


HALTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

ÉS TERMÉKTANÁCSA

Legfontosabb tevékenységek

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

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

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

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

Biológiai alapok

• A Szövetség Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdasága saját tenyésztésű, genetikailag 
ellenőrzött tükrös és pikkelyes ponty, valamint növényevő halfajok és ragadozó halak 
ivadék korosztályait ajánlja tógazdaságok, horgászvizek és természetes vizek népe- 
sítéséhez. Az ivadék felneveléséhez technológiát biztosít.

A Szövetség tagja lehet

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

Címünk: HALTERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS TERMÉKTANÁCSA

1126 Budapest, Vöröskő u. 4/b
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2005. szep tem ber 11–16.
Dá nia, Kop pen há ga

12th INTERNATIONAL EAFP
CONFERENCE ON FISH AND
SHELLFISH DISEASES
Informácó:Website:
http://www.eafp.org/EAFP2005.html 

2005. ok tó ber 4–6.
Spa nyolor szág, Vigo

CONXEMAR 2005
Nem zet kö zi ha lá sza ti és akvakultúra 
szak kiál lí tás.
In for má ció: Tel.: +34-986-433-351,
te le fax: +34-986-221-174. 
E-mail: conxemar@conxemar.com
Hon lap: www.conxemar.com 

2005. ok tó ber 10–12.
Bul gá ria, Plov div

NEW ASPECTS IN 
AQUACULTURE

Nem zet kö zi kon fe ren cia a kroszerû
akvakultúráról és an nak új fej lô dé si
irány za tai ról. an gol és orosz nyel ven.
Rész vé te li díj: 40 euró.
Információ: Assoc. Prof. Dr. Tania
Hubenova. Institute of Fi she ries and
Aquaculture. Branch of Freshwater
Fishe ries, Plov div. 248 Vasil Levski
Str., 4003 Plov div, Bul gá ria
E-mail: thubenova@yahoo.com

2005. ok tó ber 13–15.
Dá nia, Aalborg

DANFISH INTERNATIONAL 2005
Nem zet kö zi ha lá sza ti szak kiál lí tás.
In for má ció: DanFish International,
P.O.Box 149-DK-9100 Aalborg, 
Dá nia. Tel.: +45-9935-5555, 
Tel.: +45-9935-5555. 
Te le fax: +45-9935-5533
E-mail: fair@akkc.dk
Hon lap: www.danfish.com

2005. no vem ber 8–11.
Oroszor szág, Moszk va

FISHPROM-EXPO 2005
A ten ge ri és a bel ví zi ha lá szat va la -
mennyi te rü le tét át fo gó nem zet kö zi
szak kiál lí tás.
In for má ció:
E-mail: fishexpo@fdnhexpo.ru.
Tel: + 095-187-5562 
Hon lap: www.fish-expo.ru

2006. feb ruár 12–14.
Né metor szág, Bré ma

10. FISH INTERNATIONAL 2006
A hal fel dol go zó ipar és a ha lá sza ti ter -
mé kek hagyomnyos, nagy sza bá sú
szak  vá sá ra, 2006-ban spe ciá lis akva -
kultúra kiál lí tás sal kiegé szít ve. A ren -
dez vény köz pon ti té má ját a bô vü lô ke -
let- eu ró pai pia cok ké pe zik. 
In for má ció: Lilia Drewke, MGH Mes -
se- und Ausstellungsgesellschaft
Hansa GmbH, Bürgerweide, D-28209
Bremen, Né metor szág.
Tel.: +49 4213505 359
E-mail: drewke@mgh-bremen.de

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

AQUA 2006
Az Eu ró pai Akvakultúra Tár sa ság és a
Vi lág Akvakultúra Tár sa ság nem zet kö -
zi kon fe ren ciá ja és szak kiál lí tá sa.
In for má ció: World Aquaculture
Society. Director of Conferences.
E-mail: worldaqua@aol.com 
Website: www.was.org 

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

HYDROPOWER, FLOOD 
CONTROL AND WATER
ABSTRACTION: IMPLICATION
FOR FISH AND FISHERIES
A FAO Eu ró pai Édes ví zi Ha lá sza ti

Bizott ság (EIFAC) nem zet kö zi szim -
pó ziu ma. An gol és fran cia nyel ven,
rész vé te li díj nél kül. Elôadás vagy
posz ter be je len té se az aláb bi cím re tör -
tén het: Mr. Gerd Marmulla, Fishery
Resosurces Division, FAO, Viale delle
Ter me di Caracalla, 00100 Ro ma,
Olaszor szág. 
E-mail: gerd.marmulla@fao.org. 
Te le fax: +39 06 5705 3020.
In for má ció: Dr. Pin tér Ká roly, FVM,
Bu da pest V., Kos suth L. tér 11. 
Te le fon: (1) 301-4180, 
E-mail: pinterk@posta.fvm.hu
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SZAK MÉR NÖK-
 KÉP ZÉS

A Szent Ist ván Egye tem Gö -
döl lô Me zô gaz da ság- és Kör -
nye zet tu do má nyi Ka ra 2005.
ôszé re pót fel vé telt hir det le ve -
le zô tago za ton, költ ség té rí té -
ses Ha lá sza ti szak irá nyú to -
vább kép zés ben (szak  mér nök -
kép zés) tör té nô rész vé tel re
szak irá nyú alap kép zett ség gel
ren del ke zôk ré szé re.

Je lent ke zé si ha tár idô: 

2005. ok tó ber 25.

Bô vebb fel vi lá go sí tást a kép -
zés ben va ló rész vé tel fel té te lei -
rôl a Kar Dé ká ni Hi va ta la ad,
ké rés re in for má ciós és je lent -
kez te té si cso ma got küld. 

Te le fon: 

28-410-200/1602, 
28-410-007



E
zerkilencszáztizenöt no vem ber
14-én szü le tett Ti sza kó ró don
(Szat már m.), édes any ja Náday

Má ria htb. ap ja W. Lász ló ura dal mi in -
té zô, 1922-tôl ön ál ló föld bir to kos. Hat
test vé re volt.

A mis kol ci ki rá lyi ka to nai Frá ter
György Gim ná zium ban érett sé gi zett
1933- ban. Ugyaneb ben az év ben a bu -
da pes ti Páz mány Pé ter Tu do mány -
egye te men a böl csész kar ter mé szet -
rajz-ké mia sza ká ra irat ko zott be
(1933). Itt ka pott absolutoriumot 1937-
ben. 1938-ban dok to rált ál lat tan ból
mint fô tárgy ból, ké miá ból és nö vény -
rend szer tan ból mint mel lék tár gyak ból
sum ma cum laude ered ménnyel.

1938. ja nuár 1-én a Földmívelés -
ügyi Mi nisz té rium Kí sér let ügyi Osz tá -
lya, Hal élet ta ni és Szenny víz vizs gá ló
In té ze té ben lett ideig le nes gya kor nok,
majd ad junk tus és fô ad junk tus. Ka to -
nai ki kép zés után részt vett a II. vi lág -
há bo rú ban az orosz és ma gyar fron to -
kon, egy év an gol ha di fog ság után tar -
ta lé kos had nagy ként sze relt le.

1946-tó1 az új ra szer ve zett Hal élet -
ta ni In té zet ben tud. ku ta tói ál lást töl tött
be. 1953. jan. 1-tôl az MTA Tu do má -
nyos Mi nô sí tô Bi zott sá ga a me zô gaz -
da sá gi tu do má nyok dok to ra fo ko za tot
ad ta ad di gi tu do má nyos mun kás sá ga
alap ján.

1946–58. kö zött a bu da pes ti, ké -
sôbb gö döl lôi Ag rár tu do má nyi Egye te -
men a hal te nyész tést ta ní tot ta meg hí -
vott elôadó, majd c. pro fesszor ként.
1950–53. kö zött az Eöt vös Lóránd Tu -
do mány Egye te men hid ro bio ló giát ta -
ní tott. 1956. má jus l-én az MTA Ti ha -
nyi Bio ló giai In té ze te igaz ga tó já nak
ne vez ték ki. 1961. au gusz tus 31-én et -
tôl a beosz tás tól meg kel lett vál nia.

1977. szep tem be ré tôl a FAO nyug -
dí jaz ta, de to vább ra is dol go zott a
FAO-nak (Ma da gasz kár 1 év, Irán, Ma -
laj zia, Thai föld, Fü löp Szi ge tek, Tan -
zá nia, Kö zép- af ri kai Köz tár sa ság,
Zam bia or szá gok ban). Két ol da li szer -
zô dés alap ján dol go zott még Iraq-ban,
Egyip tom ban és Ni gé riá ban, több al ka -
lom mal is. 1977. szep tem be ré tôl 1980.
ja nuár 1-ig tu do má nyos ta nács adó volt
a szar va si Hal te nyész té si Ku ta tó in té -
zet ben, ami kor is nyug dí ja zá sát kér te.

Itt hon és kül föl dön egyaránt ne vet,
szak mai meg be csü lést szer zett. Ku ta tói
ön val lo má sá ból idé zek: „Tu do má nyos
ku ta tói si kert az köny vel het el ma gá -
nak, aki nek tu do má nyos mun kái ra fel -
fi gyel nek, idé zik és to váb bi ku ta tá sok -
hoz ala pul fel hasz nál ják, gya kor la ti je -
len tô sé gû ku ta tá si ered mé nyeit ide ha -
za vagy kül föl dön, eset leg mind két he -
lyen be ve ze tik és al kal maz zák, amíg
csak a .fej lô dés azt túl nem ha lad ja.” A
mon dat el sô fe le va ló ra vált, az avu lás -
ra vi szont még a kö vet ke zô 90 év ben is
so kat kell vár ni.

Gaz dag élet út ját rö vi den, csak nagy
vo na lak ban tud juk át te kin te ni.

Gyer mek évei alatt édes ap já tól ta -
nul ta az ál la tok és a ter mé szet sze re te -
tét. Egye te mi hall ga tó ként eu ró pai hí rû
pro fesszo rok, mint Entz Gé za, Winkler
La jos és Maucha Re zsô ke zei alatt is -
mer ke dett a limnológiával. 

1938. ja nuár já tól a bu da pes ti Hal -
élet ta ni és Szenny víz ku ta tó In té zet ben
dol go zott, mun ká ját ka to nai szol gá lat
és ha di fog ság sza kí tot ta meg. 

1937–53. kö zött har minc két tu do -
má nyos dol go za ta, het ven is me ret ter -
jesz tô mun ká ja és szak köny ve je lent
meg. Kül föl di elis me rést a hid ro bio ló -
giai tár gyú dol go za tai kap tak.

Tu do má nyos mun ká ja elis me ré séül
1953 óta a me zô gaz da sá gi tu do mány
dok to ra. Az ok ta tás sem ide gen tô le,
hi szen 1947 és 1958 kö zött hal te nyész -
tést ta ní tott Gö döl lôn, az Ag rár tu do -
má nyi Egye te men, majd hid ro bio ló giát

az EL TE-n. 1956 má ju sá tól 1961 au -
gusz tu sáig az MTA Ti ha nyi Bio ló giai
Ku ta tó in té ze té nek igaz ga tó ja volt. Ezt
kö ve tôen Deb re cen ben az ál lat tan pro -
fesszo ra, s több évi speciálkollégium
után mint ok ta tá si rek tor-he lyet tes
(1965-67), 1965- ben el sô ként in dí tot ta
el a hid ro bio ló giai sza kot. 1968-ban el -
fo gad ta T.V.R. Pillay-nek, a FAO ak ko -
ri ha lá szat fej lesz té si igaz ga tó já nak hat
hó nap ra szó ló meg hí vá sát Ne pál ba.
Ne pál ban te vé keny sé ge hat hó nap ról
hat év re vál to zott, majd Ve ne zue lá ban
dol go zott há rom és fél évig mint hal te -
nyész té si ta nács adó,  a fej lô dô or szá -
gok szub tro pi kus és tro pi kus hal te -
nyész té sé nek a fej lesz té se ke re té ben:
az itt ôs ho nos Colossoma, Prochilodus
és Curimata hal fa jok mes ter sé ges te -
nyész té sé nek tech ni ká ját dol goz ta ki.
Vé gül az AGROBER-tôl egy hat hó na -
pos bra zí liai meg bí za tá sa évek re oda
kö töt te.

Ne pál ban halkeltetô há ló za tot fej -
lesz tett ki, s ez zel a ne pá li hal te nyész -
tés ben ha tal mas fej lô dést in dí tott.
A sherpák szak em ber ré kép zé se mel -
lett, a ne pá li ki rály ba rát ja ként, egye -
dül ál ló bra vúr ral, meg ta ní tot ta a ne pá li
had se re get a hal tar tás ra és -te nyész  tés -
re. Ma da gasz ká ron az ot ta ni és a kí nai
ponty fé lék sza po rí tá sá ra nagy hal far -
mo kat ho zott lét re. Meg bí za tá sai so rán
mód szer ta ni ké zi köny ve ket írt, s a ku -
ta tók és far me rek szá zait ta ní tot ta meg
a hal sza po rí tás ál ta la ki kí sér le te zett,
legújabb el mé le ti-gya kor la ti fo gá sai ra.

Ön val lo má sa sze rint: „Apám tól
örö köl tem, vagy ta nul tam azt, hogy ha
egy feladat elé ke rü lök, ne a leg ki sebb
el lenál lás irá nyá ba ke res sem a megol -
dást – mint aho gyan ezt so kan te szik –,
ha nem ke res sem meg a kér dés kulcs -
pont ját – ami ed di ge lé a si ke res megol -
dást aka dá lyoz ta – és min den mó don
an nak megol dá sá ra össz pon to sít sak.
Hi szen ha si ke rül megol dást, át tö rést
ta lál ni, ak kor a mel lék kér dé sek fel gön -
gyö lí té se már gye rek já ték lesz.” Meg -
szív le len dô sza vak!

Hosszú ku ta tói élet pá lyá já nak fôbb
ered mé nyei:

1938–43: Egye te mi dok to rá tust
szer zett a „Limnológiai ta nul má nyok a
Hor thy Mik lós út mel let ti Feneketlen-
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tón” cí mû disszer tá ció já val, majd a Ba -
la ton, a Me zô csá ti-tó, va la mint a Bod -
rog ge rinc te len fau ná já val, ha lak táp -
lál ko zá sá val és vi zeink ké miai sa já tos -
sá gai val fog lal ko zott.

1942: Fel mér te a Pa li csi-ta vat az
in ten zív ha lá sza ti hasz no sí tás ér de -
kében.

1946–47: Ki dol goz ta a ken der há -
lók csersav-kuoxam el já rás sal tör té nô
kon zer vá lá si el já rá sát, amely az esz kö -
zök élet tar ta mát meg két sze rez te.

1948–50: Entz Bé lá val együtt mû -
köd ve ki dol goz ta a per met kam rás ik ra -
ér le lé si mód szert a sül lô ik ra ér le lé sé re.
Ered mé nyei alap ján épült az alsóôrsi, a
ve len cei és a keszt he lyi halkeltetô te -
lep, majd ezek min tá já ra a kül föl diek
so ra.

1951–53: Maucha Re zsô nek a ha -
las ta vak szer ves szén for gal má ra vo nat -
ko zó el mé le tei alap ján ki dol goz ta a ha -
las ta vak nagy ha tás fo kú szén trá gyá zá -
sá nak mód sze rét és gya kor la ti megol -
dá sát. En nek al kal ma zá sá val a hal gaz -
da sá gok ter mé sze tes hal ho za ma két-
há rom szo ro sá ra nö ve ke dett. A mód -
szert a kör nye zô or szá gok ban is be ve -
zet ték.

1952–55: Ki dol goz ta a ponty mes -
ter sé ges sza po rí tá sá nak mód sze rét. Az
el já rás itt hon és kül föl dön gyor san el -
ter jedt.

1956–58: Ta nul má nyoz ta a ba la to -
ni sül lô táp lál ko zá sát és nö ve ke dé sét
az ál ta la ki dol go zott gyo mor szí vó és
ve tí té ses kiér té ke lô mód szer rel.

1947–59: Az ered mé nye sebb ter -
mé ke nyí tés ér de ké ben ki dol goz ta és
be ve zet te a csu ka mes ter sé ges sza po rí -
tá sá nak el já rá sát.

1958–60: Ku tat ta a Daph nia magna
pro duk ció bio ló giai jel lem zôit, és az
ered mé nyeit al kal maz ta a ha las ta vak
ter me lé si ál la po tá nak megíté lé sé re.

1958–61: Bi ka lon ki dol goz ta és al -
kal maz ta a ponty te nyész tés komp lex
mód sze rét. Há rom év alatt elér ték a 10
má zsás hol dan kén ti hal ter mést.

1959–61: Ki dol goz ta a ponty ik ra
ra ga dós sá gá nak el vé te lét ké miai mód -
szer rel, mely le he tô vé tet te a ponty ik ra
Zuger-üve ges kel te té sét. Er re a cél ra
szá mos ha zai és kül föl di kel te tôház
épült.

1962-ben Ribiánszky Mik lós sal
társ  szer zô ség ben ad ták ki a „Hal, ha lá -
szat, hal gaz da ság” cí mû alap mun kát.

1964–65: Ki dol goz ta a karbamid-
kony hasó-tannin vég le ges mód szert a

hal ik ra ra ga dós sá gá nak el vé te lé re.
A hal sza po rí tás al kal ma zott el já rá sait
fo lya ma to san tö ké le te sít ve, ezek vi lág -
szer te el ter jed tek.

1965–67: Al kal mas mód szert dol -
go zott ki a ha las ta vak brut tó és net tó
ter me lé sé nek meg ha tá ro zá sá ra, mely -
nek al kal ma zá sá val azon nal megál la -
pít ha tó a beavat ko zá sok ha té kony sá ga.

A fen tiek bôl kö vet ke zik, hogy
Woyna rovich Elek az el mé le ti kér dé -
sek tisz tá zá sán túl min dig a gya kor la ti
prob lé mák megol dá sá ra tö re ke dett.
Ered mé nyeit – fô leg itt hon – töb ben le -
néz ték, csak hogy a gya kor la ti prob lé -
mák megol dá sá ra min dig egye dül ô
jött rá! S ami egy sze rû, az nagy sze rû:
el já rá sait ma már a vi lág szá mos or szá -
gá ban si ker rel al kal maz zák a leg kü lön -
bö zôbb hal fa jok mes ter sé ges sza po rí -
tá sá ra. Tan fo lya mai, köz le mé nyei és
köny vei ré vén az el mé le ti és gya kor la -
ti szak em be rek szá zait ké pez te ki. Ha -
lak mes ter sé ges sza po rí tá sa cí mû Dr.
Hor váth Lász ló val társ szer zô ség ben írt
mun ká ja min den vi lág nyel ven meg -
jelent.

Egy élet utat va ló ban a tet tek ma ra -
dan dó sá ga tesz si ke res sé. Woynarovich
Pro fesszor Úr pe dig si ke res EMBER!

Ha zai elis me ré se na gyon meg -
késett!

A Ma gyar Nem zet 1990. no vem ber
9-én ad ta hí rül, hogy „Dr. Woynarovich
Elek, a me zô gaz da sá gi tu do mány dok -
to ra, a Gö döl lôi Ag rár tu do má nyi
Egye tem és a Deb re ce ni Kos suth La jos
Tu do mány egye tem cím ze tes egye te mi
ta ná ra, a hal te nyész tés fej lesz té séért, a
hal sza po rí tás te rü le tén a fej lô dô or szá -
gok ban is vég zett élet mun kás sá gá nak
elis me ré se ként el nyer te a svédor szá gi
Konst ruk tív Fej lesz té si In no vá ciók
Tudo má nyos Tár sa sá gá nak 1990. évi
nagy dí ját.” Ugyaneb ben az év ben, a
ka na dai Halifax-ban (No va Scotia) tar -
tott World Aquaculture ‘90, az Aqua -
kultúra Vi lág szö vet ség éves köz gyû lé -
sén Woyna rovich pro fesszort egész
éle té re tisz te le ti tag já vá vá lasz tot ta.
Tisz te le ti tag ja a Ma gyar Hid ro ló giai
Tár sa ság nak. Ak tív tag ja szá mos ha zai
és kül föl di tu do má nyos tes tü let nek.

1993-ban kiemel ke dô mun kás sá ga
elis me ré se ként a leg ma ga sabb ki tün -
tetés ben ré sze sült: Szé che nyi-dí jat
kapott.

Tra gi kus hir te len ség gel vesz tet te el
az ô és csa lád ja leg fôbb tá ma szát, fe le -
sé gét. Né pes csa lád já ban And rás fia

kö ve ti édes ap ja nyom do kait, és foly tat -
ja mun ká ját.

1980-tól részt vett az AGRO IVEST
bra zí liai hal- és ka csa te nyész té si pro-
gramjának szak mai ki dol go zá sá ban és
1983–89 kö zött en nek a pro jekt nek ve -
ze tô je volt. A to váb biak ban az
AGROINVEST nem tar tott igényt
szol gá la tai ra. A bra zil hal te nyész tôk
azóta négy szer hív ták meg ta nács -
adóként.

Öt gyer me ke és egy örökbe-foga -
dott gyer me ke van. Be szél, ír és ol vas,
né met, an gol, spa nyol és por tu gál nyel -
ve ken. Fô ku ta tá si te rü le tei, ahol nem -
zet kö zi leg is elis mert ered mé nye ket
ért el: 

1. A sül lô és más hal fa jok ik rá já -
nak permeteskamrában tör té nô
inkubálása, 2. A ponty és más hal fa jok
ik rá ja ra ga dós sá gá nak a meg szün te té -
se, ve gyi ke ze lés sel. 3. Mes ter sé ges
hal sza po rí tá si tech no ló giák ki dol go zá -
sa kü lön bö zô tró pu si és mérsékeltövi
hal fa jok ra. 4. Hal sza po rí tó ál lo má sok
rend sze ré nek és fel sze re lé sé nek a gya -
kor la ti megol dá sa. 5. A ha lak mes ter -
sé ges sza po rí tá sa el mé le té nek ta nul -
má nyo zá sa. 6. A ha las ta vak trá gyá zá sa
el mé le té nek és gya kor la tá nak ki dol go -
zá sa. 7. Az exten  zív, fél-in ten zív és in -
ten zív hal te nyész tés gya kor la ta tró pu -
si és szub tro pi kus vi szo nyok kö zött. 8.
Fej lô dô or szá gok hal te nyész té sé nek és
hal te nyész tés rend sze rei nek a ki dol go -
zá sa.

Je len leg a ha lak mes ter sé ges sza po -
rí tá sát ta nul má nyoz za mes ter sé ges
gona dotrop releasing hor mon ana ló gok
(GtRH/A) hasz ná la tá val. Ta nul má -
nyoz za a tró pu si fél-in ten zív hal te -
nyész tés kü lön bö zô mód sze reit is.

Nem zet kö zi elis me ré sek és ki tün te -
té sek: A World Aquaculture Society
tisz te let be li örö kös tag ja (1990), az
Innovation vor Development Asso -
tiation (IDEA, Stock holm) el sô ha lá -
sza ti dí ja zott ja (1990), az APISC,
(Asociacao de Piscicultores, Brasil)
tisz te let be li tag ja (1993), Szé che nyi-
dí jas (1993). 

1995 szep tem be ré ben az elô zô év -
ben ala kult pe rui ha lá sza ti igaz ga tó ság
be mu tat ko zó lá to ga tás ra hív ta meg a
pe rui Ama zo nas te rü let ha lá sza tá nak és
hal te nyész té sé nek a fej lesz té se kap -
csán. A 3 hé tig tar tó lá to ga tás so rán 2
rö vid be mu ta tó hal sza po rí tá si tan fo lya -
mot tar tott. A gya kor la ti be mu ta tá sok
igen jól si ke rül tek, da cá ra a nem meg -
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fe le lô fel sze re lés nek. Az édes ví zi ha lá -
szat és hal te nyész tés fej lesz tés kér dé -
sei rôl több órás elôadást tar tott a Li mai
Ál la mi Egye te men. Ha son ló elôadás ra
ke rült sor spa nyol nyel ven az Iquitos-i
Ál la mi Egye tem Ha lá sza ti Tan szé kén
és az Ama zo nas Ku ta tó In té zet ben is.
El ha tá roz ták az Iquitos tér sé gé ben
felépí ten dô hal sza po rí tó ál lo más, ma
már Ha lá sza ti és Hal gaz da sá gi In té zet
ter ve zé sé ben va ló rész vé te lét is. 1997-
ben már két hó nap ra ka pott meg hí vást,
1999-ben és 2000-ben ja nuár, feb ruár
és már cius hó na pok ban több hal sza po -

rí tá si és hal te nyész té si tan fo lya mot és
gya kor la ti ok ta tást tar tott. 2001-re új ra
meg hí vást ka pott szin tén két hó nap ra.
Fel ké rés re el vál lal ta egy tró pu si hal te -
nyész té si gya kor la ti szak könyv meg -
írá sát, amelyet egy bar ce lo nai kiadó je -
len te tett  meg. 1999-ben Woynarovich
And rás sal kö zö sen ír tak egy, a
Colossoma hal fa jok mes ter sé ges sza -
po rí tá sá ról szó ló köny vet, ami igen
szép ki vi tel ben je lent meg spa nyol
nyel ven, Limában. Egy ál ta lá nos hal -
sza po rí tá si könyv megírá sa is ter vei
kö zött sze re pel.

A közelmúltban megír ta a „Vize -
inkrôl min den ki nek” cí mû köny vét,
amely ben a szak mán kí vül az ér dek lô -
dôk szé les kö ré hez szól nép sze rû nyel-
ven.

A Ha lá szat ha sáb jain 1938 óta je -
len nek meg írá sai, és je len leg is szak ta -
nács adó ja a Szer kesz tô ség nek.

Ta nít vá nyai és tisz te lôi igaz sze re -
tet tel kö szön tik a 90 éves Woyna rovich
Pro fesszor Urat, s kí ván nak sok erôt,
egész sé get s hosszú, boldog, al ko tó
éve ket.

Dr. Bí ró Pé ter
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A
szubszidiaritás el vé nek ér vé nye sí té se cél já ból
2005-tôl a hal te le pí tés re, Vé de lem re és élô hely fej -
lesz tés re vo nat ko zó pá lyá za to kat me gyei bi zott sá -

gok bí rál ják el, és dön té sü ket a tá mo ga tá si ja vas la tuk kal
meg kül dik a mi nisz té rium nak. A hal gaz dál ko dás sal kap -
cso la tos ku ta tá si  és is me ret ter jesz té si pá lyá za tok ról (az or -
szá gos jel leg re va ló te kin tet tel) az Or szá gos Ha lá sza ti Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján dönt a mi nisz té rium ve ze té se.
Az el nyert tá mo ga tá so kat az aláb biak ban is mer tet jük. Ter -
je del mi okok miatt a hal te le pí tés re, Vé de lem re és élô hely
fej lesz tés re vo nat ko zó pá lyá za tok nyer te seit me gyén ként
csak fel so rol juk – a rész le tes ada tok a  mi nisz té rium hon -
lap ján (www.fvm.hu) te kint he tôk meg.

A hal te le pí tés re, hal ál lo mány vé de lem re 
és élô helyfej lesz tés re vo nat ko zó pá lyá za tok

nyer te sei

Bács-Kis kun me gye

Nagy ba racs kai Ha la dás Sport hor gász Egye sü let, Ke cel
Sport hor gász Egye sü let, Sport hor gász Egye sü le tek Bács-
Kis kun Me gyei Szö vet sé ge (Kecs ke mét), MÁV Lo ko mo tív

Sport hor gász Egye sü let (Kis kun ha las), Jász szent lász lói
Hor gász egye sü let, Ka lo csa és Vi dé ke Sport hor gász Egye sü -
let, Bács bo ko di Sport hor gász Egye sü let, Dá vo di Pe tô fi
Sport hor gász Egye sü let, Ba jai Sport hor gász Egye sü let, Sze -
rem lei Hor gász egye sü let, Sport hor gász Egye sü let Du na pa -
taj,  Sport hor gász Egye sü let (Har ta), Ba ja-Hal Kft (Ba ja),
Fü löp szál lá si Kun ság Hor gász egye sü let, Nagy ba racs kai
Hal Kft.

Ba ra nya me gye

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

Bé kés me gye

Mat róz Sport hor gász Egye sü let (Bé kés csa ba), Kö rös-
szö gi Kistérségi Te rü let fej lesz té si Ügy nök ség Kht. (Szar -
vas), Ha lász tel ki Üdü lô Hor gász egye sü let (Szar vas), Kö rös-
vi dé ki Víz ügyi Igaz ga tó ság Hor gász Egye sü le te (Gyu la),

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

2005. évi pá lyá za tok ered mé nye

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium 
Va dá sza ti, Ha lá sza ti és Víz gaz dál ko dá si Fô osz tá lyá nak

köz le mé nye



Bónomzug Vi zéért Egye sü let (Gyo maend rôd),  Ha lá sza ti és
Ön tö zé si Ku ta tó in té zet (Szar vas), Körösvidéki Hor gász -
egye sü le tek Szö vet sé ge (Bé kés csa ba), Mun ká csy Hor gász
Egye sü let (Gyu la),  Kö rö si Ha lász Szö vet ke zet (Gyo maend -
rôd), Mágori Hor gász egye sü let (Vész tô),  Ha la dás Hor gász
Egye sü let (Lôkösháza), Vi har sa rok Hor gász egye sü let (Bé -
kés).

Bor sod-A baúj-Zemp lén me gye

Bortó Bt. (Me zô zom bor), Godzsák Ti bor (Sá tor al jaúj -
hely), Hor gász egye sü le tek  Bor sod-A baúj-Zemp lén Me gyei
Szö vet sé ge (Mis kolc), Rá kó czi Sport hor gász Egye sü let (Ti -
sza bá bol na), Hok 2000. Bt. (Mis kolc), Vá sár he lyi Ist ván
Hor gász egye sü let (Kis to kaj), Pólóka Bt. (Put nok), Protip
Kft. (Mis kolc), Kota Bé la (Má lyi), Va dász Ist ván (Mis kolc),
Hoórvölgye Hor gász egye sü let (Me zô kö vesd), Varbócska
2000 Kft. (Var bó), Sza bol csi Ha lá sza ti Kft. (Nyír egy há za),
Bodrogmenti Sport hor gász Egye sü let (Sá ros pa tak), Dél -
borsodi Ag rár Kft. (Ge lej), ÉRV Láz bér ci Hor gász egye sü let
(Ka zinc bar ci ka), ELZETT Certa Hor gász egye sü let (Sá tor al -
jaúj hely).

Csong rád me gye

Föl deá ki Hor gász Egye sü let, Szen te si Hor gász Egye sü -
let, Szeg vá ri Hor gász egye sü let, FÉG Hor gá szok Egye sü le te
(Ma kó), Kis zom bo ri Sport hor gász Egye sü let, Zsig mon di
Vil mos Hor gász Egye sü let (Al gyô), Ma ros Ponty Hor gász
Egye sü let (Deszk), Szék ku ta si Köz sé gi Hor gász Egye sü let,
Csong rá di Sport Hor gá szok Egye sü le te, Nap su gár Hor gász -
egye sü let (Rú zsa), Do bó Fe renc Hor gász Egye sü let (Hód -
me zô vá sár hely), Mind szen ti Hor gász Egye sü let, Hor gász -
egye sü le tek Csong rád Me gyei Szö vet sé ge (Sze ged), Ki ni zsi
Hor gász Egye sü let (Csé pa), Al kot mány Hor gász Egye sü let
(Ba lás tya), Mó ra Fe renc Hor gász Egye sü let (Sze ged), Sze -
ge di Her man Ot tó Hor gász Egye sü let, Sport hor gá szok
Egye sü le te (Ma kó), Ti sza Ha lá sza ti Szö vet ke zet (Sze ged-
Tá pé). 

Fe jér me gye

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

Gyôr-Mo son-Sop ron me gye

MOFÉM Rt. Hor gász egye sü let (Móvár), Ná dor vá ro si
Sport hor gász Egye sü let (Gyôr), Ráb ca Ön kor mány za ti Hor -
gász egye sü let (Bô sár kány), „SZIGETKÖZ” Hor gász Egye -
sü let (Gyôr), Gyôr-Mo son-Sop ron Me gyei Hor gász Szer ve -
ze tek Szö vet sé ge (Gyôr), Szár föl di Hor gász egye sü let,
Fertômenti Hor gász egye sü let (Hegy kô), FHNP Igaz ga tó ság
(Sar ród), Gyô ri „ELôRE” Ha lá sza ti TSz. (Kis bajcs), Gyôr-
Gyár vá ro si és Elekt ro mos Sport hor gász Egye sü let (Gyôr),
MVG Hor gász egye sü let (Gyôr).

Haj dú-Bi har me gye

Haj dú-Bi har Me gyei Hor gász Szer ve ze tek Szö vet sé ge
(Deb re cen), Ka bai Hor gász Egye sü let, TIVIZIG Ke le ti Fô -
csa tor na Hor gász Egye sü let (Deb re cen), Tiszamenti Víz mû -
vek Rt. (Szol nok), Bocs kai Sport hor gász Egye sü let (Haj dú -
bö ször mény), HÓDVILL-K V. Hor gász Egye sü let (Deb re -
cen), Péterszeg Hor gász Egye sü let (Szent pé ter szeg), Sport -
hor gász Egye sü let (Haj dú szo bosz ló), Hen ci dai Új Élet Hor -
gász Egye sü let, De recs kei Sport hor gász Egye sü let, Bocs kai
Hor gász Egye sü let (Haj dú ná nás), Zöldarany Hor gász Egye -
sü let (Deb re cen), Hor to bá gyi Hor gász Egye sü let (Hor to -
bágy), Esz tá ri Hor gász Egye sü let, Her man Ot tó Hor gász
Egye sü let (Haj dú ná nás), Be rettyó „Mun kás” Hor gász
Egye sü let (Be rettyóúj fa lu), Hor to bágy Hal gaz da ság Rt.
(Hor to bágy), Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (Deb -
re cen).

He ves me gye

Gyön gyös pa tai Hor gász egye sü let (Gyön gyös soly mos),
Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség (Bu da pest), Nagy ré dei
Hor gász Egye sü let, Vi son tai Erô mû és Dol go zói nak Hor gász
Egye sü le te (Gyön gyös), Hor gász Egye sü le tek He ves Me -
gyei Szö vet sé ge (Eger), Búzásvölgyi Hor gász Egye sü let
(Recsk).

Ko má rom-Esz ter gom me gye

Do ro gi Bá nyá szok Hor gász Egye sü le te, Sík völ gyi Sport -
hor gász Egye sü let (Ta ta bá nya), Ko má rom- Esz ter gom Me -
gyei Hor gász egye sü le tek Szö vet sé ge (Ta ta bá nya), Jószeren -
csét Hor gász egye sü let (Ta ta bá nya), Szo mó di Hor gász Egye -
sü let, Szô nyi Dol go zók Sport hor gász Egye sü le te (Ko má -
rom), Orosz lá nyi Hor gász Egye sü let, Va sas Hor gász egye sü -
let (Esz ter gom), Ak na mé lyí tô Sport Hor gász Egye sü let (Ta -
ta  bá nya).

