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Társaságunk 2009-ben is elôsegíti a tógazdasá-
gok, természetes vizek ivadékolását.

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

Társaságunk igény szerint a zsenge és elônevelt
ivadékot helyszínre szállítja.

Az árak a tavasszal kialakult országos áraknak
megfelelôen megállapodás alapján kerülnek meg-
határozásra.

A FISH COOP KFT. a GALATI „PLASE
PESCARESTI” SA Hálógyár termékeinek kizáróla-
gos magyarországi forgalmazója.

Vállalja:

� hálók (mûanyag),
� kötelek (mûanyag és kender),
� inslégek (mûanyag),
� hálócérnák és kötözôanyagok (mûanyag),
� bálaköztözô zsinórok (mûanyag) rövid határ-

idôvel történô szállítását.

A hálók anyagának vastagsága, színe, szemnagy-
sága, bizonyos határok között a léhés mélysége
és hossza egyedileg megválasztható.

Ugyanígy a kötelek, inslégek, hálócérnák és kötö-
zôanyagok vastagsága és színe a megrendelô
igénye szerint teljesíthetô.
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Honlap: www.fsam2010.wz.cz/

122

RRRReeeennnnddddeeeezzzzvvvvéééénnnnyyyynnnnaaaappppttttáááárrrr

HHHHaaaalllláááásssszzzzrrrruuuuhhhháááákkkk,,,,     hhhhaaaalllláááásssszzzzccccssssiiiizzzzmmmmáááákkkk
természetes gumiból, méretre szabva!

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.
T/fax: (73) 571-026 • Tel.: (73) 571-025 

HALÁSZATI FELSZERELÉSEK

FORGALMAZÁSA,  

ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

ÉS KÉSZÍTÉSE

www.halaszhalo.hu

Tel./fax: 06-96 324-650
06-20 315-4312
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Acímben szereplô mozaikszó bizonyára is-
mert az olvasók többsége elôtt, de ha nem
akkor magyarázatot igényel. A HOP a Ha-

lászati Operatív Program rövidítése.
Nézzük, hogy ténylegesen mit is jelent ez a rö-

vidítés.
Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkkal

a 2004–2006-os idôszakra az Agrár- és Vidékfej-
lesztési Operatív Program (AVOP) részeként, ön-
álló intézkedésként „A halászati ágazat strukturá-
lis támogatása” címmel került kidolgozásra a kö-
zösségi Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz
(HOPE) által társfinanszírozott nemzeti támoga-
tási rendszer. A rendelkezésre álló támogatási ke-
ret a nemzeti 25%-os részt is figyelembe véve
mintegy másfél milliárd forint volt, ami évente 0,6
milliárd forintos támogatási forrásnak felelt meg.
A programra, annak lezárásáig 88 pályázat érke-
zett, melybôl 54 volt támogatott, és a halászati
ágazat teljes egészében felhasználta a rendelke-
zésére álló pénzügyi forrásokat

A 2007–2013-as tervezési idôszakra a támoga-
tások folytonosságaként a HOPE helyébe az Euró-
pai Halászati Alap (EHA) lépett. Az EHA tagállami
keretének felhasználását a széleskörû társadalmi
és uniós egyeztetés után elfogadott Halászati Ope-
ratív Program (HOP) szabályozza. A HOP alapját
képezi minden tagállam esetében a Nemzeti Ha-
lászati Stratégiai Terv (NHST), amely a halászati
ágazat minden szegmensét felölelôen taglalja a
tervezési idôszakra vonatkozó fejlesztési elképze-
léseket. A két dokumentum szorosan összefügg
egymással, de külön-külön is értelmezhetônek
kell lenniük.

A HOP-pal a halászati ágazat számára igen ko-
moly fejlesztési lehetôségek nyíltak meg. Ezek a
lehetôségek a rendelkezésre álló források mint -
egy 70%-ában a tógazdaságok, intenzív rendsze-
rek, halfeldolgozók építésére, felújítására és infra-
struktúrájuk fejlesztésére állnak rendelkezésre. 
A források 25%-a a halászati ágazat kollektív in-
tézkedéseihez és a haltermékek promóciójához
nyújt segítséget, a fennmaradó 5% az un. techni-
kai segítségnyújtás keret, ami a program admi-
nisztratív megvalósítását szolgálja. A már említett
EHA támogatás a nemzeti hozzájárulással együtt
mintegy 47 millió euró teljes támogatási forrást
jelent. Ez évente több mint 1,8 milliárd forint
nagyságrendû támogatást tesz lehetôvé.

Magyarország Halászati Operatív Programját
az Európai Bizottság 2008. szeptember 9.-én fo-

gadta el. Ez nem jelenti azt, hogy a támogatási
rendszer kiépítése ne elôbb lett volna elkezdve,
de a munka dandárja az elfogadást követôen kez-
dôdött el.

Mielôtt a 2009-es év eseményeit és eredmé-
nyeit ismertetném, nézzünk egy kis történelmet:
– 2005. szept. 29-én Parlamenti nyílt napon ke-

rültek meghirdetésre a 2007-2013-as halászati
stratégia alapelvei.

– 2005. októberében a Halászat 3. számában
megjelentek „A halászat középtávú fejlesztésé-
nek tézisei”.

– A HOPE támogatások bonyolításával egy idô-
ben meg kellett kezdeni az új támogatási idô-
szak (2007–2013) tervezését és az átfogó halá-
szatfejlesztési koncepció elkészítését. Ennek
keretében 2005. december 2-án az FVM meg-
bízta a Halászati és Öntözési Kutatóintézetet
(HAKI), hogy a Nemzeti Halászati Stratégiai
Terv (NHST), és a Halászati Operatív Program
kidolgozását koordinálja.

– A munka megkönnyítése és a folyamatos szak-
mai egyeztetés érdekében sor került a Nemze-
ti Halászati Stratégia Koordináló Bizottság
(HASKOBI) megalakulására és elsô ülésére,
amely egy szakmai-programindító megbeszé-
lés volt. 

– A HASKOBI januári ülésén a szakértôknek egy
uniós programvázlat alapján kidolgozása ki-
osztásra kerültek a részfeladatok. Azok össze-
sítése, valamint egybeszerkesztése (a széles-
körû szakmai vitára bocsájtott dokumentum az
NHST elsô változata volt) után a következô
egyeztetô megbeszélésre 2006. május 4-én ke-
rült sor. A szakmai vita konszenzussal elfoga-
dott eredményeit az új változatba átvezettük.

– Az NHST-vel párhuzamosan 2006. szeptember
1-jén megkezdôdött a HOP kidolgozása is.
Mind a két dokumentum az EHA rendelet sze-
rint került összeállításra a rendeletben talál-
ható minta alapján. 

– 2007. december 20-án az Európai Bizottság el-
fogadta a Nemzeti Halászati Stratégiai Tervet,
majd közel egy évvel késôbb, 2008. szeptember
9-én a Halászati Operatív Programot. A két do-
kumentum egyeztetésére, szakmai vitájára és
egyre fejlôdô változataikra helyhiány miatt
nem térek ki. 

– Ugyancsak nem térek ki részletesen az NHST
és a HOP adott változatának EU által elôírt és
2007-ben elfogadott Stratégiai Környezeti Vizs-

HOP 2009
Gábor János
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gálatra (SKV) sem, amely a proaktív környe-
zetvédelem eszköze. Feladata a környezetre
esetleg kockázatot jelentô beavatkozások, in-
tézkedések már a programozás stratégiai fázi-
sában való kiszûrése. Az SKV kidolgozásának
kiindulópontja, hogy a közösségi forrásokból
részesülô halászati intézkedéseknek a környe-
zet szempontjából lehetôség szerint hasznos-
nak kell lenniük, és az egyes környezeti ele-
mekre, rendszerekre gyakorolt negatív hatáso-
kat minimalizálni kell. Ily módon a halászati
dokumentumokhoz készült SKV küldetése a
„korai riasztó” funkció. Az elemzôk szerint a
rövid idôre szabott SKV folyamatban felértéke-
lôdött az FVM szerepe a környezeti értékelés
eredményes kidolgozásához szükséges infor-
mációk biztosítása terén. A Program környeze-
ti teljesítményét javító javaslatokat folyamato-
san egyeztették, és azok megfelelôen beépül-
tek az érintett dokumentumokba. Az FVM
mind vezetôi, mind szakértôi szinten nyílt és
konstruktív hozzáállással segítette az SKV
munkacsoport tevékenységét.

– Ugyancsak 2007-ben került elfogadásra un.
Ex-ante értékelés, melynek feladata szintén
uniós elôírás alapján az érintett stratégiai do-
kumentum minôségének külsô, független
szakértôk általi megítélése és a javaslatok ré-
vén annak javításához való hozzájárulás. A
vizsgálat eredménye szerint a Program meg-
alapozott, az értékelés szempontrendszere vi-
lágos, az Uniós irányelveknek és tapasztala-
toknak megfelelôen épült fel. 

