikai mód szerek
segítségével tehát lehetővé vált egy
gyakorlati szempontból fontos
fenotípus egyértelmű azono sítása.

Eredmények: 
genetikai térképezés

A ponty genetikai térképezése a
többi munkával párhuzamosan
haladt, az F1 nemzedék családjait

használva referenciaként. Az
összes, erről a fajról és a rokon
ponty félékről rendelkezésre álló
mikroszatellitről egy adat bázist
szerkesztettünk, amely az összes új
és már ismert primer szekven -
ciáját tartalmazza. A primereket
BLAST kereséssel helyeztük el a
zebra dánió (Danio rerio) már
ismert genomjában, ezzel meg -
állapítottuk a genomon belüli
eloszlásukat Ez az információ az
EUROCARP weboldalán keresztül
érhető el.

A  mikroszatellit markerek
elem  zésekor kiderült, hogy a
referenciacsaládokban a publikált
markerek kb. 50%-a nem adott
polimeráz láncreakcióval am -
plifikált terméket, másik 25%-uk
pedig ezekben a családokban
homozigóta volt, emiatt nem volt
informatív. új primerek terve -
zésével és szintetizálásával össze -
sen 210 mikro sza tellit lókuszt
elemeztünk, amelyek közül 63
bizonyult használhatónak a refe -
rencia családok genetikai térképe -
zéséhez. A mar  kerek sűrűségének
növelésére AFLP (amplification
frag ment length polymorphism)
analízist végeztünk a 94. család
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tenyészhalain. Hetvenöt különböző
primerkombinációt azono sí tot -
tunk a tenyész állományban és
utódaikban. Összesen 625 AFLP
markert azonosítottunk a 94.
család utódaiban. Ezeket a mar -
kereket az adatbázisban rög -
zítettük. A Hardy-Weinberg (HW)
egyensúlytól való eltérést a
JoinMap4 számítógépes program -
mal számítottuk ki minden
lókuszra. A kevés számú szignifi -
káns eltérést mutató lókuszt a
további elemzésből kizártuk.

Sikerült az SNP (single
nucleotide) polimorfizmuson ala -
puló I. típusú genetikai marke -
reket azonosítanunk az élettani
szempontból fontos génekre. Ezt a
CarpBase adatbázisba foglalt ponty
EST szekvenciák és a zebradánió
genomjának kiváló annotációja
tette lehetővé.

A CarpBase 5.0 adatbázisból
összesen 360 EST clustert válasz -
tottunk ki az SNP-specifikus
primerek kifejlesztéséhez, amelyet
a következő kritériumokra alapoz-
tunk:

– a zebradánió genomjához
térképezve ezek a gének a kromo -
szómák között egyenletesen
oszlanak el;

– Az EST clusterben olyan
gének vannak, amelyek fontosak
lehetnek a stresszel és a betegsé -
gekkel szembeni ellenálló-képes-
ség vagy egyéb fontos biológiai
funkció szempontjából (a gének
GO-kategóriája alapján döntöt -
tünk). (GO = Gene Ontology, lásd:
http://www. geneontology.org/ ).

A primereket úgy terveztük,
hogy két szomszédos exonra
kerüljenek, ezáltal lehetővé tegyék
a két exon és a közöttük lévő intron

(200–500 bázispár) am pli -
 fikációját. Négy egyedet – két
tenyészhalat (az A3 és D5 jelűeket)
és ezek két utódját – szek -
venáltunk. Az összesen 454 szek -
venálás után nyert adatokkal ki -
egészítve hoztuk létre a CarpBase
adatbázis jobban meg  alapozott és
annotált változatát, a CarpBase 7-et.

Valamennyi, a genetikai mar -
kerek (mikroszatellit lóku szok,
SNP-lókuszok és AFLP-markerek)
szegregációjáról nyert adatot
kombináltunk. A szegregáló mar -
kereket a remélt 1:1 (ha az AFLP ,
mikroszatellit vagy SNP marker egy
szülőben polimorf) vagy 1:1:1:1
(ha a mikroszatellit marker
mindkét szülőben polimorf)
aránytól való eltérés alapján, χ2

teszttel bíráltuk el. A remélt
arányban szegregálódó markereket
kapcsoltsági térképek készítéséhez
használtuk fel.