Nóg rád me gye

Pa lo tás és Vi dé ke Sport hor gász Egye sü let (Pa lo tás), Bá -
tony te re nyei Bá nyász Hor gász egye sü let, Var sány Tábpusztai
Hor gász egye sü let (Ri móc), Hor gász egye sü le tek Nóg rád
Me gyei Szö vet sé ge - Dél- bor so di Ag rár Kft. (Sal gó tar ján),
Nóg rá di Víz ügyi Hor gász egye sü let (Sal gó tar ján), Öregpoty-
ka Hor gász egye sü let (Lu dány ha lá szi), Nô tincs Köz sé gi Ön -
kor mány za ta, II. Rá kó czi Fe renc Hor gász Egye sü let (Bánk).

Pest me gye és fôváros

Nagy ká ta és Vi dé ke Hor gász egye sü let (Nagy ká ta), Tá -
pió györ gyei Hor gász egye sü let, Ba ross Gá bor Hor gász egye -
sü let (Bu da pest), Rác ke vei Dunaági Hor gász Szö vet ség,
Óbu da Ter me lô és Szol gál ta tó Szö vet ke zet (Bu da ka lász),
Vá ci Buki Hor gász egye sü let, 307. sz. Hor gász egye sü let
(Ceg léd), Jó Sze ren csét Hor gász egye sü let (Bu daörs), Hor -
gász Egye sü le tek Bu da pes ti Szö vet sé ge, Délpesti Hor gász -
egye sü let, Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség (Bu da -
pest).
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So mogy me gye

So mogy fajsz és Vi dé ke Hor gász Egye sü let, Ka pos vár és
Vi dé ke Hor gász Egye sü let (Ka pos vár), Bé ke Sport hor gász
Egye sü let (Tab), Ba la tonúj lak és Kör nyé ke Hor gász Egye sü -
let (Ba la tonúj lak), Barcs és Vi dé ke Hor gász Egye sü let
(Barcs), Hor gász Egye sü le tek So mogy Me gyei Szö vet sé ge
(Ka pos vár), Ku ta si Sport hor gász Egye sü let, Ka pos vár és Vi -
dé ke Hor gász Egye sü let (Ka pos vár). 

Sza bolcs-Szat már-Bereg me gye

Sport hor gász Egye sü le tek Sza bolcs-Szat már-Bereg Me -
gyei Szö vet sé ge (Nyír egy há za), Ti sza vi rág Hor gász Egye sü -
let (Ti sza becs), Ti sza vi rág Hor gász Egye sü let (Gu lács), ” Új
Élet” Hor gász Egye sü let (Ti sza lök), Rá kó czi Ha lá sza ti Szö -
vet ke zet (Fe hér gyar mat), Sza bol csi Ha lá sza ti Kft. (Nyír egy -
há za), Felsôszabolcsi Hal ter me lô Kkt. (Nyír egy há za), Hor -
gász Egye sü let Ökö ri tó fül pös, Pos tás Hor gász Egye sü let
(Vá sá ros na mény), Be re gi Ti sza hát Hor gász Egye sü let (Ti -
sza szal ka), Be reg da ró ci Hor gász Egye sü let, Ti sza-Sza mos -
kö zi Hor gász Egye sü let (Fe hér gyar mat), Tég la gyá ri Hor gász
Egye sü let (Fe hér gyar mat), Krasz na Sport hor gász Egye sü let
(Ko csord), Ré ti Csík Hor gász Egye sü let (Ko csord),
Tiszaparti Hor gász Egye sü let (Gá va ven csel lô), Holt-Ti sza
Hor gász Egye sü let (Gyü re), Holt-Sza mos Hor gász Egye sü let
(Sza mos sá lyi), Szatmárvidéki Hor gász Egye sü let (Má té szal -
ka), Ti sza nagy fa lu Hor gász Egye sü let, Cormoran Hor gász
Egye sü let (Ra ka maz), Kurucz Hor gász Egye sü let (Tar pa). 

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

Ha lász Kft. (Sza jol), Sza bad ság Hor gász Egye sü let (Új -
szász), Kö zép- Ti sza-Vi dé ki Hor gász Egye sü le tek Szö vet sé -
ge (Szol nok), Túr ke vei Sport hor gász Egye sü let, Fe ke te Ist -

ván Hor gász Egye sü let (Kun szent már ton), Kis-Ér Hor gász
Egye sü let (Jász ki sér), Tarnamenti Hor gász Egye sü let (Jász -
dó zsa), Bereki Hor gász egye sü let (Be rek für dô), Hû tô gép -
gyár Hor gász Egye sü let (Jász be rény), Me zô tú ri Hor gász
Egye sü let, Nagy kun Hor gász Egye sü let (Kar cag).

Tol na me gye

Tol nai Hor gász egye sü let, Bá tai Hor gász egye sü let, Ge -
menc EV. Rt. (Ba ja), Du na föld vá ri Sport hor gá szok Egye -
süle te.

Vas me gye

Sport hor gász Egye sü le tek Vas Me gyei Szö vet sé ge
(Szom bat hely).

Veszp rém me gye

Csab ren dek-Sü meg Sport hor gász Egye sü let (Csab ren -
dek), Pá pa és Vi dé ke Hor gász egye sü let (Pá pa), Me zô la ki
Hor gász egye sü let, Szé ki-ta vi Hor gász Egye sü let (Aj ka),
Tiha nyi Bel sô-tó Kht. 

Za la me gye

Hor gász egye sü le tek Za la Me gyei Szö vet sé ge (Za lae ger -
szeg), Gö csej Hor gász egye sü let (Becs völ gye), Nether-Sped
Kft. (Za lae ger szeg), Za la vár Köz ség Ön kor mány za ta, Ha la -
dás Hor gász Egye sü let (Pa csa), Hor gász egye sü let Cseszt reg,
Ba la to ni Ha lá sza ti Rész vény tár sa ság (Sió fok), Za la szent -
gró ti Hor gász Egye sü let, Bo ros tyán Hor gász Egye sü let (Za -
la lö vô), Ker ka szent ki rá lyi Ker ka Hor gász Egye sü let, Pö lös -
kei Sza ba di dô park és Tó Kht. (Za lae ger szeg), Za lai Er dé sze -
ti és Fa ipa ri Rt. (Nagy ka ni zsa).

A hal gaz dál ko dás sal kap cso la tos ku ta tá si és is me ret ter jesz té si 
pá lyá za tok ered mé nye
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Sport hor gász Egye sü le tek Is me ret ter jesz tés a Sza bolcs-Szat már-Bereg me gyei
Sza bolcs-Szat már-Bereg Me gyei Szö vet sé ge hor gá szok szá má ra, a „Vil lan tó” c. hor gász új sá gon 

ke resz tül 400

Sport hor gász Egye sü le tek Bács-Kis kun Is me ret ter jesz tô kiad vány meg je len te té se 
Me gyei Szö vet sé ge a du nai vadpontyról 500

Hor gász Egye sü le tek Fe jér Me gyei Szö vet sé ge „Gör bül jön a bo tod” gyer mek hor gász tá bo rok szer ve zé se 300

Sport hor gász Egye sü le tek Vas Me gyei Szö vet sé ge Természetesvízi ha lá szat tal össze füg gô is me ret ter jesz tô 
szak mai na pok meg ren de zé se 310

Hor gász Egye sü le tek Csong rád Me gyei Szö vet sé ge Csong rád me gye hor gász ke ze lés ben lé vô víz te rü le tei 
halfaunisztikai vizs gá la ta 1978

Gyô ri ”Elô re” Ha lá sza ti Ter me lô szö vet ke zet A Du na 1850–1770 fkm kö zöt ti sza ka szá nak 
ha lá szat bio ló giai elem zé se 1970

Ci bak há za Nagy köz sé gi Ön kor mány za ta Gyer mek hor gásztá bor szer ve zé se 180
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Hor gász Egye sü le tek Fe jér me gyei Szö vet sé ge A Fe hér vár csur gói-tá ro zó hal ál lo má nyá nak vizs gá la ta 
a he lyi sza po ru lat függ vé nyé ben 400

Deb re ce ni Egye tem, Ag rár tu do má nyi Cent rum A Bód va fo lyó ba tor kol ló pa ta kok hal tár su lá sai nak 
öko ló giai vizs gá la ta 672

Patakiné Os to ros Györ gyi „Élôs kö dô élô lé nyek” – port ré film Mol nár Kál mán ról 450

Körösvidéki Hor gász egye sü le tek Szö vet sé ge A bé kés csa bai Fás-tó hal el tar tó ké pes sé gé nek vizs gá la ta 500

Ba la to ni Ha lá sza ti Rész vény tár sa ság A ba la to ni egy nya ras sül lô ál lo mány pon tos mennyi sé gi 
becs lé se és ge ne ti kai meg kü lön böz tet he tô ség vizs gá la ta 5025

Ba la to ni Ha lá sza ti Rész vény tár sa ság „40 Ha lász Em lék nap” meg ren de zé se 500

MTA Ál lat or vos-tu do má nyi Ku ta tó in té ze te A Ba la ton ban és víz rend sze ré ben élô hal fa jok
Hal kór ta ni mun ka cso port ja élôs kö dôi nek ku ta tá sa 2000

MTA Ál lat or vos-tu do má nyi Ku ta tó in té ze te Vizs gá la tok a Du ná ban el sza po ro dott gébfélék pa ra zi tás
Hal kór ta ni mun ka cso port ja fer tô zött sé gét il le tôen 900

Hal ter me lôk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék ta ná csa „Ha lá sza ti La pok” kiadá sá nak tá mo ga tá sa 5002

Hal ter me lôk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék ta ná csa XXXI. Or szá gos Hal fô zô Ver seny meg ren de zé se 3000

Szent Ist ván Egye tem, Gö döl lô Kór ta ni és pa ra zi to ló giai vizs gá la tok egyes ha lá sza ti lag 
fon tos ha la kon a Du nán 3200

AGROINFORM Kiadó és Nyom da Kft. Dr. Woynarovich Elek: Ví zi ge rinc te len ál la tok 
ha tá ro zó ja cí mû kiad vány meg je len te té se 800

AGROINFORM Kiadó és Nyom da Kft. Fog ha tó ha laink I. és II. posz ter meg je len te té se 1000

Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség A Ve len cei-ta vi nyurgaponty vizs gá la ta 2600

Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség MOHOSZ la bo ra tó riu má ba mû sze rek be szer zé se 589

Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség A 2006-ban meg ren de zés re ke rü lô or szá gos ha lá sza ti 
ôri ta nács ko zás tá mo ga tá sa 1771

Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség „Gya kor la ti ta ná csok hal te le pí té sek hez” cí mû kiad vány 
el ké szí té sé nek tá mo ga tá sa 1268

Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség Or szá gos If jú sá gi Hor gász Tá bor meg ren de zé se 697

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet A fo lya mi rák iva dék ne ve lé si tech no ló giá já nak ki dol go zá sa 2000

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet Hal kö zös sé gek és hal fa jok mo ni to ro zá sa 
a Ti sza ha zai sza ka szán 2675

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet A Bács-HOSZ ke ze lé sé ben lé vô víz te rü le tek ha lá sza ti 
fel mé ré se 4670

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet A Du na 1520–1564 fkm-ek kö zöt ti sza ka szá nak 
ha lá szat bio ló giai elem zé se 2500

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet A XXIX. Ha lá sza ti Tu do má nyos Ta nács ko zás 
elôadá sai nak meg je len te té se 1275

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet Fo lyó irat és könyv be szer zés, mint ku ta tás-fej lesz tés sel, 
ok ta tás sal kap cso la tos te vé keny ség 5168

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet Hal iva dék-pro duk ció vizs gá la ta a ke ver me si tó rend szer ben 2320

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet A bu sa ál lo má nyok struk tú rá ja és mennyi sé gi vi szo nyai 
a Ba la ton ban 3000

Sport hor gász Egye sü let, Diós je nô A Diós je nôi tá ro zó hal ál lo má nyá nak fel mé ré se 258
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A táblázat folytatása



Tá mo ga tott egy nya ras ponty Tá mo ga tás
Cég név Szék hely

ki he lye zés (kg) (E Ft)

Agropoint Kft. Deb re cen 9 600 675
AL-KU Carp BT. Tá pió sze csô 4 800 338
Arany ponty Ha lá sza ti Rt. Száz ha lom bat ta 123 250 8 665
At ta lai Hal Kft. At ta la 3 840 270
Ba la to ni Ha lá sza ti Rt. Sió fok 72 714 5 112
Bé ke Ag rár szö vet ke zet Haj dú bö ször mény 9 000 633
Bé kés Fe renc Ta má si 1 200 84
Ifj. Bé kés Fe renc Ta má si 4 900 345
Bi harug rai Hal gaz da ság Bi harug ra 31 000 2 179
Bocs kai Ha lá sza ti Szö vet ke zet Haj dú szo bosz ló 30 300 2 130
Czikkhalas Ha las ta vai Kft. Var sád 8 844 622
Dél- bor so di Ag rár Kft. Ge lej 10 050 707
Demcsák Já nos Bé kés csa ba 3 000 211
Engel Sán dor Kis kun lac há za 6 000 422
Eurofish Kft. Szak már 8 600 605
Fish-Coop Kft. Gyo maend rôd 62 000 4 359
Gálosi Bár ka Kft. Al ma mel lék 6 700 471
HAKI Szar vas 1 200 84
Ha lász Kft. Bi kal 22 000 1 547
Halépker Bt. Sán tos 3 750 264
Hal ter me lôk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék ta ná csa Bu da pest 3 918 276
Hetényhal Kft. Dom bó vár 6 500 457
Hor to bá gyi Hal gaz da ság Rt. Hor to bágy 154 306 10 849
Jász ki sé ri Ha las Kft. Jász ki sér 13 800 970
Jávorka Sán dor Mg-i Is ko la Ta ta 1 875 132
Kö rö si Ha lász Szö vet ke zet Gyo maend rôd 32 400 2 277
Len gyel Fe renc né Du na ve cse 2 872 202
Mak kos és Tsa. Kft. Ka pos vár 3 000 211
MOHOSZ Bu da pest 9 859 693
Nagy ba racs kai Hal Kft. Nagy ba racs ka 18 000 1 266
Orosz Ágos ton Ta ta 1 644 116
Öko 2000 vál lal ko zás Kis kun lac há za 6 000 422
Rác ke vei Dunaági Hor gász Szöv. Rác ke ve 10 700 752
Sel lô Hal Kft. Kun szent már ton 5 256 370
Sil-Tok Kft. Rá kó czi fal va 9 000 633
Sipos Osz kár Gyön gyös tar ján 5 100 359
Sza bó Jó zsef né Kis kun lac há za 8 100 570
Sza bó Kft. Túr ke ve 30 000 2 110
Sza bol csi Ha lá sza ti Kft. Nyír egy há za 10 800 759
Szegedfish Kft. Sze ged 153 250 10 775
Szo mor De zsô Apaj 22 000 1 547
Ta má si Hal Kft. Tamási-Fornád 8 800 619
Ta tai Mg-i Rt. Ta ta 62 100 4 368
TEHAG Száz ha lom bat ta 7 400 520
Ti sza sü lyi Hal Kft. Ti sza süly 12 852 904
Tógazda Ha lá sza ti Rt. Száz ha lom bat ta 77 100 5 421
Tö mör ké nyi Ag rár Kft. Tö mör kény 16 400 1 153
V-95 Kft. Bu da pest 15 480 1 089
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A mi nô sé gi ponty ki he lye zé sek tá mo ga tá sá ra be nyúj tott 
2005. évi pá lyá za tok ered mé nye

Az FVM Va dá sza ti, Ha lá sza ti és Víz gaz dál ko dá si Fô osz tá lyá nak köz le mé nye



A
ma gyar ha lá szat ban dol go zók
ta lán még fo ko zot tabb ér dek lô -
dés sel vár ták a ha lá sza ti ter mé -

kek kül ke res ke del mi for gal má ra vo nat -
ko zó ada to kat, mint a megelô zô év ben.
2003-ban volt az el sô olyan év, ami kor
az Eu ró pai Unió ta gor szá gai nak ha lá -
sza ti ter mé kei vám men te sen ér kez het -
tek ha zánk ba, és a vám kor lá tok a ma -
gyar hal ter mé kek elôtt is leom lot tak
leg fon to sabb ke res ke del mi part ne reink -
nél. 2004-ben má jus 1-tôl az Eu ró pai
Unió tel jes jo gú tag jai vá vál tunk, ami -
tôl vár ha tó volt ugyan a ke res ke del mi
fel té te lek to váb bi li be ra li zá ló dá sa, e
vál to zá sok azon ban ko ránt sem le het tek
olyan mér té kûek, mint a vá mok fo ko -
za tos le bon tá sa, majd tel jes meg szün te -
té se 2003. ja nuár 1-jén.

Ab ból a szem pont ból is ér de kes
volt a 2004-es esz ten dô, hogy az év el -
sô négy hó nap já ban a ke res ke del mi
ada to kat a ko ráb bi gya kor lat sze rint
össze sí tet te a vám sta tisz ti ka, majd a
vám ke ze lés meg szû né se után a Köz -
pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal adat gyûj té se
vált irány adó vá.

Be szá mo lónk ban a KSH nyil vá nos
tá jé koz ta tá si adat bá zi sá ra tá masz ko -
dunk. Eb bôl a bá zis ból ha son ló mó don
tör tént az ada tok ki gyûj té se, mint ko -
ráb ban a vám sta tisz ti ká ból, azaz rész -
le te sen meg vizs gál va az egyes ter mék -
cso por to kat. Ily mó don mel lôz tük a ha -
lá sza ti ter mé kek mel lé be so rolt éticsi-
ga ada to kat, sze re pel tet tük azon ban ki -
gyûj té sünk ben a nem hu mán fo gyasz -
tá si célt szol gá ló té te le ket, ami lye nek a
dísz hal, a nem em be ri fo gyasz tás ra
gyûj tött ge rinc te len ví zi szer ve ze tek és
a ta kar má nyo zá si cé lo kat szol gá ló hal -
liszt. A nem zet kö zi mód szer tan nak
meg fe le lôen ezek a ter mék cso por tok a
ha lá sza ti ter mé kek kö zött sze re pel nek,
más kér dés, hogy sem ná lunk, sem má -
sutt nem ve szik fi gye lem be eze ket a
cik ke ket a la kos sá gi fo gyasz tás kal ku -
lá ciói nál. A ki gyûj tés mód szer ta ni he -
lyes sé gét iga zol ta, hogy a ko ráb bi
évek rôl – ha son ló rend sze rû fel dol go -

zás sal – a KSH tá jé koz ta tá si adat bá zi -
sá ban pon to san azok az ada tok sze re -
pel nek, ame lye ket a Ha lá szat ha sáb -
jain is rend sze re sen köz read tunk.   

Ter mé sze te sen az ada tok felöle lik
az ún. re-exportot is, ezért sze re pel nek
ki vi te lünk ben olyan áru cik kek is, ame -
lye ket Ma gyaror szág nem ál lít elô.
A la kos ság hal fo gyasz tá sá nak kal ku lá -
ció ja azon ban a kül ke res ke del mi mér -
leg egyen le ge alap ján tör té nik, így e té -
te lek tor zí tó ha tá sa nem je lent ke zik.

Ha lá sza ti ter mé kek im port ja

A ha lá sza ti ter mé kek be ho za ta lá ra
vo nat ko zó ada to kat az 1. táb lá zat ban
fog lal juk össze. A ta kar má nyo zá si cé lú
hal liszt im port nél kül vizs gál va a be ho -
zott ha lá sza ti ter mé kek mennyi sé ge az
elô zô év hez ké pest 2004-ben 3,2%-kal,
e ter mé kek határparításos ér té ke pe dig
euróban szá mol va 6,5%-kal csök kent.
(Ez utób bi ban a fo rint euró hoz vi szo -
nyí tott év köz be ni felér té ke lô dé se is

nyil ván va lóan sze re pet ját szott.)
A be ho zott leg na gyobb ter mék cso -

port, a tar tó sí tott és kon zerv hal fé le sé -
gek kö ré ben mind mennyi ség ben,
mind ér ték ben je len tôs volt a csök ke -
nés. A ha zánk ba ér ke zett ten ge ri hal
kon zer vek kö ré ben há rom hal faj cso -
port (szardínia és szar del la, he ring,
ton hal fa jok) vol tak mennyi sé gi leg a
meg ha tá ro zóak. 

Kis mér ték ben nö ve ke dett a be ho -
zott fagyaszott ten ge ri hal fi lé mennyi -
sé ge, ame lyen be lül to vább ra is a – kü -
lön bö zô re lá ciók ból ér ke zô – ar gen tin
szür ke tô ke hal („hek”) do mi nált. E hal -
faj ad ta a mi ni má lis mér ték ben nö ve -
ke dett fa gyasz tott hal im port nak is
több mint a fe lét.

A Ma gyaror szág ra be ho zott élô és
friss, hû tött édes ví zi ha lak mennyi sé ge
va la mennyi ka te gó riá ban csök kent.
A ma gyar hal ter me lés leg fon to sabb
pro duk tu mát ké pe zô élô ponty ból a
2003. évi 442,4 ton ná val szem ben csak
350,2 ton na ér ke zett. Határparításos ér -
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A ha lá sza ti ter mé kek 
kül ke res ke del mi for gal ma 

és hal  fo gyasz tá sunk 2004-ben

1. táb lá zat:Ma gyaror szág hal- és ha lá sza ti ter mék im port ja a 2002–2004. évek ben

2002 2003 2004 

Áru fé le sé gek mennyi- mennyi - ér ték mennyi - ér ték 
 ség  ség (ezer  ség (ezer
(t) (t) EUR) (t) EUR)

Dísz hal 18,3 22,7 162,5 41,0 281,6 
Élô ponty 419,3 442,4 718,3 350,2 550,1
Élô piszt ráng 60,9 59,1 123,4 56,0 107,1 
Egyéb élô hal 42,9 16,9 151,4 16,3 123,5 
Friss vagy hû tött hal 379,6 513,1 1833,0 339,7 1217,2 
Fa gyasz tott hal 2828,3 2633,3 2702,0 2707,6 2711,2 
Hal fi lé és egyéb hal hús 4395,7 4640,9 8468,8 4981,7 8681,0 
Só zott, szá rí tott, 
füs tölt hal ké szít mé nyek 145,5 143,4 828,9 117,3 623,7 
Rá kok 155,1 200,3 1044,1 156,5 1027,0 
Pu ha tes tûek 165,6 203,4 629,3 121,6 46,7 
Más ge rinc te len ví zi ál lat 98,8 67,0 186,3 18,7 46,7 
Tar tó sí tott vagy kon zerv 
hal ké szít mé nyek 7559,5 8372,6 15369,5 7907,6 14441,9 
Tar tó sí tott vagy kon zerv 
rá kok és pu ha tes tûek 133,8 122,1 451,1 64,1 276,5 
Hal liszt nem hu mán 
fogyasztásra 35585,7 · 16990,3 18810,1 10937,1 
Mindöszesen: 51990,0 · 49658,9 35688,4 41474,3

Össze sen hal liszt nél kül 16413,3 17437,2 32668,6 16878,3 30537,2 



té ken szá mol va a be ho zott élô ponty
éves át la gá ra 1,57 euró/kg volt. A fô
szál lí tó 2004-ben vál to zat la nul Csehor -
szág volt, de ki sebb té te lek Szlo vá kiá -
ból, Len gyelor szág ból és Lit vá niá ból is
ér kez tek. 

A 2. táb lá zat ban be mu tat juk a Ma -
gyar or szág ra ér ke zett élô pia ci ponty
szál lít má nyok ér ke zé sé nek üte mét,
amely 2003-ban és 2004-ben – a
mennyi sé gi kü lönb sé gek mel lett –
meg  le he tô sen ha son lóan ala kult. A fo -
lya ma to san ér ke zô té te lek döntô rész -
ben fel te he tôen egy hal fel dol go zó
nyers  anyag el lá tá sát szol gál ták, és a
hús vé ti és ka rá cso nyi hal for ga lom mal
kap cso la tos nö vek mé nyek nem vol tak
je len tô sek. (Más kér dés, hogy a ha zai
ter me lôk ár al ku po zí cióit nyil ván va lóan
ron tot ta a sza bad im port tal kap cso la tos
vélt, vagy va lós ala po kon nyug vó „fe -
nye ge tés”. A je len tô sen megemel ke dett
ha zai ponty kí ná lat mel lett ez is hoz zá -
já rul ha tott ah hoz, hogy a ponty ter me lôk
ér té ke sí té si áraik csök ke né sé rôl szá mol -
hat tak be.) 

Hal ex por tunk

A Ma gyaror szág ról ki vitt hal té te le -
ket – be leért ve a re-exportált ten ge ri
áru cik ke ket is – a 3. táb lá zat ban mu -
tat juk be. A megelô zô év hez ké pest
óriá si mér té kû a visszaesés: mennyi -
ség ben 27,3 , euróban szá molt ér té ken
36,7%-os. 

Ki vi te lünk ben to vább ra is az
„egyéb élô hal” ka te gó ria játssza a fô
sze re pet, amely meg le he tô sen he te ro -
gén össze té te lû. Ide tar to zik a kü lön bö -
zô hal fa jok te le pí té si anya ga, az ér té -

kes iva dék, de a Len gyelor szág ba nagy
mennyi ség ben ki szál lí tott bu sa is. Ez
utób bi altétel határparításos éves át la -
gá ra mindössze 0,67 euró/kg volt, ami
az egész ma gyar hal ex port ér té két ked -
ve zôt le nül de ter mi nál ta.

Élô ponty ból a 2003. évi 779,6 ton -
ná val szem ben  2004-ben 332,5 ton ná -
nyi ér té ke sül a kül pia co kon, majd nem
pon to san ugyanannyi, mint 2002-ben.
A ki vitt ponty át la gá ra éves szin ten
1,96 euró/kg volt, vagyis az ér té ke sí tés
va la mi vel ked ve zôbb volt, mint ameny -

nyiért hoz zánk ér ke zett az im port élô
ponty. A leg fon to sabb pia cok (mennyi -
 sé gi sor rend ben) Olaszor szág, Ro má -
nia, Né metor szág, Bel gium vol tak.

Ma gyaror szág hal fo gyasz tá sa

Ma gyaror szág tó gaz da sá gai 2004-
ben 11 457 ton na ét ke zé si ha lat ál lí tot -
tak elô, az in ten zív üze mek vég ter mék
ki bo csá tá sa pe dig 1287 ton na volt.  Eh -
hez a mennyi ség hez hoz zá kell ad juk a
ter mé sze tes vi zek és víz tá ro zók ét ke -
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2. táb lá zat: Ponty im port szál lít má nyok ér ke zé se Ma gyaror szág ra 2003-ban és 2004-ben (ton na)

Hó nap 2003 2004

Szár ma zá si Cseh-
Szlo vá kia Lit vá nia Össze sen Csehor szág Szlo vá kia 

Len gyel-
Lit vá nia Össze sen

or szág or szág or szág

I. 31 – – 31 – – – – –
II. 10 – 10,8 20,8 10 – 15,4 – 25,4
III. 21 – 10,8 31,8 45 12,2 – 7,7 64,9
IV. 4 – – 4 46 13 – – 59

EU csat la ko zás
V. 26 – 8,4 34,4 34,4 – – – 34,4
VI. 59,65 – – 59,65 35 – – – 35
VII. 40,9 – – 40,9 22,4 – – – 22,4
VIII. 24 6,5 – 30,5 12 – – – 12
IX. 23 – – 23 16 – – – 16
X. 28,6 – – 28,6 13,5 – – – 13,5
XI. 67,7 – – 67,7 – – – – –
XII. 70 – – 70 64,59 – – – 64,59

Év össze sen 405,85 6,5 30 442,35 301,89 25,2 15,4 7,7 350,19

3. táb lá zat:Ma gyaror szág hal- és ha lá sza ti ter mék ex port ja 2002–2004. évek ben

2002 2003 2004 

Áru fé le sé gek mennyi- mennyi - ér ték mennyi - ér ték 
 ség  ség (ezer  ség (ezer
(t) (t) EUR) (t) EUR)

Dísz hal 5,0 2,7 76,1 5,3 75,4
Élô an gol na 43,0 12,7 72,3 21,2 99,5
Élô ponty 338,4 779,6 1815,8 332,5 653,0
Élô piszt ráng 6,0 6,1 37,4 6,2 4,9
Egyéb élô hal 1767,3 1618,8 2093,3 1179,8 1745,4
Friss vagy hû tött hal – 4,8 21,2 16,0 47,1
Fa gyasz tott hal 116,2 38,8 56,6 159,5 86,0
Hal fi lé és egyéb hal hús 36,3 43,3 71,8 84,6 137,6
Só zott, szá rí tott, füs tölt 
hal ké szít mény – – 0,1 – –
Rá kok – – 0,2 – –
Pu ha tes tûek 86,9 63,2 87,6 106,9 155,5
Más ge rinc te len ví zi ál lat 85,1 61,5 523,9 2,9 46,2
Tar tó sí tott vagy kon zerv 
hal ké szít mény 56,7 72,1 124,9 46,3* 101,9*
Tar tó sí tott vagy kon zerv
rá kok és pu ha tes tûek 3,2 – – 5,0 9,4
Hal liszt nem hu mán 
fo gyasz tás ra 1153,9 1244,5 832,5 609,4 430,2
Mindöszesen: 3698,0 3948,1 5823,7 2575,6 3592,1
Össze sen hal liszt nél kül 2544,1 2703,6 4991,2 1966,2 3161,9

*Egy té ves adat mel lô zé sé vel

EU csat la ko zás



zé si hal zsák má nyát, be leért ve a hor gá -
szok és a sport ha lá szok sa ját fo gyasz -
tás ra ke rü lô fo gá sait is, azaz 6817 ton -
nát, hogy meg kap juk a fo gyasz tás
szem pont já ból ren del ke zés re ál ló ha zai
hal mennyi sé get. A vég ered mény te hát
19 561 ton na. 

A ha lá sza ti ter mé kek be ho zott
mennyi sé gé bôl le vo nan dó a dísz hal, a
nem hu mán cé lú fo gyasz tást szol gá ló
„egyéb ge rinc te len ál lat” és a hal liszt
mennyi sé ge. Be ho za ta lunk te hát net tó
16 818,6 ton ná val já rul hoz zá a „fo -
gyasz tá si alap hoz”. Ugyanezen té te le -
ket mel lôz ve, ex por tunk 1958 ton ná val
csök ken tet te az ala pot, amely nek ér té -
ke így 19 561 + 14 861 = 34 422 ton -

na, vagyis ennyi a ha gyo má nyos „ve -
gyes” mód szer rel –  a fel dol go zott ter -
mé kek ese té ben nem élô súly ra vissza -
szá mí tott – hal fo gyasz tás ve tí té si alap-
ja. (Mint min den más élel mi szer ese té -
ben, a ha lak nál is ne héz feladat vol na
az ál lat ker tek ben ta kar má nyo zás ra,
vagy ott hon, kedv te lés bôl tar tott ál la -
tok ete té sé re fel hasz nált mennyi ség le -
szá mí tá sa. Mi vel ilyen szá mí tás a ko -
ráb bi évek ben sem tör tént, már csak az
össze ha son lít ha tó ság ked véért is ma -
rad junk meg a ko ráb bi gya kor lat nál.)

Ma gyaror szág la kos sá ga a Köz pon -
ti Sta tisz ti kai Hi va tal sze rint 2004. de -
cem ber 31-én 10 097 549 fô volt, hal -
fo gyasz tá sunk ezek sze rint 2004-ben

3,41 kg/fô volt. Az el múlt öt év ben a
ha son ló mó don vég zett kal ku lá ció
ered mé nye az aláb bi:

2000 – 3,07 kg/fô
2001   –    3,06 kg/fô
2002   –    3,14 kg/fô
2003   – 3,23 kg/fô
2004 – 3,41 kg/fô 

Hal fo gyasz tá sunk 2004-ben tehát a
ha zai ter me lé sû hal ból nö ve ke dett.
Bíz zunk ben ne, hogy a ma gyar hal fo -
gyasz tás bô vü lé se most már va ló ban
tar tós je len ség, amely re a ter me lôk és a
for gal ma zók egyaránt épít het nek! 

Pin tér Ká roly
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A
Szarvas-Fish Kft. 1993-ban
ala kult 1000 eFt jegy zett tô ké -
vel, mely 1996-ban  5000 eFt-

ra, 2004-ben 20 000 eFt-ra nö ve ke -
dett. A tár sa ság tag jai ter mé sze tes sze -
mé lyek, ma gyar ál lam pol gá rok, a dol -
go zói lét szám je len leg 37 fô. A tár sa -
ság szar va si és tukai te lep he lyén geo -
ter mi kus ener giá ra ala po zott inten-
zívüzemi hal ter me lést foly tat. El sô -
sor ban nem ôs ho nos hal fa jo kat, így
af ri kai har csát, ní lu si tilápiát, szi bé -
riai, il let ve lé nai to kot te nyészt, és ez -
zel meg ha tá ro zó mó don já rul hoz zá a
ha zai ter me lé sû pia ci hal fa jok kö ré nek
bô ví té sé hez. A tár sa ság 1994 óta te -
nyészt af ri kai har csát, 2001-tôl pe dig
a már fel so rolt nem ôs ho nos fa jok kal,
il let ve a ke cse gé vel és a lesôharcsával
szé le sí tet te ter mék pa let tá ját. 

Az af ri kai har csa 1995 elôtt alig
je lent meg a ma gyar pia con, a ha zai
elôál lí tá sú té te lei Olaszor szág ban és
Bel gium ban ke rül tek ér té ke sí tés re, élô
ál la pot ban. Az élôhal for gal ma zás
mel lett a tár sa ság idô ben felis mer te a
ha lak fel dol go zott for má ban tör té nô
ér té ke sí té sé ben rej lô elô nyö ket. En nek
je gyé ben kezd te meg hal fel dol go zá si
te vé keny sé gét, és vált fo ko za to san a
ha zánk ban ak kor nyí ló hipermarketek,

üz let lán cok be szál lí tó já vá. Az af ri kai
har csa itt ho ni megis mer te té sé ben, el -
ter jesz té sé ben a Szarvas-Fish Kft.
meg ha tá ro zó sze re pet ját szott. Az ad -
dig alig is mert fajt kós tol ta tá so kon,
ter mék be mu ta tó kon, kü lön bö zô ren -
dez vé nye ken nép sze rû sí tet te és ked -
vel tet te meg a fo gyasz tók kal, köz tük
ta lán a hal tól ad dig ide gen ke dôk kel is.
En nek kö szön he tôen az 1994-es bel -
föl di 20-25 ton nás af ri kai har csa fo -
gyasz tás 2004-re már meg ha lad ta az

1200 ton nát, mely nek dön tô ré szét a
tár sa ság ál lí tot ta elô. 