– 2008. november 24-én megbízást kaptam az
FVM-en belül a HOP Irányító Hatósági Osztály
megalakítására. 

– 2008. december 3-án került sor a HOP Monito-
ring Bizottságának (MB) elsô ülésére. (a Moni-
toring Bizottság a HOP legmagasabb szintû EU
jogszabály által szabályozott társadalmi elle-
nôrzô szervezete, melynek fô feladata a HOP
szakszerû és átlátható megvalósításának figye-
lése).

A bevezetô és a rövid visszatekintés után néz-
zük 2009. eseményeit.

2009. január 1.-jén megkezdte mûködését a
Halászati Operatív Program Irányító Hatósági
Osztály (HOP IHO), melynek fô feladata a HOP
megvalósításának koordinálása.

A 2009-es év legfontosabb feladata a HOP tá-
mogatási rendszerének kidolgozása és elindítása
volt. A támogatási rendszer mûködtetéséhez elen-
gedhetetlenül szükséges volt a HOP szervezetei
közötti együttmûködési megállapodások megkö-
tésére és a szereplôk mûködési kézikönyveinek
kidolgozására. A részletes tevékenység leírásra az
átláthatóság és az ellenôrizhetôség miatt van
szükség. Ugyanakkor ezek a dokumentumok ké-

pezik az alapját az un. HOP rendszerleírásnak,
melyet az HOP uniós elfogadásától számított egy
éven belül tagállami kötelezettségként be kellett
nyújtanunk és el kellett fogadtatnunk. Ez az elfo-
gadás teszi lehetôvé, hogy Magyarország „lehív-
hassa” a halászati támogatások uniós részét. 

A rendszerleírás tartalmazza:
– a HOP irányításának általános leírását és ada-

tait (beleértve a jogszabályi hátteret is),
– a HOP hatóságok részletes leírását (közvetlen

és átruházott – delegált – feladataikat, megala-
kulásukat, szervezeti felépítésüket, ellenôrzé-
si rendszerüket stb.),

– az MVH szerepének részletes leírását,
– az egész rendszer informatikai hátterének is-

mertetését, és
– a támogatási rendszer technikai mûködésének

leírását.

A rendszerleírás kiegészítéseként mellékletek
is megküldésre kerültek, melyek közül a teljesség
igénye nélkül felsorolok néhányat:
– Az FVM Szervezeti és Mûködési Szabályzata az

Irányító Hatóság (2008. december 29.), az Iga-
zoló Hatóság és az Ellenôrzô Hatósági (2009.
július 3.) kijelölésre vonatkozóan hatályos
résszel.

– Együttmûködési Megállapodás az Európai Ha-
lászati Alap által támogatott mûveletek Irányí-
tó Hatósága, Igazoló Hatósága és Közremûkö-
dô Szervezete között (2009. március 26.).

– Az MVH Végrehajtási Kézikönyve HOP Techni-
kai Segítségnyújtás 2007–2013 szabályozására
(2009. március 26.).

– A Halászati Operatív Program Irányító Hatósá-
gának Képzési Terve (2009. május 19.).

– Az Irányító Hatóság Mûködési Kézikönyve és
mellékletei (a HOP Monitoring Bizottság
ügyrendje, a Bíráló Bizottság ügyrendje, a
munkaköri leírások és a titoktartási nyilatko-
zatok) (2009. június 15.).

– A Halászati Operatív Program Kommunikációs
Terve (2009. június 15.).

– Együttmûködési Megállapodás az Ellenôrzô Ha-
tóság és Ellenôrzô Szerv között (2009. július 6.)

– Ellenôrzô Hatóság Mûködési Kézikönyve és
mellékletei (munkaköri leírások, titoktartási
nyilatkozatok) (2009. július 6.).

– Ellenôrzési Stratégia (2009. július 6.)
– Az MVH Végrehajtási Kézikönyve a 26/2009.

(III. 17.) FVM rendelet által szabályozott, az
Akvakultúra termelô beruházásaihoz, a Halfel-
dolgozáshoz és értékesítéshez, valamint a Ter-
mészetes vízi halászathoz nyújtandó támogatá-
sok címû intézkedésekre érkezô kérelmek fel-
dolgozásához (2009. július 23.).

– Az MVH Ellenôrzési Kézikönyve (2008. július
17.).
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– Igazoló Hatóság Mûködési Kézikönyve és mel-
lékletei (2009. július 28.)

– Az MVH Kifizetési Végrehajtási Kézikönyve az
Európai Halászati Alap (EHA) intézkedéseihez
(2009. július 31.)

– MVH Pénzügyi Igazgatóság Számviteli Végre-
hajtási Kézikönyve (2009. július 31.

A fenti felsorolás dátum részei már körvona-
lazzák a 2009-ben végzett munkát is. Összefoglal-
va: a HOP irányítása az FVM-en belül az agrár-
gazdasági szakállamtitkár – mint az irányító ható-
ság vezetôje – irányítása alá tartozik. Ezen belül a
HOP IHO a Természeti Erôforrások Fôosztályán
került kialakításra. Fontos szerepet tölt be a kö-
zösségi ügyekért felelôs szakállamtitkár irányítá-
sa alatt mûködô Agrár-vidékfejlesztési Fôosztály,
amelynek két osztálya vesz részt közvetlenül a
HOP irányításában, illetve végrehajtásában. A
Pénzügy és Monitoring Osztály látja el az Igazoló
Hatóság, az Akkreditációs és Audit Osztály pedig
az Ellenôrzô Hatóság feladatait. A Program tech-
nikai irányítását, illetve végrehajtását (beleértve
a támogatási és kifizetési befogadását) köz-
remûködô szervezetként a Mezôgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal (MVH) végzi. A HOP IHO je-
lenleg 5 fôvel mûködik, és feladatait összhangban
és jó együttmûködés keretében látja el az FVM
más egységeivel, mint pl. a Halászati és Vízgaz-
dálkodási Osztállyal, a Jogi Fôosztállyal, az Agrár-
és vidékfejlesztési Fôosztállyal, a Költségvetési
Fôosztállyal és az MVH-val. 

2009. legfontosabb eredményei az alábbiak
voltak: 

A január 1-én megalakult HOP IHO a mûködé-
sével kapcsolatos adminisztratív teendôkön kívül
január 30-án lebonyolította a HOP Monitoring Bi-
zottságának 2. ülését, melyen az MB elfogadta a
HOP 2. tengely kiválasztási kritériumait és az
ügyrendet is. A kiválasztási kritériumok elfogadá-
sa a Program elindításához szükséges rendeletek
végsô egyeztetéséhez és megjelentetéséhez volt
fontos. 

Március 17-én megjelent a 25/2009. „HOP vég-
rehajtási” és a 26/2009. „HOP 2-es tengely beru-
házási” FVM rendelet, amelyek a Program végre-
hajtását, és a halászat területén nyújtható beru-
házási támogatások odaítélésnek feltételeit sza-
bályozzák. 

A támogatási rendszer mûködési feltételeinek
kialakításán kívül sürgôs feladat volt a Program
arculatának kialakítása, melyre 2009. április és
június között került sor. A Program arculatának
kialakításával a HOP IHO a Moholy-Nagy Mûvé-
szeti Egyetemet bízta meg, és ennek keretében a
logóra több mint 30 pályamû érkezett. Az FVM
HOP IHO és más osztályok munkatársaiból és az
Egyetem tanáraiból álló zsûri a többlépcsôs bírá-

lat során a három legjobb pályamûbôl végül azt a
logót választotta, amely a promóciós anyagainkon
is látható. A HOP logó bírálatára és kiválasztására
június 17-én került sor. 

A nyertes logó az alábbi képen látható:

A program promóció keretében május 22-én
került megrendezésre Debrecenben az 1. HOP
konferencia, melynek célja a szélesebb nyilvá-
nosság tájékoztatása és a Program megismerteté-
se volt. A rendezvényen mintegy 150–200 résztve-
vô a hét elôadás keretében tájékoztatást kapott a
Közös Halászati Politikáról, a HOP-ról, a monito-
ring és a TS intézkedés szerepérôl, a társadalmi
és szakmai egyeztetés fontosságáról. Az MVH kép-
viselôje pedig tájékoztatta a hallgatókat a kére-
lembenyújtás feltételeirôl, a kérelmek elbírálás-
nak szempontjairól. A konferencián kiosztottunk
egy önkéntesen kitöltendô kérdôívet, melynek
célja az volt, hogy elôzetesen felmérjük a beruhá-
zási támogatások területén várható támogatási
igényeket. A kérdôívek összesítést követôen azt a
következtetést lehetett levonni, hogy az érdeklô-
dés nagy, és a 2. tengelyre allokált források szinte
teljes mértékben lekötésre kerülhetnek. 

A rendezvénysorozat a jövôben folytatódik,
várhatóan 2010 tavaszán kerül megrendezésre a
2. HOP konferencia. 