A kapcsoltsági csoportok
meghatározására a MapMaker
v3.0, az egyes markerek csoporton
belüli helyzetének megállapítására
pedig a JointMap v4.0 számító -
gépes programot használtuk.
Össze sen 45, egyenként 2–10
markert tartalmazó kapcsoltsági
csoportot azonosítottunk, amelyek
alapján előzetes kapcsoltsági
térképeket készítettünk. A leg -
hosszabb kapcsoltsági csoport
mérete 79 cM (centi morgan) volt.
A markerek közül 94 (83 AFLP és
11 mikro szatellit) semmilyen
kapcsolatban nem volt más
markerekkel, ezeket nem soroltuk
kapcsoltsági csoportokba. A halak
ivarát kiegészítő markerként
használtuk, habár az analízis során
ezt sem kötöttük kapcsoltsági
csoporthoz. A poliploid halak ivar-

meghatározásának mechanizmusa
nem teljesen tisztázott, sok
munkára van még szükség a ponty
ivarát meghatározó lókusz ponto -
sabb térképezéséhez.

Ennek ellenére elkészítettük a
ponty kapcsoltsági térképének első
változatát. A végső változathoz
további vizsgálatokat kell el -
végezni. A konzorcium jelenleg is
dolgozik a ponty kapcsoltsági
térképet leíró publikáción, amelyet
2011-ben szeretnénk benyújtani.

***

A hároméves projektet Dr.
Jeney Zsigmond (HAKI, Szarvas)
koordinálta. A tudományos
koor  dinációt megosztották a
Stir lingi Egyetem Akvakultúra
Intézetével (Skócia, Egyesült
Királyság). A konzorcium tagjai
voltak még a Környezeti, Halá -
szati és Akvakultúra Tudomá -
nyok Központjának (CEFAS)
Virológiai Intézete (Weymouth,
Egyesült Király ság); a Liver pooli
Egyetem Biológiai Tudományok
Intézetének Környezeti Gén -
regulációs Laboratóriuma
(Liver   pool, Egye sült Királyság);
a NOFIMA (AKVAFORSK) Akva -
kultúrakutatási Intézete (Ås,
Norvégia); az Orosz Szövetségi
Halászati és Oceanográfiai
Kutatóintézet (VNIRO, Moleku -
láris Genetikai Intézete
(Moszkva, Orosz or szág), vala -
mint az Orosz Szövetségi
Halgene tikai és Szelekciós Köz -
pont (Moszkva, Orosz or szág).
A projektet az Európai 
Bizottság 6. Keretprogramjának
támogatásával hajtottuk végre
(EUROCARP, Project No.
0022665).
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Jeney Zsigmond: Gyógynövény-
kivonatok alkalmazása 
a halbetegségek megelőzésére    2010/2/65

Jeney Galina: lásd Jeney Zsigmond
Jeney Zsigmond, Ardó László, 

Rónyai András, Bercsényi Miklós, 
Váradi László, Bakos János, 
Jeney Galina, P. Dixon, I. Olesen, 
A. Bogeruk, A. Cossins, N. Mugue, B.
McAndrew: Betegség- és stress-
rezisztens ponty: Az EUROCARP 
projekt eredményeinek 
áttekintése 2010/4/139                                                     

Jeney Zsigmond: lásd Jeney Galina 
Jeney Zsigmond: lásd Lehoczky István
Kászoni Zoltán: Erdélyi titán-elődök, 

nagy évfordulók     2009/3/109
Katics Máté: A beruházások 

támogatási lehetőségei a 
Halászati Operatív Programban    2009/2/55

Keserű Balázs, Kovács Krisztián, 
Tóth Ildikó: Csukaivadék 
előkerülése extrém élőhelyről 2009/3/101

Kovács Krisztián: lásd Keserű Balázs 
Kozák Balázs: Medencés amurlárva- 

és harcsanevelés tapasztalatai 
baktériumos víztisztítási eljárás 
alkalmazásával     2009/2/60

Kozák Balázs: Ketreces ponty-
tenyésztés Szigetszentmiklóson  2009/3/96

Kucska Balázs: lásd Feledi Tibor
Láng Mária: lásd Székely Csaba
Lehoczky István, Nagy Zoltán Tamás, 