A kft. ve ze tô sé ge és tag gyû lé se
fel mér ve a friss, elô hû tött af ri kai har -
csa, il let ve az egyéb ipar sze rû kö rül -
mé nyek kö zött te nyész tett hal fa jok
egy re bô vü lô pia cát, 2003-ban Ti sza -
cse gén az EU elôírá sai nak meg fe le lô
új hal fel dol go zó üze met lé te sí tett,
2004-ben pe dig átala kí tot ta szar va si
fel dol go zó üze mét. A csat la ko zás idô -
pont já ra így mind két üzem fel ke rül he -

A Szarvas-Fish Kft.
intenzív haltermelése

Radics Fe renc – Mül ler Pé ter

1. ábra. A Szarvas-Fish Kft. afrikai harcsa termelése 1995–2004 között (tonna)
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tett az EU ál tal jó vá ha gyott üze mek
lis tá já ra. A két üzem együt te sen 7500
kg élôhal fel dol go zá sá ra al kal mas mû -
sza kon ként, szin te ki zá ró lag sa ját ter -
me lé sû ha lat hasz nál nyers anyag ként.
A fel dol go zott ha lak dön tô há nya da af -
ri kai har csa.

A tár sa ság ál tal – el sô sor ban bel föl -
dön – ér té ke sí tett ét ke zé si af ri kai har -
csa mennyi sé ge az 1. ábra adatai  sze -
rint ala kult.

Az ex port 2000 óta mindössze né -
hány ton na volt éven te. A bel föl dön,
el sô sor ban fel dol go zott for má ban
eladott af ri kai har csa a CORA, az
AUCHAN, a TESCO, a METRO és a
Pen ny Market üz let há ló za tán ke resz tül
ke rült a fo gyasz tók hoz. A Ma gyaror -
szá gon ér té ke sí tett ét ke zé si af ri kai har -
csa 2003-ban 986 ton na volt, mely nek
73%-át a Szarvas-Fish Kft. ál lí tot ta elô,
míg 2004-ben az összes ét ke zé si af ri kai

har csa ter me lé se 1228 ton nát tett ki,
mely nek 66%-át ad ta a kft. 

A tár sa ság ár be vé te le tel jes egé szé -
ben az in ten zív hal ter me lés bôl és hal -
fel dol go zás ból szár ma zik, és az ala ku -
lás óta di na mi ku san, az ér té ke sí tett
mennyi ség gel ará nyo san fej lô dött.

A tár sa ság éves net tó ár be vé te le a
2. ábra adatai  sze rint ala kult.

Az ábrák ada taiból megál la pít ha tó,
hogy 10 év alatt az af ri kai har csa ter -
me lé se hat szo ro sá ra, míg az inf lá ció -
nak is kö szön he tôen a net tó ár be vé tel
több, mint 20-szo ro sá ra nö ve ke dett.

A ve ze tô ség egyik alap ve tô cél ja,
hogy a tár sa ság ve vôi nek bi zal mát
élelmiszerbiztonsági szem pont ból
meg bíz ha tó, jó mi nô sé gû ter mé kek kel
nyer je el és ôriz ze meg. En nek je gyé -
ben mind az áru hal-ter me lés, mind pe -
dig az élel mi szer-e lôál lí tás HACCP
élelmiszerbiztonsági rend szer ben tör -

té nik. A tár sa ság az ál ta la te nyész tett
fa jok több sé gét – és itt ki kell emel ni
az af ri kai har csát – ma már tel jes ver ti -
kum ban ál lít ja elô, en nek meg fe le lôen
az anyahaltartást, a sza po rí tást, a te -
nyész té si mun kát, az iva dék-, nö ven -
dék- és áruhalnevelést, áru hal for gal -
ma zást, a hal fel dol go zást, a ki szál lí tást
és ér té ke sí tést ma ga vég zi. Ez jól kép -
zett szak em be re ket, fel ké szült dol go -
zói gár dát és a te lep he lyek köz ti ma -
gas fokú együtt mû kö dést fel té te lez.

A kft. dip lo más szak em be rei ag rár -
mér nö ki, ha lá sza ti szak mér nö ki, vagy
élelmiszeripari mér nö ki vég zett sé gû -
ek, akik nyi tot tak az új don sá gok ra, és
szí ve sen vesz nek részt ku ta tó-fej lesz tô
mun ká ban akár cé gen be lül, akár más
szer ve zet tel, part ner rel együtt mû kö -
dés ben. E szem lé let nek és te vé keny -
ség nek kö szön he tôen a tár sa ság az el -
múlt 10 év ben ko moly ered mé nye ket
ért az af ri kai har csa, a tok fé lék, a
tilápia, va la mint né hány egyéb har csa -
fé le in ten zív tar tás- és ta kar má nyo zá si
tech no ló giá já nak fej lesz té se so rán, az
in du kált sza po rí tás új mód sze rei nek
gya kor lat ba tör té nô be ve ze té sé ben, a
hal kieme lés, a hal osz tá lyo zás, a ta kar -
mány kiosz tás, a le ve gôz te tés gé pe sí té -
sé nek te kin te té ben. A ter me lést irá nyí -
tó szak em be rek komp lex szem lé le tük -
bôl fa ka dóan nagy fi gyel met for dí ta -
nak a tech no ló gia bio ló giai alap jai nak
és mû sza ki hát te ré nek olyan jel le gû
fej lesz té sé re, ahol az alap ve tô szem -
pont min dig a te vé keny ség gaz da sá -
gos sá ga. Az ered mé nyes hal ter me lés
ér de ké ben az ed di gi ta pasz ta la tok és
ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján egy
olyan „ta kar má nyo zás-né pe sí tés-ho -
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2. ábra. A Szarvas-Fish Kft. nettó árbevételének alakulása 1995–2004 között (MFt)
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A ti sza cse gei hal fel dol go zó üzem. A sa ját elôál lí tá sú és vá sá rolt ha lak fel dol go zá sa a Szarvas-Fish Kft. 
szar va si és ti sza cse gei hal fel dol go zó üze mé ben tör té nik 

Védôgázas cso ma go lá sú af ri kai har csa ter mé kek Hal pult egy hipermarketben

zam” mo dellt hoz tak lét re és al kal -
maz nak, mely nek se gít sé gé vel a gya -
kor lat ban op ti ma li zál ha tó a hal elôál lí -
tás. A ter me lé si mo dell asze rint ve szi
fi gye lem be a hal mé ret, a víz hô mér -
sék let és a ta kar mány adag össze füg gé -
seit, hogy mi lyen ter me lé si szint (pl.
op ti má lis, vagy ma xi má lis) eléré se a
cél. 

A hal ter me lés so rán a kft. olyan
mód sze re ket igyek szik al kal maz ni,
ame lyek nem csak gaz da sá go sak, ha -
nem ugyanak kor kör nye zet ba rá tok is,
és a kü lön bö zô ter mé sze ti erô for rá sok
ta ka ré kos fel hasz ná lá sát te szik le he tô -
vé. A ha lak ról el fo lyó víz mi nô sé gi
pa ra mé te reit meg fe le lô  né pe sí té si sû -
rû ség al kal ma zá sá val, a víz át fo lyás
mér té ké nek he lyes beál lí tá sá val, jobb
mi nô sé gû, víz ál ló, ext ru dált tá pok ete -

té sé vel és a ta kar má nyok jobb hasz no -
su lá sa ér de ké ben az op ti má lis ta kar -
mány adag meg vá lasz tá sá val igyek szik
ja ví ta ni, és ez zel egyide jû leg csök ken -
ti a ter me lés víz igé nyét. Az el fo lyó víz
bio ló giai tisz tí tá si mód sze ré nek
(„wetland”) gya kor la ti al kal ma zá sá -
ban je len tôs se gít sé get kap a tár sa ság a
HAKI-tól. A kft. ezen kí vül az el fo lyó -
víz ,,szennyvízoxidációs” mód  szer rel
tör té nô tisz tí tá sá ra is ál lí tott be mo -
dell kí sér le tet.

Az élel mi szer-e lôál lí tás te rü le tén a
Szarvas-Fish Kft. szak em be rei ki dol -
goz ták az af ri kai har csa és a te lep he lye -
ken fel dol go zás ra ke rü lô egyéb ha lak
je len leg al kal ma zott fel dol go zá si tech -
no ló giáit. Fo lya ma tos ter mék fej lesz tést
vé gez tek, il let ve vé gez nek a friss, elô -
ké szí tett, a gyors fa gyasz tott, a füs tölt , a

védôgázas, a pá colt, a fe lül fû sze re zett
ter mé kek elôál lí tá sa cél já ból, il let ve be -
kap cso lód tak az af ri kai har csa ala pú
kész éte lek és tok ka viár gyár tás tech no -
ló giá já nak ki dol go zá sá ba. 

A tár sa ság ku ta tó-fej lesz tô te vé -
keny sé ge so rán több hal lal kap cso la -
tos ku ta tást foly ta tó ha zai in téz -
ménnyel dol go zott együtt, rész ben pá -
lyá za ti for rá so kat is igény be vé ve.
A tár sa ság ál tal ön ál lóan vagy együtt -
mû kö dés ben vég zett ku ta tó-fej lesz tô
mun ka ered mé nyei rôl több cikk je lent
meg ide ha za és kül föl dön, va la mint a
tár sa ság szak em be rei a ha lá sza ti tu do -
má nyos ta nács ko zá so kon, egyéb ha zai
szak mai fó ru mo kon, il let ve né hány, az
akva kultúra és mar ke ting té má ban tar -
tott nem zet kö zi kon fe ren cián tar tot tak
elôadást.
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A
Deb re ce ni Egye te men fo lyó
ha lá sza ti ok ta tó és ku ta tó mun -
ka hát te ré nek, esz köz rend sze -

ré nek fej lesz té se az el múlt évek so rán
új len dü le tet ka pott. 1998-ban meg -
kezd tük egy át gon dolt fej lesz té si kon -
cep ció kiala kí tá sát és vég re haj tá sát,
mely nek cél ja a ha lá szat és akva kult úra
te rü le tén egy kor sze rû ok ta tá si-ku ta tá -
si-szak ta nács adá si felada tok el lá tá sát
egyaránt le he tô vé te vô tech no ló giai bá -
zis kiépí té se volt. A meg va ló sí tás hoz
szá mos pá lyá za tot nyúj tot tunk be és
nyer tünk el (ezúton is kö szön jük a tá -
mo ga tá so kat). Bár ere den dôen cé lunk
az volt, hogy egy pro jekt ke re té ben pá -
lyáz zuk meg a la bor tel jes, az épü le tet
és a tech no ló giát is ma gá ba fog la ló lé -
te sí té sét, azon ban az ak ko ri pá lyá za tok
sa já tos sá gai miatt csak egy-egy elem
meg va ló sí tá sá ra volt le he tô ség. Az
aláb bi el nyert tá mo ga tá sok kal ké szül -
tek el az egyes sza ka szok: 

– A víz tisz tí tó és keringetô rend szer
be ren de zé sei nek be szer zé sé re –
Phare/Tempus (1998)

– A la bor épü le té nek megépí té se
(230 m2 hasznos te rü let: 110 m2

tech no ló giai tér, 40 fôs ok ta tó te -
rem, iro da, la bor, rak tá rak, szo ciá -
lis helyi sé gek) – Phare HU9705 +
sa ját for rás (2001) 

– A tech no ló gia egyes ele mei nek be -
szer zé se – Szak kép zé si tá mo ga tá -
sok + sa ját for rás (2003)

– A tech no ló giai rend szer összeépí té -
se, pró ba üzem – FVM K+F és sa ját
for rás (2004)

Az el múlt nyolc év so rán so kan
ren ge teg erô fe szí tést tet tek, hogy ez a
kor sze rû, mind a ha zai, mind a nem zet -
kö zi ku ta tá si, ok ta tá si és szak ta nács -
adá si igé nye ket kielé gí tô bá zis lét re jö -
hes sen. A tech no ló gia ter ve zé sé nél az
Egye tem és part ner in téz mé nyei nek
szá mos szak em be ré vel kon zul tál tunk,
a ki vi te le zést pe dig sa ját mun kánk kal
se gí tet tük. En nek elis me ré se ként is a
la bor im már tel je sen fel sze relt épü le tét
2004. au gusz tus 19-én ad tuk át egy
nem zet kö zi hal gaz dál ko dá si ta nács ko -

zás nyi tó ese mé nye ként. A ren dez vé -
nyen részt vet tek a ha zai ha lá sza ti
szak igaz ga tás, ér dek kép vi se let, va la -
mint a hal ter me lôk és a ku ta tás-fej lesz -
tés je les kép vi se lôi is.

Hal ter me lé si kí sér le tek so rán szá -
mos, a beál lí tás tól füg get len pa ra mé ter
be fo lyá sol hat ja az ered mé nye ket, a
vizs gá la tok idô igé nye sek, nagy szá mú
is mét lés szük sé ges hoz zá juk, az ered -
mé nyek sta tisz ti kai ér té ke lé se kor még -
sem min den eset ben nyer he tô meg bíz -
ha tó ered mény. A fen ti jel lem zôk bôl
ere dô kény sze rû komp ro misszu mok
ki kü szö bö lé se cél já ból egy mo dul
rend sze rû (az egyes kí sér le tek igé nyei -
nek – víz tér fo gat, te le pí té si sû rû ség, is -
mét lés szám, stb. – meg fe le lôen va riál -
ha tó), hal ne ve lé si kí sé rel tek le foly ta tá -
sá ra al kal mas tech no ló giai hát tér kiala -
kí tá sát tûz tük ki cé lul. A rend szer al -
kal mas ge ne ti kai, sza po ro dás bio ló giai,

hal te nyész té si, állategészségügyi, tech -
no ló giai stb. vizs gá la tok pon tos, mo -
dell ér té kû és fél üze mi színtû el vég zé -
sé re, ezál tal a hal ter me lés min den te rü -
le tén je lent ke zô ku ta tá si igény költ ség-
és idô szük ség let te kin te té ben is ra cio -
na li zált kielé gí té sé re.

A tech no ló gia kiala kí tá sá nál a maj -
da ni kí sér le tek ben sze rep lô fa jok bio -
ló giai igé nyeit op ti má li san kielé gí tô
ak vá rium- és tar tály mé ret el sôd le ges
szem pont volt. A ki vá lasz tás so rán tö -
re ked tünk ar ra, hogy a kí sér le ti tér ben
bár mely hal faj több kor cso port ját is
vizs gál has suk, így a rend szer ben a
legigé nye sebb fa jok is si ker rel el he -
lyez he tôk. A kí sér le ti rend szer ele mei:
13 db 1 m3-es kí sér le ti me den ce; 15 db
180 l-es ak vá rium; 3 db 2,8 m3-es tá ro -
ló me den ce; 14 db 8 l-es kel te tô
(Zuger) üveg; 5 db 200 l-es kel te tô
(Zuger) bal lon.
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A tech no ló giai rend szer fôbb jel -
lem zôi az aláb biak: 
• Az 1 m3-es me den cék kiala kí tá suk -

nál fog va op ti má lis beál lí tást tesz -
nek le he tô vé (60 cm-es víz osz lop,
al só- és fel sô víz ürí tés, tisz tí tást se -
gí tô kö zép re lej tô fe nék), ezen túl -
me nôen a víz osz lop ma gas sá gá nak
vál toz ta tá sá val a tér fo gat egy sze -
rûen ál lít ha tó). A 13 db egy ség ben
egy szer re 2–3 is mét lés ben 4–6 ke -
ze lést és kont rollt le het beál lí ta ni,
így a vizs gá la tok ide je lé nye ge sen
le rö vi dül. Az egy sé gek bel sô szû rô -
vel is el lát ha tók és egye di leg fût he -
tôk, ezál tal a kör nye ze ti té nye zôk
tel jes kont roll ja me den cén ként akár
kü lön-kü lön is meg va ló sít ha tó. 

• A 180 li te res ak vá riu mok ban
ugyan csak al só- és fel sô víz ürí tés is
le het sé ges, e mel lett eto ló giai meg -

f i  -

gye lé sek re is le he tô ség van. Az
egy sé gek bel sô szû rô vel szin tén el -
lát ha tók és egye di leg fût he tôk.

• A tá ro ló me den cék ben a kí sér le tek -
be beál lí tan dó va la mint az el szál lí -
tás ra vá ró ha lak biz ton ság gal tá rol -
ha tók akár hosszabb ideig is. 

• A kel te tô egy ség a hal te nyész tés -
ben szé les kör ben al kal ma zott
Zuger-üvegekbôl és -bal lo nok ból
áll, így az itt nyert ered mé nyek is
köz vet le nül átül tet he tôk a gya kor -
lat ba. 
A fen tiek ben leírt kí sér le ti mo dell -

rend szer összeépí té se so rán olyan, a
gya kor lat ban köz vet le nül fel hasz nál -
ha tó is me re te ket sze rez tünk, ame lyek
más, ha son ló jel le gû te le pek lé te sí té se,

kor sze rû sí té se so rán igen jól hasz no sít -
ha tók. 

Az ed di gi üze me lés ta pasz ta la tai
alap ján a rend szer al kal mas sza po ro -
dás bio ló giai, ta kar má nyo zá si, élet ta ni
stb. kí sér le tek le foly ta tá sá ra egyaránt.
A zárt, épü le ten be lü li el he lye zés miatt
a vizs gá la tok gya kor la ti lag egész éven
át foly hat nak. 

Bí zunk ben ne, hogy e kor sze rû ku -
ta tá si hát tér rel a to váb biak ban ha té ko -
nyab ban tu dunk hoz zá já rul ni a ha zai és
nem zet kö zi ku ta tó-fej lesz tô mun ká -
hoz. Eb ben ter mé sze te sen fel tét le nül
szá mí tunk a társ in téz mé nyeink és a
szak mai szer ve ze tek, vál lal ko zá sok
együtt mû kö dé sé re is.

Dr. Stündl László
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A
z 1888. évi XIX. ha lá sza ti tör -
vény sze rint, ahol  a víz olyan
fek vé sû vagy nagy sá gú, hogy

„ok sze rûen” nem ha lász ha tó, ott tár su -
la tot kell ala kí ta ni. Így a 19. sz. vé gén,
20 sz. ele jén sor ra ala kul tak a ha lá sza -
ti tár su la tok. 

Du na föld vár és Bá ta kö zött elôbb
ket tô jött lét re, de1904-ben Du na föld -
vár-bá tai Ha lá sza ti Tár su lat né ven
egye sül tek, szék he lyük Ka lo csa lett.
50 ka taszt rá lis hold jo go sí tott egy sza -
va zat ra, akik nek en nél ki sebb te rü le tük
volt, azok cso por to sul hat tak. A 20 tag -
nak össze sen mintegy 16 ezer hold nyi
vi ze volt, 317 sza va zat tal, eb bôl 128 il -
let te meg a Ka lo csai Ér sek ura dal mat és
a Káp ta lant, több mint 6 ezer hold
után. A kö vet ke zô a szek szár di ta nul -
má nyi alap, majd a pak si Isgum-
Szedresi-Leibhard cso port 23–23 sza -
va zat tal. Csak hogy a be lé pô ta gok vi -
zei ket már ré geb ben bér be ad ták, a
szer zô dé sek kü lön bö zô idôk ben jár tak
le, ezért az egy sé ges ke ze lést két év ti -
ze dig nem kezd het ték meg. Köz ben a
tag ság ban is tör tén tek vál to zá sok.
1908-ban a tolnai Isgum Fe renc min -
de nét elad va Paks ra köl tö zött, és meg -
vá sá rol ta Wachtler Jó zsef tôl an nak ha -
lá sza ti jo gát, Tol nán vi szont a bá ró
Drasche ura da lom fel par cel lá zá sa kor
özv. Isgum Ádám né négy tár sá val
(rész ben ro ko nok kal) meg vet te an nak
majd ezer hold nyi víz te rü le tét (a tolnai
Holt-Du nát), ami 19 sza va za tot biz to -
sí tott ne kik. Jel lem zô adat, hogy míg
az in gat la no kért (föld te rü let és ha lász -
ház) 3500 ko ro nát fi zet tek, ad dig a ha -
lá sza ti jo gért 60 ez ret (!), per sze rész le -
tek ben.  Köz jegy zô elôtt ké szí tet tek
egy tár sa sá gi szer zô dést, mely ben ap -
ró lé ko san sza bá lyoz ták mû kö dé sü ket.
E sze rint Isgumné két ha tod, a töb biek
egy ha tod rész ben tu laj do no sok, a jö ve -
de lem en nek ará nyá ban osz lik meg,
amit min den va sár nap szá mol nak el
úgy,  hogy a kiadá sok után meg ma ra dó
összeg fe lét a tör lesz tés re for dít ják, és
a ma ra dé kot oszt ják fel. Az eset le ges
hiányt kö zö sen pó tol ják. Csakis kö zö -
sen ha lász hat nak. Ha va la ki elad ná ré -

szét, a tár sa ság nak elô vé te li jo ga van.
Az FM tá mo ga tá sá val iva dék ne ve lôt
lé te sí tet tek, amit a Tár su lat ren del ke zé -
sé re bo csá tot tak.

Gr. Vi gyá zó Fe renc bá tyai föld bir -
to kos jog utód ja pe dig a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia lett.

A te rü le tet hét üzem sza kasz ra osz -
tot ták: 

I. Du na föld vár-Bölcs ke 1786 kh
II. Solt – Du na pa taj  1636 kh
III. Dunapataj – Sár kö zi Ár men te sí tô

Társ. 17.4 km 2455 kh
IV. Paks–Bo gyisz ló 1938 kh
V. Tolnai Holt Du na és Bo gyisz lói

Holt Du na 12 700 kh
VI. Bo gyisz ló–koppányi át met szés

É. ha tá ra 3983 kh
VII. Kop pány–Bá ta al só ha tá ra 3195

kh

A sok ha lo ga tás, és ap rán kén ti bér -
be adás után vé gül 1922-tól 1933-ig, 12
év re si ke rül ár ve ré sen az üzem sza ka -
szon kén ti egy sé ges bér be adás .(En nek
le jár ta után is mét 12 év re ad ták ki.) 

I. üzem sza kasz Kócsi Im re 
du na föld vá ri,

II. üzem sza kasz Bencze Fe renc 
pak si,

III. üzem sza kasz Bajler Im re pak si
IV. üzem sza kasz özv. Isgum Ádám -

né és fiai, tolnaiak,
V. üzem sza kasz Isgum Ádám né és

fiai
VI. üzem sza kasz Isgum Ádám né és

fiai
VII. üzem sza kasz Tóth Ist ván és tár -

sai sze rem lei és ba jai ha lá szok

Te hát há rom sza kasz bér lô je Isgum
Ádám né és fiai let tek, a tár sak kal
együtt. Az Isgum csa lád ré gi tolnai ha -
lász fa mí lia, s a he lyi szo kás sze rint a
csa lád fô ha lá la után az öz vegy vet te át
az irá nyí tást, s két év ti ze dig a je lek
sze rint  ke mény kéz zel irá nyí tot ta fiait,
aki ha lá szok let tek, ki vé ve Ádá mot, aki
jo got vég zett, s idô vel át vet te a ve ze -
tést. (A ha lá szok sok szor csak „a Dok -

tor” né ven em le get ték.) Ô lett a fô bér -
lô, test vé rei pe dig egy-egy te rü let ve -
ze tôi.

A két há bo rú kö zött is volt inf lá ció,
ezért a bér le ti dí jat ha lár ban ál la pí tot -
ták meg. Ez mu tat ta a sza kasz ér té két
is, ami füg gött a te rü let nagy sá gá tól és
a hal ál lo má nyá tól. Így pl. 1933-ban az
I. üsz. 18 q, a II. üsz. 16 q a III üsz.
szin tén 16 q, a IV. 20 q, VI. 115 q, VII
üsz, 84 q bér ha lat fi ze tett. A ha lá rat a
OHF ne gyed éven ként kö zöl te a Vá sár -
csar nok ada tai alap ján. (A bér hal. Ha -
lá szat, 1995. 33 l.) Ezen kí vül még a
kas tély ré szé re he ten ként meg ha tá ro -
zott mennyi sé gû élô ha lat kel lett be -
szol gál tat ni, va la mint a jog tu laj do no -
sok nak is járt 5 hol dan ként 1 kg sül lô
vagy más fél ki lón felüli ponty, il let ve 3
kg must ra hal egész év re eloszt va. A
jog tu laj do no sok ezen felül is kér het tek
ha lat szer zô dés ben meg ha tá ro zott
áron. De ha a bér lô nem tel je sí tet te a
beadást, ne ki ma ga sabb áron szá mol -
ták el a mu lasz tást. Bár a szer zô dé sek -
ben min dig ki kö töt ték, hogy bér leen -
ge dést nem kér nek, rend sze re sek az
ilyen jel le gû ké ré sek. Hol a hosszú tél,
hol a szá raz ság vagy ár víz, a rossz ívás
stb. az in dok. A köz gyû lés az tán vagy
hoz zá já rul, vagy nem, eset leg ha lasz -
tást ad. Ér de kes a pak si Isgum Fe renc
ese te. Ô, mint a pak si víz egy ré szé nek
tu laj do no sa, tag ja a Tár su lat nak,
ugyan ak kor feleshalásza a bér lô nek, de
el len zi a bér csök ken tést, hisz ak kor ke -
ve sebb osz ta lé kot kap na. Ha az tán va -
la ki nagy tar to zást hal mo zott fel, bí rói
út ra ke rült az ügy.

Ér de kes és jel lem zô eset, ami kor a
sze rem lei bér lôk, akik el sô sor ban jó -
mó dú gaz dál ko dók vol tak, 1922-ben
el ma rad tak a fi ze tés sel. Éve ken át gör -
get ték ma guk elôtt a lé nye gé ben kb.
2000 pen gôs adós sá got. A Tár su lat fia -
tal és am bi ció zus ügy véd je ak ció ba lé -
pett. Fog la lá sok, tár gya lá sok éve ken
ke resz tül, míg a bí rói és ügy vé di költ -
sé gek kel majd 50 ezer (!) pen gô re
emel ke dett az adós ság. Elár ve rez tek
föl det, há za kat, ál la to kat, de még
1944-re sem fe je zô dött be a pe res ke -
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dés. Sze ren csé seb bek vol tak azok a
tolnai bér lôk, akik nek si ke rült szer zô -
dést bon ta ni és a bá tai „kis gaz dák nak”
átad ni. (A bá tai ha lá sza ti tár su lat.
Halá szat, 1995. 82 o.)

Az Or szá gos Ha lá sza ti Felügye lô -
ség ál lan dó kap cso lat ban volt a tár su la -
tok kal, el lenôriz te és se gí tet te mû kö dé -
sü ket. Idôn ként szak em be re ket kül dött
ki, hogy a vi zek mi nô sé gét fel mér jék,
ja vas la to kat ad ja nak (Répássy Mik lós,

Woynarovich Elek je len té seit is mer -
jük, de éven ként kér nek be szá mo lót az
ívá sok ról, te le pí té sek rôl, a ki fo gott ha -
lak faj tá já ról („Kü lön le ges ha lak”,
Halá szat, 1998. 58 o.) mennyi sé gé rôl,
a hasz nált szer szá mok ról, ha lá szok
szá má ról, az orv ha lá szok ról stb.

A nagy bir tok rend szer meg szün te -
té sé vel a me der tu laj don hoz kap cso ló -
dó ha lá sza ti jo got nem ren dez ték.
1945-ben fur csa hely zet állt elô: a föl -

de ket szétosz tot ták, de a ha lá sza ti jog
még min dig a volt föld tu laj do no so ké
ill. a Tár su la té volt, sôt Nagy Im re
földmûvelódési mi nisz ter a Ha lá sza ti
Tár su la tok to váb bi mû kö dé sét szor gal -
maz ta, és csak az au gusz tus ban meg je -
lent, a vi ze ket ál la mo sí tó és szö vet ke -
ze tek ala kí tá sát elôíró ren de let szün tet -
te meg.

Solymos Ede
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Könyv aján ló
Kászoni Zol tán: Vad és va dá szat Er dély ben

(Kiad ta a Men tor Kiadó, Ma ros vá sár hely, 2005. Ter je del me 260 ol dal. Meg vá sá rol ha tó a szer zô nél.)

V
a la hol ol vas tam: Ha lász nak
len ni egyet je lent a kör nye zet
és élô vi lá gá nak ala pos is me re -

té vel!
Ez a gon do lat ju tott az eszem be

ak kor, ami kor öreg ba rá tom, a ki tû nô
tol lú Kászoni Zol tán legújabb köny vét
elol vas tam. A szer zôt nem kell a Ha lá -
szat ol va sói nak be mu tat ni, mert cik -
kei vel már több mint négy év ti ze de
elénk tár ja Er dély és a Par tium gaz dag
ví zi vi lá gát, me sés „pi ros pettyes” ha -
lai nak éle tét, nem fe led kez ve meg az
ott se rény ke dô em be rek rôl sem. Ala -
pos is me re te ket, ál ta lá nos kul tú rát is
ka punk tô le, rég múlt ból, kö zel múlt -
ból. Jó pá ran fi gye lünk a szer zô re, s
egy-egy cik ke nyo mán gyak ran
felidéz zük a kö zö sen megélt „ka land -
jaink” egyi két, má si kát is, mert a sze -
mé lyes kap cso la tunk ban igen gaz da -
gok a hát ra ha gyott év ti ze dek.

Er dély vadvilága em lô sök ben és
ma da rak ban cso dá la to san gaz dag, A
szer zô er rôl szá mot ad. Tu dom, ha lá -
szaink kö zött töb ben van nak va dá szok
is, mert a „ha lász és va dász egy kéz -
ben jár nak”. Én még sem er re he lye -
zem a hang súlyt, legin kább a ma dár vi -
lá got be mu ta tó fe je ze tek re fi gye lek.
A könyv 67 ma dár fajt mu tat be rit ka
ala pos ság gal. Eb bôl a ví zi ma da rak
szá ma 36. És ezek ná lunk is elô for dul -
nak. Kö zöt tük van nak rit ka ma dár ven -
dé gek, át vo nu lók, meg pi he nôk, és
olya nok is, ame lyek ép pen a mi ha las -
ta vain kon él nek, sza po rod nak, és a
hal ál lo má nyun kat apaszt ják. 

Kászoni egy-egy ma dár fajt olyan
ala pos ság gal jel le mez, ami lyen nel
má sik könyv ben nem ta lál ko zunk.
A fa jo kat rend szer ta ni lag el he lye zi a
ma dár vi lág törzs fá ján; a ma da rat is -
mer te ti a szí ne, test al ka ta stb. sze rint;
élô he lyét, ha las ta vi „vi sel ke dé sét”
leír ja. A köl té si jel lem zôit, a táp lál ko -
zá si ada tait do ku men tál ja. Vé ge ze tül
szól a kár té te lé rôl, lô he tô sé gé rôl (ha -
zánk ban más ma dár vé del mi ren de le -
tek van nak).

A könyv ki tû nô stí lu sú, s ezért ol -
va sá sa köz ben elô jön nek a sze mé lyes
él mé nyek is. Így azután a könyv és ol -

va só ja egy úton ha lad, mely nek re mélt
vég ered mé nye a biz to sabb tu dás!
Szük ség is le het er re a jö vô ben, mert
ma még elég gé „par la gi” a vé del mi
ren del ke zé sek szö ve ge zé se, bár a
szán dék vi tat ha tat lan (leg fel jebb a
mér ték kel le het gond).

E könyv ben igaz a mon dás: Ha -
lász nak (va dász nak) len ni egyet je lent
a kör nye zet és élô vi lá gá nak ala pos is -
me re té vel!

Ezt ta nú sít ja köny vé vel egy szol -
gá la tos-vad vé dô, aki nem mel lé ke sen
ha lász a ja vá ból! 

Tasnádi Ró bert

Hálószaküzlet

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

Cserháti Zoltán
Telefon: 06-20-346-6648



A
z 50 év vel ezelôt ti vissza te kin té -
sünk ben a Ha lá szat 1955. évi
7–9. lap szá mai ból tal ló zunk.

A hal szál lí tás jó meg szer ve zé se sors -
dön tô a tenyészhalak éle té ben. Meg fe le -
lô esz köz kell hoz zá, ki vá lóan szer ve zett
csa pat mun ka, perc nyi pon tos ság. Rima -
nóczy End re „Jól be vált a pony vás hal -
szál lí tás – pót ki he lye zé sek nél” cí mû írá -
sá ban a hal szál lí tás üze men be lü li mód -
sze rét is mer te ti. Az je len tet te az új don sá -
got, hogy egy SP-szivattyút sze rel tek fel
a jár mû re,  a pót ko csis trak tor ra, és ez zel
ol dot ták meg a vízkeringetést, az oxi gén -
dú sí tást. (Az SP-szivattyú kis teljesítmé -
nyû, ben zin mo to ros, egy lép csôs szi -
vattyú volt, me lyet szé les kör ben al kal -
maz tak a hal gaz da sá gok. Egy kor ez je -
len tet te a „gé pe sí tést”.) A szi vattyú a vi -
zet a pony vá ból szív ta, és ugyanoda lök -
te vissza. Gond csak ak kor adó dott, ami -
kor olyan ká tyús út ra ér tek, ami a pony -
vá ban a vi zet annyi ra meg bil len tet te,
hogy a szi vattyú szí vó fe je le ve gôt ka pott,
mert ek kor a pum pa „fellevegôsödött”.
Az ilyen út sza ka szon túl jut va új ra kel lett
in dí ta ni a szi vattyút. (Ma ta lán mo so lyog
a ked ves Ol va só, hogy mi min den nel
kín lód tak az egy ko riak. Én a pél dá juk ra
uta lok: nem is mer ték a le he tet lent!)

Jaczó Im re ku ta tó két ol da las cik ket
írt „A ponty hipofizálása” cím mel. Tör té -
ne ti leg és mód szer ta ni lag is mer tet te a
ponty hipofizálását. Az el sô ol tá si kí sér -
le teit még 1951-ben a Ba la ton pon tyai val
kezd te. És fi gyel jünk csak! A kö vet ke zô
évek ben azért nem foly tat ta a Ba la to non
a kí sér le teit, mert szin te min de nütt tö me -
ge sen le he tett fo lyós ik rát adó pon tyo kat
fog ni! Az újabb kí sér le teit 1954–55-ben
Tol nán, a halkeltetôben vé gez te. A le fejt
ponty ik rát be ton me den cék al já ra osz lat -
ta, azok oda ta pad tak, és itt ki is kel tek.
Jaczó 1955-ben ugyanez zel a mód szer rel
megol dot ta a már na sza po rí tá sát is. 

Sterbetz Ist ván „Tó gaz da ság és ter -
mé szet vé de lem” cím mel tar tal ma san
fog lal ko zott e sok fe szült sé get oko zó té -
má val. Megál la pí tot ta, hogy az egy ko ri
vi zes élô he lyek sze re pét má ra a ha las ta -
vak vet ték át. Az ag rár te vé keny ség nagy -
üze mi vé vá lá sa, a táj ren de zé sek a ter mé -
sze tes élô he lyek meg vál to zá sá val vagy
el vesz té sé vel jár tak. „A tó gaz da sá gok
ese te egyi ke ama rit ka ki vé te lek nek, ami -
kor az ag rár kul tú ra nem ve szé lyez te ti,
ha nem egye ne sen elô moz dít ja a ter mé -
szet vé de lem ér de keit. Vi lág hí rû re zer vá -
tu munk, a sze ge di Fe hér tó is az idô já rás -
nak ki szol gál ta tott sze ren cse já té kos len -
ne, ha nem épül tek vol na meg a te rü let
egy ré szén a 2–300 hol das ál ló vi zû ha -

las ta vak, ame lyek zá to nyain és se ké lyes
szi get part jain ak kor is biz tos köl tô he lyet
és táp lál ko zó-te rü le tet ta lál a rit ka
gulipán, gólyatöcs, törpecsér, székilile,
székicsér és sze re csen si rály, ami kor a
vad ré szen, a tu laj don kép pe ni védterü -
leten, az utol só csepp vad vi zet is ki szív ta
a nyá ri nap su gár.” A Hor to bá gyon a ha -
las ta vak nak kö szön het jük a ne mes kó -
csa got, Bi harug rá nak a kékcsôrû ré cét és
a nyá ri lu dat. Bi zony!