2009 szeptemberében a HOP logó alapján el-
készült a HOP arculati kézikönyve is, amely a lo-
gó különbözô adathordozókon, illetve promóciós
anyagokon való alkalmazását rögzítette.

A 2009. év egyik legnagyobb feladata az elôb-
biekben már említett Irányítási és Ellenôrzési
Rendszer leírásának elkészítése, és a Bizottság ré-
szére történô megküldése volt. Az egyeztetéseket
követôen szeptember 3-án a rendszerleírás a Bi-
zottságnak megküldésre került. A rendszerleírás
tartalmazza azokat a legfontosabb információkat,
amely alapján a tagállam az egész programot
mûködteti, beleérve a jogszabályi hátteret, a kü-
lönbözô szervezeti egységek struktúrájának be-
mutatását stb. A leírás 20 db mellékletet is tartal-
maz, melyek egyenként fontos részinformációt
nyújtanak a Program végrehajtásáról. November
20-án az EU Bizottság elfogadta a rendszerleírást,
melynek köszönhetôen megnyílt az út az uniós
források lehívása elôtt. A Bizottságtól két techni-
kai jellegû észrevétel érkezett, melyek megvála-
szolására bilaterális megbeszélésen kerül sor. 

Szintén ezen a napon tartotta elsô ülését a 2.
tengely Bíráló Bizottsága, mely az elsô fordulóban
benyújtott kérelmek elbírálását kezdte el. 



Amikor a balatoni angolnapusztulás idején ki-
élezett vitát folytattunk a „tájidegen” angol-
na magyarországi létjogosultságával kapcso-

latban, bizony kevesen gondolták, hogy ez a Kárpát-
medencében csak ritkán elôforduló hal ôshonosnak
mondható, ugyanakkor a halászok és horgászok
szent hala, a ponty egy betelepített, „tájidegen” hal-
faj. Az ichthyológus szakemberek véleménye a
ponty eredetét illetôen megosztott. Sokan ôshonos
európai fajnak vélték, mások egy Távol-Keletrôl be-
hurcolt vagy véletlenszerûen beterjedt fajnak tar-
tották. Sokan BERG 1964-ben, illetve BALON 1995-ben
kialakított véleményét fogadták el, mely szerint a
ponty valahol a turáni alföldön alakult ki, s innen
terjedt kelet felé, és vált Cyprinus carpio haemopte-
rus alfajjá, illetve nyugat felé, ahol a Cyprinus car-

pio carpio alfaj alakult ki. A ponty ázsiai eredetét
már sokan felvetették, s jómagam az ázsiai és euró-
pai alfaj parazitákkal való fertôzöttségben megmu-
tatkozó különbségek alapján, már 1988-ban egy
ichthyológiai kongresszuson utaltam arra, hogy a
pontyot egy, Európába a történelmi idôkben betele-
pített halfajnak kell tekintenünk. Ezt a véleménye-
met erôsítette meg az a molekuláris biológiai jellegû
munka, melyet FROUFE, MAGYARY, LEHOCZKY ÉS WEISS

jelentettek meg 2002-ben, s melyben hasonló ered-
ményekre jutottak. A távol-keleti és európai ponty-
alfajok parazitás fertôzöttségében észlelt különbsé-
geken alapuló eredményeimet egy új, Kolozsváron
szerkesztett, ichthyológiai jellegû lapban (AACL BI-
OFLUX) publikáltam, s az ott leírt eredmények rö-
vid összefoglalóját az alábbiakban ismertetem.

December 1-én pedig megrendezésre került a
HOP MB 3. ülése. 

A támogatási rendeletek megjelenését követô-
en a támogatási kérelmek elsô benyújtási idôsza-
ka ez év június 1. és július 31. között volt. A halas-
tavak építésére és korszerûsítésére, valamint a
halfeldolgozás fejlesztésére 78 támogatási kére-
lem érkezett több mint 5 milliárd Ft támogatási
igénnyel a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatalhoz. A kérelmek döntô többségének vizsgá-
lata és értékelése megtörtént és a fennmaradók
esetében is a cikk megjelenésekor nagy való-
színûséggel befejezôdik. Az elfogadott kérelmek
alapján készített támogatási határozatokat a nyer-
tesek már megkapták és lehetôségük van a beru-
házásaik megvalósítására, illetve befejezésére és
a megvalósításnak megfelelôen kifizetési kérel-
meik benyújtására. A megfelelô kérelmek elfoga-
dása pénzügyi szempontból várhatóan nem okoz
majd gondot, hiszen a 2008. évi és a 2009. évi ke-
retösszegek is rendelkezésre állnak. Az elôzetes
várakozásokat ismerve, valamint a beruházások
esetében a korábbi 46%-oshoz képest 60%-os tá-
mogatási intenzitást is figyelembe véve minden
reményünk megvan arra, hogy ez az új program is

eredményesen felhasználja a rendelkezésre álló
forrásokat.

Az évösszegzés és visszatekintés nem lenne
teljes a jövôbenézés nélkül. 2010 sem lesz sokkal
könnyebb, mint a 2009 és itt elsôsorban a HOP-ra
gondolok, de tudom, hogy az általános nehézsé-
gek minket sem kerülnek el. Folytatni szeretnénk
a HOP Konferencia „hagyományát” és meg sze-
retnénk rendezni a 2. HOP Konferenciát, amely
az elsô támogatási ciklus tapasztalatairól és a 3.
tengely elindításáról szólna. A jelentési kötele-
zettségek keretében el kell készítenünk az Euró-
pai Bizottság részére a 2009. évrôl szóló jelentés-
ünket és egy idôben készülnünk kell az un. fél-
idôs programértékelésre és programmódosításra
is. El kell készíteni a 3-as tengely támogatási jog-
szabályát, a termelôi szervezetekre vonatkozó
rendeletet, a meglévô jogszabályok és a belsô do-
kumentumok módosításait. A szükséges intézke-
dések és jogszabályok bevezethetôségéhez meg
kell szervezni a Monitoring Bizottság tavaszi és
téli ülését, szükség esetén írásos szavazásokat
kell tartani. Ugyanakkor közeledik a 2011-es elsô
félévi magyar EU elnökség is. Szóval lesz tenni-
valónk…
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Az európai ponty alfaj (Cyprinus carpio
carpio) és az ázsiai ponty alfaj 

(Cyprinus carpio haematopterus) 
parazitafaunájának vizsgálatával 

bizonyítható a ponty ázsiai eredete 
Dr. Molnár Kálmán



127

Régóta ismert, hogy bizonyos parazitákkal való
fertôzöttség kimutatása jól felhasználható az állat-
ok vándorlási körzeteinek kijelölésére, tengeri ha-
lak esetében az ívóhely meghatározására. Jól is-
mert, hogy a Csendes-óceánból fogott halak néhány
jellemzô parazitájának vizsgálata alapján megálla-
pítható, hogy azok Kamcsatka vagy Alaszka folyói-
ban lerakott ikrákból keltek-e ki, és töltötték ott iva-
dékkorukat. Hasonló módon ismert, hogy a betele-
pített vagy véletlenül betelepült halak jóval keve-
sebb parazita-fajjal fertôzöttek, mint az eredeti el-
terjedési körzetükben élô társaik. Ha a telepítés kel-
lôen megfontolt, az új biotópon a telepített halak
mentesek maradnak specifikus parazitáiktól, és
csak a legközönségesebb, széles gazdakörû fajokkal
fertôzôdnek. Természetesen más a helyzet abban
az esetben, ha az új biotópon olyan halfajok is él-
nek, melyek genetikailag közel állnak a telepített
halfajhoz. A ponty esetében ilyen halfajnak a széles
kárász tekinthetô. 