Bakos János, Jeney Zsigmond: 
Jelentősebb  hazai vadponty 
fajtáink genetikai változatosságának 
fenntartása a HAKI ex situ 
génbankjának, valamint a faj 
természetes vizekben élő 
populációinak segítségével*   2010/3/104

Lévai Tamás: lásd Demény Ferenc
Majoros Gábor: Inváziós kagylófajok 

terjeszkedése a Balatonban: 
esetismertetés és a probléma 
felvetése*    2009/2/75

McAndrew, B.: lásd Jeney Zsigmond
Molnár Kálmán: Az európai ponty alfaj (Cyprinus

carpio carpio) és az ázsiai      ponty alfaj
(Cyprinus carpio 
haematopterus) parazitafaunájának 
vizsgálatával bizonyítható a ponty 
ázsiai eredete        2009/4/126 

Molnár Kálmán: lásd Székely Csaba
Mugue, N.: lásd Jeney Zsigmond
Müller Tamás: lásd Demény Ferenc
Müller Tamás: lásd Tatár Sándor
Nagy Zoltán Tamás: lásd Lehoczky István 
Olesen, I.: lásd Jeney Zsigmond
Phuong, Nguyen Thanh: lásd Váradi László
Pintér Károly: Magyarország  

halászata 2008-ban    2009/2/49
Pintér Károly: Az év hala: 

a nyúldolykó 2010/1/8
Pintér Károly: Magyarország 

halászata 2009-ben    2010/2/43
Rácz János: A fogas halnév 

etimológiai vizsgálata    2010/3/110
Rónyai András: lásd Feledi Tibor
Rónyai András: lásd Jeney Zsigmond
Sallai Zoltán: lásd Harka Ákos
Sallai Zoltán: lásd Tatár Sándor
Sály Péter: lásd Harka Ákos
Székely Csaba, Láng Mária, 

Molnár Kálmán: A Tracheliastes 
maculatus rákélősködő szerepe 
a balatoni dévérkeszeg-
elhullásokban                              2009/1/16

Szepesi Zsolt: lásd Harka Ákos
Szendrőfi Balázs: Nyúldomolykó 

az akváriumban 2010/1/10
Szomor Dezső: lásd Harka Ákos
Tatár Sándor, Sallai Zoltán, 

Demény Ferenc, Urbányi Béla, 
Tóth Balázs, Müller Tamás: 
Lápi póc fajvédelmi 
mintaprogram  2010/2/70

Tóth Balázs: lásd Tatár Sándor
Tóth Ildikó: lásd Keserű Balázs
Udvari Zsolt: Halászati témájú 

kétoldalú TéT projektek  2010/1/25
Urbányi Béla: lásd Demény Ferenc
Urbányi Béla: lásd Tatár Sándor
Váradi László: Európai Akvakultúra 

Technológiai és Innovációs 
Platform (EATIP)  2010/3/81

Váradi László, Nguyen Thanh Phuong: 
Harcsatermelés Vietnamban: 
az ázsiai akvakultúra egyik 
sikertörténete*     2009/1/29

Váradi László: lásd Jeney Galina
Váradi László: lásd Jeney Zsigmond
Zöldi Lajos Gergely: lásd Demény Ferenc
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ESEMÉNYEK – RENDEZVÉNYEK – 
MEGEMLÉKEZÉSEK

Búcsúzunk Tasnádi Róberttól 
(Sztanó János) 2009/1/26

„Elment Fehértó bölcse” 
(Beck János) 2009/1/27

Menyhalat telepítettek a Kerka 
patakba, a Rába és a Marcal 
folyókba (Puskás Norbert) 2009/2/62

A III. Magyar Haltani Konferencia    2009/3/104
Lengyelországban végzett halászati 

szakemberek találkozója 
(Józsa Vilmos, Jacek Kozlowski) 2009/3/113

Átadták az új Halbarát Víz címeket 
(Tatár Sándor) 2009/4/142

Megalakult a Magyar Akvakultúra 
Szövetség   2010/2/49

Halas fórum Tiszafüreden 
(Harka Ákos) 2010/2/53

Csávás Imre (1934–2010) 
(Váradi László) 2010/2/57

Gratulálunk 
(Dr. Woynarovich Eleknek)  2010/2/59

A Kvassay-szobor helyreállítása
a Vidékfejlesztési Minisztérium 
oszlopcsarnokában 
(Udvari Zsolt) 2010/4/129