Tóth Já nos Du na-ku ta tó „Ma gyar
har csa iva dék Cseh szlo vá kiá nak” cím mel
írt tá jé koz ta tó já ban ér de kes té mát fej te -
get. Még a koratavasszal (1955. febr. 3-
án) a cse hek tôl 50 000 db marénaikrát
kap tunk a ba la to ni meg ho no sí tás hoz. Ezt
a Ta tai Hal gaz da ság bics kei üze megy sé -
gé bôl szár ma zó har csa lár vá val vi szo noz -
ták. Meg be szé lés alap ján Antalffy An tal
üze megy ség-ve ze tô jú nius 7-én har csá -
kat fris sen leívatott. A har csa ik rá kat az
egy ko ri bu da pes ti HAKI-ba szál lí tot ták.
Itt kel tet ték ki az ik rá kat, majd jú nius 15-
én 65 000 db lár vát ki szál lí tot tak Cseh -
szlo vá kiá ba. 

Oeconomo György „Ké szít sük elô jól
a szep tem be ri pró ba ha lá sza to kat” cí mû
írá sá ban megál la pít ja, hogy a szep tem be -
ri pró ba ha lá szat a leg fon to sabb, a leg na -
gyobb je len tô sé gû a pró ba ha lá sza tok so -
rá ban. Úgy hív juk: termésbecslô pró ba -
ha lá szat! Fel kell be csül nünk a tel jes hal -
ter mést ah hoz, hogy a gaz da sá gi mun ká -
kat a le ha lá szás ide jén, majd azt kö ve -
tôen a te lel te tés kor és hal ér té ke sí tés -
kor zök ke nô men te sen le bo nyo lít has suk.
A szer  zô megál la pít ja: töb ben van nak,
akik annyi ra gon dat la nok vagy nem ér te -
nek hoz zá, hogy a ter més becs lés és a le -
ha lá szott hal mennyi sé ge kö zöt ti el té rés
akár 20–40% is le het, holott an nak 10%-
on be lül kel le ne ma rad nia. (A há bo rú után
több gaz da ság ban jó szán dé kú, de nem
„halas” elôéle tû szak em be rek kap tak üze -
megy ség-ve ze tôi beosz tást. Ôk tény leg
nem ér tet ték a felada tot.)

Papp An na – az egy ko ri bu da pes ti
HAKI mun ka tár sa – „Úszó hó lyag gyul -
la dás” cí mû rö vid cik ke rop pant ér de kes.
A ha zai iro da lom ban elô ször ír ták le a
be teg ség elô for du lá sát és a be teg ség ne -
vét! A szer zô így ír: igen rit ka be teg ség,
az okát nem is mer jük. Ér de kes a be teg -
ség elô buk ka ná sa is. A Sza bad Nép Hor -

gász egye sü let – 1955. jú lius 20-án – a pi -
lis szentivá ni tó ból be teg piszt ráng sü gért
(Micro pterus salmoides) kül dött be a
HAKI-ba. Ez a hal volt az úszó hó lyag-
gyul la dás „hor do zó ja”. (A be teg ség ma -
gyar ne vét a né met Schwimmblasenen -
tzün dung szószerinti le for dí tá sá val ké -
pez ték. Az úszó hó lyag-gyul la dást szin te
az egész XX. szá zad ban, Eu ró pa szá mos
or szá gá ban ész lel ték, de ko moly kár té te -
le az 1950-es éve kig nem mu tat ko zott.)

Woynarovich Elek re mek cik ket írt
„A ponty iva dé ké a szó…” cím mel.
A ponty iva dék (kép vi se lô je a szer zô) és
az ag ro nó mus pár be szé det foly tat ar ról,
hogy mi lyen bá nás mód il let né meg a
ponty iva dé kot. Kí mé le tes ség, gyors mun -
ka, ne szen ved jen a szál lí tás alatt stb. Csu -
pa olyan te vé keny ség, ami ront ja az iva -
dék élet esé lyeit. (Agy te ker vé nyei met
csik  lan doz za a gon do lat: va jon ma há nyan
tud ná nak a sa ját ponty iva dé kuk vé del mé -
ben fel szó lal ni?)

Vin cze Fe renc: „Ho gyan ké pe zik a
ha lász mes te re ket Szar va son?” ar ról szá -
molt be, hogy az év ele jén a szar va si
Tessedik Sá muel Me zô gaz da sá gi Tech ni -
kum hoz kap cso ló dóan megin dult a hal -
gaz da sá gi szak mun kás-kép zés. 26 fô már
el is vé gez te a há rom hó na pos tan fo lya -
mot. Szalay Mi hály az FM Ha lá sza ti
Osz tá lyá nak ve ze tô je vit te Kun szent már -
ton ból Szar vas ra az ok ta tást. Szalay ez -
zel is emel ni kí ván ta Szar vas ak ko ri ban
éppencsak ki bon ta ko zó hal gaz da sá gi
sze re pét. (Kun szent már ton ban, Fe ke te
Ist ván író-ta nár nál 1956-ban be is szün -
tet ték a ha lász mes ter-kép zést.)

Rö vid hír: A hal ér té ke sí tés ben sok
ki ha gyott év után meg je lent a pri môr hal.
A há bo rú utá ni hal te nyész tés erô sö dé sét
je lez te, hogy 1955-ben jú lius kö ze pé tôl
élôhalat (pon tyot) szál lí tot tak Bu da pest -
re. Az el sô va gont Bi harug rán rak ták be,
a má so di kat a Sár ré ten fek vô Rétimajor -
ban, a har ma di kat Móric helyen. (Még
év ti ze de kig nagy szó volt a nyá ri hal.
Szin te ki de káz va kap ták a ha lász csár dák,
kiemelt sze re pû ét ter mek a pon tyot; a la -
kos sá gi hal el lá tás csak ôsszel, ok tó ber-
no vem ber ben, ka rá csony kor és nagy pén -
te ken volt kielé gí tô.)

Répássy Mik lós 1955. jú lius 16-án el -
hunyt. 92 évet élt. Gaz dag élet mû vet ha -
gyott az utó kor ra. Ne ve is mert a ma élô
if jú ge ne rá ció elôtt is, a mun kás sá gá ról
szó ló iro da lom bô sé ges. 1912 és 1923
kö zött szer kesz tet te a Ha lá sza tot. Szak -
mai ha gya té kát tisz tel ve em lé ke zünk a
nagy elôd re.

Tasnádi Ró bert  
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„Csu pán kés lel tet he tô a hol tá gak pusz -
tu lá sa” tá jé koz tat a Pe tô fi Népe.
A Dunavédelmi Egyez mény aláírá sá -
nak év for du ló ja al kal má ból a nem zet -
kö zi Du na-na pon re gio ná lis ta nács ko -
zás há zi gaz dá ja volt a ba jai szék he lyû
ADUKÖVIZIG. Egye bek mel lett a
Du na víz szint vál to zá sai ról, a vi zes élô -
he lyek élô vi lá gá ról és jö vô jé rôl esett
szó.Visszafordíthatatlan vál to zá sok
kö vet kez tek be a Du na ví zé ben. Az
ipa ri, az agráriumból szár ma zó és a
kom mu ná lis szennye zô dé sek tönk re -
tet ték fel szí ni vi zein ket. Ezelôtt 50 év -
vel, 1955-ben egy ha lász a me rí tô vel
ivott a Du ná ból. Ak ko ri ban a fo lyó hal -
ál lo má nya spon tán tud ta rep ro du kál ni
ön ma gát. 1960-ig sem mi fé le vissza for -
dít ha tat lan vál to zás nem jel le mez te a
fo lya mot. Mai ál la po ta ez zel szem ben
meg döb ben tô. A Du na vi zé ben fü röd ni
ti los, a ma dár vi lág meg csap pant, a hal -
ál lo mány pe dig ti ze dé re csök kent, hív -
ta fel a fi gyel met a ci vi li zá ció ár tal má -
ra dr. Da nis György, a Vá sár he lyi terv
re fe ren se. Hoz zá tet te: szem lé let vál tás -
ra van szük ség, hi szen egy szer re kell
ele get ten ni az ár víz men te sí tés felada -
tá nak és a szá raz ság el le ni küz de lem -
nek. A ho mok hát ság el si va ta go so dá sa
ke se rû üze ne tet hor doz a ren de let-al -
ko tók fe lé. A vi dék fej lesz tést, a te rü let -
fej lesz tést új ala pok ra kell he lyez ni
Ma gyaror szá gon. Ka lo csa Bé la, a Ba -
jai If jú sá gi Ter mé szet vé del mi Egye sü -
let el nö ke sze rint, re konst ruk ció ra
szük ség van, mert az ár té ri élô vi lág
utol só me ne dé ke a hul lám tér, ami fo -
lya ma to san töl tô dik. A mel lék ágak el -
zá ród nak, a med rek fel töl tôd nek, köz -
ben újabb mel lék ágak nem ke let kez -
nek.
Ha rasz ti Mik lós he lyet tes ál lam tit -

kár a mi nisz ter üze ne tét kö zöl te: „Az
utób bi év ti ze dek ben a Du nát je len tôs
kár ér te. Kö zös ki hí vást je lent a fo lyó
ál la pot rom lá sá nak megál lí tá sa. Az eu -
ró pai uniós csat la ko zás sal vár ha tóan az
Eu ró pai Kö zös ség fi gyel me fo ko zot tan
a Du ná ra irá nyul”.

*

„A Ba la to non elô tér ben a hor gá -
szat”, ír ja a Nap ló. A bu sát ki fog ni és
fel dol goz ni is könnyebb, mint elad ni,
bár füs töl ve igen szép si kert ara tott. A
te vé keny sé gek zö mé ben elér ték vagy
túl tel je sí tet ték a meg fo gal ma zott cé lo -
kat, de pén zü gyi leg nem si ke rült nor -
ma li zál ni a gaz dál ko dást a Ba la to ni

Ha lá sza ti Rész vény tár sa ság nál, em lí -
tet te Kiss György Ká roly el nök-ve zér -
igaz ga tó. A 2003. évi 660 mil lió fo rint -
tal szem ben ta valy 780 mil lió fo rint
volt a net tó ár be vé tel. A vesz te ség
ugyanannyi ma radt mint egy éve (250
mil lió Ft), csak hogy az ép pen két sze re -
se a meg cél zott nak. Mindez több ok ra
ve zet he tô vissza. A ha szon sze rû ha lá -
szat he lyett a sze lek tív ha lá szat ke rült
elô tér be, ami el sô sor ban a bu sa in ten -
zí vebb ki fo gá sát je len ti. A terv ben 350
ton na volt, ami két sze re se az elô zô évi -
nek, az éves fo gás pe dig 430 ton na lett.
A piac szer zés ben sze re pe volt meg je le -
né sük nek a Foodapest-en, ahol kí sér le -
ti jel leg gel be mu tat ták a füs tölt bu sát,
amely nek nagy volt a si ke re. A hiper-
marketekbe ma már friss, je gelt
busatörzset szál lít a cég, amit a hely -
szí nen bon ta nak szét. Meg je len tek a
védôgázas cso ma go lá sú bu sá val is. E
hal ra meg sze rez ték a szív ba rát lo gót. A
bu sát be kí ván ják ve zet ni a nagy ét ke -
zé si lán cok nál (gyer mek ét kez te tés,
hon véd ség, kór há zak stb.). Ta valy a
hal fel dol go zó ban 200 mil lió fo rin tos
be ru há zást haj tot tak vég re. Meg sze rez -
ték az uniós szá mot és az orosz li cen -
cet, így szál lít hat nak ke let re és nyu gat -
ra egyaránt. 

A tu laj do nos meg ha tá roz ta: a cé get
a ba la to ni öko ló giai ál lo mány fenn tar -
tá sa és a hor gász tu riz mus fej lesz té sét
cél zó tár sa ság gá kell átala kí ta ni. Ezért
a ha tó sá gok be vo ná sá val új hor gász -
ren det ala kí tot tak ki, egy sze rû sí tet ték,
de megemel ték a jegy ára kat.

Kiss György Ká roly szólt ar ról is,
hogy a 2004. év ele ji kor mány dön tés
ren del ke zett a tár sa ság alap tô ké jé nek
feleme lé sé rôl oly mó don, hogy ab ban
49%-os mér té kig a ba la to ni ön kor -
mány za tok, il let ve a Ba la to ni Fej lesz -
té si Ta nács tu laj don részt vá sá rol hat -
nak. Ez el mé let ben 500–550 mil lió fo -
rin tos tô ke eme lést je lent he tett vol na,
amit fej lesz té si cé lok ra kí ván tak for dí -
ta ni. Ez zel a le he tô ség gel azon ban a
2005. jú nius 30-ig meg hosszab bí tott

ha tár idôig sem él tek. A for rás hiány és
a vesz te sé gek miatt szük sé ges sé vált
in gat la nok ér té ke sí té se.

*

A He ves Me gyei Hír lap ban ol vas -
ha tó „Ép a pá rat lan ví zi vi lág. A Ti sza-
tó erôd véd te a fo lyót a baj ban.” A
hisz té ria és a túl zott fé lel mek sze ren -
csé re alap ta lan nak bi zo nyul tak. A fo -
lyó és a tó ré gi fé nyé ben, a nö vény- és
ál lat vi lág ré gi gaz dag sá gá ban tün dö -
köl. A ter mé szet re ge ne rá ló ké pes sé ge
sze ren csé re fö lül múl ta az elô ze tes em -
be ri el kép ze lé se ket. Az ál lat vi lág gal
együtt a ha zai és kül ho ni ven dé gek is
vissza tér tek a pá rat lan ví zi- és ma dár -
pa ra di csom ba.

Az Eu ró pai Unió ál tal lét re ho zott
Nagy bá nya Bi zott ság is el vé gez te
mun ká ját. A ti sza vi rág, a ma gyar bucó
ne vû hal faj, a par ti fecs ke, a jég ma dár,
két de ne vér faj és a vid ra ál lo mány
szennye zé sek utá ni ál la po tát is vizs gál -
ták. Ki de rült, a Kár pát-me den ce prob -
lé máit csak a szom szé dok kal kö zö sen
le het megol da ni. Ta lán a vi lá gon se hol
nincs még egy ilyen zárt me den ce,
ezért a tér ség egy sé ges ke ze lé se nem -
csak a ter mé sze ti ér té kek, ha nem az itt
élô né pek szem pont já ból is lét fon tos -
sá gú. Jól pél dáz za az egy más ra utalt sá -
got, hogy a Ro má niá ból ere dô cián -
szennye zés ha zán kon és Ju go szlá vián
ke resz tül vissza ju tott ab ban az or szág -
ba, ahon nan elin dult.

A Ti sza-ta vat sze ren csé re a víz ügyi
szak em be rek meg tud ták vé de ni a
szennye zô dés tôl. A le zárt tá ro zó ba
nem ke rült mé reg, sôt a meg nyi tott zsi -
li pek kel hí gí ta ni tud ták a fo lyó al só
sza ka szán az ár tal mas ve gyü let tö -
mény sé gét.

*

„A Hal iva dé kok tól nyü zsög a Fe -
hér-tó, sok mil lió ik rát kel tet nek”. Hal-
és víz-„il lat” a fe hér-ta vi hal gaz da ság
kel te tô jé ben, haj nal ban. Vá lo ga tott 8-
10 ki lós tenyészpontyok úsz kál nak a
me den cék ben. A kris tály tisz ta áram ló
víz ben har minc mil lió pon tyot kel tet -
nek az idén, a töb bi hal lal együtt negy -
ven mil liót. Az idén 75 éves a
Szegedfish Kft. Egy-egy meg ter mett
ponty kö zel 2 li ter ik rát ad, ez kö zel 1,5
mil lió db ik rát je lent. A kel te tés át tet -
szô, ún. kuper üve gek ben tör té nik, ahol
a pa lac kok ban az oxi gén dús víz föl fe -
lé áram lik a túl nyo más kö vet kez té ben,
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ezután a víz felül tá vo zik. A na gyon ér -
zé keny ik rák a leg jobb vi szo nyok kö -
zött, ál lan dóan cse ré lô dô víz ben kel -
nek, mond ja Dobrovits Lász ló hal te -
nyész tô szak mér nök.

A Szegedfish Kft. ál tal sza po rí tott
ponty a sze ge di tük rös faj tát kép vi se li.
Mé ré sek sze rint a fe hér-ta vi ponty zsír -
tar tal ma ki sebb mint a töb bie ké.

Ta vaink ve gyes né pe sí té sûek, él
ben nük ponty, ez a leg több, ki sebb
mennyi ség ben bu sa, amur, il let ve har -
csa, csu ka, sül lô, mond ja Sztanó Já nos,
a Szegedfish Kft. ügy ve ze tô igaz ga tó -
ja, a Hal ter me lôk Or szá gos Szö vet sé ge
és Ter mék ta ná csa el nö ke. 

Sztanó Já nos ar ra is ki tér, hogy a
ve gyes né pe sí tés nem vé let len, mert
így le het leg job ban kiak náz ni a ta vak
táp lá lék kész le tét. A ponty a tó ban élô
ap ró ál la ti szer ve ze te ket fo gyaszt ja és a
ta kar mány ként bejutatott bú zát és ku -
ko ri cát, a bu sa a le be gô al gá kat, az
amur a nö vé nyi anya go kat, a ra ga do -
zók az ér ték te len ap ró és az élet kép te -
len ha la kat fo gyaszt ják.

*

„Árapasztó tá ro zók a Ti szá nál” tu -
dó sít a Vi lág gaz da ság. A Vá sár he lyi
Terv el sô üte mé nek ter ve zett költ ség
igé nye 2004–2007. kö zött:

árapasztó tá ro zók 50 mil liárd Ft 
me der ren de zés 15 mil liárd Ft 
vi dék fej lesz tés, 
táj gaz dál ko dás 30 mil liárd Ft 
inf ra struk tú ra 
fej lesz tés 35 mil liárd Ft 

He te ken be lül aláírás ra ke rül het a
Ci gánd mel let ti árapasztó tá ro zó épí té -
sé re vo nat ko zó el sô ki vi te li szer zô dés,
amellyel több éves elô ké szü le tet kö ve -
tôen kez dôd het a tiszamenti te rü le tek
ár víz vé del mét se gí tô vész tá ro zó rend -
szer ki vi te le zé se.

Dr. Dobrai La jos

101

Kedves Olvasónk!

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

A cégjegyzék a következô adatokat fogja tartalmazni:

A cég (vagy vállalkozó, szakértô) neve (vegyes profilú szervezeteknél a halászattal foglalkozó részleg megjelölése)
Felelôs vezetô
Postacím
Telefon-, telex-, telefaxszám
A tevékenységi kört jelzô kulcsszavak (pl. export-import, tógazdaság, horgász egyesület, érdekvédelmi szervezet stb.)
Amennyiben Ön vagy cége szerepelni kíván a jegyzékben, a fenti adatokat a közlést megrendelô levéllel kérjük eljuttatni az
alábbi címre:

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

Határidô: 2005. november 10.
Az adatok közléséért 5000 Ft + 25% ÁFA díjat számlázunk a megjelenést követôen, 1 db tiszteletpéldány egyidejû
megküldésé vel. A fenti határidôig többlet példányszámra vonatkozó megrendeléseket is elfogadunk.

Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és kezde mé nyezésünkkel hozzájárulhatunk piaci és szakmai kapcsolatai
bôvítéséhez. 

A szerkesztôség

Halászati cégjegyzék – 2005

•  MEGJELENT  •  MEGJELENT  •  MEGJELENT  •

Kiss Sándor

Hagyományos
halászati eszközök

Pintér Károly

Horgászati
alapismeretek

Kapható és megrendelhetô a kiadóban. Címünk: Agroinform Kiadó 1149 Budapest, Angol u. 34. • Felvilágosítás: Rigó Jánosné
Telefon: 220 8331 • E-mail: kereskedelem@agroinform.com • www.agroinform.com

144 ol dal
Ára: 1600 Ft

Új, bôvített 
kiadás

127 ol dal
Ára: 500 Ft



A
hal bô sé gé rôl hí res Ma gyaror -
szág ha lá szai a 19. szá zad fo -
lya mán egy re több prob lé má val

ta lál ták szem ben ma gu kat:  a le csa po -
lá sok, fo lyó sza bá lyo zá sok kö vet kez té -
ben ke ve sebb lett a hal, de a jog tu laj do -
no sok to vább ra is annyi bért kér tek,
mint ré gen, az tán me gyei sza bály ren -
de le tek je len tek meg, me lyek a hal sza -
po ro dást ti lal mak ré vén akar ták elér ni.
Ezt kö vet te az ipa ros cé hek – köz tük a
ha lász cé hek – tör vény ál ta li felosz la tá -
sa, meg szün te té se. Ez a ha lász mes ter -
sé get fe le más hely zet be hoz ta. Már ko -
ráb ban is bi zony ta lan volt a „hi va tal”,
hogy a ha lá szat ipar, vagy ”ôs fog lal ko -
zás”, amit min den elô ta nul mány nél kül
bár ki sza ba don ûz het A ko ráb bi szá za -
dok összeírá sai ban is azt lát juk, hogy
egyes hely sé gek ben a ha lá szok az ipa -
ro sok kö zött sze re pel nek, míg más hol,
ahol bi zo nyá ra szép szám mal él tek,
meg sem em lí tik ôket. A céh bi zo nyos
jo go kat és vé del met je len tett tag jai nak,
és ipa ros nak te kin tet ték ôket. 

A meg szûnt cé hek ál ta lá ban ipar -
tár su lat tá ala kul tak át, de még ak kor
sem ta lál ták he lyü ket. A fel me rült
prob lé mák, de el sô sor ban a me gyei
sza bály ren de le tek miatt, érez ték, hogy
va la hogy szö vet kez niük kell. A ba jai
Halászipartársulat ira tai kö zött ta lál -
tunk né hány le ve let, mely eze ket a kí -
sér le te ket mu tat ja. Úgy lát szik, sem a
szer ve ze ti for mák, sem el ne ve zé seik
nem for rot tak még ki, hisz hol így, hol
úgy ne ve zik. Anya gunk ke vés ar ra,
hogy az egész fo lya ma tot ki bont suk,
de ele gen dô a prob lé ma fel ve té sé re.

A cé he ket az 1872-es tör vény szün -
tet te meg. Ba ján ezután megala kult a
Halászipartársulat, de egy 1878. jú nius
18-án kelt le vél ben a ba jai ha lá sza ti
szö vet ke zet nek elöl já rói és tag jai ki je -
len tik, hogy egyetér te nek a bu da pes ti
ha lá sza ti szö vet ke zet ál tal ki dol go zott,
le fek te tett alap sza bály-ter ve zet tel és
csat la koz nak a ”bu da pes ti ha lá sza ti szö -
vet ke zet” kez de mé nye zé sé hez. Aláír ják
az el nök, alel nök, va la mint 15 tag.. 

Egy esz ten dô múl va, 1879 jú lius
5-én kelt le vél ben Fröhlich Já nos „a
Bu da pes ti Ha lász szö vet ke zet elöl já ró ja
és Hor váth An tal al-elöljárója” ar ról
tá jé koz tat ja a „Tisz tes Szö vet ke ze tet ”
(a né met nyel vû ben „Genossen -

schaft”), hogy már cius 12-én a Ke res -
ke de lem ügyi Mi nisz té rium ban  kép vi -
se le tük ben Fröhlich Já nos, Singhoffer
Má tyás és Funda Já nos elôad ták az or -
szág ha lá szai nak pa na szait, ez után a
mi nisz te ri lei rat alap ján a me gyék a fo -
lyó vi zek ben ha tá lyon kí vül he lyez ték a
ha lá sza ti ti lal mat. A ha lá szok nak ugya-
nis egyik fô ki fo gá suk a két hó na pos ál -
ta lá nos ti la lom volt, no ha a ha lak nem
a fo lyó vi zek ben, ha nem a kiön té sek -
ben ív nak. A szö vet ke zet jú nius 29-i
köz gyû lé sén a költ sé gek fe de zé sé re
(alap sza bály-ter ve zet há rom nyelv re
for dí tá sa, kônyomatkészítés stb.) szö -
vet ke ze ten ként 60 Ft-ot ál la pí tott meg,
amit Fröhlich Já nos, a Bu da pes ti Ha -
lász szö vet ke zet elöl já ró ja (Bu da pest,
Li pót u. 5.) cí mé re kér nek meg kül de ni.

Az 1888. XIX. tc. 1889. má jus el -
se jén lé pett ha tály ba. Ez után új ra meg -
sza po rod tak a pa na szok, el sô sor ban
most is a ti lal ma kat, kor lá to zá so kat bí -
rál ták. 1900 no vem be ré bôl is me rünk
egy ter je del mes bead ványt, me lyet a
„Nagy sá gos Fô igaz ga tó Úr”  fel hí vá sá -
ra (va ló szí nû leg Kajuch Jó zsef ka lo csai
ér sek ura dal mi fô igaz ga tó) Wolf Nán dor
tolnai ha lász mes ter az összes tolnai ha -
lász ne vé ben ál lí tott össze, és sor ra ve -
szi a ha lá sza ti tör vény ki fo gá solt pont -
jait, mert „a ha lá sza ti tör vény a je len
alak já ban to vább fenn nem tart ha tó.”

A sok til ta ko zás miatt 1901. már -
cius 7-én Bu da pes ten  Ha lá sza ti Kong -
resszust tar tot tak, jel lem zô, hogy a 78
rész ve vô kö zött  csak 15 ha lászt ta lá -
lunk, a töb biek a ha lá sza ti tár su la tok
kép vi se lôi, hisz ôket is érin tet te a tör -
vény. A Kong resszus jegy zô köny vét a
Ha lá szat II. évf. 14,15,16 szá ma kö -
zöl te, de kü lön nyo mat ként is meg je -
lent. A cél a ha lá sza ti tör vény mó do sí -
tá sa volt. Meszlényi Be ne dek, a Ve len -
cei Ha lá sza ti Tár su lat igaz ga tó ja ter -
jesz tet te elô. In do kol ta a ja va solt vál -
toz ta tá so kat. Er re azon ban csak az
1925-ös tör vény ben ke rült sor.

Né hány nap pal ké sôbb, 1901 már -
cius 26-án kelt az a fel hí vás, me lyet
gróf Szé che nyi Im re, a Ba la to ni Ha lá -
sza ti Tár su lat el nö ke, Dr. Puteáni Gé -
za, a tár su lat tag ja, Meszleny Be ne dek,
Landgraf Já nos orsz. ha lá sza ti felügye -
lô, és Dr. Lendl Adolf mû egye te mi ta -
nár írt alá. A be ve ze tô ben em lí tik, hogy

az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let 1885-
ben a kor mány ál tal jó vá ha gyott alap -
sza bá lyok alap ján megala kult, de mi vel
ve ze tôi el hal tak, né hány évi mû kö dés
után meg szûnt, és fe le dés be me rült.
Most, mint a bu da pes ti Ha lá sza ti Kong -
resszus ál tal ki kül dött bi zott ság tag jai
for dul nak min den ki hez, akik a ha lá szat
fej lesz té sét fon tos nak tart ják, hogy so -
ra koz za nak „a ki bon tott zász ló alá”. Az
egye sü let tag jai kö zött a Ha lá szat c.
szak lap lesz az ál lan dó kap cso lat, mely
ha von ta fog meg je len ni, és a tag sá gi díj
fe jé ben díj ta la nul kap ják. Ren des tag
le het az, aki 3 év re évi 3 Ft fi ze tés re kö -
te le zi ma gát, köz sé gek, tár su la tok évi 5
Ft tag dí jat fi zet nek, és ala pí tó ta gok
azon egyé nek és tes tü le tek le het nek,
aki legalább 100 Ft ala pít vá nyi tô két le -
fi zet nek. Amint ele gen dô szá mú tag je -
lent ke zik, ala ku ló köz gyû lést hív nak
össze. Ké rik, hogy a je lent ke zé si ívet
ki tölt ve és aláír va Landgraf Já nos mû -
sza ki ta ná csos, or szá gos ha lá sza ti
felügye lô cí mé re küld jék vissza.

Az em lí tett ira tok kö zött to váb bi
anya got nem ta lál tunk, s mó dunk sem
volt rá, hogy az egye sü let to váb bi sor -
sát ku tas suk. E rö vid írás sal csak a fi -
gyel met sze ret tük vol na fel hív ni rá.

Solymos Ede
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természetes gumiból, 
méretre vágva!

Megrendelhetôk még:

halszállító tartályok tömítôgumijai,
méret szerint.

A termékek könnyen javíthatóak
TIP-TOP és PANG
javítóanyagokkal.

Megrendelésnél a lábméretet,
a testmagasságot és a használó

súlyát kell megadni.

A ruhákra egy év garanciát adok.

ARATÓ ISTVÁN
gumijavító, 

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



H
a lász ni jó, ha lat fog ni még
jobb, ha a há rom kí ván sá got
tel je sí tô arany ha lat csak a me -

sé ben fog ják is ki, de legalább ál mod -
junk hal lal! Megen ni ugyan nem le het,
de ha ért hoz zá az em ber, meg tud hat ja
a jö vô jét, s ez is va la mi.  Az álom fej tés
ôsi tu do mány, a Bib liá ban is szó esik
ró la, az ókor ban  ki rá lyok ud va rá ban
él tek a hí res álom fej tôk, bár ez  nem
volt nyug dí jas ál lás, mert könnyen a fe -
jé be ke rül he tett, ha rosszat ál mo dott a
ki rály. Ál mos köny vek tu cat jai je len tek
meg a szá za dok so rán, és ér de kes,
hogy mi ket ál mod tak össze az em be -
rek. Per sze, – tud juk meg Krú dy Gyu -
la nyo mán meg je lent Ál mos könyv bôl
–, az sem mindegy, hogy mit eszik az
em ber le fek vés elôtt. Van nak nagy ha -
lak, me lyek csak rit kán ke rül nek az
em ber elé, de ha ilyen bôl lak má roz nak,
bi zony ne héz ál mok kö vet kez nek, is -
me ret len tá jak ra ke rül az ál mo dó,
ahon nét alig tud ha za ver gôd ni. Más a
hely zet, ha ap ró ha lak kal „ked ves ke -
dett ma gá nak a gyo mor”, mert ezek
szál káit ész re vét le nül le nyel he ti, az tán
ví zi tün dé rek kel ta lál ko zik, de azok ki -
szök nek a kar jai kö zül, ráadá sul ko por -

sót szál lí tó tu ta jo sok kal ta lál ko zik,
akik he lyet ad nak ne ki egy üres ko por -
só ban. Legegész sé ge sebb a gyors he -
gyi pa ta kok ha la, et tôl bor ke res ke dô vel
uta zik az em ber, s olyan pi ros arc cal
éb red, mint ha va ló ban sok bort ivott
vol na.

Az sem mindegy, hogy mi lyen ha -
lat, vagy ha lász szer szá mot lát ál má -
ban. Íme né hány pél da.

An gol nát lát ni: óva kodj a csa lás tól.
en ni: rá gal ma zó nak ne higgy, ha sik la ni
lá tod, kel le met len hír kö ze le dik. A bog -
rács a sze gény ség je le, de be lô le húst
en ni egész sé get, ben ne fôz ni sze ren csét
je lent. A csík, mely egy kor kö zön sé ges
hal, nép táp lá lék volt, de ma már vé dett,
rossz idôt je lez, a csík le ves vi szont egy
sze rel mes asszonyt. Ugyan  csak jó csu -
ká val ál mod ni, ez ál dás je lent, ha pe dig
csu ká vá vál to zol, ak kor nagy el ha tá ro -
zá sod sze ren csés vé get ér. Ha lászt lát ni
egész ség, hal pia con jár ni, de nem vá sá -
rol ni meg csa lást mu tat, há lót húz ni
szerencse, se gí te ni húz ni tisz tes ség

A hal sok min dent je lent het: ôriz -
kedj a há zas ság tól, hal lal hál ni nem
rossz (?), süt ni egész ség, ha lat szül ni
ha lál, fog ni az erô je le, en ni asszo nyi
haj lan dó ság, ik ra és a pik kely sok pénz.

A ke cse ge ti szai em ber lá to ga tá sát
je len ti, míg a la zac sze ren csét ho zó
szen ve dést, a lék jé gen adós ság, hor -
dón rossz szü ret. Ör vény: meg le pô sze -
re lem, a Du na ör vé nye ré gi is me rôs lá -
to ga tá sa. A pia con ha lat ven ni áj ta tos
cse le ke det. Ked venc ha lunk a ponty
sem ma rad hat ki az ál mok kö zül. Pon -
tyot en ni sze rel me sek nek él ve zet, a
nagy ponty, ha el akar nyel ni, sze rel -
mes asszony ül döz, ha ki akar ug ra ni a
vá sá rolt ponty a ke zed bôl, ka cér ass-
zonnyal lesz dol god. Még a ma már rit -
ka ság nak szá mí tó vi zá val is le het ál -
mod ni, ami le vél ér ke zé sét je len ti.

Aki vi szont nem sze re ti a ha lat, és
nem akar ve le ál mod ni, an nak ajánl ha -
tok mást is, pl.özvegyasszonnyal hál ni,
ami az ál mos könyv sze rint is  igen sze -
ren csés do log.                Solymos Ede
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FISH COOP KFT.
ajánlatai:

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

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

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

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

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

Vállalja:

ÿ hálók (mûanyag)

ÿ kötelek (mûanyag és kender)

ÿ inslégek (mûanyag)

ÿ hálócérnák és kötözôanyagok (mûanyag)

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

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

Részletes felvilágosítás:

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

Telefon: 06-30 9-952-187 vagy 06-30 9-554-569, 06-56 446-016, Telefon/fax: 06-66 386-437



Észa ki-ten ger: faj össze té tel el to ló dás 
fel me le ge dés miatt

Ahogy ar ról már sok szor tu dó sí tot -
tak, az ég haj lat vál to zás kö vet kez mé -
nye ként kb. 150 éve a föld, és ezál tal a
ten ge rek is fo lya ma to san me le ged nek:
az Észa ki-ten ger 1962-tôl 2001-ig 0,6
°C-kal lett me le gebb. A kö vet kez mé -
nye ket az észa ki-ten ge ri ha lá szat sta -
tisz ti ká ján ke resz tül le het kö vet ni: „az
utol só 25 év ben az ál ta lunk el lenôr zött
fa jok 2/3-a je len tô sen rea gált a fel me -
le ge dés re” összeg zik brit ku ta tók.
„Föld raj zi lag el to ló dott a sza po ro dá si
te rü le tük – a leg több fa jé észak ra – és /
vagy pe dig mé lyebb re hú zód tak a ten -
ger ben.” (Science, 13. 5. 2005.) A ku -
ta tók 36 hal faj fej lô dé sét ana li zál ták.
15 faj ból 13 észak ra ván do rolt – 48 –
403 km-t tet tek meg – 2 dél re (az Észa -
ki-ten ger nem egy for mán me leg szik,
né hány te rü le ten még job ban le hûl),
még töb ben pe dig a mély ben ke res tek
me ne dé ket, il let ve hû vö sebb vi ze ket.
Nem mindegyik tud el me ne kül ni: nem
ván do rol tak el azok a fa jok, me lyek
ké sôn sza po rod nak. Ezek nagy ra nô -
nek és kü lö nö sen szí ve sen ha lásszák
ôket.