Vizsgálataimat két parazitacsoport,
a nyálkaspórások (Myxosporea) és
csáklyásférgek (Monogenea) tagjaira
összpontosítottam. A nyálkaspórás
Myxo bolus és a csáklyásféreg Dacty-
logyrus fajokról jól tudott, hogy tagjaik
csak egyetlen halfajon vagy a gazdával
igen közeli rokonságban lévô halfajon
képesek megtelepedni és szaporodni.
Amikor a Magyarországon tenyésztett
Cyprinus carpio carpio pontyalfajnak a
Dactylogyrus fertôzöttségét az Amur-fo-
lyóban, illetve a Kínai folyókban élô
Cyprinus carpio haematopterus Dacty-
logyrus fajaival összehasonlítottam,
szembetûnô volt, hogy az európai alfajt
csak öt Dactylogyrus-faj fertôzi, ezzel
szemben a távol-keleti alfajról 11 faj is-
mert. A különbség még élesebbé vált,
amikor számba vettem, hogy az európai

pontyról vizsgálataim kezdetekor
(1960) ismert 5 fajból 3 a széles kárász
parazitája, egy pedig, a Dactylogyrus ex-
tensus, csak 1948-ban jelent meg a
Szovjetunióban az amuri tôponty telepí-
tésének idején. Korábban német szer-
zôk beszámoltak arról, hogy pontyok-
ban a kárász parazitái, a Dactylogyrus
vastator, D. anchoratus, D. crassus je-
lentôs kopoltyúférgességeket okozhat-
nak, s csupán a D. minutus faj bizonyult
specifikus pontyparazitának. Az elsô bi-
zonyítottan Ázsiából származó parazita
a jelenleg leggyakoribb faj, a D. exten-
sus volt. Felmerülhet annak a lehetôsé-
ge, hogy korábbi szerzôk ezt a fajt nem
tudták izolálni. Ennek ellent mond,
hogy ez a parazita volumenében 100-
szor nagyobb, mint a D. minutus és D.

anchoratus. Tehát gyakorlatilag még felületes vizs-
gálattal sem téveszthetô össze más fajokkal. A D.
extensus-t a koi-pontyok és az amuri ponty gyakori
telepítése nyomán újabb fajok követték, s ma már
Európában gyakori fertôzést okoz a D. achmerovi,
D. sahuensis, D. falciformis, D. molnari is, és csu-
pán a D. lopuchinae, D. mrazeki, és D. yinwenyin-
gae várja az alkalmat a betelepedésre. Hasonló új-
vendég pontyon a Diplozoon nipponicum nevû
csáklyásféreg is. Az ikerállatkák (Diplozoon) szá-
mos faját mutattuk ki keszegféléken. Zoológiai 
óráknak kedvenc parazitája volt a dévér kopoltyú-
ról gyûj tött D. paradoxum. Ponty kopoltyúján
azonban a Diplozoon nemnek ez a nagy, kb 1 cm
mé retû képviselôje, a D. nipponicum csak az 1970-es
évek végén jelent meg, és vált igen közönséges
parazitává. Hasonló tendenciákat észleltünk a
nyálkaspórás Myxobolus és Thelohanellus-fajok
esetében is. A távol-keleti ponty alfajon 21 Myxo-
bolus faj elôfordulását regisztrálták. Vizsgálatom

A ponty pikkelytasakjában fejlôdô, 20 cm hosszú fonálféreg, 
a Philometroides cyprini biztosan távol-keleti eredetû élôsködô.

Az ivadékpontyok uszonyain fejlôdô Thelohanellus nikolskii
ciszták ugyancsak a távol-keleti pontyok parazitái voltak 

a haltelepítések elôtt.
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megindulásáig Európából csupán négy faj volt is-
mert, s jelenleg is csak 7 fajról tudunk. Még kife-
jezettebb a különbség a Thelohanellus-fajokat ille-
tôen. Az Amur-folyóból és Japán vizeibôl gyûjtött
pontyokat 6 meglehetôsen szervspecifikus Thelo-
hanellus-faj fertôzi. Közülük a pontyivadék uszo-
nyán élôsködô Thelohanellus nikolskii-t JENEI GALI-
NA 1980-ban mutatta ki, a kötôszövetekben élô T.
hovorkai fajt pedig 1980-ban találtuk meg GAYER
ÉVA kolleganômmel. Mindezek az adatok arra utal-
nak, hogy még további fajok várnak áttelepedésre,
s ismerve a még mindig gyakori koi-ponty exportot
erre minden valószínûség szerint van esély. A tá-
vol-keleti ponty-alfaj parazitáinak Európába kerü-
lésére két ponty-specifikus galandféreg-faj és egy
fonálféreg-faj szolgáltat további példákat. A hal-
gazdák által jól ismert Khawia sinensismagyaror-
szági elôfordulásáról 1975-ben tudósítottunk BUZA
LÁSZLÓ doktorral. Ez az élôsködô is egy szigorúan
specifikus pontyparazita, melyet csak 2003-ban kö-
vetett a jóval kisebb Atractolytocestus huronensis
nevû galandféreg. Érdekesség képen ezt az élôs-
ködôt elsôként Amerikában találták meg, ahol biz-
tos adatok vannak arra vonatkozóan, hogy a ponty
telepített halfaj. Nyilvánvalónak látszik, hogy ez
utóbbi élôsködô az európai kontinensre, hasonló
módon, mint Amerikába, Ázsiából került be.
Ugyancsak érdekes a pontyparazita Philometroides
cyprini nevû fonálféreg európai megjelenése. Ezt
az élôsködôt Lettországban mutatták ki elsô ízben
amuri tôponty és európai ponty hibridjeibôl. A je-
lentôs méretû, 20 cm hosszúságot is elérô, vörös
színû fonálférgek a 2 és 3 nyaras pontyok pikkely-
tasakjában fejlôdnek. Degusztáló hatásuk miatt az
áruhalakat értékesíteni nem lehet, ezért jelentôs kár-
tevôk. Az élôs ködô mintegy 20 éve nálunk is meg-
jelent. Szerencsére kiderült, hogy ez az élôsködô
még a specifikusnál is specifikusabb, azaz nálunk
mindig, Oroszországban és Lettországban pedig fô-
képpen az amuri tôpontyban és annak fajta-hibrid-
jeiben fordul elô.

Az ismertetett adatok arra utalnak, hogy az eu-
rópai ponty-alfajnak csak nagyon kevés specifikus
parazitája van, és a specifikusnak tûnô paraziták
nagy része is a széles kárászéval azonos. Ilyen je-
lenség általában csak a betelepített fajok esetén for-
dul elô. Ezek a fajok élôsködôiknek csak egy kisebb
részét hozzák magukkal, s a parazitafajok többségét
az eredeti biotópon felejtik. Ez a jelenség figyelhe-
tô meg az amerikai naphal és törpeharcsa esetében,
de néhány invázió-szerûen elônyomuló halnál is. A
naphal mindössze két, a törpeharcsa pedig 1 csák-
lyásférget hozott magával, de a specifikus parazitá-
ik közül a napjainkban betelepülô gébek is csak a
bélélôsködô kokcidiumokat hozták magukkal az új
biotópra, s a bonyolult fejlôdésû nyálkaspórásokat a
tengermelléken hagyták. Érdekes összevetni az
újonnan megjelent gébek ezen fertôzöttségét a tar-
ka géb parazitáival. Ez utóbbi, ugyancsak brackvizes

eredetû, de a Duna középsô szakaszát régen bené-
pesített halfajt utolérték nyálkaspórás parazitái, s
bennük kettô is élôsködik. Kétségtelennek tûnik,
hogy a ponty esetében is hasonló folyamatok ját-
szódtak le. A ponty és annak színes változata már
több ezer éve értékes halnak számít Kínában. Bir-
toklása csábító, s mint ajándék kétségtelenül érté-
kes volt már a korai történelmi idôkben. Feltétele-
zem, hogy a selyemhez hasonlóan a ponty birtoklá-
sa is kívánatos dolog volt, s mint ajándék, avagy
csempészáru, a dél-ázsiai uralkodók közvetítésével
vagy a selyemúton eljutott a görög államokba vagy
a római birodalomba. Elvadult egyedei benépesí-
tették az európai folyókat. A hosszú, esetleg évszá-
zados út alatt a ponty specifikus parazitáinak több-
ségét elvesztette, néhányat azonban kölcsönzött a
rokon széles kárásztól.

A pontynak az eredeti parazitafaunával való ta-
lálkozása a második világháború utáni években
kezdôdött meg, s napjainkban is folytatódik. Éven-
te mutatunk ki pontyainkon ázsiai eredetû parazi-
tákat, s ha jól belegondolunk, csaknem valamennyi
jelentôs betegség kórokozója egy bizonyos behur-
colt parazita. Az ivadék uszonyain évente jelennek
meg a Thelohanellus nikolskii által okozott csomók.
A leggyakoribb kopoltyúférgességet a Dactylogyrus
extensus okozza. A Khawia sinensis és az azt kiszo-
rító Atractolytocestus huronensis fertôzöttség talán
napjainkban kevésbé feltûnô, de intenzívebb te-
nyésztés esetén jelentôs korokká váló paraziták.
Sokan vélik úgy, hogy a hetvenes években megje-
lent Lernaea fertôzöttséget is egy behurcolt rákfaj
okozta, és nem lehetetlen, hogy az ugyanezen idô-
ben legjelentôsebb parazitózisként megjelölt úszó-
hólyag-gyulladást is behurcolás eredményezte.

Különösen érdekes az a tény, hogy a Myxobo-
lus toyamai-t, a Dactylogyrus extensus-t, valamint
az Atractolytocestus huronensis-t Amerikában ész-
lelték elsô ízben. A közhiedelem úgy véli, hogy a
pontyot európai telepesek vitték be, és honosítot-
ták meg Amerikában. Eredményeink arra utal-
nak, hogy az európai telepesek mellett japán és
kínai bevándorlók is hozzájárultak a ponty ameri-
kai meghonosításához, mivel ez a két Európában
az-idôben még nem honos parazita csak a Távol-
Keletrôl kerülhetett be az új kontinensre.