Woynarovich Elek professzor úr 
köszöntése Tiszafüreden 
(Jakab Tibor) 2010/4/131

Kutatók Éjszakája a SZIE 
Halgazdálkodási Tanszékén
(Bokor Zoltán – Urbányi Béla) 2010/4/132

KÖNYVISMERTETÉSEK – SZAKIRODALMI
REFERENCIÁK

Wilhelm Sándor: A lápi póc 
(Pintér Károly) 2009/1/22

Szilágyi Miklós: A népies halászat, 
vadászat és gyűjtögetés lexikona 
(új könyvvel gazdagodtunk – 
Kászoni Zoltán)   2009/1/25

Pisces Hungarici II.    2009/2/63
Pisces Hungarici III.  2009/3/108
A SustainAqua projekt kiemelkedő 

eredményei 
(Ford. J. Dankó Kata) 2009/3/116

Transzgenikus halak – 
lehetőségek és korlátok 
(Ford. J. Dankó Kata)                   2009/4/146

Rácz János: Halászat Balatonfüreden 
és környékén (Szilágyi Miklós) 2010/2/55

JOGSZABÁLYOK – HIVATALOS 
KÖZLEMÉNYEK

Állami haltelepítési program  2009/1/3
Módosították a halászati törvényt 2009/2/47
Változások a halegészségügyi 

szabályozásban 2009/3/87
A földművelésügyi és vidékfejlesztési 

miniszter 142/2009. (XI. 3.) 
rendelete a halászatról és a 
horgászatról szóló 1997. évi 
XLI. törvény végrehajtásának 
egyes szabályairól szóló 78/1977. 
(XI. 4.) FM rendelet 
módosításáról 2009/3/88

A földművelésügyi és vidékfejlesztési 
miniszter és a környezetvédelmi 
és vízügyi miniszter 88/2009. 
(VII. 17.) FVM-KvVM együttes 
rendelete a nem halászható 
(horgászható) halfajokról és 
víziállatokról, valamint az egyes 
halfajok szerinti halászati tilalmi 
időkről szóló 73/1997. (X. 28.) 
FM-KTM együttes rendelet 
módosításáról   2009/3/93 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési 
miniszter 111/2009. (VIII. 19.) 
FVM rendelete az idegen és nem 
honos halfajoknak akvakultúrában 
való alkalmazásával kapcsolatos 
szabályokról 2009/3/94

A minőségi pontytenyésztési 
programban való részvétel alapján 
2009-ben elnyert támogatások 2009/3/95 

Állami haltelepítési program   2010/3/79   
A minőségi pontytenyésztési 

programban való részvétel alapján 
2010-ben elnyert támogatások 2010/3/80   

RÖVID KÖZLEMÉNYEK

Német bucó (Zingel streber) 
a Közép-Tiszából 
(Stündl László)                               2009/1/20

újabb vaskos csabak 
(Leuciscus souffia agassizi) 
a Felső-Tiszából
(Halasi-Kovács Béla)   2009/1/20

Jelölt széles kárászok (Carassius 
carassius) a Balatonban 
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(Müller Tamás) 2009/1/21
Leánykoncérok (Rutilus pigus virgo) 

a Duna paksi szakaszán 
(Győre Károly)    2009/2/64

A Sajó és a Hernád mentén is terjed 
a fekete törpeharcsa (Ameiurus melas) (Harka
Ákos, Szepesi Zsolt)   2009/2/64 

Karikakeszeg (Blicca bjoerkna) 
érdekes hátúszó aberrációja 
(Sallai Zoltán)     2009/3/104

Amurgéb (Percottus glenii) 
a Zagyvában (Szepesi Zsolt,  
Harka Ákos) 2009/3/104

A petényi márna (Barbus 
peloponnesius petenyi) élőhelyi 
igényei (Harka Ákos, 
Szepesi Zsolt) 2009/3/105

Magyar bucók (Zingel zingel) 
a kiskörei duzzasztó alvízén 
(Lengyel Zoltán)     2009/3/106 