Né hány ki sebb faj azon ban el tudott
me ne kül ni. (Österreichs Fischerei,
7/2005)

Har vard Medical School a ha lak 
el ké szí té sét ta nul má nyoz za

A vi lá gon jól is mert Har vard
Medical School Bos ton ban, Mas sa chu -
setts ál lam ban, nem rég a ha lak fo -
gyasz tá sá ról, va la mint el ké szí té sük rôl
ké szí tett ja vas la to kat. Ala pos ku ta tó -
mun ka alap ján egyér tel mûen be bi zo -
nyo so dott, hogy a szív- és ér rend szer -
nek oly fon tos Ome ga – halzsírsav a
gril len el ké szí tett, pá rolt, vagy szusi
/nyers ál la po tú/ hal éte lek ben ma rad
meg a leg job ban. A ma gas vér nyo más
el len a la zac, a piszt ráng, a makréla, a
he ring és a ton hal a leg meg fe le lôbb,
mi vel ezek a faj ták tar tal maz zák a leg -
több Ome ga – zsír sa vat. 
A sü tés, vagy a pa ní ro zás el len ben

csök ken ti a zsír sa vak ha tá sát, így nem

ja va sol ják ezt a faj ta el ké szí tés mó dot.
(Österreichs Fischerei, 7/2005)

Ka na dai to kot a Bal ti kum ba

20 ka na dai to kot te le pí tet tek
nem rég Né metor szág észak ke le ti ré -
szé ben a Bal ti-ten ger be. A Bal ti-ten -
ge ri tok már ré gen ki pusz tult. Most
a né met balti-ten ge ri te rü le te ken
kezd ték el új ra a to kok be te le pí té sét,
me lye ket Ka na dá ból hoz nak. Azt re -
mé lik, hogy ezek az ôsi ál la tok a jö -
vô ben is mét el sza po rod nak. (Öster-
reichs Fischerei, 7/2005)

Svédor szág: tô ke hal és an gol na 
a vö rös lis tán 

Mind két faj ál lo má nya a svéd vi -
zek ben az el múlt évek ben erô sen le -
csök kent. A skan di náv or szág új vö rös
lis tá ján az an gol nát akut, a tô ke ha lat
erô sen ve szé lyez te tett faj ként so rol ták
be. Az élô hely kör nye ze té nek rom lá sa
és a túl zott le ha lá szás miatt mind két faj
ál lo má nya ve szé lyez te tett. Ez zel szem -
ben a la za cot le vet ték a lis tá ról. A szak   -
em be rek úgy vé lik, hogy en nek a faj -
nak a leg több tör zse idô köz ben már is -
mét élet ké pes sé vált. 

Bio-hal ter me lés Dá niá ban

Há rom éves kí sér le ti ter me lés után
2005 nya rán Dá niá ban is megin dult a
bio-hal ter me lés. A Dán Ha lá sza ti Ku -
ta tó in té zet és a Dán Akvakultúra Egye -
sü let kö zös mun ká já nak ered mé nye -
kép pen im már gaz da sá go san, nagy vo -
lu men ben le het sé ges a bio-hal elôál lí -
tá sa. A kí sér le tek so rán si ke rült olyan
fer tôt le ní tô sze re ket, mint a for ma lin
vagy a Chloramine-T fel vál ta ni só val,
il let ve hid ro gén per oxid dal ki vál ta ni. A
bio-takarmány kér dé sét igen ne he zen
tud ták csak megol da ni, de ez is si ke rült
ez év már ciu sá ban. Saj nos a hír adá -
sok ban nem szá mol tak be ar ról, hogy
pon to san mi lyen hal fa jok ról van szó.
(Eurofish Magazine, 3/2005)

Re kord ma gas a Nor vég hal ex port

Idén áp ri lis ban re kord ma gas -
ság ba emel ke dett a Nor vég hal- és
hal ter mék ex port, mely elér te a 2,5
mil liárd ko ro nát. Ez a ta valy áp ri li si
ada tok hoz ké pest 25%-os nö ve ke -
dést je lent, de éves szin ten is eléri a
13%-ot, mintegy 10 mil liárd nor vég
ko ro nát. A leg na gyobb nö ve ke dést a
he ring, a la zac és a piszt ráng ese té -
ben fi gyel het jük meg. Nor vé gia leg -
na gyobb ex port pia ca Oroszor szág,
mely idén áp ri lis ban is a leg fon to -
sabb piac nak szá mí tott. (Eurofish
Magazine, 3/2005)

Kí nai be fek te tôk a vlagyivosztoki 
ten ge ri hal ter me lés ben

Putyin el nök ta valy Kí ná ban tett lá -
to ga tá sá nak egyik ered mé nyé nek is te -
kint het jük azt a két ol da lú szer zô dést,
me lyet kí nai be fek te tôk kö töt tek a
Vlagyivosztok tér sé gé nek ha lá sza ti fej -
lesz té sé vel kap cso lat ban. En nek tük ré -
ben, az orosz szak ha tó sá gok elô se gí tik
a kí nai be fek te tôk te vé keny sé gét a ten -
ge ri akvakultúrában, il let ve a ré gió fel -
dol go zó ipa rá nak fej lesz té sé ben. Ter -
mé sze te sen mind két eset ben mo dern,
kör nye zet ba rát tech no ló giák ról van
szó. (Eurofish, 3/2005)

Mû ka viár Észtor szág ból

Az észt Kriskal cég kü lön le ges ka -
viár ter mé kek kel állt elô. Az egyik ter -
mé ket tel jes mér ték ben ten ge ri mo szat -
ból ál lít ják elô, me lyet a cég Ang liá ból
im por tál. A va ló di ka viár hoz ha son -
lóan ezt is vö rös és fe ke te szín ben le het
kap ni, íze és ál la ga is meg le pôen ha -
son lít az ere de ti hez. Iga zi vonz ere je az
ára, mely mindössze fe le a ka viá ré nak.
A ter mé kek el sôd le ges pia ca egyelô re a
bal ti ál la mok, azon be lül is Észtor szág,
ahol igen nép sze rû ele del nek szá mít a
ka viár. (Eurofish Magazine, 3/2005)

Kony ha kész har csa saslik 
Hol lan diá ból

A hol land Walraven cég új ter -
mék csa lád dal je lent meg a pia con.
Az alap anyag af ri kai har csa, me lyet
he lyi in ten zív gaz da sá gok ból sze rez -
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nek be. Az új ter mék csa lá dot el sô -
sor ban ker ti gril le zés hez ajánl ják, a
pia ci be ve ze té sét is a grill sze zon ele -
jé re idô zí tet ték. Ma ga a ter mék
rend kí vül egy sze rû, pál ci ká ra tû zött
fû sze res har csa da rab kák ról van szó.
Lé te zik ki zá ró lag har csá val is, de
van pap ri ká val, vagy la zac cal tû zött
vál to zat is, kü lön bö zô fû sze re zés sel. 

Ma gyaror szá gon ugyan még nem
le het kap ni ilyen ter mé ket, de elôál -
lí tá sa annyi ra egy sze rû, hogy akár
ott hon is el ké szít he tô. Ter mé sze te sen
af ri kai har csa he lyett akár szürke-
harcsa fi lét is tûz del he tünk a pál ci -
ká ra. (Eurofish Magazine, 3/2005)

Csehor szág ban je len tô sen nôtt 
a hal fo gyasz tás

Ku ta tá si ered mé nyek mu tat ják,
hogy 1991 óta a Cse hek nem csak több
ha lat esz nek, de több hal faj ból te vô dik
össze a fo gyasz tá suk. A ta va lyi év ben
két szer annyi kon zerv ha lat fo gyasz tot -
tak Csehor szág ban, és mintegy öt szö -
rö sé re emel ke dett a la zac fo gyasz tás is,
a 13 év vel ezelôt ti ada tok hoz mér ve.
Saj nos a he lyi ter me lé sû édes ví zi ha lak
– el sô sor ban ponty – fo gyasz tá sa in -
kább csök ke nô ten den ciát mu tat. Je len -
leg az éves hal fo gyasz tás 11kg kö rül

van, mely még így is alat ta ma rad az
eu ró pai át lag nak, te hát ne kik is van
még mit be hoz ni, Ma gyaror szág ról
nem is be szél ve. (Eurofish Magazine,
1/2005)

Ál lat vé dôk a hor gá szat el len

Le het sé ges, hogy ha ma ro san ha -
zánk ba is el jut an nak a moz ga lom nak
az elô sze le, mely az Egye sült Ál la mok -
ban és Ang liá ban már elég gé fel bor -
zol ta a ke dé lye ket. Az ame ri kai PETA
(People for the Ethical Treatment of
Animals) ne vû ál lat vé dô szer ve zet ko -
moly kam pány ba kez dett a hor gá szat
el len. Pla kát ju kon egy ku tya lát ha tó
ho rog gal a szá já ban, az aláb bi felirat -
tal: ha nem ten né ezt egy ku tyá val,
miért te szi meg egy hal lal. Sze rin tük
ugyanis a hor gá szat az egyik leg ke gyet -
le nebb sport a vi lá gon, ahol a ver gô dô,
ijedt ha lak igen nagy fáj dal ma kat él -
nek át. Si ke rült né hány hollywood-i
sztárt is a kam pány mel lé ál lí ta ni, mint
pél dául Pamela Anderson, vagy Kim
Basinger. 
Ter mé sze te sen a hor gász tár sa da -

lom (Ang liá ban mintegy 3,3 mil lió fô)
mind két or szág ban ki fej tet te, hogy a
kam pány egy sze rûen ne vet sé ges.
(hppt://www.guardian.co.uk)

Díj nyer tes bio ló gia ta nár

Az Egye sült Ál la mok be li Dela -
ware ál lam Indian River kö zép is ko -
lá já ban ér de kes pro jekt in dult. Todd
Fritch mann bio ló gia ta nár el ha tá roz -
ta, hogy ki vi szi az óráit a sza bad ba.
Az is ko la mö göt ti te rü le ten egy
piszt rán gos pa ta kot épí tett, a hoz zá
tar to zó vi zes élô hellyel együtt. Ter -
mé sze te sen az épít ke zés ben se gí tet -
ték diák jai is, Firtchmann sze rint
nél kü lük nem nyer het te vol na meg
ezt a dí jat. A diá kok nem csak egy
alap bio ló gia kép zés ben ré sze sül het -
nek itt, min dent meg tud hat nak ar -
ról, hogy mi lyen kö rül mé nyek szük -
sé ge sek a szi vár vá nyos piszt ráng ne -
ve lé sé hez, ho gyan le het azt ér té ke sí -
te ni, va la mint hány mun ka he lyet
biz to sít egy ilyen gaz da ság. Az em lí -
tett dí jat töb bek kö zött a DuPont
Ok ta tá si Iro da és a Dela ware-i Okta -
tá si Hi va tal ítél te oda Mr.
Fritchmannek. 
(http:/ /www. delawareonline.com)

ifj. Lé vai Fe renc
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A hal lép csôk je len tô sé ge

A
fo lyók mor fo ló giai, fi zi kai-
ké miai és bio ló giai meg vál to -
zá sa több ezer év vel ezelôtt

kez dô dött meg. A ked ve zôt len ha tá sok
az utób bi 200 év ben kü lö nös mér ték -
ben fel gyor sul tak. A fo lyó kon el vég -
zett fo lyó sza bá lyo zá sok (pl. oldal ág -
rendszerek le vá gá sa, med rek ki egye -
ne sí té se, me der fe nék mé lyí té se és ren -
de zé se, par tok sza bá lyo zá sa és
megerô sí té se, víz kor mány zó mû tárgy -
épí tés), a megúju ló ener giát ter me lô
erô mû vek és víz lép csôk épí té se, a
nem ze ti és nem zet kö zi ha józ ha tó ság
fel té te lei nek ja ví tá sa cél já ból tör tént
be ru há zá sok, az ár víz vé de lem és jég -
zaj lá sok sza bá lyo zá sa ér de ké ben vég -
zett mû sza ki mun kák, fen ti „jó té kony”

ha tá saik mel lett ese ten ként sú lyos,
vissza nem for dít ha tó kör nye ze ti prob -
lé má kat okoz tak, és ma ra dan dóan ká -
ro sí tot ták a ví zi élet kö zös sé get. A sza -
bá lyo zá si és mû tárgy épí té si mun ká la -
tok ká ros „mel lék ha tá sa”, hogy fel -
gyor sult a fo lyók vi zé nek áram lá si se -
bes sé ge, felerô sö dött a me der fe nék
eró zió ja, va la mint az eupotamal és
parapotamal tí pu sú mel lék ágak ban az
áram lás je len tô sen csök kent vagy
egyes ese tek ben meg is szûnt. Je len tô -
sen meg ne he zül tek vagy adott eset ben
el le he tet le nül tek a ha lak és egyéb ví zi
or ga niz mu sok mig rá ció já nak és rep ro -
duk ció já nak fel té te lei.

A víz fo lyá sok, víz tes tek oly mér -
ték ben vál toz tak meg az utób bi év szá -
za dok ban, hogy az em be ri ség elér ke -

zett nek lát ta az idôt azok tel jes, vagy
rész le ges hely reál lí tá sá ra, a ko ráb bi
ál la po tok eléré sé re. Az könnyen be lát -
ha tó, hogy a tel je sen ter mé sze tes (ere -
de ti) ál la po to kat ma már nem tud juk
elôál lí ta ni, de az em ber köz re mû kö dé -
sé vel egy kvázitermészetes ál la po tot
lét re le het hoz ni a je len le gi mó do sí tott
vagy mes ter sé ges ál la po tú öko szisz té -
mák ban. Az ilyen faj ta ter mé sze tes ség
kri té riu ma ként csak az öko szisz té mák
ele mi funk cio ná lis kap cso la tai nak
megôr zô dé se és fenn ma ra dá sa al kal -
maz ha tó, amely az antropogén nyo -
más meg szû né se után ga ran tál ja a
spon tán renaturalizációt. A jö vô be li
fo lyó-, víz-, és hal gaz dál ko dás cél ja,
hogy hely reál lít sa az öko szisz té ma ép -
sé gét a fo lyó vi zek ben. Eb bôl a szem -



pont ból a meg ha tá ro zó öko ló giai fo -
lya ma tok elô se gí té sé re kell kon cent rál -
ni. Az op ti ma li zá lás nak a ter mé sze tes -
ség hez (de nem az ere de ti ség hez) tör -
té nô vissza té rést kell ered mé nyez nie,
azaz biz to sí ta nia kell vagy meg kell te -
rem te nie a tel jes öko szisz té má ra ér vé -
nyes öko ló giai sza bá lyok és ön sza bá -
lyo zás ter mé sze tes al kal ma zá sá nak fel -
té te leit.

A víz mi nô ség ja ví tá sa és ví zi öko -
szisz té mák hely reál lí tá sa szem pont já -
ból az Eu ró pai Par la ment és Ta nács
2000. ok tó ber 23-i 2000/60/EK Irány -
el ve (EU Víz Keretirányelv – EU Water
Framework Directive) ad a fen ti
felada tok vég re haj tá sá hoz mód szer tant
és ha tár idô ket. A fô cél az összes fel -
szí ni víz fo lyás ese té ben legalább a jó
ál la pot eléré se 2015-re, ami egy fel szí -
ni víz test nek azt az ál la po tát je len ti,
ami kor an nak öko ló giai és ké miai ál la -
po ta is legalább „jó” mi nô sí té sû. A
„jó” öko ló giai víz mi nô ség in di ká tor
szer ve ze tei a ha lak, meg kell te hát te -
rem te nünk szá muk ra a mig rá ció szem -
pont já ból nél kü löz he tet len fo lyó kon ti -
nui tást és -konnektivitást; a fo lyó sza bá -
lyo zá sok, duz zasz tók, erô mû vek ká ros
ha tá sait ki kü szö bö lô/át hi da ló hal át já -
rók biz to sí tá sá val. Ma gyaror szág EU-s
tag sá gá val a felada tok rend kí vül sür ge -
tô vé vál tak a fo lyó gaz dál ko dás, a ha lá -
szat és a víz mi nô ség-vé de lem te rü le tén.
Szán dé kom, hogy a felada tok e fon tos
szeg men sé re fel hív jam a fi gyel met.

A hal ván dor lás bio ló giá ja

A kü lön bö zô hal po pu lá ciók lé te
nagy mér ték ben függ az egyes ví zi élô -
he lyek jel leg ze tes sé gei tôl, hi szen ezek
szol gál tat ják szá muk ra az élet te ret lét -
fon tos sá gú élet fo lya ma taik hoz (pl.
rep ro duk ció, táp lál ko zás, hely vál toz ta -
tás). Ez a faj ta „füg gô ség” a ván dor ló
hal fa jok szem pont já ból még in kább ér -
zé kel he tô, hi szen ezek a fa jok több fé le,
egy más tól me rô ben kü lön bö zô ví zi
kör nye ze tet igé nyel nek az élet cik lu suk
fo lya mán (pl. ivar érés, ívás, iva dék -
ván dor lás, nö ve ke dés-táp lál ko zás, a
lár va- és az iva dék fel ne ve lô dé se).
Egyik víz tér bôl a má sik ba tör té nô ván -
dor lás leg több ször nél kü löz he tet len a

ván dor ló (migráló) faj fenn ma ra dá sa
szem pont já ból.

A ván dor ló ha lak két fô cso port ba
so rol ha tók be. A potamodrom hal fa jok
tel jes élet cik lu su kat édes víz ben töl tik.
Sza po ro dá si il let ve táp lál ko zá si te rü le -
teik azon ban a fo lyón ki sebb-na gyobb
tá vol ság ra he lyez ked het nek el egy más -
tól. Min den potamodrom hal faj a fo lyó
víz gyûj tô jén be lül mo zog, de ez a ván -
dor ló ma ga tar tás a kü lön bö zô fa jok
szem pont já ból vál to zó je len tô sé gû le -
het. Olyan fa jok ese té ben, mint pél dául
a csu ka (Esox lucius), a se bes piszt ráng
(Salmo trutta fario), a ta vi piszt ráng
(Salmo trutta trutta), a ván dor lás so rán
fel ke re sett zó nák nél kü löz he tet le nek
éle tük egy más ra épü lô sza ka szai ban.
Ezen élô- és ívóhelyek adott sá gaik
alap ján na gyon jól de fi niál ha tóak és
sok szor na gyobb tá vol ság ra fek sze nek
egy más tól. A fa jok mig rá ciós ak ti vi tá -
sa erôs, ép pen az egész sé ges, ütô ké pes
és sta bil po pu lá ció fenn tar tá sa ér de ké -
ben. Ez a faj ta mig rá ciós szük ség let
más fa jok nál (pl. bodorka, veresszár -
nyú keszeg) ke vés bé ki fe je zett, de
szük sé ges és fon tos le het az egye dek
ki cse ré lô dé se a fo lyó más-más sza ka -
szain lé vô po pu lá ciók kö zött, an nak ér -

de ké ben, hogy az egyes sza po ro dá si
kö zös sé gek el ke rül jék a ge ne ti kai izo -
lá ciót és így a le rom lást.
Diadrom hal fa jok: ezen fa jok éle -

tük so rán min den kép pen vízteret vál ta -
nak, még pe dig úgy, hogy élet fo lya ma -
taik egy ré sze édes víz hez, más ré sze
ten ger hez kö tött. Táp lál ko zó he lyeik és
ívóhelyeik akár több ezer ki lo mé ter tá -
vol ság ra is le het nek egy más hoz ké pest.
Min den egyes élô hely-vál tás so rán a
diadrom ván dor ló hal fa jok ge ne rá lis
ana tó miai és élet ta ni átala ku lá son
men nek ke resz tül, mia latt rend kí vül
sé rü lé ke nyek. Két tí pus ra oszt ha tók a
diadrom ván dor ló fa jok. Anadrom fa -
jok: sza po ro dá suk az édes víz ben zaj -
lik, míg nö ve ke dé sük/táp lál ko zá suk a
ten ger ben. A sza po ro dá si he lyeik fel -
ke re sé se ér de ké ben a víz sod rá val el -
len té tes irány ba ván do rol nak. Eb be a
tí pus ba tar toz nak pl. a la zac fé lék
(Salmonidae), tok fé lék (Acipen -
seridae) és a ten ge ri ingola
(Petromyzon marinus). Az anadrom fa -
jok nagy ré sze (kü lö nö sen bi zo nyos la -
zac fa jok) felis me ri sa ját „szü lô fo lyó -
ját”, s ugyanazok ra az ívóhelyekre tér
vissza sza po rod ni, ahol ki kelt és éle te
el sô nap jait töl töt te. Ezt a felis me ré si
és ha za ta lá lá si („homing”) fo lya ma tot
a ku ta tók a ha lak fej lett szag ló ér zé ké -
vel ma gya ráz zák. Katadrom fa jok: pél -
dául az eu ró pai an gol na (Anguilla
anguilla) ese té ben for dí tott a fent leírt
élet cik lus. Az eu ró pai an gol na ívá sa a
Sargasso-tengerben tör té nik, az iva dé -
kok itt gyûl nek össze és passzí van, a
Golf-á ram lat köz ve tí té sé vel jut nak el
az At lan ti-par to kig, majd felúsz nak az
ide tor kol ló nagy fo lyók ba, ahol azután
foly tat ják édes ví zi élet cik lu su kat. Az
eu ró pai fo lyók víz gyûj tô te rü le tén töl -
tik éle tük nagy ré szét, egé szen az ivar -
éré sig, a ten ge ri ván dor lás kez de téig.

Hal lép csô alap tí pu sok

A 2002-ben kiadott Kör nye zet- és
Ter mé szet vé del mi Le xi kon meg ha tá ro -
zá sa sze rint a hal lép csô: „duz zasz tó -
mû vek mel lett épí tett kes keny, mes ter -
sé ges víz fo lyás, amely kis szint kü lönb -
sé gû, ap ró víz me den cék so ro za tá ból
áll. Cél ja, hogy a fo lyón lé te sí tett duz -
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zasz tó mû ki ke rü lé sét le he tô vé te gye
anadrom és katadrom ha lak szá má ra.
Hal lép csô nél kül a na gyobb szint kü -
lönb sé gû duz zasz tó mû vek gyak ran át -
hág ha tat lan aka dályt gör dí te nek a ha -
lak ter mé sze tes ván dor lá sá nak az út já -
ba”. Meg jegy zem, hogy a fen ti leírás
csak a hal lép csôk egy alap tí pu sát, a
me den cés hal lép csôt de fi niál ja, emel -
lett a hal lép csô nem csak diadrómus ha -
lak szá má ra szol gál át já ró ként, ha nem
a fo lyó ví zi, potamodrómus ha lak rö vi -
debb-hosszabb tá vú mig rá ció ját is le -
he tô vé te szi. 

Az aláb biak ban rö vi den is mer te tem 

a hal lép csôk fôbb alap tí pu sait:

1. Me den cés hal lép csôk (pool fish-
way). A me den cés hal lép csôk na gyon
ré gi konst ruk ciók. Egy két száz esz ten -
dôs fran cia ta nul mány már rész le te sen
be szá mol a felépí té sük rôl és mû kö dé -
sük rôl. A hi te les for rás sze rint ek kor
már több mint száz lé te zett be lô lük
Fran ciaor szág szer te. Nap jaink ban is
vi tat ha tat la nul a leg szé le sebb kör ben
al kal ma zott hal lép csô tí pus a me den -
cés rend sze rû. Lép csô ze te sen kiala kí -
tott me den cék so ro za tá ból áll, amely
ki ve zet ve a fo lyó ból, ki ke rü li a fo lyón
lé vô aka dályt, majd vissza csat la ko zik a
fo lyó me der be. A me den cé ket egy más -
tól el vá lasz tó fa lak beépí tett „bu kó gá -
ta kat”, túl fo lyó kat, kü lön fé le be met -
szé se ket (több nyi re négy szög le tes, de
van tra péz ala kú, há rom szög le tû és fél -
kör íves is), füg gô le ges ki fo lyó-nyí lá -
so kat vagy víz alat ti szájadékokat tar -
tal maz nak, ezál tal sza bá lyoz va a me -
den cék víz szint jét il let ve az át fo lyó
víz mennyi sé get is. A me den cék nek
ket tôs funk ció juk van: egy részt „le -
csen de sí tik”, „meg sze lí dí tik” a me den -
ce-so ro za ton át fo lyó vi zet, azaz az át -
me nô víz moz gá si ener giá ját csök ken -
tik, más részt vé dett, át me ne ti pi he nô -
hely ként szol gál nak a ván dor lás köz -
ben ki me rült ha lak szá má ra. A két egy -
mást kö ve tô me den ce kö zöt ti szint kü -
lönb ség nagy mér ték ben függ a hal faj -
tól, amely faj ra lé nye gé ben ki fej lesz -
tet ték/al kal maz zák a hal lép csôt. A „lej -
tô szö ge” a me den cés rend sze rû hal lép -
csôk nek tág ha tá rok kö zött vál to zik, de

leg gyak rab ban 10% és 15% kö zött
van.

2. Denil hal lép csô je (baffle fishway,
Denil fishway). Az el sô ilyen tí pu sú
rend szert Bel gium ban fej lesz tet te ki az
épí tô mér nök Denil, még pe dig azért,
hogy az Ourthe fo lyó ban élô piszt rán -
gok át jut has sa nak az Angleur duz zasz -
tó mû vön. Az alap ve tô cél ja ezek nek a
hal lép csôk nek az, hogy csök kent sék a
folyás kö zép se bes sé gét. A tech ni kai
megol dás lé nye gé ben a kö vet ke zô: a
hal lép csô csa tor ná ja beépí tett te re lô le -
me ze ket tar tal maz (a csa tor na fe ne kén,
vagy az al ján és az ol da lán is), a csa tor -
na esés szö ge pe dig meg le he tô sen ma -
gas, egé szen 20%-ig is el me het. A te re -
lô le me zek spi rá lis áram lá si vi szo nyo -
kat ger jesz te nek, amely le fojt ja a csa -
tor ná ban le ro ha nó víz moz gá si ener -
giá ját, ezál tal csök ken a víz áram gyor -
sa sá ga, ame lyen a hal lép csôt igény be
ve vô hal nak át kell ma gát küz de nie. E
hal lép csô tí pus ese té ben a rend sze ren
át fo lyó víz tur bu len sebb áram lá sú és
oxi gén ben dú sabb, mint a ha gyo má -
nyos me den cés hal lép csôk nél.

3. Hal zsi li pek és hal lif tek (fish lock,
Borland lock, fish lift). Borland ír mér -
nök ter vez te az el sô hal zsi li pet 1949 kö -
rül, il let ve ezidôtájt mu tat ta be az el sô
fej lesz tés ma kett jét. Ké sôbb ezt a pro to -
tí pust al kal maz ták a gya kor lat ban a
Liffey fo lyón épült Leixlip duz zasz tó mû
ese té ben. A gya kor la ti tesz te lést kö ve -
tôen, szá mos ilyen tí pu sú hal zsi li pet
épí tett be az Észak- Skó ciai Vízenergiai
Igaz ga tó ság az ér de kelt sé gi te rü le tén lé -
vô víz erô mû vek be, és a to váb bi fej lesz -
tô mun kát és a szab vá nyo sí tást már ôk
vé gez ték el. A hal zsi li pek ha son ló el ven
mû köd nek, mint a ha jó zsi li pek: a ha lak
be ke rül nek a zsi lip kam rá ba, majd a
szint kü lönb sé get át hi da ló (víz szint)
eme lé si fá zis kö vet ke zik, vé gül az
átemelt ha lak a zsi lip kam rá ból ki sza ba -
dul va, to vábbúsz hat nak a felvízi irány -
ba. A hal lif tek ese té ben ro kon megol -
dás sal ta lál ko zunk, a kü lönb ség csak
annyi, hogy a hal lif tek nél egy me cha ni -
ku san mû kö dô tar tály vagy lift szál lít ja,
il let ve to váb bít ja a ha la kat.

4. Ter mé sze tes ke rü lô csa tor nák
(natural bypass channel): A ter mé sze -
tes ke rü lô- vagy más né ven te re lô csa -

tor nák tu laj don kép pen a fo lyó egyik
part ja men tén vé gig hú zó dó, felvízi
irány ból alvízi irány ba ásott ki té rô csa -
tor nát je len te nek. A ke rü lô csa tor na
med re, kü lön bö zô ter mé sze tes és mes -
ter sé ges anya gok fel hasz ná lá sá val (pl.
szik lák, hor da lék, mû tárgy, gát) úgy
van ki ké pez ve, hogy az legin kább utá -
noz za a ter mé sze tes vi szo nyo kat. Ért -
he tô ok ból, ezek nek a csa tor nák nak az
esé se nem le het több pár %-nál, ez vi -
szont je len tô sen meg nö vel né a hosszu -
kat. A ren del ke zés re ál ló te rü let nagy -
sá ga azon ban be ha tá rol ja a le he tô sé ge -
ket, így sok szor nem te szi le he tô vé a
ke rü lô csa tor na megépí té sét. Más rész -
rôl vi szont mel let tük szól, hogy a ke rü -
lô csa tor nák ter mé szet sze rû jel le gük nél
fog va na gyon har mo ni ku san il lesz ked -
nek a táj kép be.

5. Vé gül hadd em lít sem meg a „va -
ló di megol dást”, amely ra di ká lis
ugyan, de na gyon ha té kony a ha lak és
más ví zi élô lé nyek szem pont já ból: a
ví zi aka dály el bon tá sa/fel szá mo lá sa
(amennyi ben le het sé ges). Er re pél da
le het egy ré gi ví zi ma lom vagy egy
elavult ipa ri mû, ame lyet vég leg ki vet -
tek a hasz ná lat ból (és nem áll mû em lé -
ki vé de lem alatt, táj öko ló giai-táj ké pi
ér té ket sem kép vi sel), ak kor meg fon to -
lan dó az épít mény le bon tá sa és az ere -
de ti öko ló giai ál la pot hely reál lí tá sa, a
fo lyó ví zi mig rá ció aka dály ta lan biz to -
sí tá sa ér de ké ben.

Mo ni tor ing tech ni kák 
hal lép csôk ben

A mo ni tor ing je len tô sé ge

A hal lép csôk tel je sít mé nyé nek
monitoringja és eh hez kap cso ló dóan
mû kö dé sük egyéb szem pon tok alap ján
tör té nô el lenôr zé se több ok ból is na -
gyon fon tos:
– a hal lép csô ha té kony sá gá nak el -

lenôr zé se an nak mû kö dés be ál lí tá -
sa után és utó la gos sza bá lyo zá sa,
amennyi ben szük ség van rá,

– tech ni kai és bio ló giai ada tok és in -
for má ciók gyûj té se, me lyek nél kü -
löz he tet le nek a jö vô be ni hal lép csô
ki vi te le zé sek és fej lesz té sek szem -
pont já ból,

– a kér dé ses víz te rü let és bio tóp jai val
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kap cso la tos is me re tek bô ví té se,
– a ván dor ló hal po pu lá ció mennyi sé -

gé nek, il let ve a ván dor lá si min tá zat
meg ha tá ro zá sa, ami a víz fo lyá son
fel jebb lé vô hal lép csôk konst ruk -
ció já hoz és a hal ál lo mánnyal va ló
ra cio ná lis gaz dál ko dás hoz nél kü -
löz he tet len.

Az al kal ma zott tech ni kák a kö vet -
ke zôk:
– a hal lép csô hid rau li kai és me cha ni -

kai mû kö dé sé nek mo ni to ro zá sa,
– a hal lép csôn va ló át ke lés ha té kony -

sá gá ról mi nô sé gi bio ló giai ada tok
gyûj té se,

– a hal lép csôt hasz ná ló ha lak szám lá -
lá sa,

– a hal lép csôt hasz ná ló ha lak és a ván -
dor ló po pu lá ció szá má nak össze   -
hason lí tá sa, ami meg mu tat ja a hal -
lép csô va ló di ha té kony sá gát.

A hid rau li kai és me cha ni kai vi szo nyok
mo ni to ro zá sa

A kü lön bö zô mé ré se ket el kell vé -
gez ni a hal lép csô mû kö dés be he lye zé -
se kor és rend sze re sen, sza bá lyos idô -
kö zön ként a ké sôb bi mû kö dé se so rán,
hogy meg bi zo nyo sod has sunk ar ról, va -
ló ban meg fe lel a kö ve tel mé nyek nek és
tel je sí ti cél ját.

Mér ni kell a víz szint jét a hal lép csô
né hány spe ci fi kus pont ján (pl. az egyes
me den cék ben) és a hal lép csô „fe lett és
alatt” a fo lyón. A me den ce tí pu sú hal -
lép csôk ben ez ma gá ba fog lal ja az
egyes me den cék víz szint jét, a köz tük
lé vô kü lönb sé ge ket és a víz szin tet hal -
lép csô be va ló be lé pés he lyén. Fel kell
mér ni, hogy a hal lép csô kü lön bö zô
pont jain az áram lá si és ör vény lé si vi -
szo nyok meg fe lel nek-e a kü lön bö zô
fa jok spe ciá lis igé nyei nek (pl. le bu kó
és erô sebb áram la tok a me den cék köz -
ti vá lasz fa lak nál, na gyobb re cir ku lá -
ciós te rü le tek a me den cék ben).

Mind a Denil-típusú, mind a me -
den cés hal lép csôk ben el lenôriz ni kell a
kiáram ló víz mennyi sé gét, a kü lön bö zô
víz szin te ket sza bá lyo zó be ren de zé se -
ket, a hal lép csôn be lül, il let ve a be já ra -
ti al kal ma tos sá gok, pl. au to ma ti kus ka -
puk mû kö dé sét. Me cha ni kus hal lép -

csôk (hal lift és hal zsi lip) ese té ben a
tel jes mû kö dé si cik lus fo lya ma tos el -
lenôr zé se szük sé ges.

Kü lön le ges fi gyel met kell szen tel ni
a hal lép csô eset le ges el zá ró dá sai nak,
me lyet a kü lön bö zô usza dé kok, úszó
tör me lé kek okoz hat nak. Ezek erô sen
hát rál tat ják a ha lak köz le ke dé sét, kü lö -
nö sen né hány kri ti kus pon ton, mint
pél dául a me den cék kö zöt ti össze köt te -
té sek ben, vagy a víz be fo lyók nál, to -
váb bá csök ken tik a hal lép csô „vonz -
ere jét” a ha lak szá má ra és el töm he tik a
kü lön bö zô rá cso kat, szû rô ket, egyéb
víz alat ti nyí lá so kat. Ezért eze ket rend -
sze re sen és kö rül te kin tôen kell vizs gál -
ni és tisz tí ta ni.