Végezetül felhívom kollegáim figyelmét arra,
hogy két éve egy új, Kolozsváron szerkesztett, angol
nyelvû ichthyológiai folyóirat [Aquaculture, Aquari-
um, Conservation & Legistlation International 
Journal of the Bioflux Society, (AACL BIOFLUX)] je-
lent meg. Ha valakit a jelen cikkemben közölt rövid
beszámolón kívül a témához tartozó táblázatok és
hivatkozások is érdekelnének, azokat a fenti folyó-
iratban „Data on the parasite fauna of the Europe-
an common carp Cyprinus carpio carpio and Asian
common carp Cyprinus carpio haematopterus sup-
port an Asian ancestry of the species” címen meg-
jelent közleményemben megtalálhatja.
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Az utóbbi idôkben örvendetesen megszapo-
rodtak a halfaunisztikai vizsgálatok hazánk-
ban. Ezek célja nem csupán a fauna faji ösz-

szetételének és a fajok gyakorisági viszonyainak a
leírása, feladata az ezekben bekövetkezô tendenci-
ózus változások kimutatása is. Új fajok megjelené-
se esetén nyilvánvaló a változás ténye, annak el-
döntéséhez azonban, hogy egy faj állománycsökke-
nése túllépi-e a szokásos populációdinamikai inga-
dozások mértékét, hosszabb idôszakot kell figye-
lembe venni. Ebben segíthet a korábbi vizsgálati
eredményeket bemutató szakirodalom ismerete.

Hazai halfaunánk jelenkori képét – számos kollé-
ga észleléseit és publikációit felhasználva – mintegy
25 éves idôszak adatai alapján vázolta fel egy 1997-
ben és egy 2004-ben megjelent kötetünk. Ez az idô-
tartam némi távlatból isszatekintve is elegendônek
tûnik, ám ahhoz, hogy egy fajt eltûntnek minôsít-
sünk, legalább 50 évnek kell eltelnie az utolsó észle-
lésétôl. Ez indokolja, hogy dolgozatunkban az utóbbi
50 év faunisztikai közleményeit vettük figyelembe. 

Ebbe a válogatásba csak azokat a publikáció-
kat vettük be, amelyek – legalább részben – a je-
lenlegi határainkon belüli víztestekre vonatkoz-
nak. Mivel a történetiséget kívántuk hangsúlyoz-
ni, a forrásmunkákat dekádokba csoportosítva,
kronologikus sorrendben közöljük. Az egyes éve-
ken belül azonban – az idôpontok bizonytalansá-
ga miatt – a szerzôk alfabetikus sorrendje a ren-
dezô elv. A Halászatban az érintett idôszakban
megjelent közleményeknél a folyamatos kötetszá-
mot követôen zárójelben megadtuk az 1954-1990
között alkalmazott kötetszámozást is. Bízunk ben-
ne, hogy összeállításunk hasznos segítôje lesz fa-
unisztikai kutatóink munkájának. Megjegyezzük
azonban, hogy már készülôben van egy lényege-
sen bôvebb, alfabetikus bibliográfia, amely a kez-
detektôl veszi számba az idevágó publikációkat,
és figyelmet szentel a hazánkkal szomszédos te-
rületek halfaunisztikai irodalmának is.
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50 éve írtuk

AHalászat 1959. októberi számá-
ban érdekes témáról ír Vásárhe-
lyi István „Amikor a ponty foga

fáj” c. cikkében. Fényképekkel illuszt-
rált írása szerint rejtett betegségre buk-
kant, amikor más irányú tanulmányai-
hoz 1331 db torokfogat vizsgált meg. (Itt
feltételezhetôen azokra a vizsgálatokra
utalt, amelyek eredményeként kidol-
gozta és publikálta a pontyfélék garat-
fog alapján történô meghatározásának
nemzetközileg is egyedülálló módsze-
rét.) Idézzük írását:

„A 860 db tógazdasági ponty közül
448 db-on (52%), a 471 db természetes ví-
zibôl pedig 24 db (5%) fogszuvasodást
találta. Ezt a betegséget sem a hazai, sem
a külföldi irodalom eddig még nem is-
mertette. Pedig ha elhatalmasodik, az ál-
lományban számottevô súlycsökkenést
okozhat. Nagyon valószínû és gyakorlati
tapasztalatom is meggyôzött arról, hogy
a szuvas fog éppen úgy fájhat a ponty-
nak, mint más gerinceseknek. A betegség
föllépésekor ui. a fogban lévô állomány
gennyesedik el. Ez feltétlenül fájdalmat
okoz, a rágást is gátolja. A táplálkozásra
szintén kihat, mert kezdeti szakában csak
idôszakonkint, de elhatalmasodva már
az állandó táplálék fölvételt is akadá-
lyozza. S ennek nagyfokú leromlás, sôt el-
hullás is következménye lehet.”

Leírja ezt követôen egy ikrás ponty
többéves megfigyelését, amely során az
1932-ben még 8,5 kg-os hal fokozatosan
elvesztette szaporodóképességét és test-
súlyát, majd 1938-ban, elpusztulásakor
már csak 5 kg-os volt. Az utolsó idôszak-
ban már nem kereste fel az etetôhelyet,
a befolyó oxigéndús vizébe húzódott, fe-
jét gyakran a kövekhez dörzsölte. A bon-
colás során a szerzô azt állapította meg,
hogy a két torokfog gennybe volt ágyaz-
va, jobb oldalán 3, bal oldalán 2 ép fog-
gal. Az elhullás a táplálék felvételének
hosszú ideig való szüneteltetése követ-
keztében fellépett, teljes leromlás volt és
valószínûleg a genny felszívódása utáni
általános mérgezés.

„Ezután már több figyelmet szentel-
tem a betegség tanulmányozására. Ha kis
állományomban elôfordult idôszakonkint
táplálkozást beszüntetô és soványodó
egyed, azt mindig felboncoltam. Ezeken

minden esetben megtaláltam a fogszút.
Lefolyását is figyelemmel kísértem. A fog -
bélben gennyesedés lép fel. Ez kifelé ha-
ladva, a fog zománc-, vagy csontállomá-
nyát átfúrja. A fog falát elvékonyítja úgy,
hogy az a rágástól összeroppan. A szilán-
kok egy idô múlva kilökôdnek, amikor
gyógyulás is bekövetkezhet. Legtöbb eset-
ben azonban az összeroppant fog helyén
tályog képzôdik, s a környezô fogak is to-
vább romlanak. Ez a folyamat lehet gyors
lefolyású is, de eltarthat évekig is. Termé-
szetesen ez idô alatt az állat rosszul, majd
késôbb egyáltalán nem is táplálkozik, míg
végül elhull.”

A cikk egy természetes vízbôl szár-
mazó ponty esetével folytatódik: „Ezt a
0,25 kg-os, 36 cm hosszú pikkelyes pontyot
egy tiszai származású, 22 kg-os harcsa
gyomrából vettem ki. A baloldali fogak
közül egy már beteg volt. A tanulság ebbôl
egyrészt az, hogy a betegség már fiatal
korban felléphet. Másodsorban pedig ma-
gyarázatát kaptam a természetes vízi 5%-
os elôfordulásnak. Itt ui. a betegek legna-
gyobb részét a ragadozók eltüntetik, ami-
vel az egyes betegségek tovaterjesztését,
vagy kifejlôdését akadályozzák.”

(Vásárhelyi István (1890-1968) Her-
man Ottó tanítványának és követôjének
vallotta magát, és valóban a nagy elôd-
höz hasonlóan színes egyénisége volt a
magyar halászat történetének. Nevéhez
fûzôdik 1933-ban a lillafüredi pisztrán-
gos gazdaság alapítása, amelyet élete
végéig vezetett. Természettudós volt a
szó legjobb értelmében. A halakon kí-

vül elsôsorban a csigák, kétéltûek, hül-
lôk, madarak és kisemlôsök szerepeltek
tudományos repertoárjában. „Modern”
módszereket nem alkalmazott, keveset
kísérletezett, alaposan vizsgált és meg-
figyelt – éles szemmel. Példaképéhez
hasonlóan fontosnak tartotta, hogy
eredményeit, következtetéseit a nagy-
közönség is megismerje. Herman Ottó
a madarak hasznáról és káráról, Vásár-
helyi István ezt követve a kétéltûek, a
hüllôk és a vademlôsök hasznáról és
káráról írt sikeres könyvet. A magyar
halászat könyvtárát a Magyarország
halai írásban és képekben, a Pisztráng-
tenyésztés és a Harcsa címû kötetekkel
gazdagította, amelyek kivételesen ere-
deti, értékes munkák. Sokat publikált a
Halászatban és több száz cikket jelente-
tett meg a legkülönbözôbb olyan lapok-
ban is, amelyek nem szerepelnek sem
bibliográfiákban, sem napjaink interne-
ten elérhetô folyóirat tartalomjegyzék
feldolgozásaiban. Gyûjteményei nagy-
részt a miskolci múzeumba kerültek.
Életmûvének teljes körû felkutatásával
és értékelésével még adós az utókor.) 