A folyami géb (Neogobius fluviatilis) 
terjedése a Zagyva vízrendszerében 
(Szepesi Zsolt, Harka Ákos) 2009/4/138

Küszdomolykók (Alburnus alburnus 
x Squalius cephalus) a Heves megyei 
Gyöngyös-patakban, a Zagyvában, 
a Sajó és a Hernád mentén 
(Harka Ákos, Szepesi Zsolt) 2009/4/139

Feketeszájú géb (Neogobius 
melanostomus) az Ipolyban 
(Weiperth András, Gaebele Tibor, 
Guti Gábor) 2010/1/13

Küszdomolykók (Alburnus alburnus 
x Squalius cephalus) a Zalában 
(Sály Péter, Takács Péter, 
Erős Tibor) 2010/1/13

Nyúldomolykó (Leuciscus leuciscus), 
paduc (Chondrostoma nasus) 
és sügér (Perca fluviatilis) 
a Morgó-patakban 
(Szendrőfi Balázs) 2010/1/14

Halálos falat – egy nagy harcsa 
pusztulása (Harka Ákos)      2010/1/14

Csupasztorkú géb (Neogobius 
gymnotrachelus) az Ipolyban 
(Weiperth András, Gaebele Tibor, 
Potyó Imre)  2010/4/127

A lápi póc (Umbra krameri) új 
lelőhelyei a Kis-Balaton területén 
(Weiperth  András, Ferincz Árpád, 
Paulovits Gábor)  2010/4/127

Tiszai ingola (Eudontomyzon 
danfordi) és német bucó 
(Zingel streber) a Szamos hazai 

szakaszán (Halasi-Kovács Béla) 2010/4/128

Festékhiányos halak (Harka Ákos, 
Sallai Zoltán)    2010/4/128

ÁLLANDÓ ROVATOK

Rendezvénynaptár

Hazai lapszemle (Dobrai Lajos)

50 éve írtuk (Pintér Károly)

Miről számol be a külföldi sajtó? 
(Pintér Károly)

EU halászati jogszabályfigyelő

SCIENTIFIC PAPERS WITH ENGLISH
SUMMARY

Borza P.: Establishment of invasive 
Mysids in Hungary 2009/2/70–74

Demény F., Lévai T., Zöldi L.G., 
Fazekas Á., Hegyi Á., Urbányi B., 
Müler T.: Effects of different 
kinds of food on the growth and 
survival of weather-fish 
(Misgurnus fossilis) larvae reared 
in controlled conditions    2009/4/150–156 

Harka Á., Sály P., Szepesi Zs: 
Occurrrences of the hybrid 
of bleak and chub (Alburnus 
alburnus x Squalius cephalus)
in North-East Hungary   2009/2/80–84

Harka Á., Szomor D.: Occurrences 
of natural hybrids of prussian 
carp and common carp (Carassius 
gibelio x Cyprinus carpio)
in Hungary                  2009/1/40–44

Lehoczky I., Nagy Z.T., Bakos J., 
Jeney Zs.: Maintenance of the genetic
variability of the most important 
Hungarian wild carp strains 
using the ex situ gene bank 
of HAKI and the natural 
populations of the species  2010/3/104–109 

Majoros G.: Spread of invasive 
bivalves in Lake balaton: 
Case report and future 
problems 2009/2/75–79

Váradi L., Phoung, N.T.: 
Production of catfishes 
in Vietnam: the success story 
of Asian aquaculture    2009/1/29–36





HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
ÉS TERMÉKTANÁCSA

Legfontosabb tevékenységek

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

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

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

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

Biológiai alapok

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

A Szövetség tagja lehet

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

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

Fotó: Kunkovács László
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MAGYARORSZÁG HALÁSZATA 2009-BEN • MEGALAKULT A MAGYAR AKVAKULTÚRA SZÖVETSÉG

HELYZETKÉP A TISZÁRÓL • 50 ÉVE ÍRTUK • MIRÔL SZÁMOL BE A KÜLFÖLDI SAJTÓ?

GYÓGYNÖVÉNYKIVONATOK ALKALMAZÁSA A HALBETEGSÉGEK MEGELÔZÉSÉRE • LÁPI PÓC FAJVÉDELMI MINTAPROGRAM
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