Mi nô sé gi bio ló giai in for má ciók 
gyûj té se

A hal lép csô ha té kony sá gá nak vizs -
gá la tát kiegé szí ten dô in di rekt mó don
szá mos in for má ció hoz jut ha tunk. Fon -
tos ada to kat gyûj te ni a hal lép csô kiala -
kí tá sa elôtt is. Ilyen ada tok sor ra:
– migráló ha lak gya ko ri sá ga és sû rû -

sé ge (ha azok lát ha tóak),
– hor gá szok kon cent rá ló dá sa a mû -

tárgy alatt, tud niil lik ez a leg jobb bi -
zo nyí ték ar ra, hogy a hal lép csô nem
ele gen dô mér ték ben és nem a kel lô
ütem ben en ge di át a ha la kat (!),

– a hal lép csôn felúszó ha lak meg fi -
gye lé se.

– ha lak és iva dé kok mennyi sé gé nek
jel zé se a hal lép csô fö lött (fo gás és
vi zuá lis meg fi gye lés).
Fen ti lis ta ter mé sze te sen nem ki -

me rí tô és szá mos egyéb in for má ció for -
rás is ren del ke zés re áll hat a hal lép csô
mû kö dé sé nek kva li ta tív ana lí zi sé hez.

Ha lak szám lá lá sa a hal lép csô ben

1. Csapdázás. Ez az el já rás ma gá -
ban fog lal ja a hal el fo gá sát egy a hal -
lép csô be, vagy an nak ki já ra tá nál el he -
lye zett esz köz zel, a ha lak ma nuá lis
úton tör té nô meg szá mo lá sát és azok
elen ge dé sét. A csap da ál ta lá ban egy rá -
csos ket rec vagy kam ra, mely csak be -
fe lé en ge di a ha la kat, on nan ki jön ni,
vissza for dul ni nem tud nak. A ha lak a
csap dá ban vi szony lag kis mennyi sé gû
víz ben kon cent rá lód nak, ezért a csap -
dát vagy an nak kieme lé sé vel, vagy a
rács feleme lé sé vel rend sze re sen ürí te ni
kell. En nek so rán ma nuá lis és vi zuá lis
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mód sze rek kel szá mol ják meg a ha la -
kat. A csap da mé re tét úgy kell kiala kí -
ta ni, hogy adott he lyen egy idô ben a le -
he tô leg több egyed be fo gá sá ra és tar tá -
sá ra al kal mas le gyen. A szám lá lást
rend sze res idô kö zön ként el kell vé gez -
ni, és el kell ke rül ni azt, hogy az ál la -
tok túl hosszú ideig tar tóz kod ja nak a
csap dá ban. Ez mi ni má li san egy, de in -
kább több al kal mat je lent na pon ta.
Szük sé ges to váb bá a fo lya ma tos ôr zés,
felügye let az eset le ges du gu lá sok és az
orv ha lá szat miatt. Fô elô nye a mód -
szer nek, hogy vi szony lag könnyen ke -
zel he tô, kiemel he tô, el sô sor ban a ki -
sebb be ren de zé sek ese té ben, va la mint
az, hogy a ha lak meg bíz ha tóan meg ha -
tá roz ha tók, bio ló giai lag jel le mez he tôk
(mé ret, súly, nem stb.), emel lett kön-
nyû az ál la to kat ki vá lasz ta ni és el tá vo -
lí ta ni te nyész té si alap anyag ként va ló
fel hasz ná lás cél já ból. Hát rány, hogy az
ál la tok sé rül het nek, il let ve stressz-ha -
tás nak van nak ki té ve, kü lö nö sen az ér -
zé ke nyebb fa jok, va la mint, hogy a ma -
gas mû kö dé si költ sé gek és élô mun ka
igény miatt en nek meg va ló sí tá sa egy
na gyobb fo lyón nem le het sé ges.
A csap dák csök kent he tik a hal lép csô
ha té kony sá gát is, mi vel van nak olyan
irá nyú ta pasz ta la tok, hogy csap dás hal -
lép csôk nél bi zo nyos fa jok vo na kod nak
beúsz ni a csap dák ba.
2. Faj la gos el lenál lá son ala pu ló

au to ma ta szám lá ló be ren de zé sek. Ezek
a be ren de zé sek azon a té nyen ala pul -
nak, hogy a víz és a ha lak tes té nek ve -
ze tô ké pes sé ge el té rô, ugyanis ha lak
ese té ben ki sebb az el lenál lás. A hal nak
át kell ha lad nia né hány (3–5 db) víz alá
süllyesz tett elekt ró da kö zött, és az
elekt ró dák köz ti el lenál lá sok mé ré sé -
vel megál la pít ják a ha lak át ju tá sát, a
ha la dá si irá nyu kat és az ál la tok mé re tét
is. A szám lá ló ál ta lá ban egy adat re -
giszt rá ló be ren de zés sel áll össze köt te -
tés ben, hogy idô be li ada to kat nyer jünk
a ha lak át ke lé sé rôl. A bio ló giai ada tok
pon tos sá gá nak szem pont já ból fon tos,
hogy el kü lö nít sük a ha lak ada tait az
egyéb úszó tár gyak, ví zi nö vé nyek ál tal
kel tett je lek tôl. A szám lá lás meg bíz ha -
tó sá ga függ a szer ke zet el he lye zé sé tôl
és a mo ni tor ing gya ko ri sá gá tól.
A mód  szer elô nye az ala csony be ru há -

zá si költ ség és a szin tén ala csony fenn -
tar tá si költ sé gek, va la mint az ala csony
mun ka erô igény. Hát rány, hogy a fa jok
el kü lö ní té sé ben csak a mé ret be li kü -
lönb sé ge ket le het fel hasz nál ni. A ta -
pasz ta la tok alap ján ez mû kö dik olyan
fo lyók ese té ben, ahol csak né hány jól
meg ha tá roz ha tó, is mert faj hasz nál ja a
hal lép csôt (pl. csak piszt ráng- és la zac -
fa jok a piszt ráng szint táj ban). Gon dot
okoz hat nak eb bôl a szem pont ból az
ingolák, me lyek ké pe sek az alzjathoz
ta pad ni és a szám lá ló be ren de zé sek -
ben, a szenzorokon ma rad ni.
3. Vi zuá lis szám lá lás és video-

rögzítés. A vi zuá lis meg fi gye lés so rán
a ha la kat úgy le het meg fi gyel ni, hogy
el ke rül he tôk a csapdázás ese té ben fel -
me rü lô stressz-ha tá sok, a ha lak meg fo -
gá sa, ke ze lé se. A mód szer lé nye ge,
hogy a ha la kat egy olyan te rü let re kell
te rel ni, ahol azok meg fi gyel he tôk,
meg ha tá roz ha tók és meg szá mol ha tók.
Két fé le megol dás van. Az egyik fe lül -
rôl: a ha la kat be te re lik egy kes ke nyebb
sáv ba, ahol világos az alj zat. A má sik
az ol dal só meg fi gye lés, ami kor egy
világos hát tér ként szol gá ló ol dal fal lal
szem ben ab la kon ke resz tül szá mol ha -
tók. Ez a mód szer az el ter jed tebb, mi -
vel a hal fa jok több sé ge biz to sab ban
meg ha tá roz ha tó az ol dal só szi luett
alap ján. A kiala kí tás hoz kell egy te re lô
rend szer, ami a ha lat be ve ze ti a világos
ol dal fal lal le zárt kes keny sáv ba, ahol a
meg fi gye lés zaj lik. Az ab lak és a hát -
tér ként szol gá ló ol dal fal köz ti tá vol ság
min. 40–50 cm, ez faj tól füg gôen mó -
do sul hat 30–100 cm kö zött, de fon tos,
hogy a ha lak nak ne le gyen he lye
vissza for dul ni. Fon tos, hogy a ha lak
ha la dá si se bes sé ge a meg fi gye lés hez
al kal maz kod jon. Ezen kí vül fon tos,
hogy a ha lak ne áll ja nak meg, ne for -
dul ja nak vissza, és fo lya ma to san ha -
lad ja nak elô re. A meg fi gye lé si zó ná -
ban ál lan dóan 1–1,5 m/s áram lá si se -
bes sé get kell fenn tar ta ni en nek ér de ké -
ben. A szám lá ló be ren de zést a hal lép -
csô ki ve ze tô nyí lá sá hoz, fel sô vé gé hez
a le he tô leg kö ze lebb kell el he lyez ni,
hogy az ered mé nyek már ne vál toz za -
nak és fon tos, hogy ele gen dôen tisz tán
tart sák a meg fi gye lô be ren de zést, hogy
az ál la tok jól lát ha tóak le gye nek.

Az olyan be ren de zé sek, me lyek nél a
szám lá lás pár hu za mo san tör té nik fo -
lya ma to san a ha lak át ha la dá sá val, na -
gyon idô igé nyes, és nagy fo lyó kon a
hal lép csô nagy ka pa ci tá sa mel lett nem
hasz nál ha tó. Eb ben az eset ben az
egyéb bio ló giai pa ra mé te rek, jel lem -
zôk (test mé ret, vi sel ke dés, át ha la dá si
se bes ség) meg ha tá ro zá sa sem le het sé -
ges. Emiatt fon to sak a kü lön bö zô vi -
deó fel vé tel lel já ró meg fi gye lé si rend -
sze rek és azok fej let tebb mód sze rei, di -
gi tá lis rend sze rek, me lye ket fo lya ma -
to san fej lesz te nek és tö ké le te sí te nek.
Az egyik le he tô ség az ún. idôszûkítôs
vi deó-fel ve vô ké szü lék, mellyel egy 3
órás ka zet tá ra akár 24–48 órá nyi anyag
fel fér, ami nek fel dol go zá sa mintegy
3,5–5 órát vesz igény be. A má sik
megol dás sze rint az ab la kot fo lya ma to -
san ve szi egy vi deo ka me ra, össze köt ve
egy idôszûkítôs (ext ra 480 óra egy 3
órás VHS ka zet tán) video-felvevôvel,
mely ak kor kap csol nor mál se bes ség re,
ha egy de tek tor ér zé ke li az ab lak hoz
be lé pô ha lat. Az egész rend szer te hát
csak ak kor mû kö dik, ami kor van hal a
meg fi gye lô ab lak elôtt. En nek a rend -
szer nek az elô nye, hogy nem kell a ha -
lat kü lön ke ze lés nek alá vet ni, a ne he -
zen csapdázható ha lak is meg szá mol -
ha tók, ala csony az élô mun ka igé nye, a
ha lak mig rá ciós vi sel ke dé se és min tá -
za ta is na gyon pon to san nyo mon kö -
vet he tô a se gít sé gé vel. A hát rá nyok,
hogy ahol nagy tur bu len cia van ott
nem al kal maz ha tó tö ké le te sen, van nak
ne he zen felis mer he tô ha lak, va la mint
az úszó tör me lé kek is fe les le ge sen
bein dít hat ják a rend szert. Ahol pe dig
na gyon sok faj for dul elô, ott gond le -
het az elem zés, mi vel na gyon hosszú
ideig tart.

Hal lép csôk ak tuá lis ha té kony sá gá nak
elem zé se

1. Kvan ti ta tív vagy sta tisz ti kai
mód sze rek. En nek lé nye ge, hogy mér -
ni, il let ve be csül ni kell a po pu lá ció
nagy sá gát a hal lép csô alatt (csap da,
egyéb kí mé lô tech no ló giák) és össze -
ha son lí ta ni azt a hal lép csôt hasz ná ló
migráló egye dek kel. Ez meg ha tá roz ha -
tó a be lé pô és a hal lép csô elôt ti egye -
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dek há nya do sá val egy koef fi ciens fi -
gye lem be vé te lé vel, mely meg mu tat ja
az eset le ges vál to zást oko zó jel lem zô -
ket (pl. mor ta li tás).
2. Vi sel ke dé sen ala pu ló mód sze rek.

En nek lé nye ge, hogy a ha la kat el fog -
ják, kí mé le te sen elal tat ják és beül tet -
nek egy kisméretô nyom kö ve tô be ren -
de zést, rá dió adót a gyo mor ba, olyan
fa jok nál me lyek a ván dor lás nak eb ben
a sza ka szá ban már nem táp lál koz nak
(pl. la zac fa jok), il let ve más fa jok ese -
té ben a hátúszóba, vagy a hát izom ba.
Rá dió te le met riás mód szer se gít sé gé vel
rá dió ve vô vel kö ve tik, és meg ha tá roz -
zák ôket és hely ze tü ket há rom szö ge lé -
ses tech ni ká val. En nek az elô nye, hogy
a rá dió adó beül te té sén kí vül más ke ze -
lés nek nin cse nek ki té ve a ha lak, így vi -
sel ke dé sük tel je sen ter mé sze tes, hát rá -
nya vi szont, hogy a be ren de zé sek meg -
le he tô sen drá gák, és arány lag nagy az
élô mun ka igény.

Hal lép csôk Ma gyaror szá gon

Hal lép csôk épí té sé rôl és üze mel te -
té sé rôl Ma gyaror szá gon tör vé nyi sza -
bá lyo zás is ren del ke zik, még pe dig
„A ha lá szat ról és a hor gá szat ról” szó -
ló 1997. évi XLI. tör vény „A ha lá sza ti
jog” c. II. fe je ze te 16. § (3) be kez dé se
alap ján: ”A nagy ér té kû ter mé sze tes ví -
zi hal ál lo má nyok ívá si ván dor lá sá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a ha lá sza ti ha tó -
ság a fo lyó kon épü lô duz zasz tó mû vek
be ru há zó ját (üze mel te tô jét) hal lép csô
lé te sí té sé re és mû köd te té sé re kö te le zi.”

A ked ve zô kül föl di ta pasz ta la tok
el le né re Ma gyaror szá gon ke vés fi gyel -
met for dí tot tak a hal lép csôk re a 20.
szá zad ban. Mû vi hal lép csôk épül tek
pél dául a Her ná don a bô csi duz zasz tó -
nál, a Kö rö sön Bé kés szentand rás nál, a
Ti szán a ti sza lö ki és a kis kö rei duz -
zasz tók nál (Kis kö rén hal vo nu lás kor
hal zsi lip), va la mint a Rác ke vei-So rok -
sá ri-Du nán a tas si zsi lip egyik el vá -
lasz tó pil lé ré be ke rült hal lép csô (hal -
hág csó val). Saj ná la tos azon ban, hogy a
lé te sít mé nyek funk cio ná lis ér té ke lés re
nem tör tént szá mot te vô kí sér let. 

Ma gyaror szá gon az el sô és ed dig
egyet len ter mé sze tes jel le gû hal lép csô
a Szigetközben épült 1998-ban, a mo -

son ma gyar óvá ri Hal lép csô Bt. mun ka -
tár sai nak ter vei alap ján.

* * *
Dol go za tom cél ja az volt, hogy a

szak iro da lom alap ján rö vi den össze -
fog lal jam a hal lép csôk je len tô sé gét: az
öko ló giai ala po kat, a kü lön fé le mû sza -
ki-tech no ló giai megol dá so kat, a mo ni -
tor ing tech ni ká kat. Ha zánk EU tag sá ga
a hal lép csô lé te sí tés nek kü lön ak tua li -
tást ad. Vé le mé nyem sze rint nem kell
kü lö nö sebb jós te het ség ah hoz, hogy
azt ál lít has suk, hogy az el kö vet ke zô
évek ben a hallépcsôépítés di na mi ku -
san fej lô dô „ipar ág” lesz ha zánk ban is,
akár csak az EU más or szá gai ban. A
hal bio ló gus és a víz ügyi-é pí tô mér nök
szak em be rek nek egy más sal együttgon-
dolkodva kell dol goz niuk a hal lép csôk
ter ve zé se és ki vi te le zé se so rán.

A rész le te sebb, mé lyebb is me re te -
ket ke re sô, ér dek lô dô Ol va sók szí ves
fi gyel mé be aján lom a hal lép csôk kel
kap cso lat ban az utób bi évek ben meg -
je lent össze fog la ló jel le gû an gol nyel -
vû kiad vá nyo kat:

1. FAO/Deutscher Verband für

Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V.
2002. Fish passes – De sign, dimen-
sions and mo ni tor ing. Rome, FAO, 119
pp.

2. Larnier M., Travade F., Porcher
J.P., 2002. Fishways: biological basis,
de sign criteria and mo ni tor ing. Bull.
Fr. Pêche Piscic., 364 suppl., 208 pp.

3. Marmulla G. (ed.) 2001. Dams,
fish and fi she ries. Opportunities, chal-
langes and conflict resolution. FAO Fi -
she ries Technical Paper No. 419.
Rome, FAO, 166 pp.

Ha zai szer zôk kö zül Guti Gá bor
(MTA-ÖBKI Ma gyar Dunakutató Ál -
lo más, Göd) és Pan non hal mi Mik lós
(Észak- Du nán tú li Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság) utób bi évek -
ben a tárgy kör ben írt tu do má nyos cik -
kei fog lal ják össze a mód szer el mé le ti
ala po kat, és a denkpáli hal lép csô vel
kap cso la tos ta nul má nyaik a gya kor la ti
al kal mas ság kér dés kö rét vizs gál ják. 

Ud va ri Zsolt
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Bu da pes ten 2005. au gusz tus 27. és szep tem ber 4. kö zött
74. al ka lom mal ke rült meg ren de zés re az Or szá gos Me zô -
gaz da sá gi és Élelmiszeripari Kiál lí tás, ame lyen – a szo ká -
sok nak meg fe le lôen – a ha lá sza ti ága zat is mél tóan kép vi sel -
tet te ma gát. A Hal ter me lôk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék -
ta ná csa a ko ráb biak nál na gyobb, kü lö nö sen jól si ke rült pa vi -
lon ban mu tat ta be tag szer ve ze tei nek te nyész tôi és hal fel dol -
go zá si te vé keny sé gét, össze kap csol va az Arany ponty Rt.
nagy for gal mat bo nyo lí tó ha lász csár dá já val. A kü lön bö zô
be mu ta tók és hal kós to lók mel lett, szep tem ber 2-án ha lá sza -
ti szak mai nap ra, azon be lül egy kon fe ren ciá ra is sor ke rült,
amely nek té mái az Eu ró pai Unió akvakultúrája, a ha lá sza ti
ága zat ter mé szet- és kör nye zet vé del mi felada tai, va la mint az
áru ház lán cok hal ke res ke del me vol tak.

A kiál lí tá s al kal má ból a „Va dá szat, ha lá szat, víz gaz dál -
ko dás” te rü le tén ága za ti el sô dí jat ve he tett át az
Arany ponty Ha lá sza ti Rt.,

míg a má so dik dí jat a
Szarvas-Fish Kft. nyer te el.  

Az elis mert ponty faj ták bí rá la ta so rán a kö vet ke zô ered -
mé nyek szü let tek:

I. te nyész té si díj:

Szegedfish Kft. (há rom nya ras sze ge di tük rös ponty)

Arany érem:

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó In té zet, Szar vas (két nya ras
szar va si P34-es pik ke lyes ponty)

Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség (ti szai nyur ga ponty
anya és iva dé kai)

Bé ke Ag rár szö vet ke zet, Haj dú bö ször mény (Haj dú T1-es tük -
rös ponty anya és iva dé kai)

Rác ke vei Dunaági Hor gász Szö vet ség (két nya ras rác ke vei
pik ke lyes ponty)

At ta lai Hal Kft. (há rom nya ras at ta lai tük rös ponty)

Ezüst érem:

Bács-Kis kun Me gyei Hor gász Szö vet ség és Nagy ba racs kai
Hal ter me lô és Ér té ke sí tô Kft. (há rom nya ras du nai vad-
ponty)

Ba la to ni Ha lá sza ti Rt. (há rom nya ras mórichelyi tük rös
ponty)

Hor to bá gyi Hal gaz da ság Rt. (há rom nya ras hor to bá gyi tük -
rös ponty)

Ba la to ni Ha lá sza ti Rt. (va rász lói tük rös ponty anya és iva dé -
kai)

HALTERMOSZ Dinnyé si Iva dék ne ve lô Tó gaz da sá ga
(három   nya ras dinnyé si ponty)

Bronz érem:

Bé ke Ag rár szö vet ke zet, Haj dú bö ször mény (Haj dú P1-es há -
rom nya ras pik ke lyes ponty)

OMMI Kü lön díj:

Hor to bá gyi Hal gaz da ság Rt. 
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A
Laskó és az Eger-pa tak a Kö -
zép-Ti sza két kis mé re tû, jobb
par ti mel lék vi ze. Mind ket tô a

Bükk hegy ség dél nyu ga ti ré szén ered, s
74, il let ve 88 ki lo mé te res út meg té te le
után öm lik a Ti sza-tó ba. Elôb bi kö ze pes
víz ho za ma a tor ko lat nál 0,5, az utób bié
2,6 köb mé ter má sod per cen ként, ár ví zi
ho za muk azon ban en nek sok szo ro sa:
55, il let ve 102 köb mé ter (LÁSZLÓFFY,
1982). A Laskónak je len tôs mel lék pa -
tak ja nincs, az Eger-pa tak ba el len ben
te kin té lyes mennyi sé gû vi zet hoz a
Bükk hegy ség dél ke le ti ré szé rôl ér ke zô
Csin cse. Utób bi kö ze pes víz ho za ma
má sod per cen ként 1 köb mé ter kö rül ala -
kul, hossza 48 km, leg je len tô sebb mel -
lék vi ze a 26 km hosszú Kácsi-patak
(MA RO SI & SZI LÁRD, 1969). 

Az Eger-pa tak kal kap cso lat ban
meg kell je gyez nünk, hogy an nak a szó
for má lis ér tel mé ben csak föl sô és al só
folyása van, kö zép sô sza ka sza nincs.
Vi zét ugyanis Mak lár nál a Ri ma ne vû
ág ba te re lik, s csak az al só sza ka szon
té rí tik vissza az Eger ne vet vi se lô me -
der be. A ha lak szá má ra azon ban nem a
me der, ha nem a kö ze get adó víz a
meg ha tá ro zó, ezért a Ri mát nem te kin -
tet tük kü lön víz te rü let nek, ha nem úgy
vet tük, mint az Eger-pa tak kö zép sô
sza ka szát, s ne vét is csak tá jé koz ta tás -
kép pen, zá ró jel ben sze re pel tet jük a
tér kép váz la ton.

Dol go za tunk ban – az utób bi két
év ben foly ta tott hely szí ni adat gyûj té -
sek alap ján – az em lí tett víz fo lyá sok,
va la mint a hoz zá juk csat la ko zó mel -

lék pa ta kok hal fau ná já ról igyek szünk
ké pet ad ni.

Iro dal mi ada tok 

Az em lí tett víz fo lyá sok ban nem él
olyan hal ál lo mány, amely gaz da sá gi -
lag iga zán je len tôs ér té ket kép vi sel ne,
ezért fau ná juk vizs gá la tá ra meg le he tô -
sen ké sôn ke rült sor. Az el sô ide vá gó
faj lis ta VÁ SÁR HE LYI (1961) mun ká ja
alap ján ál lít ha tó össze, aki Ma gyaror -
szág ha lait is mer tet ve az Eger-pa ta kot
3, a Csin csét 8 faj nál ad ja meg le lô -
hely ként. 

ENDES és HARKA (1987) a He -
ves–Bor so di-sík ság gerincesfaunájának
jel lem zé sé ben a Laskóból 14, az Eger-

pa tak ból és a Csin csé bôl 15-15 fajt em lít
név sze rint. HARKA (1992b) ké sôbb
meg je lent dol go za ta – az elôb bi ada to kat
kiegé szít ve – a Laskóból 20, az Eger-pa -
tak ból 18, a Csin csé bôl 17 fajt írt le. Az
utób bi idôk ben SAL LAI (2002) 9 fajt
gyûj tött a Laskó kö zép sô sza ka szá ról.

A Kácsi-patak ko ráb bi hal fau ná já -
ról ke vés pub li kált adat áll ren del ke zé -
sünk re. VÁ SÁR HE LYI (1942) a fe nék já -
ró kül lôt, VA JON (1983) a sü gért ír ta le
in nen. ENDES& HARKA (1987) eh hez 1
újab bat adott hoz zá, majd ké sôbb
HARKA (1992b) to váb bi 3 faj ról tett
em lí tést. Nap jaink ban TA KÁCS és mun -
ka tár sai (2004) foly tat tak gyûj té se ket a
pa ta kon. Ered mé nyeik ugyan még
pub li ká lás elôtt áll nak, de dol go za tuk
meg kül dött ké zi ra ta 6 olyan, a ko ráb bi
köz le mé nyek ben nem sze rep lô faj ról
szá mol be, ame lye ket ma gunk is ész lel -
tünk a je len vizs gá lat so rán, s ame lyek -
kel össze sen 12-re bô vült a faj lis ta.

Anyag és mód szer

A Laskó és az Eger-pa tak víz rend -
sze ré nek hal fau ná ját – hely szí ni min ta -
vé te lek kel – 2003. jú lius 12. és 2004.
au gusz tus 14. kö zött vizs gál tuk. Ki vé -
telt ez alól egye dül a Laskó sa ru di tor -
ko la tá ból szár ma zó ada tok je len te nek,
ame lyek 1998-ból szár maz nak. A fel -
mé rés so rán 34 hely szí nen össze sen 48
min ta vé tel re ke rült sor. Le lô he lyein -
ket, ame lye ket a táb lá za tok ban és a tér -
kép váz la ton azo nos sor szá mok je löl -
nek, a kö vet ke zôk ben tün tet jük fel.
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A Laskó és az Eger-pa tak 
víz rend sze ré nek halfaunisztikai 

vizs gá la ta
Harka Ákos1 és Sze pe si Zsolt2
15350 Ti sza fü red, Tán csics u. 1.
23300 Eger, Csi ky Sán dor u. 52.

1. áb ra: A le lô he lyek tér kép váz la ta
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Laskó: 1–Bá tor, 2–Eger bak ta,
3–Eger sza lók, 4–Dem jén, 5–Ke re -
csend, 6–Me zô tár kány, 7–Po rosz ló,
8–Új lô rinc fal va, 9–Sa rud.
Eger-pa tak: 10–Ba la ton, 11–Mi kó -

fal va, 12–Szar vas kô, 13–Eger (Fel né -
met), 14–Mak lár, 15–Szi ha lom,
16–Eger far mos, 17–Po rosz ló, 18–Bor -
sodiván ka, 19–Né gyes.
Kánya-patak: 20–Eger lö vô.
Hór-patak: 21–Me zô kö vesd.
Sályi-patak: 22–Sály.
Kácsi-patak: 23–Ti bold da róc,

24–Bükk  áb rány, 25–Me zô ke resz tes,
26–Me zô nagy mi hály.
Csin cse: 27–Vat ta, 28–Csin cse,

29–Ge lej, 30–Me zô nagy mi hály–1,
31–Me zô nagy mi hály–2, 32–Szentist -
ván, 33–Né gyes–1, 34–Né gyes–2.

Fo gó esz köz ként ál ta lá ban 6 mm-
es szem bô sé gû kétközhálót, kiegé -
szí tés ként pe dig – el sô sor ban a pa ta -
kok se ké lyebb, föl sô sza ka szán – 5
mm-es szem bô sé gû me rí tô há lót
hasz nál tunk. Azo no sí tás után a fo -
gott pél dá nyo kat visszaen ged tük élô -
he lyük re. 

A te rep mun ká ban több al ka lom mal
se gít sé günk re volt AN TAL LÁSZ LÓ
egye te mi hall ga tó, aki nek a köz re mû -
kö dé sét ehelyütt is sze ret nénk meg kö -
szön ni.

Ered mé nyek

A hely szí ni vizs gá la tok so rán több
mint 3800 hal pél dányt azo no sí tot tunk,
ame lyek együt te sen 29 fajt kép vi sel -
tek. Kö zü lük a Laskóban (1–9. szá mú
le lô hely) 25 fajt ész lel tünk (1. táb -
lázat).

Az Eger-pa tak ból (10-19. szá mú
le lô he lyek) 26, a Hór-patakból (20. le -
lô hely) mindössze 1, a Ká nya-pa tak ból
(21. le lô hely) 5 faj ke rült elô (2. táb -
lázat).

A Sá lyi-pa tak ban (22. sz. le lô hely)
5, a Ká csi-pa tak ban (23–26. sz. le lô -
hely) 16, az eze ket be fo ga dó Csin csé -
ben (27–34. sz. le lô hely) 26 hal fajt
ész lel tünk (3. táb lá zat).

Ér té ke lés

Vizs gá la taink a Laskóból 7 olyan
fajt mu tat tak ki, ame lyet az iro dal mi
for rá sok ko ráb ban nem je lez tek on nan.
A 4. táb lá zat ugyan 8 új fajt mu tat, de
a nap hal (Lepomis gibbosus) je len lé tét
SAL LAI (2002) vizs gá la tai idô köz ben
ki mu tat ták. Az új fa jok egy ré sze va ló -
szí nû leg az Eger sza ló ki-víz tá ro zó ha -
tá sá ra je lent meg a pa tak ban. Kö zé jük
so rol ha tó a ba lin (Aspius aspius) és a
sül lô (Sander lucioperca), de rész ben
ez zel függ het össze a nap hal le lô he -
lyei nek gya ra po dá sa is. Akad nak olyan
fa jok is, ame lyek a Ti sza-tó fe lôl ter -
jed ve kez dik el fog lal ni a patak vissza -
duz zasz tott al só sza ka szát. Utób biak
kö zül a com pó (Tinca tinca), a réticsík
(Misgurnus fossilis) és a fe ke te tör pe -
har csa (Ameiurus melas) egyelô re még
csak a patak tor ko la ti ré szén tûnt föl, a

fo lya mi géb (Neogobius fluviatilis) és
a tar ka géb (Proterorhinus marmora-
tus) azon ban már je len tôs utat tett meg
föl fe lé a víz fo lyá son. 

A patak az erô sen vál to zó víz ho za -
mú kis fo lyó vi zek kö zé so rol ha tó,
ame lyek nek a föl sô sza ka szát
BÃNÃRESCU (1964) nyo mán do moly -
kó zó ná nak, al só sza ka szát a sü gér zó -
ná nak ne vez zük. A Laskó ese té ben
azon ban egyik szint táj faj spekt ru ma
sem ta lál ha tó meg ti pi kus for má ban.
Föl sô sza ka szán két víz ügyi lé te sít -
mény okoz vál to zást a hal fau ná ban.
Ezek egyi ke a duz zasz tás sal kiala kí tott
Eger sza ló ki-víz tá ro zó, amely nek te le -
pí tett ha lai (ba lin, sül lô) a pa tak ba jut -
va mó do sít ják an nak ere de ti faj össze -
té te lét. A má sik lé te sít mény mindössze
egy át já ró a patak ke re csen di sza ka -
szán, ám en nek ke reszt töl té se gya kor -
la ti lag át hág ha tat lan aka dály a ha lak
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1. táb lá zat: A Laskóból azo no sí tott hal pél dá nyok szá ma

Víz fo lyás L    a    s    k    ó
Le lô he lyek

Fa jok   
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rutilus rutilus 1 10 29 7
Scardinius erythrophthalmus 3 4
Leuciscus cephalus 5 7 44 5 1
Aspius aspius 1
Alburnus alburnus 34 14 35
Abramis bjoerkna 33 3 3
Abramis brama 11 2
Tinca tinca 1
Gobio gobio 1 20 3 2
Gobio albipinnatus 4
Pseudorasbora parva 1
Rhodeus sericeus 1 62 19 1 1
Carassius gibelio 1 2
Misgurnus fossilis 1
Cobitis elongatoides 24 113 29 2 4
Barbatula barbatula 2 2 4 56 1
Ameiurus melas 20
Esox lucius 1 3
Lepomis gibbosus 3 1 1 6
Perca fluviatilis 7 16
Sander lucioperca 11 6
Gymnocephalus cernuus 9 7
Gymnocephalus baloni 1
Neogobius fluviatilis 1 3 4
Proterorhinus marmoratus 8 1 5 2
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2. táb lá zat: Az Eger-, Hór- és Ká nya-pa tak ból elô ke rült hal pél dá nyok szá ma

Víz fo lyás E    g    e    r    -    p    a    t    a    k H-p K-p
Le lô he lyek 

Fa jok 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rutilus rutilus 138 25 23 1
Scardinius erythrophthalmus 9 1 3
Leuciscus cephalus 2 74 6 24 18
Aspius aspius 1
Alburnus alburnus 53 16 6
Abramis bjoerkna 2 7
Abramis brama 7 1
Tinca tinca 2
Gobio gobio 5 44 30 239 231
Gobio albipinnatus 184 54 7
Pseudorasbora parva 1 1 1
Rhodeus sericeus 1 1
Carassius gibelio 3 2
Cobitis elongatoides 14 31 11 22 12 5
Barbatula barbatula 9 6 14 29
Ameiurus nebulosus 38 6
Ameiurus melas 17 4
Silurus glanis 1
Esox lucius 2
Lepomis gibbosus 3 2
Perca fluviatilis 2 1 1
Sander lucioperca 4
Gymnocephalus cernuus 12 2 2 2
Gymnocephalus baloni 10 1 1
Neogobius fluviatilis 1 1
Proterorhinus marmoratus 4

3. táb lá zat: A Sá lyi-pa tak ból, a Ká csi-pa tak ból és a Csin csé bôl fo gott hal pél dá nyok szá ma

Víz fo lyás S-p K á c s i - p a t a k C    s    i    n    c    s    e

Le lô he lyek
Fa jok 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rutilus rutilus 5 19 13 23 32 38 39 60 46 98 34
Scardinius erythrophthalmus 2 1 1 5 1
Leuciscus cephalus 9 7 4 4
Leuciscus idus 3 1 2
Aspius aspius 2 3 4
Alburnus alburnus 1 5 4 6 14 4 2 22
Alburnoides bipunctatus 3 2 44 1
Abramis bjoerkna 1 2 1
Abramis brama 2 1
Tinca tinca 1 1
Gobio gobio 101 6 7 6 19 1
Gobio albipinnatus 2 3 4 13
Pseudorasbora parva 3 14 21 4 20 1 2
Rhodeus sericeus 211 74 37 4 28 1 1
Carassius gibelio 2 1 1
Cobitis elongatoides 29 44 42 1 5 19 13 2 12 1 2
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szá má ra. Az át já ró átere sze ugyanis az
alvíz szint jé nél lé nye ge sen ma ga sab -
ban he lyez ke dik el, te hát ezen – kis és
kö ze pes víz ho zam ese tén  – ki zá ró lag
le fe lé jut hat nak át ha lak. Nagyvíz al -
kal má val sem sok kal jobb a hely zet,
mert ilyen kor meg a le szû kí tett
áteresz ben kiala ku ló nagy sod rás aka -
dá lyoz za a felúszást. 

Nem te kint he tô ti pi kus nak a patak
al só, sü gér zó ná ja sem, mert itt meg a
Ti sza-tó vissza duz zasz tó ha tá sa ér vé -
nye sül. En nek tud ha tó be, hogy a tor -
ko lat kö ze lé ben olyan ál ló ví zi fa jok is
meg je len nek, mint a com pó (Tinca
tinca) és a réticsík (Misgurnus fos-
silis). Ha né mi kép pen mó do sult faj -
spekt rum mal is, a két zó na azért ki mu -
tat ha tó. A ha tá ruk – éles át me net nél -
kül – va la hol Ke re csend (5. sz. le lô -
hely) és Me zô tár kány (6. sz. le lô hely)
kö zött hú zód hat, a fölúszást aka dá lyo -
zó ke re csen di áteresz miatt azon ban je -
len leg az ez alatt hú zó dó és az efö löt ti
víz sza kasz hal ál lo má nya kö zött mu tat -
ko zik a leg na gyobb kü lönb ség. 