A halastavi iszapfeltárás 50 évvel
ezelôtt továbbra is téma volt a Halászat
hasábjain. A novemberi számban Do-
bos Alajos gépészeti és hidraulikai
szempontból foglalkozott a Veszprémi-
féle iszapkultivátor gyakorlati alkalma-
zási lehetôségéhez.

A decemberi lapszámban érdekes
rövid hír jelet meg a sima tok (Acipenser
nudiventris) 1959-ben fogott példányai-
ról: „Ez év nyarán Hódmezôvásárhely
közelében három ízben került elô halfa-
unánk e ritka képviselôje. Az elsôt – 30
cm-es darabot – Bakos János saséri ré-
vész kecsegézô horoggal fogta s Saséri-
rezervátum magasságában 1959. június
14-én. A második, mintegy 15 kg-os pél-
dány Lúdvárnál, Sasértôl 3 km-re, délre
került hálóba. A harmadikat ismét Ba-
log János (!) fogta horoggal, ugyancsak
a Sasérnél, 41 cm-es nagyságban, ez év
szeptember 11-én.” Nem tudjuk tehát
teljes biztonsággal, hogy Bakos János
vagy Balog János volt a tájékozott ré-
vész, aki ilyen kis méretben is megkü-
lönböztette a kecsegétôl a sima tokokat. 

Dr. Pintér Károly
Karikatúra a Halászat 
1959. októberi számából



A FOLYAMI GÉB 
(NEOGOBIUS FLUVIATILIS) TERJEDÉSE 
A ZAGYVA VÍZRENDSZERÉBEN

Nincs pontos adatunk arról, hogy a Tiszában
délrôl észak felé nyomuló folyami géb mikor je-
lent meg a Zagyvában, az azonban tény, hogy a
folyó Jásztelekig terjedô, mintegy 50 kilométeres
alsó szakaszán 2004-ben már jelen volt. A követ-
kezô évben mindössze 6 kilométert haladt fölfelé,
így csupán a közeli Jászberényig jutott, ám 2006-
ban már a zagyvabeli lelôhelytôl 30 kilométerrel
följebb, a Tarnába torkolló Bene-patak Ludas föl-
ötti szakaszáról került elô. 

Lehetséges, hogy ezt a jelentôs távolságot is a
saját erejébôl küzdötte le néhány nekilódult pél-
dány, de nem zárható ki az emberi közremûködés
sem (pl. véletlen behurcolás a közelben lévô Mar-
kazi-tározóba). A humán hatás mellett szól, hogy
terjedése a Tarna vízrendszerében ugyanúgy alul-
ról fölfelé haladva folytatódott, mintha a Ludas föl-
ötti állomány ott se lett volna. Így 2007-ben a Tar-
nának csak a legalsó 5 kilométeres szakaszán ész-
leltük, majd 2008-ban további 7 kilométerrel föl-
jebb, Tarnaörsnél mutattuk ki. A Bene-patak tor-
kolati (nagyfügedi) részén 2009-ben került elô, e
fölött Ludasig hiába kerestük, pedig utóbbi helyen
az állomány idôközben fölszaporodott. Ugyanakkor
a Gyöngyös-pataknak nemcsak a Tarnától 4 kilo-
méterre esô viszneki, hanem a 15 kilométerre lévô
vámosgyörki szakaszán is megjelent.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a terjedés
folyamata emberi közremûködés nélkül is elkép-
zelhetô. Nem kizárt ugyanis, hogy a halaknak egy
„vállalkozó szellemû” kis csapata elôresietve,
akár több tíz kilométerrel följebb foglal magának
alkalmas élôhelyet, míg az állomány zöme hátra-
marad, és csak késôbb, a populációs nyomás által
kényszerítve, évente néhány kilométert megtéve,
lassabban halad az „elôôrs” nyomában. 

Különösnek tûnhet, hogy amíg az utóbbi négy
év során a folyami géb jelentôs teret hódított a
Tarnában és mellékpatakjaiban, a Zagyvában
nem tudott följebb jutni. Ennek magyarázata a
jászberényi keresztgát lehet, amely – mint fény-
képünk is mutatja – komoly akadály a hosszirá-
nyú átjárhatóság útjában. Létezik ugyan a folyó-
nak egy mellékága, a Városi-Zagyva, amelyen át
elvileg megkerülhetô lenne a gát, de a gyakorlat-
ban ez sem funkcionál, mert benne szennyvízdu-
gó akadályozza a halak felúszását. Hiába jelent
meg az alsó szakaszán 2007-ben a folyami géb,
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A Magyar Haltani Társaság hírei

Folyami géb a Gyöngyös-patak viszneki szakaszáról
(Szepesi Zsolt felvétele)

A Zagyva hosszirányú átjárhatóságát akadályozó
keresztgát Jászberénynél (Harka Ákos felvétele)
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följebb jutni nem tudott, napjainkra pedig a foko-
zottabb szennyezettség miatt már el is tûnt belô-
le. Az ilyen akadályok ideig-óráig visszatartják az
invazív fajokat, s ezzel olyan látszatot kelthetnek,
mintha hasznosak lennének, összességében azon-
ban negatív hatást gyakorolnak a folyó élôvilágra,
mert akadályozzák a vízi élôlények szabad ván-
dorlását, ami pedig számos fajnál elôfeltétele a si-
keres szaporodásnak.

Szepesi Zsolt, Harka Ákos

KÜSZDOMOLYKÓK 
(ALBURNUS ALBURNUS X SQUALIUS
CEPHALUS) A HEVES MEGYEI 
GYÖNGYÖS-PATAKBAN, A ZAGYVÁBAN, 
A SAJÓ ÉS A HERNÁD MENTÉN

A Halászat 2009. évi 2. számában bemutatott,
küsz anyától és domolykó apától származó küszdo-
molykó elsô hazai bizonyító példányai a Tarnából
származtak, ezért nem meglepô, hogy a Tarnába
torkolló Gyöngyös-patakban is megtalálható. Az sem

meglepô, hogy 2009. május 1-jén egyszerre 8 má-
sodnyaras példány került elô a patak Vámosgyörk
melletti szakaszán, hiszen egyetlen pár összeívása is
igen sok utódot eredményezhet. Mindenesetre a fo-
gott példányok újabb adatokkal gazdagították a faj-
hibridre vonatkozó eddigi ismereteinket.

A hátúszó osztott sugarai-
nak a száma, amely az eddig
vizsgált 4 példánynál – a szü-
lôfajokéval egyezôen – stabi-
lan 8 volt, most egy esetben 9-
nek mutatkozott. Ugyanennél
a példánynál az anális úszó el-
ágazó sugarainak a száma is
szokatlanul nagy volt (17),
míg a többieknél 11 és 13 kö-

zött változott (utóbbiak átlaga: 11,6). Az oldalvo-
nal pikkelyeinek a száma kevéssé variált: 45 és 47
között változott, az átlag 46. 

A garatcsont alakja a két szülôfaj közötti átme-
netet mutatta, és bár zömöksége inkább a domoly-
kóéhoz tette hasonlatossá, az ívén megfigyelhetô
két töréspont (az ábrán nyilak jelölik) a küszre jel-
lemzô. A fogképlet 5,2–2,5 és 5,2–1,5 volt, a na-
gyobb fogak rágófelületének a széle – ugyancsak a
küszéhez hasonlóan – enyhén csipkézett.

2009 májusát követôen a Zagyvában (Szentlô-
rinckáta, 2009. augusztus 6., 2 példány) és a Her-
nádba torkolló Bélus-patakban is megtaláltuk a
küszdomolykó (Méra, 2009. június 13., 1 példány),
a Tarnából pedig a Tarnaméra és Kápolna közti
15 folyam-kilométeres szakasz 11 mintavételi he-
lye közül 5 esetben került elô, összesen 7 példá-
nya. Korábban (2005. június 21.) a Sajóba ömlô
Hejô–Szarda-övcsatorna torkolatában is megtalál-
tuk, tehát a hibrid lényegesen gyakoribb és elter-
jedtebb vizeinkben, mint ahogyan korábban gon-
doltuk.

Harka Ákos, Szepesi Zsolt

A Heves megyei Gyöngyös-patak Visznek határában
(Harka Ákos felvétele)

Egyre több vizünkbôl kerül elô a küszdomolykó 
(Harka Ákos felvétele)

Hálószaküzlet
Kiváló minôségû skandináv 

húzó-, illetve dobó-, 
eresztôhálók, profi halász -
ruhák, valamint varsák 

értékesítése kedvezô árakon.

Cserháti Zoltán
Telefon: 06-20-346-6648



Heves Megyei Hírlap:
„Újabb árvíztározók: két
Velencei-tó a Tiszánál”.