A Laskónál je len tô sebb víz ho za mú
Eger-pa tak ból 8 új fajt mu tat tunk ki a
vizs gá lat so rán (4. táb lá zat). Ezek
rész ben megegyez nek a Laskóban is
új ként ész lel tek kel (Tinca tinca,
Ameiurus melas, Neogobius fluviatilis,
Proterorhinus marmoratus), rész ben
el tér nek azok tól (Silurus glanis, Esox
lucius, Lepomis gibbosus, Gymno -

cephalus cernuus).
A víz fo lyás Eger vá ros fö löt ti sza -

ka szán a kö zép hegy sé gi pa tak jaink ra
jel lem zô há rom faj, a kövicsík
(Barbatula barbatula), a fe nék já ró
kül lô (Gobio gobio) és a do moly kó
(Leuciscus cephalus) hiány ta la nul
meg ta lál ha tó. A vá ros alatt azon ban –
gya núnk sze rint a be ve ze tett szenny víz
ha tá sá ra – a víz szennye zés re ér zé keny
kövicsík el tû nik be lô le, holott ezt
egyéb kör nye ze ti vál to zá sok nem in -
do kol ják. Ezen a sza ka szon (14–16. sz.
le lô he lyek) a fe nék já ró kül lô nek több
ko rosz tály ból ál ló, igen erôs po pu lá -
ció ját ta lál tuk. Ha son ló je len sé get a
Zagy va víz rend sze rén is ta pasz tal tunk
(HARKA et al., 2004), ahol a do moly -
kó zó na ha lai kö zül szin tén ez a faj tûnt
a legel len ál lóbb nak a szennye zé sek kel
szem ben. 

A vizs gá lat so rán fel tûnt, hogy a
do moly kó- és a sü gér zó na rend kí vül
éles ha tár ral vá lik el egy más tól a patak
kö ze pe tá ján. A ter mé sze tes víz fo lyá -
sok ra egyál ta lán nem jel lem zô pont -
sze rû el ha tá ro ló dás okát ke res ve ta lál -
tunk rá ar ra az Eger far mos (16. sz. le -
lô hely) és Po rosz ló (17. sz. le lô hely)
kö zöt ti be ton bu kó gát ra, amely kisvíz
ide jén kö zel két mé te res szint kü lönb sé -
get tart fenn a patak fel sô és al só sza -
ka sza kö zött, s te szi le he tet len né az al -
só sza kasz ha lai nak fel ju tá sát. 

A zó nák át me net nél kü li, ter mé -

szet el le nes el ha tá ro ló dá sát jól jel zik
azok a fo gá si ada tok, ame lye ket egy -
más szom széd sá gá ban gyûj töt tünk a
zú gó fö lött és alatt hú zó dó né hány száz
mé te res sza ka szon. A két gyûj tô he lyen
ta lált össze sen 21 faj kö zül né gyet csak
a felvízen, ti zen ötöt csak az alvízen si -
ke rült ki mu tat nunk, s mindössze ket tô
volt a kö zös fa jok szá ma. Ugyanezek
az ada tok a mû tárgy fö löt ti és alat ti tel -
jes víz sza ka szon ész lelt 26 faj ra néz ve
a kö vet ke zôk: csak a föl sô sza ka szon
ke rült elô 5 faj, csak az al só sza ka szon
18 faj, míg a kö zös fa jok szá ma 3. Bár -
me lyi ket néz zük is, a zó nák ilyen fo kú
el kü lö nü lé se ter mé szet el le nes je len -
ség. A víz ügyi lé te sít mény öko ló giai
szem pont ból el hi bá zott, hi szen a ha lak
ván dor lá sá nak ilyen mér té kû aka dá -
lyo zá sa tel je sen fi gyel men kí vül hagy -
ja azok igé nyeit. 

Ér de kes, hogy a pa ta kon pont sze rû
zó na ha tárt je len tô mû tárgy fe let ti és
alat ti két-két min ta vé te li he lyen a kül -
lô fa jok ren del kez nek a leg na gyobb
abundanciával. A fel sô két he lyen (15.
és 16.) ki fo gott 579 hal pél dány 81%-a
fe nék já ró kül lô volt, a ha tár alat ti két
min ta vé te li he lyen (17. és 18.) fo gott
628 db hal nak pe dig a 38%-a hal vány -
fol tú kül lô nek bi zo nyult. Ugyanak kor
vi szont – a be ton bu kó gát miatt –
egyet len min ta vé te li he lyen sem si ke -
rült a két fajt együtt ki mu tat ni.

Az Eger-pa tak víz ho za ma és esé se
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Barbatula barbatula 3 35 1 6 1 1
Ameiurus nebulosus 1 1 1 1 1
Ameiurus melas 16 7 2
Esox lucius 1
Lepomis gibbosus 3 1
Perca fluviatilis 6 2 21 60 9 5 5 3
Sander lucioperca 3 1
Gymnocephalus cernuus 8 2 34 8 4 12 2 2
Neogobius fluviatilis 1 1 1
Proterorhinus marmoratus 4 3

Víz fo lyás S-p K á c s i - p a t a k C    s    i    n    c    s    e

Le lô he lyek
Fa jok 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A 3. táblázat folytatása
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nagy já ból ha son ló ah hoz, ami a Tar na
al só és a Zagy va kö zép sô sza ka szát jel -
lem zi. Utób bi víz fo lyá sok ban, ahol
mes ter sé ges aka dállyal nem ta lál koz -
tunk, a hal vány fol tú kül lô 120–130 m
ten ger szint fe let ti ma gas sá gig ha tol fel
vizs gá la tunk sze rint. Ez a szint az
Eger-pa tak ese té ben Mak lár kör nyé -
kén ta lál ha tó, mintegy 15–20 km-re az
em lí tett mû tárgy tól. Jog gal fel té te lez -
he tô te hát, hogy a nap jaink ban is ter je -
dô hal vány fol tú kül lô itt is föl jebb ha -
tolt vol na már, ha nem áll ja út ját a bu -
kó gát.

Vé gül még egy ta pasz ta la tunk ról
kell szót ej te ni. Ne ve ze te sen ar ról,
hogy a szi vár vá nyos ök le (Rhodeus
sericeus), amely nek a do moly kó zó ná -
ban és a sü gér zó ná ban egyaránt je len
kel le ne len nie, gya kor la ti lag az egész
pa tak ból hiány zik (egyet len pél dá nya a
Csin cse tor ko la tá nál ke rült elô). En nek
oka a kagy lók hiá nya, ame lyek nél kü -
löz he tet le nek a faj sza po ro dá sá hoz, ám
mér ge zô anya gok kal szennye zett vi -
zek ben nem él nek meg. A kagy lók a
szer ves anya go kat tar tal ma zó kom mu -
ná lis szenny vi ze ket jól tû rik, hiá nyuk
te hát ar ra vall, hogy a pa ta kot ipa ri mé -
reg anya gok ter he lik, ame lyek kon cent -
rá ció ja csak a Csin cse beöm lé se alatt
hí gul fel annyi ra, hogy el vi sel he tô le -
gyen a kagy lók és öklék szá má ra.

Az Eger-pa tak leg je len tô sebb mel -
lék vi zé ben, a Csin csé ben 11 új fajt ta -
lál tunk (4. táb lá zat). Az elô zôek ben
tár gyalt víz fo lyá sok új don sá gai val kö -
zös fa jok (Tinca tinca, Ameiurus
melas, Lepomis gibbosus, Neogobius
fluviatilis és Proterorhinus marmora-
tus) mel lett to váb bi 6 új nak szá mí tó
hal faj ke rült elô in nen (Leuciscus
cephalus, Aspius aspius, Alburnoides
bipunctatus, Abramis brama,
Barbatula barbatula és Sander luciope -
rca). El sô pil lan tás ra ez sok nak tûn het,
de meg kell je gyez nünk, hogy több sé -
gük a nap jaink ban ter je dô invazív fa -
jok (fe ke te tör pe har csa, fo lya mi géb,
tar ka géb), il let ve a ge le ji hal gaz da ság -
ból al kal mi lag be ju tó ha lak (com pó,
ba lin, dé vér ke szeg, sül lô) kö zül ke rül

ki.  Olyan új hal faj, amely a patak ere -
de ti fau ná nak is tag ja le he tett, mind -
össze há rom akadt, s ezek is mi ni má lis
egyed szám ban. A Csin csé hez ha son ló
pa ta kok ban tö me ges je len lé tû do moly -
kó nak (Leuciscus cephalus) pél dául
csu pán 4, a kövicsíknak (Barbatula
barbatula) és a suj tá sos küsz nek
(Alburnoides bipunctatus) pe dig mind -
össze 1–1 pél dá nyá val ta lál koz tunk a
víz fo lyás ban, ami az ere de ti fau na erô -
sen sé rült vol tá ra utal. 

A hal fau na átala ku lá sá nak egyik
oka a ge le ji ha las tó rend szer, amely bôl
egy részt új fa jok, más részt táp anya -
gok ban gaz dag víz jut a pa tak ba,
eutrofizációt idéz ve elô an nak kö zép sô
és al só sza ka szán. A má sik okot a
patak le csök kent víz ho za má ban és az
eb bôl adó dó se bes ség csök ke nés ben
lát juk. Ta pasz tal tuk ugyanis, hogy erôs
sod rás há nyá ban, amely ko ráb ban
megaka dá lyoz ta a nád, a gyé kény és a
har mat ká sa el bur ján zá sát, a Csin cse
föl sô sza ka szait szin te tel je sen be nôt te
a nö vény zet. A mak ro ve ge tá ció to vább
csök ken tet te a víz se bes sé gét, s ez ma -
gya ráz za, hogy a patak leg fel sô hoz zá -
fér he tô le lô he lyén (27 –Vat ta) a fel sô
sza ka szo kon szo ká sos do moly kó, fe -
nék já ró kül lô és kövicsík he lyett az al -

só sza ka szok ra jel lem zô bodorkával
(Rutilus rutilus) és vá gó csík kal
(Cobitis elongatoides) ta lál koz tunk.
Bükk áb rány alatt né mi leg ja vul a hely -
zet, mi vel a lig nit bá nya vi zé nek egy ré -
szét a pa tak ba ve ze tik, ez azon ban a
fel sô sza ka szon nem se gít.

Ada taink alap ján te hát két kö vet -
kez te tést von ha tunk le a Csin cse ha lai -
ra vo nat ko zóan.

1. A fel sô sza ka szon mu tat ko zó
víz sze gény ség, va la mint a ge le ji ha las -
ta vak faunamódósító ha tá sa kö vet kez -
té ben az erô sen vál to zó víz ho za mú kis
fo lyó vi zek re jel lem zô zonáció a pa ta -
kon gya kor la ti lag nem mu tat ha tó ki. 

2. Azok a fa jok, ame lyek a pa ta kok
fel sô sza ka szát ál ta lá ban jel lem zik, a
Csin csé ben a ki pusz tu lás szé lé re sod -
ród tak, fenn ma ra dá suk bi zony ta lan
(do moly kó, fe nék já ró kül lô, kövicsík).

A víz hiány má sutt is je lent ke zik az
Eger-pa tak víz rend sze rén, né hány kis
pa tak nál pe dig már tra gi kus mér té ket
öl tött. Az Os to ros-, a Ká nya-, a La tor-
vagy más ként Tar di-pa tak ban nem -
hogy ha lat, de még vi zet sem ta lál tunk
2004 nya rá nak vé gén, s ugyanezt
mond hat juk el a Hór-pataknak a me zô -
kö ves di víz tá ro zó alatt hú zó dó sza ka -
szá ról. Utób bi ugyan Me zô kö vesd alatt
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2. áb ra: Az Eger-pa tak kö zép sô sza ka sza Eger far mos és Po rosz ló kö zött



117

is mét vi zet szál lít (in for má ciónk sze -
rint a vá ros tisz tí tott szenny vi zét), ez a
kö zeg azon ban a ha lak igé nyei nek nem
fe lel meg, ben ne ha lat nem ta lál tunk. 

A Dé li-Bükk víz fo lyá sai nak több -
sé ge, pél dául a Hór-, a La tor-, a Ká csi-
és a Sályi-patak még az 1960-as évek -
ben is ví zi mal mo kat haj tott, ám azóta
alig csor do gá ló, idô sza kos erecs ké vé

zsu go ro dott (DU DÁS et al., 2002). Deg -
ra dá ló dá suk hosszabb fo lya mat kö vet -
kez mé nye, s össze füg gés be hoz ha tó az
utób bi év ti ze dek ben fel gyor sult klí ma -
vál to zás sal, il let ve az ez zel kap cso la -
tos csa pa dék hiánnyal. 

A több sé gük ben idô sza kos sá, de
legalábbis cse kély víz ho za mú vá vált
kis víz fo lyá sok nak a fau ná ja is sze gé -

nyes. Egye dü li ki vé tel ez alól a Kácsi-
patak, amely a mé re té hez ké pest je len -
leg is gaz dag hal ál lo mány nak ad ott -
hont. A ko ráb bi iro dal mi for rá sok ban
sze rep lô 6 faj hoz ké pest a je len vizs gá -
lat még ak kor is szo kat la nul nagy gya -
ra po dást mu ta tott ki, ha fi gye lem be
vesszük, hogy a TA KÁCS és mun ka tár -
sai (2004) ál tal ve lünk egyide jû leg ész -
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4. táb lá zat: A Laskóból, az Eger-pa tak ból és a Csin csé bôl leírt hal fa jok

Víz fo lyás Laskó Eger-pa tak Csin cse

For rá sok
Fa jok Endes, Harka Je len Vá sár- Endes, Harka Je len Vá sár- Endes, Harka Je len

Harka (1992) vizs- he lyi Harka (1992) vizs- he lyi Harka (1992) vizs-
(1987) gálat (1961) (1987) gálat (1961) (1987) gálat

Rutilus rutilus + + + + + + + + +
Scardinius erythrophthalmus + + + + + + +
Leuciscus cephalus + + + + + +
Leuciscus idus + + + + + + +
Phoxinus phoxinus +
Aspius aspius + + + + +
Leucaspius delineatus + + + + +
Alburnus alburnus + + + + + + + + + + +
Alburnoides bipunctatus +
Abramis bjoerkna + + + + + + + + +
Abramis brama + + + + + + +
Tinca tinca + + +
Gobio gobio + + + + + + + + +
Gobio albipinnatus + + + + + + + + +
Gobio uranoscopus +
Pseudorasbora parva + + + + + + +
Rhodeus sericeus + + + + + + + +
Carassius carassius +
Carassius gibelio + + + + + + + +
Cyprinus carpio + +
Misgurnus fossilis +
Cobitis elongatoides + + + + + + + + +
Barbatula barbatula + + + + + + +
Ameiurus nebulosus + + + + + +
Ameiurus melas + + +
Silurus glanis + + +
Oncorhynchus mykiss +
Esox lucius + + + + +
Lepomis gibbosus + + +
Perca fluviatilis + + + + + + + + + +
Sander lucioperca + + + +
Gymnocephalus cernuus + + + + + + +
Gymnocephalus baloni + + + + + +
Neogobius fluviatilis + + +
Proterorhinus marmoratus + + +
Fa jok szá ma 14 20 25 3 15 18 26 8 15 17 26
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lelt fa jok kal idô köz ben 12-re nôtt a faj -
szám. Eze ken túl me nôen ugyanis még
4 új fajt ta lál tunk: a ba lint (Aspius
aspius), a suj tá sos küszt (Alburnoides
bipunctatus), a tör pe har csát (Ameiurus
nebulosus) és a fo lya mi gébet
(Neogobius fluviatilis). 

Kö zü lük a ba lin va ló szí nû leg a Sá -
lyi-pa ta kon lé te sült víz tá ro zó ból szár -
ma zik, míg a tör pe har csa a víz tá ro zó
és a Ti sza-tó fe lôl egyaránt jö he tett. A
nap jaink ban ter jesz ke dô fo lya mi géb
(Neogobius fluviatilis) va ló szí nû leg a
Ti sza-tó fe lôl, a Csin csén át ér kez he -
tett ide. Er re vall, hogy je len lé tét az
Eger-pa tak tor ko la ti sza ka szán és a
Csin cse köz beesô két pont ján is si ke -
rült ki mu tat ni. Meg le pe tés volt vi szont
szá munk ra a suj tá sos küsz (Albur -
noides bipunctatus) Ká csi-pa tak ban
fel lelt ön fenn tar tó ál lo má nya, amely
ter mé szet vé del mi szem pont ból is je -
len tôs ér té ket kép vi sel. 

A suj tá sos küsz nek a Kö zép-Ti sza
jobb par ti mel lék vi zein is mert ko ráb bi
le lô he lyei alap ján (VÁ SÁR HE LYI, 1961;
HARKA, 1989; HARKA, 1992a; HARKA,
1997; SZE PE SI & HARKA, 2003; HARKA
& SZE PE SI, 2004) ed dig úgy vél tük,
hogy a faj a Zagy va és a Sa jó víz rend -
sze re kö zött hú zó dó tér ség ben nem
for dul elô. En nek el lent mon dó pub li -
kált adat tal nem is ta lál koz tunk a szak -
iro da lom ban, egye dül SZITTA (2002)
utal rá, hogy a Ká csi- és a Latori-
patakban (más né ven Tar di- vagy La -
tor-pa tak) va la mi kor élt suj tá sos küsz.
E megál la pí tást a szer zô egy, a VÁ SÁR -
HE LYI IST VÁN ha gya té ká ból elô ke rült
ké zi rat ra ala poz za (SZITTA TA MÁS sze -
mé lyes köz lé se). A ké zi rat va ló szí nû -
leg a ’60-as évek ele jén ke let ke zett,
ami kor sor ra je len tek meg VÁ SÁR HE LYI
tol lá ból ha son ló jel le gû halfaunisztikai
tár gyú cik kek az Ál lat ta ni Köz le mé -
nyek ben. Ezek ben a mun kák ban az
ész le lé sek éve nincs je löl ve, csu pán
annyit je gyez meg egy he lyütt a szer zô,
hogy kö zel 4 év ti ze des ta pasz ta la tait
fog lal ja össze, ami bôl ar ra kö vet kez -
tet he tünk, hogy ada tai nak zö me a XX.
szá zad el sô fe lé bôl szár ma zik. Az a

tény, hogy a szá zad má so dik fe lé ben
meg je lent köny vé ben a szer zô már
nem em lí ti a suj tá sos küsz le lô he lyei
közt a Ká csi-pa ta kot (VÁ SÁR HE LYI,
1961), le het vé let len ki ha gyás, de ar ra
is utal hat, hogy idô köz ben az ál lo mány
el tûnt in nen.

A ’80-as évek vé gén a kö ze li ro kon
szél haj tó küsz (Alburnus alburnus)
nem volt rit ka ság a patak me zô nagy -
mi há lyi sza ka szán, de suj tá sos küsz
ak kor nem ke rült elô (HARKA, 1992b).
A je len vizs gá lat ide jén el len ben –
vagyis 2003-ban és 2004-ben – a
Kácsi-patak Bükk áb rány (24. sz. le lô -
hely) és Me zô nagy mi hály (26. le lô -
hely) kö zöt ti sza ka szán több ko rosz -
tály ból ál ló, erôs po pu lá ció ját fi gyel -
het tük meg. Az elôz mé nyek is me re té -
ben ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a
suj tá sos küsz a ’80-as évek ben is je len
le he tett a pa tak ban, csak olyan kis
szám ban, hogy a né hány al kal mi min -
ta vé tel nem volt ele gen dô a ki mu ta tá -
sá hoz.

Ada taink sze rint az utób bi két év ti -
zed alatt fel cse ré lô dött a küsz és a suj -
tá sos küsz gya ko ri sá ga. Elôb bi vissza -
szo rult (csu pán egyet len pél dá nya ke -
rült elô), míg utób bi a leg gya ko ribb
hal lá lé pett elô Me zô nagy mi hály tér sé -
gé ben. A je len ség okát a bükk áb rá nyi
lig nit bá nyá ból szár ma zó víz be ve ze té -
sé ben lát juk, vagyis ab ban, hogy az így
kiala kult erô sebb sod rás a suj tá sos
küsz szá má ra ked ve zô kör nye ze ti fel -

té te le ket te rem tett.  A tor ko lat kö ze lé -
ben azon ban is mét le las sul a patak,
med re üle dé kes sé vá lik, ezért itt és a
be fo ga dó Csin csé ben már a küsz vá lik
a gya ko ribb faj já.

A múlt ra vo nat ko zó ada tok és a je -
len vizs gá lat ta pasz ta la tai alap ján te hát
úgy vél jük, hogy a suj tá sos küsz nek a
XX. szá zad el sô fe lé ben még je len tôs
ál lo má nya élt a Ká csi-pa tak ban és a
szom szé dos víz fo lyá sok ban. A szá zad
má so dik fe lé ben azon ban a rend sze res -
sé vá ló csa pa dék hiány kö vet kez té ben
oly mér ték ben csök kent a pa ta kok víz -
ho za ma, hogy az erôs sod rást igény lô
faj gya kor la ti lag el tûnt a tér ség bôl.
Egy tö re dék po pu lá ció azon ban va ló -
szí nû leg túlél te a víz hiá nyos idô sza kot,
s ami kor a lig nit bá nya vi zé nek be ve ze -
té sé vel meg nôtt a patak víz ho za ma és
áram lá si se bes sé ge, a suj tá sos küsz po -
pu lá ció ja az erôs sod rá sú vá vált víz -
sza ka szon is mét megerô sö dött. Va la -
me lyest ha son lít ez a ba ko nyi Viszlói-
patak ese té hez, amely az or szág leg -
jobb piszt rán gos vi zé vé vált, ami kor a
bau xit bá nyá szat miatt ki ter melt karszt -
víz be ve ze té se kö vet kez té ben át me ne -
ti leg meg nôtt a víz ho za ma.

Az el mon dot tak alap ján föl me rül a
kér dés, mi lyen sors vár pa tak jaink ra és
ha laik ra, ha a klí ma vál to zás az ariditás
irá nyá ban foly ta tó dik? Úgy tû nik, az
egyet len jár ha tó út a víz vissza tar tá sa,
ré szint a pa ta kok med ré ben, ré szint
víz tá ro zók ban. Két ség te len, hogy ez a
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3. áb ra: A Ká csi-pa tak ban gya ko ri a suj tá sos küsz 
(Harka Ákos fel vé te lei)
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hal fau na ter mé sze tes össze té te lé nek és
zonációjának a mó do su lást von ja ma ga
után, ám a ki szá radt pa tak med re ket lát -
va azt kell mon da nunk, mégis csak ez
je len ti a ki seb bik rosszat.
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FISH FAU NA OF THE LASKÓ
AND EGER STREAMS’ 
CATCHMENT AREA

Á. Harka & Zs. Sze pe si 

SUMMARY

The Laskó and Eger streams are
two minor right side tributaries of the
Middle-Tisza River in Eastern
Hungary. The Eger stream’s most sig-
nificant tributary is the Csin cse stream
which in turn is joined by another trib-
utary, the Ká csi stream (Fig. 1) Fish
spe cies were primarily collected in
2003 and 2004 in 34 locations, as list-
ed in numerical order on top of the
tables, so it is easy to match locations
with the number of fish and spe cies
caught. 

The fish fau na of the streams
reflects massive antropogenic impact.
Alien spe cies from reservoirs and fi -
she ries like Aspius aspius, Sander
lucioperca have penetrated the upper a
middle ranges, whereas downstream
the ratio of stagnofile spe cies like
Tinca tinca, Misgurnus fossilis is on
the increase as a result of migration
from the „Ti sza-tó” reservoir built on
the River Ti sza some thirty years ago.

Steadily decreasing water supply
over the past decades has gravely
endangered the fish fau na of smaller
streams, most likely as result of climat-
ic changes and consequent precipita-
tion de fi cit. We found several streams
in 2004 completely dried out, although
they had inhabited a fair population of
fish in the 1980s. The only exception is
the Ká csi stream housing a rich fish
fau na as a result of steady water supply
of its own resources and from a nearby
open pit lignite mine. A strong popula-
tion of riffle minnow (Alburnoides
bipunctatus), believed to have been
extinct for decades, is attributable to
relatively constant water supply.
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A
Ba la ton ban az 1963. év ben
kez dett, rend sze res an gol na te -
le pí té se ket megelô zôen csak

kisszámú an gol na egyed élt, azon ban
az 1991-ig tar tó an gol na te le pí té sek ha -
tá sá ra rend kí vül nagy an gol na ál lo -
mány ala kult ki. Így a tó ban élô hal fa -
jok pa ra zi to ló giai vizs gá la tá val fog lal -
ko zó köz le mé nyek ben is csak et tôl az
idô pont tól ta lál ha tók an gol ná ra vo nat -
ko zó ada tok. MOL NÁR (1966) az an gol -
na te le pí tés pa ra zi to ló giai vo nat ko zá -
sai val fog la ko zó köz le mé nyé ben, va la -
mint MATSKÁSI ÉS MTSAI (1971) ba la to -
ni hal fa jok fé reg-fer tô zött sé geit vizs -
gá ló mun ká já ban egyaránt a Bothrio -
cephalus claviceps ne vû ga land fé reg
an gol ná ban va ló gya ko ri elô for du lá sá -
ról szá mol tak be. MÉ SZÁ ROS (1968)
ba la to ni hal fa jok fo nál fé reg-fer tô zött -
sé geit vizs gál ta, azon ban a min tá ban
sze rep lô egyet len an gol na egyed ne ga -
tív nak bi zo nyult. MU RAI (1971) a be te -
le pí tett an gol nák ból négy bel sô élôs -
kö dô fé reg fajt mu ta tott ki, ne ve ze te -
sen a Crowcrocoecum skrjabini ne vû
mé tely-fajt, a Camallanus truncatus
ne vû fo nál fér get, va la mint a B. clavi-
ceps és Proteocephalus macro-
cephalus ne vû ga land fé reg-fa jo kat,
me lyek bôl a két utób bit a ma gyar fau -
ná ban új ként ér té kel te. Az an gol na pa -
ra zi tái kö zül a leg na gyobb fi gye lem az
Anguillicola crassus meg je le né sét és
el ter je dé sét kö vet te. Az an gol na úszó -
hó lyag fo nál fér ges sé gét oko zó
Anguillicola crassus el sô ha zai ész le -
lé sét kö ve tôen (CSA BA ÉS MTSAI, 1991

és SZÉ KELY ÉS MTSAI, 1991) gyor san a
fi gye lem kö zép pont já ba ke rült, amit
kü lö nö sen az 1991, 1992 és 1995
évek ben be kö vet ke zett tö me ges an gol -
na-el hul lá sok in do kol tak (MOL NÁR ÉS

MTSAI, 1991). A ma gyar szak iro da lom -
ban fel lel he tô for rá sok kö zül a ba la to -
ni an gol na pa ra zi tái ra vo nat ko zóan a
leg több ada tot MOL NÁR ÉS SZÉ KELY
(1995) köz le mé nye tar tal maz za,
amely ben a szer zôk ti zen egy élôs kö -
dô rôl, kö zöt tük két fo nál fé reg faj ról
(A. crassus és Daniconema anguillae)
tu dó sí tot tak.

Té ma cso por tunk az 1991. évi an -
gol na pusz tu lást kö ve tôen éven te nagy -
szá mú an gol nán vé gez tel jes-, vagy
csak az úszó hó lyag ra vo nat ko zó pa ra -
zi to ló giai vizs gá la tot, s ezál tal az eset -
le ge sen meg je le nô új pa ra zi ta-fa jo kat
nagy va ló szí nû ség gel ki mu tat ni ké pes.
En nek el le né re 2005 má ju sáig nem ta -
lál koz tunk a je len köz le mény tár gyát
ké pe zô Paraquimperia tenerrima
(Linstow, 1878) ne vû fo nál fé reg gel. Ez
év má ju sá ban azon ban két min ta vé te li
hely rôl (Ti hany és Keszt hely) is si ke -
rült egy-egy an gol na pél dány ból ki mu -
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A Paraquimperia tenerrima
an gol na élôs kö dô el sô elô for du lá sa
Ma gyaror szá gon a Ba la ton ban

Szé kely Csa ba

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

1–5. raj zok: Ma gya rá zat a szö veg ben (Moravec, 1994 nyo mán)
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tat ni ezt a kis mé re tû bélélôsködô fo -
nál fér get ru tin sze rû pa ra zi to ló giai bon -
co lá saink so rán (1–4. ké pek).A ti ha nyi
min tá ban a fer tô zött ség prevalenciája
1/3, míg a keszt he lyi 1/20 volt. A fé reg
Ba la ton ban va ló meg je le né sé re nem
szá mí tot tunk, mert ezt a fajt kül föl dön
ed dig csak fo lyó ví zi an gol na ál lo má -
nyok ban mu tat ták ki (NIE ÉS KEN NE DY,
1991, MORAVEC, 1994). A fé reg kö ze -
pes mé re tû nek szá mít, a hí mek
4,3–11,2 mm, míg a nôs té nyek 3,6-
13,7 mm hosszú sá gúak, és 0,15–0,28,
ill. 0,11-0,29 mm vas ta gok (1. rajz). A
Paraqiumperia az an gol na spe ci fi kus
pa ra zi tá ja és a bél ben élôs kö dik. Elô -
for du lá sa ed dig csak Eu ró pá ban is mert
(Nagy Bri tan nia, Íror szág, Né metor -

szág, Dá nia, ko ráb bi Ju go szlá via és
Cseh szlo vá kia, Spa nyolor szág és Por -
tu gá lia). Fej lô dé si cik lu sá ról MORAVEC

(1974) szá molt be, aki kí sér le tes kö rül -
mé nyek kö zött vizs gál ta a faj ko rai fej -
lô dé si fá zi sait. Ezek sze rint a pe ték a
bél sár ral ke rül nek ki a gaz dá ból a víz -
be ma xi mum négy sej tes ál la pot ban (2.
rajz). A pe ték to váb bi fej lô dé se a víz -
ben tör té nik. A pe ték ben a lár va 20–25
Cel sius fo kos víz hô mér sék le ten gyor -
san fej lô dik, és az el sô stá diu mú lár vák
már 3 nap alatt tel je sen ki fej lôd nek,
majd to váb bi 5-6 nap múl va ki kel nek
(3. rajz). Mé re tük ek kor 0,5–0,6 mm.
A ki ke lést kö ve tô 3–4. na pon a víz ben
tör té nik a lár vák el sô ved lé se. Ek kor
má so dik stá diu mú lár vák nak ne vez zük

ôket, és mé re tük 0,6–0,7 mm (4. rajz).
MORAVEC (1994) fel té te lez te, hogy
más fo nál fér gek hez ha son lóan a P. ten-
errima fej lô dé si cik lu sá ban is sze re pet
ját sza nak ví zi ge rinc te len (tubificida,
csi ga) fa jok, azon ban az ez irány ban
vég zett kí sér le tei si ker te le nek vol tak.
MORAVEC (1994) ter mé sze tes víz bôl
be fo gott an gol ná ban a ki fej lett fér gek -
hez mor fo ló giai lag na gyon ha son ló
har ma dik stá diu mú lár vá kat is ki mu -
tat ta (5. rajz).A P. tenerrima tel jes fej -
lô dé si cik lu sát vé gül SHEARS ÉS KEN -
NE DY (2005) tisz táz ták, akik megál la -
pí tot ták, hogy a pe ték ke lé se, ill. a má -
so dik stá diu mú lár vák fej lô dé se csak
10 Cel sius fok fe lett kö vet ke zik be, va -
la mint nyá ri hô mér sék le ti vi szo nyo kat

TUDOMÁNY TUDOMÁNY TUDOMÁNY

TUDOMÁNY TUDOMÁNY TUDOMÁNY

1–4. ké pek: Ma gya rá zat a szö veg ben (Szé kely Cs. fel vé te lei)

1

3

2

4



122

fel té te lez ve a lár vák a víz ben sza ba don
csak egy hó na pig ma rad nak élet ben.
Le het sé ges vi vô gaz da ví zi ge rinc te len
fa jok kal vég zett kí sér le teik ered mény -
te le nek vol tak, megerôsítetve
MORAVEC (1994) ko ráb bi meg fi gye lé -
seit. Az an gol nák má so dik stá diu mú
lár vák kal va ló köz vet len fer tô zô dé sé -
nek le he tô sé gét is ki zár ták. Ter mé sze -
tes vi zek ben vég zett meg fi gye lé seik
nyo mán kí sér le te sen is iga zol ták, hogy
a má so dik stá diu mú lár vák köz vet le nül
a für ge csellében (Phoxinus phoxinus)
ké pe sek har ma dik stá diu mú lár vák ká
ki fej lôd ni, és ab ban 6 hó na pig élet ben
ma rad nak. Kí sér le ti an gol nák be lé ben
fer tô zött csellék felete té sét kö ve tôen
ne gye dik stá diu mú lár vá kat, ill. fia tal
ki fej lett fér ge ket ta lál tak. Jól le het ang -
liai vi szo nyok kö zött SHEARS ÉS KEN -
NE DY (2005) a für ge csel lét je löl te meg
vi vô gaz da ként, a Ba la ton ban ez a hal -
faj nem, vagy csak kis szám ban él, így
itt va ló szí nû sít he tôen más vi vô gaz da
hal fa jok kis mé re tû egye dei le het nek az
an gol nák fer tô zô dé sé nek for rá sai.

CHUBB (1975), va la mint NIE ÉS

KEN NE DY (1991) sze rint a P. tenerrima
fia tal ko rosz tá lyai el sô sor ban ké sô ta -
vasszal és ko ra nyá ron ér nek be, így el -
sô sor ban ak kor fi gyel he tôk meg an gol -
ná ban. A pa ra zi ta ta vasszal meg kez dô -
dô sza po ro dá si idô sza kát kö ve tôen
ôsszel és ko ra té len a fer tô zött ség
prevalenciája és in ten zi tá sa nagy mér -
ték ben le csök ken. 

A pa ra zi ta kór oko zó ké pes sé gét il le -
tôen ada tok nem áll nak ren del ke zés re. 

A P. tenerrima meg je le né se a ba la -
to ni an gol na ál lo mány ban va ló szí nû sít -
he tôen nem okoz majd az Anguillicola
crassus-hoz ha son ló gon dot. Az sem
zár ha tó ki, hogy ez a faj ko ráb ban is
meg ta lál ha tó volt a Ba la ton ban, de a
ki fej lett fér gek sze zo ná lis meg je le né se
és a fer tô zött ség ala csony prevalenciá-
ja miatt nem si ke rült ed dig ki mu tat -
nunk. El kép zel he tô azon ban, hogy az
élôs kö dô csak a kö zel múlt ban je lent
meg a ba la to ni an gol na pa ra zi ta-fau ná -
já ban, és a fer tô zött ség fel fu tá sá nak

idô sza ká ban va gyunk, amit az egy idô -
szak ban két min ta vé te li he lyen va ló
elô for du lás is alá tá maszt. Er re a kér -
dés re a vá laszt a kö zel jö vô min ta vé te -
lei ad hat ják majd meg. 

OCCURRENCE OF THE EEL
PARASITE PARAQUIMPERIA

TENERRIMA IN LAKE 
BALATON, HUNGARY

Cs. Szé kely

SUMMARY

The parasite fau na of the eel has
regularly been studied since the first
imported eels were introduced to the
Lake Ba la ton in 1963. For a long time
no important parasitic infections were
recorded. However, since 1991 when
the pathogenic nematode Anguillicola
crassus was first detected and inten-
sive eel mortalities started, the impor-
tance of nematode infections has
increased. Author reports on the first
occurrence of Paraquimperia tenerri-
ma, a small nematode infecting the gut
of the eel. Paraquimperia tenerrima is
a common parasite in rivers of several
European countries. Due to the small
size and the low prevalence of the
worm its pathogenic effect upon eels
seems to be negligible in Lake Ba la ton.
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N
ap jaink ban egy re na gyobb fi -
gyel met kap a ter mé szet vé de lem
és ezen be lül a fa jok élô he lyé -

nek megôr zé se, a biodiverzitás és az
öko ló giai egyen súly fenn tar tá sa. Ezért
ha zánk ban is in do kolt len ne az ôs ho nos
rák fa jok te nyész té sé vel, sza po rí tá sá val
kap cso la tos ku ta tá sok meg kez dé se és a
már elért kül föl di ered mé nyek át vé te le.
Fon tos len ne a ha zai ál lo má nyok fel -
mé ré se és le het sé ges élô he lyei nek meg -
ha tá ro zá sa után a ter mé sze tes vi zek ál -
lo má nyá nak vissza te le pí té se, pót lá sa és
ezen felül a ke res ke del mi cé lú rák te -
nyész tés meg va ló sí tá sa is. Ezért is tart -
juk fon tos nak, hogy rö vid át te kin tést
nyújt sunk a ha zai fa jok ról és azok te -
nyész té sé rôl, és ezál tal fel hív juk a fi -
gyel met a té ma idô sze rû sé gé re.

A ha lá sza ti ter mé kek pia cán egy re
éle zô dô ver seny a ter me lô ket új tech -
no ló giák al kal ma zá sá ra és új, a piac ál -
tal ke re sett fa jok ter me lé sé re ösz tön zi.
Ilyen, a ha zai akvakultúra ter mék vá -
lasz té kát bô ví tô fa jok le het nek az
édes ví zi rá kok, me lyek ter me lé se nem
csak gaz da sá gi, de ter mé szet vé del mi
szem pont ból is in do kolt.

Eu ró pai hely zet

Az édes ví zi rá kok iránt igen je len -
tôs a ke res let a nyu gat- eu ró pai pia co -
kon. Eu ró pá ban az éves rák fo gyasz tás
meg kö ze lí ti a 10000 ton nát (HARLIOGLU,
2004). A leg je len tô sebb rák ter me lôk
Spa nyolor szág (2500 t), Svédor szág
(50 t), Finnor szág (149 t), Egye sült Ki -
rály ság (101 t), Gö rögor szág (22 t),
Fran ciaor szág (20 t), Né metor szág (12

t) és Bul gá ria (4 t). Ha zán kon kí vül
szin te mindegyik eu ró pai or szág fog -
lal ko zik rák te nyész tés sel; a fen tie ken
kí vül ki sebb mennyi ség ben Ro má nia
(3 t) és Auszt ria (1 t) is ter mel (FAO,
2003). A leg több rák fo gyasz tó or szág
egyút tal je len tôs im por tôr is. A FIGIS
(Fishering Global Information System)
2001-es sta tisz ti kai ada tai alap ján a
leg na gyobb im por tô rök Fran ciaor szág
(1365 t), Bel gium (318 t), Hol lan dia
(266 t), Dá nia (247 t), Né metor szág
(266 t), Spa nyolor szág (314 t) és Finn -
or szág (144 t).

Ma már az eu ró pai rák ter me lés
90%-át az Észak- Ame ri ká ból szár ma -
zó fa jok te szik ki (LODGE ÉS MTSAI,
2000). A leg több or szág ban a rá kot lu -
xus élel mi szer nek te kin tik, s en nek
meg fe le lô áron ér té ke sí tik. Az egyik
leg ma ga sabb ra ér té kelt faj a Ma -
gyaror szá gon is ôs ho nos fo lya mi rák,
mely nek pia ci ára 14,5–22 euró/kg kö -
zött mo zog, míg az Észak- Ame ri ká ból
Eu ró pa szá mos or szá gá ba be te le pí tett
jel zô rák 12–16 euró/kg-os áron ér té ke -
sít he tô (KO VÁCS, 2003). E két faj mel -
lett je len tôs sze re pet ját szik a pia con a
fô leg Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban élô
kecs ke rák (7,0–9,5 euró/kg), va la mint
az Egye sült Ál la mok ból 1972–73-ban
Spa nyolor szág ba be te le pí tett vö rös
mo csá ri rák is.

Rend szer ta ni he lyük, el ter je dé sük,
élô he lyeik, bio ló giá juk

A Rák sza bá súak osz tá lyá nak mint-
egy 30 ezer fa ját is mer jük. En nek kö -
rül be lül 2/3-a a Fel sôbb ren dû rá kok

osz tá lyá ba tar to zik, amely to váb bi 14
rend re oszt ha tó (DEBELIUS, 2001).
Ezek kö zül az egyik a Decapoda,
mely nek Astacidae csa lád já ba meg kö -
ze lí tô leg 500 faj – köz tük a ná lunk is
ôs ho nos fo lya mi rák (Astacus asta-
cus), kecs ke rák (Astacus leptodactylus)
és kö vi rák (Austropotamobius torren-
tium) is – tar to zik. ôs ho nos fa jaink
mel lett ha zánk ban már meg ta lál ha tó az
1960-ban Eu ró pá ba ho zott észak–ame -
ri kai cif ra rák (Orconectes limosus)
(PUKY, 2000; Westman és mtsai.,
1989), és bi zo nyí tot tá vált, hogy a szin -
tén ame ri kai jel zô rák (Pacifastacus
leniusculus), va la mint a kí nai gyapja-
sollójú rák (Eriocheir sinensis) is meg -
je lent vi zeink ben (IL LÉS, 2002; PUKY
ÉS MTSAI., 2005).

A rá kok tes tét ke mény pán cél – az
ún. ku ti ku la – bo rít ja, amely tes tük
szilárd kül sô vá zát al kot ja. Nö ve ke -
dé sük csak e szilárd váz „le cse ré lé se”
mel lett le het sé ges, amely a ved lés sel
va ló sul meg. Húsz szel vény re ta go ló -
dó tes tük há rom fô ré sze a fej, a tor és
a pot roh, me lyek bôl az el sô ket tô tel -
je sen össze nôtt, és az ún. fej tort al -
kot ja. 

Táp lál ko zá su kat te kint ve min de ne -
vôk; egyaránt fo gyaszt ják az ál la ti és
nö vé nyi ere de tû anya go kat, az élô,
vagy holt, va la mint mes ter sé ges táp lá -
lé kot. Ter mé sze tes táp lá lék bá zi su kat a
pu ha tes tûek, a ro va rok kü lön fé le fej lô -
dé si alak jai, a fér gek, csi gák, ebi ha lak,
el hul lott ál la tok, va la mint gya kor la ti -
lag min den ví zi nö vény al kot ja. Fô leg
éj jel táp lál koz nak és rej tôz köd ve él nek
(RÉPÁSSY, 1914).
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A rák te nyész tés – a ha zai
akvakultúra ki hasz ná lat lan tar ta lé ka

Át te kin tés
He ge dûs Ré ka és Rónyai And rás

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet; H-5540 Szar vas, An na-li get 8.
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Sza po ro dá suk szep tem ber vé gé tôl
no vem be rig zaj lik, amely a kecs ke rák
ese té ben el hú zód hat ja nuár vé géig is.
A pár zás után a nôs tény az ik rá kat a
pot roh lá bain hord ja, amely meg fe le lô
oxi gén-el lá tást biz to sít a fej lô dô emb -
riók szá má ra. Eb ben az idô szak ban az
anya az ik ra tö me get fo lya ma to san tisz -
to gat ja, el tá vo lít ja a kü lön fé le szeny -
nye  zô dé se ket és el pusz tult ik rá kat.
A pe ték szá ma az élet kor tól, a kör nye -
ze ti fel té te lek tôl és a táp lá lék mennyi -
sé gé tôl füg gôen akár 300 db is le het
(GROVES, 1985).

A ke lés ál ta lá ban ta vasz vé gén kö -
vet ke zik be, mely nek so rán a pe te bu -
rok fel sza kad és a kis rák ho rog sze rûen
vissza haj ló ol lói se gít sé gé vel az el sô
ved lé séig még az any já hoz kap cso ló -
dik, majd azt kö ve tôen le vá lik ró la.
Éle tük el sô né hány nap já ban az iva dé -
kok a fej tor ban rak tá ro zott táp lá lék ból
él nek. Ek kor ku ti ku lá juk még lágy és
ru gal mas, amely le he tô vé te szi a fo lya -
ma tos nö ve ke dést. A ke lést kö ve tô 10
na pon be lül a fia tal ál la tok már ved le -
nek. Az el sô év ben a ved lé sek szá ma
ál ta lá ban 5–6, a ved lé sek kö zöt ti idô
25 nap és a faj tól és a kör nye ze ti té nye -
zôk tôl füg gôen szep tem be rig tart. A
má so dik év ben már csak két szer (jú -
lius ban és szep tem ber ben), ezt kö ve -
tôen a nôs té nyek éven te egy szer, a hí -
mek éven te két szer ved le nek. Az új
pán cél meg szi lár du lá sáig az ál la tok
gyor san nö ve ked nek. A pán cél kö rül -
be lül a ved lést kö ve tô 10. na pon ke mé -
nye dik meg, mely hez nagy mennyi sé -
gû mész re van szük ség. Ezt a rá kok a
gyom ruk ban ta lál ha tó ún. rák sze mek -
ben rak tá roz zák.

A rá kok nö ve ke dé se nem csak a
táp lá lék-el lá tott ság tól és egyéb kör -
nye ze ti té nye zôk tôl, de az ivar tól és
faj tól is függ. A hí mek ál ta lá ban gyor -
sab ban nô nek. 4–5 éves ko ru kig, a
15–18 cm test hossz és 80–100 g test tö -
meg eléré séig ál ta lá ban 20–25 al ka -
lom mal ved le nek. Ta vi kö rül mé nyek
kö zött az el sô évi ved lé sek nél a tö meg -
gya ra po dás 0,05-0,1 g, a má so dik év -
ben kb. 1–2 g, a kö vet ke zôk ben pe dig

5–10 g, vagy na gyobb mér té kû
(KUTTNER, 1901).

A rá kok élô he lyéül meg fe lel min -
den olyan ál ló vagy fo lyó víz, amely
tisz ta, med re ke mé nyebb ta la jú, part -
jait dús nö vény zet bo rít ja, kü lö nö sen,
ha ezek bô vel ked nek víz be nyú ló gyö -
kér zet tel. Leg job ban a már gás, agya -
gos, meszes alj za tú he lye ket ked ve lik
(RÉPÁSSY, 1914).

A fo lya mi rák egyaránt meg ta lál ha -
tó a hidegvízû he gyi pa ta kok ban, na -
gyobb fo lyók ban és ál ló vi zek ben. Nö -
ve ke dé sé hez a 15–25 °C kö zöt ti hô -
mér sék le ti tar to mány a ked ve zô. Az
élô hely tí pu sok alap ján meg kü lön böz -
te tünk me leg ví zi és hi deg ví zi vál to za -
tot (SZÛCS, 1990). Na gyon ér zé keny a
víz ol dott O2 tar tal má ra; 6–12 mg/l kö -
zöt ti kon cent rá ciót igé nyel. A kém ha -
tás ese té ben a 7–8 pH kö zöt ti tar to -
mány a meg fe le lô szá má ra (CUKERZIS,
1988). Na gyon ér zé keny a mag né -
zium ra és a vas ra; fon tos, hogy azok
kon cent rá ciói ne ha lad ják meg a 0,5
mg/l ér té ket (ACKEFORS, 1999). Éven te
egy szer – szep tem ber tôl no vem ber vé -
géig – sza po ro dik, ek kor 50–200 pe tét
rak, me lyek bôl természetesvizi kö rül -
mé nyek kö zött kb. 1% éri meg a 2 éves
kort. A 2. – 4. nyár ra lesz ivar érett
(GROVES, 1985).

A kecs ke rák szin te min den fo -
lyónk ban, azok hol tá gai ban és ta vaink -
ban meg ta lál ha tó. Ke res ke del mi ér té ke
ala cso nyabb a fo lya mi rá ké nál, de a
rák pes tis sel szem ben el lenál lóbb. Job -
ban el vi se li az isza pos med re ket, oxi -
gén igé nye is ki sebb, így az eutrofizá -
lódó vi zek ben is megél. Ez le het az
egyik oka, hogy ál lo má nya az ér zé -
keny fo lya mi rá ké val szem ben meg nö -
ve ke dett (PIN TÉR ÉS THURÁNSZKY,
1983). A 6,5–8,0-as pH az op ti má lis
szá má ra és az 5,3–6,9 mg/l ol dott oxi -
gén tar ta lom meg fe le lô a nö ve ke dé sé -
hez. A 4–32 °C kö zöt ti hô mér sék le ti
ér té ke ket jól el vi se li. Az ivar érett sé get
3 éves kor ban éri el. A sza po ro dá si
idô szak ok tó ber tôl ja nuár vé géig is el -
hú zód hat. A ke lés ál ta lá ban má jus vé -
gé tôl jú nius vé géig is el tart hat. Ha zai

fa jaink né hány sza po ro dás bio ló giai
mu ta tó ját az 1. táb lá zat tar tal maz za.

A rá kok fon tos sze re pet töl te nek be
az öko ló giai egyen súly fenn tar tá sá ban,
hi szen az el pusz tult nö vé nyek kel, ál la -
tok kal táp lál koz va nem csak a vi zek
„tisz ta sá gá hoz” já rul nak hoz zá, de a
ví zi élô lé nyek egyes be teg sé gei nek a
ter je dé sét is mér sé kel he tik. Je len lé tük,
po pu lá cióik nagy sá ga egy ben fon tos
in di ká to ra a vi zek mi nô sé gé nek is, hi -
szen a víz szennye zé sek re meg le he tô -
sen ér zé ke nyek, a gyom ir tók, mût rá -
gyák, ne héz fé mek stb. be mo só dá sa
ese tén el pusz tul nak, vagy azon nal el -
hagy ják az adott víz te rü le tet (PÖ DÖR ÉS

DOBRAI, 1990). 

Ma gyaror szá gi hely zet

Ma gyaror szág az 1880-as évek ben
ki tört rák pes tis elôtt igen gaz dag – ta -
lán Eu ró pa leg gaz da gabb – rák ál lo má -
nyá val ren del ke zett. ôs ho nos fa jaink
kö zül el sô sor ban a fo lya mi rák nak és a
kecs ke rák nak volt nagy gaz da sá gi je -
len tô sé ge, a kö vi rák ál lo má nyát csak
ki sebb mér ték ben hasz no sí tot ták. Nap -
jaink ra azon ban a rá kok ál lo má nyai -
Eu ró pa töb bi or szá gá hoz ha son lóan -
je len tô sen meg fo gyat koz tak, amely -
nek okai a rák pes ti sen és egyéb be teg -
sé ge ken (Aphanomyces astaci, Sapro -
legnia fa jok, a Thelohania contejeani
okoz ta por ce lán be teg ség, va la mint a
Psorospermium haeckeli pa ra zi ta) kí -
vül fô leg a túlhalászatra, kör nye zet -
szennye zés re és a fo lyó sza bá lyo zá sok -
ra, a ví zi öko szisz té má ba tör té nô em -
be ri beavat ko zá sok ra ve zet he tô vissza,
hi szen ne he zen al kal maz kod nak az
élôhelyi kö rül mé nyek hir te len vál to zá -
sai hoz (WESTMAN ÉS MTSAI, 1989).
A nem ôs ho nos fa jok (cif ra rák, ame ri -
kai jel zô rák, gyapjasollójú kí nai rák)
meg je le né se okoz ta kompetició ugyan -
csak ked ve zôt le nül hat a ha zai ál lo má -
nyok ra.

Ál lo má nyaik je len tôs meg fo gyat -
ko zá sa miatt a kö vi rák és a fo lya mi
rák be ke rül tek az IUCN (International
Union for Conservation of Nature and
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Natural Resources) ve szé lyez te tett fa -
jo kat tar tal ma zó Vö rös Köny vé be, il -
let ve sze re pel nek az Eu ró pai Kö zös ség
Ta ná csá nak 92/43-as – a ve szé lyez te -
tett élô he lyek és fa jok megôr zé sét cél -
zó – di rek tí vá já nak V. füg ge lé ké ben is.
Ma gyaror szá gon ed dig a kö vi rák ka -
pott vé del met, egyelô re a fo lya mi rák
nem ke rült be a ha zai vé dett fa jok kö zé.

A rá kok piac ál ta li ke re sett sé ge, a
természetesvizi ál lo má nyok kü lön bö zô
okok ra vissza ve zet he tô meg fo gyat ko -
zá sa, va la mint a ví zi öko szisz té má ban
be töl tött fon tos sze re pe ráirá nyí tot ta a
fi gyel met ex ten zív, il let ve fél in ten zív
kö rül mé nyek kö zöt ti ta vi ne ve lé sük re,
va la mint az in ten zív-i par sze rû (át fo -
lyó vi zes, re cir ku lá ciós) rend sze rek ben
tör té nô tar tá suk ban rej lô le he tô sé gek re
is. Ezek a tech no ló giák nem csak nagy
ér té kû ter mék elôál lí tá sá ra le het nek al -
kal ma sak, de biz tos ala pot nyújt hat nak
a természetesvízi ál lo mány pót lást
szol gá ló iva dék ne ve lés hez is.

Eu ró pá ban már év ti ze dek óta mû -
köd nek rák sza po rí tó te le pek, me lyek
el lenôr zött kö rül mé nyek kö zött na -
gyobb mennyi sé gû rá kot tud nak sza -
po rí ta ni és ne vel ni, sôt nagy mennyi -
ség ben a pia ci igé nye ket is kielé gí tik
(PIN TÉR, 1987; PIN TÉR ÉS THU -
RÁNSZKY, 1983).

A te nyész tés tör tén het ex ten zív
mó don ter mé sze tes vi zek ben, vagy
mes ter sé ges ta vak ban, fél-in ten zív mó -
don ta vak ban és me den cék ben és in -
ten zív, me den cés ne ve lés sel, il let ve
nö vény (el sô sor ban rizs) és rák vált va
tör té nô ter me lé sé vel. Ki sebb ta vak
átala kí tá sá val megold ha tó a mo no kul -

tú rás te nyész tés, vagy – a kecs ke rák
ese té ben, mely vi szony lag na gyobb tû -
rô ké pes sé gû – el kép zel he tô a ta vi
polikultúrás te nyész tés is (KO VÁCS,
2003). 

A te nyész té si tech no ló giák rö vid 
is mer te té se

Ha zai fa jaink sza po ro dá si idô sza ka
ál ta lá ban szep tem ber vé gé tôl no vem -
be rig tart, amely a kecs ke rák ese té ben
ja nuár vé géig is el hú zód hat (SKURDAL
ÉS TAUGBOL, 2002). A ke lés ál ta lá ban
má jus vé gé tôl jú nius vé géig is el tart hat.

A ter mé sze tes vi zek bôl be fo gott,
vagy a ta vi, il let ve me den cés kö rül mé -
nyek kö zött ne velt anya-ál lo má nyok
nôs té nyek el he lye zé sé re al kal ma sak a
né hány négy zet mé ter alap te rü le tû,
0,5–1,0 m mély ár kok, vagy me den -
cék, il let ve a 100–500 m2 te rü le tû és 1
m mély ta vak, ame lye ket meg fe le lô
mennyi sé gû rej tek hellyel kell el lát ni.
Az aján lott egyed sû rû ség 4 m2-re 1
hím és 3 nôs tény. A sza po ro dás után a
hí me ket el le het tá vo lí ta ni, de ez a ta -
vak ban nem könnyen va ló sít ha tó meg.
Fran ciaor szág ban hasz nált al ter na tív
megol dás, ami kor egye di ket re cek ben
tart ják a rá ko kat (LEE ÉS WICKINS,
1992).

A sza po ro dás után az ik ra hor do zó
nôs té nye ket át rak ják egye di há lós ket -
re cek be vagy együtt tart ják ôket 40 cm
× 20 cm × 10 cm-es, 1 cm-es lyuk bô -
sé gû per fo rált al jú lá dák ban. Egy má -
sik megol dás, ami kor se kély elô ne ve lô
ta vak ban vagy tar tá lyok ban (3 × 0,5 ×
0,6 m mély ) he lye zik el ôket, me lyek -

nek szin tén per fo rált az al juk és egy
vagy több bú vó hely van biz to sít va szá -
muk ra. A per fo rá ció azért szük sé ges,
hogy az iva dé kok, amint füg get len né
vál nak az any juk tól, vé dett hely re ke -
rül je nek az anyák kan ni ba liz mu sá val
szem ben.

Az anya ál la tok ról a sze mes fej lô -
dé si stá dium ban óva to san le vá lasz tott
ik rák ki kel tet he tôk mes ter sé ges kö rül -
mé nyek kö zött is. Er re a né hány li te res
kel te tô üve gek, vagy tál cás rend sze rû
kel te tôk is al kal ma sak, me lyek kb. 1
l/perc jó mi nô sé gû víz zel van nak el lát -
va. A ke lés kez de te kor aján la tos kü lön -
vá lasz ta ni az iva dé ko kat a még ke let -
len pe ték tôl és át he lyez ni ôket egy má -
sik me den cé be 6000–10000 db/l sû rû -
ség és 0,7–1 l/perc víz át fo lyás mel lett.
A fer tô zé sek megelô zé sé hez 10 ppm-
es, 15–20 per ces ma la chit zöl des ke ze -
lés re van szük ség (LEE ÉS WICKINS,
1992). A kecs ke rák ke lé se 18–20 °C-on
5–7 na pig is el hú zód hat (KÖKSAL,
1988). A kel te tés vég sô pe rió du sá ban a
víz hô mér sék let 18–24 °C-ra eme lé sé -
vel gyor sít hat juk a ke lést.

Az iva dé kok elô ne ve lé sé re a rej tek -
he lyek kel el lá tott se kély vá lyúk, vagy
hosszú, négy szög le tes tar tá lyok is al -
kal ma sak. Az aján lott né pe sí té si sû rû -
ség 750–1000 egyed/m2 (KÖKSAL,
1988). Az iva dé kok élô és fa gyasz tott
zooplanktonnal egyaránt ta kar má nyoz -
ha tóak. Ezen kí vül ta kar mány-kiegé -
szí tés ként starter hal táp is al kal maz ha -
tó. A négy hetes iva dé kok már hal sze -
le te ket is el fo gyasz ta nak. Pelletált ta -
kar má nyok is for ga lom ban van nak, de
hasz ná la tuk még nem iga zán ter jedt el.
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1. táblázat: A fo lya mi rák és a kecs ke rák né hány sza po ro dás bio ló giai ada ta

Ma xi má lis Ivar érett ség Ik ra szám Ik rák mé re te 
Fa jok Nem mé ret át la go san (mm)

(mm) Kor (év) Mé ret (mm) (db)

Fo lya mi rák Nôs tény 150 3–5 62–65 80–200 2,8–3,5
Hím 180

Kecs ke rák Nôs tény 150 3–5 75–83 100–300 2,2–3,3
Hím 170

(For rás: Skurdal és Taugbol, 2002)
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A kí sér le tek sze rint az iva dék ne ve lés
so rán a leg na gyobb súly gya ra po dást
(3%/ nap) és túlélést (68%) a 40%
nyers fe hér jét tar tal ma zó tá pok ese tén
ér ték el (ACKEFORS ÉS MSTAI, 1992).

Az elô ne velt – 80–90 na pos, át la -
go san 20–22 mm hosszú és 200–250
mg tö me gû – 4. stá diu mú iva dé ko kat
me den cék ben, vagy ta vi kö rül mé nyek
kö zött ne ve lik to vább. A me den cék ben
a né pe sí té si sû rû ség 100–130 egyed/m2

(KÖKSAL, 1988). A 3–4 hó na pos ne ve -
lés so rán a fo lya mi rák iva dé kok
70–80%-os meg ma ra dás mel lett elérik
2,5–3 cm mé re tet, ami kor már ki he -
lyez he tôk ta vi kö rül mé nyek kö zé  (Lee
és Wickins, 1992).

A rá kok in ten zív me den cés ne ve lé -
se a ma gas szin tû tech ni kai fel sze relt -
ség, a nagy hely, és nagy mun ka erô-i -
gényt kö ve te lô tech no ló gia miatt
TAUGBOL ÉS MTSAI (1989) sze rint nem
gaz da sá gos.

Az in ten zív ta vi utónevelést ál ta lá -
ban kis mé re tû – pl. 10 m hosszú, 2,5
m szé les és 0,8 m mély – ta vak ban
vég zik. A má so dik év ben a mé ret sze -
rint sze lek tált ál lo mány op ti má lis né -
pe sí té si sû rû sé ge 300–500 db/m2, ame -
lyet cél sze rû a sze zon má so dik fe lé re
50–100 db/m2-re rit kí ta ni. (KÖKSAL,
1988; LEE ÉS WICKINS, 1992). Az iva -
dé kok na pi táp lá lék-i gé nye a test tö meg
1–4%-át te szi ki, a ki fej lett pél dá nyok
ese té ben ez a mennyi ség 0,3–1% (LEE
AND WICKINS, 1992). A fia tal egye dek
az ál la ti ere de tû táp lá lé kot – fér ge ket,
al sóbb ren dû rá ko kat, pu ha tes tûe ket –
ré sze sí tik elôny ben, míg az idô sebb,
ki fej lett pél dá nyok 70%-ban nö vé nye -
ket fo gyasz ta nak. A ki fej lett egye dek
fô leg éj jel táp lál koz nak, az iva dé kok
azon ban töb bé-ke vés bé fo lya ma to san.

A kí sér le ti ered mé nyek sze rint a
fél-in ten zív mód szer rel ne velt kecs ke -
rá kok meg ma ra dá sa és nö ve ke dé se
ked ve zôbb, mint az in ten zív rend sze -
rek ben (KÖKSAL, 1988).

Az úgy ne ve zett ex ten zív vagy sza -
bad té ri ne ve lés kis ter mé sze tes, vagy
mes ter sé ges föld töl té ses ta vak ban tör -
té nik. A meg fe le lô táp lá lé kot a tó ter -

mé sze tes for rá sai biz to sít ják, ezért ez a
mód szer a leg ke vés bé pénz és mun ka -
erô igé nyes (TAUGBOL ÉS MTSAI, 1989).

A te nyész tés re al kal mas ta vak
mély sé ge 0,3–5 m is le het, ha van
meg fe le lô rej tek he lyet biz to sí tó ve ge -
tá ció és kö ve zet, vagy szi ge tek biz to -
sít ják a me ne dé ket és a bú vó he lyet
(LEE ÉSWICKINS, 1992). A ta vi ne ve lés
so rán fi gye lem be kell ven ni, hogy a rá -
kok össze gyûl het nek a be fo lyó nál és a
ki fo lyó nál, így nem tud ják ki hasz nál ni
ha té ko nyan a fe nék te rü le tet. A se kély
vi zek ben trá gyá zás sal nö vel he tô a ter -
mé sze tes pro duk ti vi tás. Aján lott a
komp lex mût rá gya al kal ma zá sa
50–150 kg/ha dó zis ban.

Aján lott egyed sû rû ség: iva dé kok
ese té ben: 15–20 pél dány/m2, az egy -
nya ra sok nál: 10 pél dány/m2, a ki fej let -
tek nél 4 pél dány/m2. A sza po ro dás ide -
jén a hí mek és nôs té nyek aján lott ará -
nya 1:3. A pe te hor do zó nôs té nyek
egyed sû rû sé ge 1 pél dány/7 m2

(TAUGBOL ÉS MTSAI), 1989). 
Az édes ví zi rá kok kü lön bö zô hal fa -

jok kal együtt is te nyészt he tôk. GROZEV
ÉS KOVATCHEVA (1996) kí sér le tei sze -
rint jó ered mé nye ket le het elér ni a
kecs ke rák (340 kg/ha), ponty, pettyes
bu sa és com pó polikultúrás ta vi ne ve -
lé sé vel.

Ex ten zív kö rül mé nyek kö zött a ter -
mé sze tes ve ge tá ció, a fér gek, rá kok
pu ha tes tûek biz to sít ják a meg fe le lô
táp lá lé kot. Amennyi ben az egyed sû rû -
ség 10 db/m2 alatt van nem szük sé ges
táp lá lék kiegé szí tés (GOLUBEV ÉS

BAKULIN, 1996). Kiegé szí tô ta kar -
mány ként hal sze le tek, ga bo na fé lék és
tá pok is al kal maz ha tók. Jól hasz no sít -
ják a me zô gaz da sá gi mel lék ter mé ke -
ket (rizs és rozs szal ma, élelmiszeripari
mel lék ter mé kek, édes bur go nya szár
stb.) is.

A rá kok nö ve ke dé sé rôl vi szony lag
sok adat áll ren del ke zés re, azon ban kí -
sér le ti ered mé nyek szé les va riá ciót
mu tat nak, és sok szor el lent mon dá so -
sak, így ne héz össze ha son lí ta ni és ér té -
kel ni ôket (ACKEFORS ÉS MTSAI, 1994).
En nek egyik leg fôbb oka a kí sér le ti-

ne ve lé si kö rül mé nyek kü lön bö zô sé ge,
és ezen be lül is az el té rô né pe sí té si sû -
rû sé gek, hi szen a rá kok a ha lak nál lé -
nye ge sen ter ri to riá li sabb vi sel ke dé sû
ál la tok.

ACKEFORS ÉS MTSAI kí sér le té ben
(1994) a fo lya mi rák mes ter sé ges kö -
rül mé nyek kö zött az el sô sze zon vé gé -
re elér he ti a 6. stá diu mot (2. táb lá zat),
azon ban a ter mé szet ben ezen idô szak
alatt ál ta lá ban csak a 4. stá diu mig fej -
lôd nek.

GROVES (1985) sze rint a fo lya mi
rák el sô év ben meg nyolc szo roz za ke lés -
ko ri tö me gét, ezután 5 éves ko ráig min -
den év ben meg két sze re zi azt. 2–3 év
alatt – a kö rül mé nyek tôl füg gôen – elér -
he ti a 9–10 cm-es 20–25 g-os pia ci mé -
re tet. Ta vi kö rül mé nyek kö zött a pia ci
mé re tet – 9–10 cm test hossz és 20–25 g
test tö meg – 2–3 év alatt éri el, éves ho -
za ma a kör nye ze ti té nye zôk tôl füg gôen
60–430 kg/ha le het (ACKEFORS, 1999).

TCHERKASHINA (1977) kí sér le té ben
az 1300 m2 te rü le tû ta vak ba ki he lye -
zett, 35 mg test tö me gû kecs ke rák iva -
dé kok az el sô év ben 85–90%-os meg -
ma ra dás mel lett át la go san 3,34 g, a
má so dik év ben pe dig 27–32 g tö me get
ér tek el. A szer zô ada tai ból 1500 kg/ha
éves ho zam szá mít ha tó ki.

ARRIGNON (1975) kí sér le té ben a
me den cés kö rül mé nyek kö zött, kiegé -
szí tô ta kar má nyo zás sal ne velt kecs ke -
rá kok 50 g-os test tö me get ér tek el
1 kg/m2-es ho zam mel lett.

A rá kok be teg sé gei na gyon össze -
tet tek, vi szony lag ne he zen diag nosz ti -
zál ha tók és ke vés gyógy mód áll ren -
del ke zés re. Ezért el sô sor ban az op ti -
má lis kö rül mé nyek és állategészségü-
gyi rend sza bá lyok szi go rú be tar tá sá val
a megelô zés re kell tö re ked ni (GROVES,
1985).

Itt most csak a rá kok ta lán leg ve -
szé lye sebb be teg sé gé re, az Aphano -
myces astaci gomba okoz ta rák pes tis re
té rünk ki rö vi den, amely az 1860-as
évek ben egész rák po pu lá ció kat ir tott
ki Eu ró pa or szá gai ban. A be teg ség tü -
ne tei kö zül elô ször a tá jé ko zó dá si za -
var je lent ke zik, az ál la tok ki mász nak a
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víz bôl, és szin te „láb ujj he gyen” jár -
nak. A be teg ség ké sôb bi sza ka szá ban
fe hér szí nû, hár tya sze rû kép zôd mé -
nyek ala kul nak ki a sze men és az íze -
sü lé sek nél. Az ese tek több sé gé ben a
ha si ol da lon, a hát só lá bak íze sü lé sé nél
és a ha si szegmenteken a leg na gyobb a
fer tô zés. A gomba az ál la tok ideg rend -
sze rét tá mad ja meg, ez a ma gya rá zat
az ab nor má lis vi sel ke dés re (ALDER -
MANN ÉS MTSAI, 1988). A be teg ség nek
nincs is mert gyógy mód ja és a kü lön fé -
le profilaktikus ke ze lé sek, be leért ve a
ve gyi anya go kat, ma guk is ár tal ma sak
le het nek a rá kok ra (GROVES, 1985).
A be teg ség rend sze re sen vissza tér het,
ak kor üti fel fe jét, ami kor a tó túl né pe -
se dett. A leg fo gé ko nyab bak a fia tal
pél dá nyok. A be teg ség le fo lyá sa két fé -
le le het: gyors, amely egy-két hét alatt
vé gez az ál lo mánnyal és las sú, ami
több hó na pig el hú zód hat (THU -
RÁNSZKY, 1956).

* * *

Az öko ló giai gaz dál ko dás fo ko za -
tos el ter je dé sé vel, a ke ve sebb és ke vés -
bé to xi kus vegy sze rek hasz ná la tá val,
ill. az Eu ró pai Unió ál tal is tá mo ga tott
élô hely-fej lesz té si prog ra mok meg va -
ló su lá sá val re mél he tô leg egy re több
víz te rü let vá lik majd új ból al kal mas
élet tér ré a rá kok szá má ra. A rák ál lo -
má nyok új bó li, nagy ará nyú el ter je dé se
azon ban em be ri beavat ko zás nél kül –
még a leg ked ve zôbb eset ben is – csak
na gyon las san kö vet kez ne be. 

Ha zánk ban egy kor je len tôs rák ál lo -
mány élt; még 1959-ben is 5971 kg rák

be gyûj té sé rôl ta lál ha tunk ada tot
(THURÁNSZKY, 1960). Az 1880-as
évek ben ki tört jár vány óta több ször ve -
tô dött fel a mes ter sé ges rák te nyész tés
gon do la ta, ami a gya kor lat ban több
pró bál ko zá sig is el ju tott, de szer ve zet -
ten nem va ló sult meg. Ugyanak kor a
rák te nyész tés több szem pont ból is je -
len tô ség gel bír hat. A ter mé szet öko ló -
giai egyen sú lyá nak fenn tar tá sa, a bio-
diverzitás megôr zé se mel lett al ter na tív
jö ve de lem szer zé si le he tô sé ge ket biz to -
sít hat a ha lá sza ti ága zat szá má ra. 
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