Szabó Imre környezetvédelmi és
vízügyi miniszter letette a Nagy-
kunsági és a érintô Hanyi-
Tiszasûly-i árapasztó tározók
alapköveit, ezzel megkezdôdik a
Vásárhelyi-terv két újabb tároló-
jának építése a Tisza középsô
szakaszán. Rendkívüli árhullám
esetén a két tározó 350 millió
köbméter – két Velencei-tónyi –
vizet lesz képes befogadni, és a
már átadott tiszaroffival együtt
60-70 centiméteres vízszint-
csökkentést tesz lehetôvé
Csong rád és Kisköre között. A
három létesítmény ezzel 570
ezer ember és 660 ezer hektár
földterület árvízi biztonságát
növeli. A két beruházás több
mint 32 milliárdba kerül, uniós
támogatással valósul meg, befe-
jezésük 2012 tavaszán várható.
A töltés koronán üzemi utat ala-
kítanak ki, ami kerékpározásra
is alkalmas lesz.

* * *

„Tavak vidéke lesz a Tisza
mente” – Új Hírnap. Öt Velen-
cei-tó hullámzik majd Tiszasüly
határában. Fél méterrel csök-
kenhet a Tisza teljes hazai hosz-
szán az árvízszint, ha elkészül a
Vásárhelyi-terv elsô ütemében
tervbe vett két tározó. Kettôt, a
cigándit és a tiszaroffit már át-
adták. Hajlamosak vagyunk el-
felejteni, milyen nagy veszély az
árvíz, pedig hazánkban 30%-kal
nagyobb területet fenyeget,
mint Hollandiában. Az árvízi
biztonság gazdasági kérdés is.
Ezt is mérlegelik döntéseiknél a
befektetôk – mondta Kóthay
László. A vízügyi szakállamtit-
kár arra hívta fel a figyelmet,
hogy a tározók építése csak
egyik eleme a Vásárhelyi-terv-
nek. Az árvízi biztonság megte-
remtése érdekében tovább foly-
nak a töltés-megerôsítések, hul-
lámtér-rendezések is. Ez utóbbi
például 10 milliárdos fejlesztést
jelent a Kisköre és Szolnok kö-
zötti szakaszon. Hazai források
mellett pedig mind inkább az

uniós támogatások kerülnek el-
ôtérbe. Ám a brüsszeli malmok
is lassan ôrölnek. Hosszú vizs-
gálódás, mérlegelés után csak
tavasszal bólintott rá az unió is a
tervekre. A másik Hány-Tisza-
sülyi árapasztó Jász-Nagykun-
Szolnok és Heves megye terüle-
tén helyezkedik el, Tiszasüly,
Jászkisér és Pély településeket
érinti majd. De korszerûsítik a
vízelvezetô és öntözôcsatorná-
kat is. Ezzel újabb jelentôs lé-
pést teszünk a Tisza völgyében
lévô másfél millió ember árvíz
biztonságáért – hangsúlyozta
Szabó Imreminiszter, miközben
kiemelte: szeretnék elérni, hogy
a foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében a közmunka progra-
mot kiterjesszék a tározók épí-
tésére és a kapcsolódó települé-
si fejlesztésekre. Az érintett te-
lepüléseken különösen fontos a
csapadék- és belvízelvezetô há-
lózat fejlesztése, a szennyvízcsa-
torna és szennyvíztisztító tele-
pek megépülése. Az önkor-
mányzatok és társulásaik az 
európai uniós fejlesztésekhez
szükséges saját források kiegé-
szítésében az EU Önerô Alap
forrásaira pályázhatnak.

* * *

„Árvizek hatása az élôvilág-
ra” a címe a Kisalföld aktuális
témájának. Napjainkban is Ma-
gyarországon jócskán okoznak
gondokat az árvizek a folyók
mentén élôknek. A hírekben ál-
talában a mezôgazdaság kárai
szerepelnek, arról kevés szó
esik, hogy milyen hatással van
az árvíz az élôvilágra. A XIX.
századi nagy folyószabályozások
elôtt a folyóknak hatalmas árte-
rük volt, amelyeket az áradó
vízrendszeresen elborított. Élô -
világuk is ehhez alkalmazko-

dott, régi leírások szerint hihe-
tetlen gazdag növény együtte-
sek, halak, madarak tömegei él-
tek az ártereken. Akkoriban az
árvizek is alacsonyabban tetôz-
tek, mert vizük az ártéren szét-
terült, gyorsabban levonult. Így
nem jelentett olyan megpróbál-
tatást az élôvilág számára, mint
ma. A ma már töltések közé szo-
rított folyók árvizei magasabb
vízszint mellett, hosszabb ideig
tartanak, így több veszély fenye-
geti az árterületen élôket. Az er-
dészek számára is fontosak az
árvizek, hiszen sok kártevô el-
pusztul ilyenkor. Az emlôsök kö-
zül az erôsebbek, a menekülô-
képesebbek kiválasztódnak, ami
a vadgazdálkodásnak hasznos is
lehet. A talajon fészkelô mada-
rak nagy része kipusztul, elre-
pül, a fészek marad és megsem-
misül. A rendszeresen ismétlôdô
árvizek hozzátartoznak a hul-
lámterek élôvilágának éves rit-
musát jelentô tényezôkhöz. Ha
elmaradnak, az legalább akkora
gondot jelent, mintha gyakran
és hosszasan jelentkezik.

* * *

Veszprémi Napló: „Nem kell
a busa” címen ad információkat.
A horgászok által szidott busákat
1963-ban hozták be hazánkba. 
A Balaton teheneinek aposzt -
rofált halakat 1972-ben helyez-
ték ki a magyar tengerbe. Ha
ezek az uszonyosok horoggal is
foghatók lennének, kisebb lenne
a pecások ellenérzése velük
kapcsolatban. A busa horogra
nem megy, ha igen, akkor meg
olyan nagy, hogy kiemelni alig
lehet. A busa gyorsan nô a Bala-
tonban a táplálékbôség miatt.
Bár újabb telepítés évtizedek óta
nincs, a növekedése gyorsabb,
mint a kihalászása, ezért az ál-
lománya ma is jelentôs. A Bala-
toni Halgazdálkodási Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója, Varga
László elmondta, hogy a tó vizé-
nek felmelegedésével csökkent
a busafogás, de reméli, hogy az
ôszi lehûléssel, egészen a befa-
gyásig halászhatnak több siker-
rel, azaz apaszthatják a Balaton
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busaállományát, ami ugyan itt
nem szaporodik, telepítés, pótlás
nincs, de az egyedi növekedés, a
módszeres apasztást szükséges-
sé teszi. Feltehetôen akár évtize-
dekig is eltarthat a teljes busaál-
lomány lehalászása.

* * *

Magyar Nemzet: „Filézik a
Balatont?” Privatizálnák a halá-
szatot, elherdálnák a tógazdasá-
gokat. Hogy mi lesz a Balaton
halutánpótlását biztosító tógaz-
daságok sorsa? Korábban úgy
tûnt, a Nemzet Vagyonkezelô le-
állítja a privatizációt, a tó kör-
nyékén élôk tiltakozását kiváltó
magánosítási pályázatot eddig
még nem érvénytelenítették.
Suchman Tamás, a Balatoni Fej-
lesztési Tanács elnöke, MSZP-s
országgyûlési képviselô is a hat
halastó és a feldolgozó eladásá-
nak felfüggesztését kérte. Ka-
marás Miklós, a Nemzeti Va-
gyonkezelô Zrt. vezetôje el-

mondta, hogy a pályázat kiírása-
kor még nem voltak ismertek a
magánosítással kapcsolatos ag-
gályok. A tóparti önkormányza-
tok már korábban is törekedtek
arra, hogy a helyi közösségek
tulajdonába kerüljön a tavi ha-
lászat. Balázs Árpád, siófoki pol-
gármester, a tóparti önkor-
mányzatokat összefogó Balatoni
Szövetség elnöke szerint óriási
veszteség lenne a Balatonnak,
ha az ivadéknevelés céljait szol-
gáló tógazdaságok nem marad-
nának a részvénytársaság tulaj-
donában. Kijelentette: nemcsak
vagyont veszít a balatoni halá-
szat, hanem piacot is. Gönczy
János – 1993–2003. között volt
vezérigazgató szerint: félô, hogy
a minôségileg megbízható tó-
gazdasági háttér feladásával a
jövôben kétes minôségû ivadék
kerül a Balatonba. A halnevelôk
jövendô tulajdonosai ugyanis
nem lesznek érdekeltek a tó hal-
állományának minôségi után -

pótlásában, ôk csak mennyiségi
igényt elégítenek ki. A minôség-
be bele tartozik a jó kondíció és
egészségi állapot is.

* * *

Népszava: „Kellett egy non-
profit társaság a Balatonra.”
Oszkó Péter, a pénzügyi és Sza-
bó Imre, a környezetvédelmi és
vízügyi tárca vezetôi voltak ven-
dégei a Balatoni Fejlesztési Ta-
nács (BFT), a Balatoni Regioná-
lis Idegenforgalmi Bizottság és a
Balatoni Szövetség együttes ülé-
sének. Suchman Tamás, a ta-
nács elnöke elmondta: fontos,
hogy a halállomány kezelôi ne a
profitot nézzék, hanem legyen a
Balatonon egy nonprofit társa-
ság, ahol az ökológiai egyensúly
fenntartása a fô cél – ez még
szeptemberben meg is alakult -,
leválva a Balatoni Halászati Zrt-
rôl. 

Dr. Dobrai Lajos
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2009. október 11-én má -
sodjára került sor a Hal-
barát Víz címek átadásá-
ra, melynek festôi hely-
színéül a díjazott György -
víz és Arany sziget hol-

tágszakaszok (Csongrád, Kisrét) szolgáltak.
Az országos hatókörû Halbarát Víz Programot

2008-ban indította el a Tavirózsa Környezet- és
Természetvédô Egyesület (www.tavirozsa-egye-
sulet.hu) az Ökotárs Alapítvány támogatásával. A
program célja a természetvédelmi és ökológiai ér-
dekek érvényesítése a magyarországi horgászati
hasznosítású állóvizek kezelésében, a jó ökológiai
állapot eléréséért, illetve megtartásáért. A címre
beérkezett pályázatokat egy 11 tagú szakértôi bi-
zottság bírálja el. A szigorú ökológiai és horgász-
víz kezelôi feltételeknek 2008-ban két benevezô
élôhely felelt meg: a Marótzugi-holtág (Gávaven-
csellô község, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye) és
a Tótszerdahelyi Kavicsbánya-tó (Zala megye;
honlap: www.partizanhe.mlap.hu).

2009-ben az alábbi három víz kapta meg a ran-
gos címet: 

Györgyvíz, Aranysziget
(Csongrád, Kisrét)
Kezelô: Csongrádi Sporthor-
gász, Környezet- és Természet-
védô Egyesület
(6640 Csongrád, Justh Gy. u. 2/b;
http://www. csongradisporthor-
gas. gportal.hu/)

Deseda-tó (Kaposvár)
Kezelô: Horgász Egyesületek
Somogy Megyei Szövetsége
(7400 Kaposvár, Füredi u. 18.;
www.deseda.eu)

Gyálai Holt-Tisza (Fehérpart-
Szilvás; Szeged-Szentmihály-
telek)
Kezelô: Szegedi Herman Ottó
Horgászegyesület
(6725 Szeged, Szentháromság u.
63.; honlap: www.hohe.hu)

Ezen vizek hasznosítása során kiemelt szem-
pont a jó ökológiai állapot fenntartása, mellyel
példát állítanak más horgász szervezeteknek. 

A legmagasabb pontszámot az ún. „bölcs haszno-
sítású”1 csongrádi holtág nyerte el, mely az elis-
merô oklevélen kívül 100 000.- Ft értékû termé-
szetvédelmi célú támogatással (törpeharcsa csap-
da készítése) és a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. jó-
voltából 150 000 db. elônevelt nyurgaponty ivadék
(hortobágyi tájfajta) adományozásával járt (a te-
lepítést 2010 tavaszára tûzték ki). Az elismert
szervezetek a Halbarát Víz logót a vízparton, kü-
lönbözô kiadványokon, horgászpólókon használ-
hatják, mely plusz vonzerôt jelent a természetes
vizeket kedvelô horgászok számára.

Az elmúlt két év tapasztalata alapján elmond-
ható, hogy a pályázók a természetvédelmi szem-
pontokat szem elôtt tartják a vizek kezelése során,
ugyanakkor hiányos az ismeretük például a vé-
dett vízi, vízparti növényfajok tekintetében. Ezen
növények jelenléte/hiánya ugyanakkor jól indi-
kálja a víz ökológiai állapotát, mely támpontot ad
a pályázatokat értékelô szakmai bizottságnak.

A Halbarát Víz cím újabb, 2010. évi pályázati
kiírása elôre láthatóan áprilisban fog megjelenni.
Érdemes lesz jövôre is pályázni, mert minden
nyertes a médián keresztül országos nyilvánossá-
got kap, és a legjobb állapotú vizet ismét külön
fogja díjazni a bizottság!

Tatár Sándor

Átadták az új Halbarát Víz címeket

1 Bölcs hasznosítású holtágak: ezeknek a holtágaknak egy része, vagy szakasza kiemelkedô természeti értéket képvisel, ugyan-
akkor különbözô hasznosítási formák – erôs jogszabályi megkötésekkel, az úgynevezett „bölcs hasznosítás” elve alapján – 
engedélyezett.

Veszprém Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóság

PÁLYÁZATOT   H IRDET

A HENYEI-TÓ (Balatonhelye 021/2. hrsz.)

MAGYAR ÁLLAMOT ILLETÔ 

HALÁSZATI JOGÁNAK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A pályázat részletes kiírását, jogszabályi feltételrendszerét tartalma-
zó dokumentum, 5.000,- Ft díj ellenében átvehetô a Veszprém Me-
gyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igaz-
gatóság Vadászati és Halászati Osztályán (Veszprém, Jutasi u. 10.)

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. 03. 15.

Tel.: 88/580-440
30/311-0641

Üi.: Péter György halászati fôfelügyelô
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2009/746/EK A Bizottság határozata (2009. október 9.) a tag-
államok 2009. évi halászati ellenôrzési, vizsgálati és felügye-
leti programjaihoz való közösségi pénzügyi hozzájárulásról 

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L267, 2008. október 10. 20.
oldal

2009/776/EK A Bizottság határozata (2009. október 16.) a
Grönlandról származó elkészített vagy kon zervált homoki gar-
nélarákra és fûrészes garnélarákra vonatkozó származási sza-
bályok tekintetében a 2001/822/EK tanácsi határozattól való el-
térésrôl 

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L275, 2008. október 21. 51.
oldal

A Bizottság 1010/2009/EK rendelete (2009. október 22.) a
jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat meg-
elôzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló
közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK ta-
nácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L280 2008. október 27. 5. oldal

2009/811/EK A Bizottság határozata (2009. október 2.)
egyes tagállamoknak a halászati adatok gyûjtésére, kezelé-
sére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjaihoz a
2009. évben nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról Hi-
vatalos Lap, 52. évfolyam, L289 2009. november 5. 16. oldal

A Tanács 1062/2009/EK rendelete (2009. október 26.) az
egyes halászati termékekre vonatkozó autonóm közösségi
vámkontingensek 2010 és 2012 közötti idôszakra történô
megnyitásáról és kezelésérôl és a 824/2007/EK rendelet ha-
tályon kívül helyezésérôl

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L291 2009. november 7. 8.
oldal

A Tanács 1212/2009/EK rendelete (2009. november 30.)
bizonyos halászati termékek irányadó árának és közösségi
termelôi árának a 2010-es halászati évre vonatkozó, a
104/2000/EK rendelet szerinti meghatározásáról

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L327 2009. december 12. 1.
oldal

2009/951/EU A Bizottság határozata (2009. december 14.)
a kéthéjú kagylók, tüskésbôrûek, zsákállatok, tengeri haslábú-
ak és halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik
országok és területek jegyzékének létrehozásáról szóló
2006/766/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L328 2009. december 15. 70.
oldal

2009/977/EU A Bizottság határozata (2009. december 16.)
a halászati ellenôrzés, vizsgálat és felügyelet területét érintô
bizonyos projektek keretében felmerült tagállami kiadások-
hoz nyújtandó 2009. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról 

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L336 2009. december 18. 42.
oldal

A Bizottság 1257/2009/EU rendelete (2009. december 15.)
a közös halászati politika megfigyelési és ellenôrzési rend-
szereinek megvalósítása során felmerült tagállami kiadások
tekintetében a 861/2006/EK rendelet végrehajtására vonat-
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló 391/2007/EK
bizottsági rendelet módosításáról

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L338 2009. december 18. 22.
oldal

2009/988/EU A Bizottság határozata (2009. december 18.)
a Közösségi Halászati Ellenôrzô Hivatalnak bizonyos, az
1005/2008/EK tanácsi rendelet szerinti feladatok ellátására
való kijelölésérôl 

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L338 2009. december 18.
104. oldal

A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.)
a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító kö-
zösségi ellenôrzô rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK,
a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/
EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK
rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/
EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezésérôl

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L343 2009. december 22. 1.
oldal

A Bizottság 1276/2009/EU rendelete (2009. december 22.)
a 2010. halászati év során a piacról kivont halászati termékek
tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó
elôleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzí-
tésérôl

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L344 2009. december 23. 10.
oldal

A Bizottság 1277/2009/EU rendelete (2009. december 22.)
a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt ha-
lászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2010.
halászati évre történô rögzítésérôl

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L344 2009. december 23. 12.
oldal

A Bizottság 1278/2009/EU rendelete (2009. december 22.)
az egyes halászati termékekre vonatkozó magánraktározási
támogatás összegének a 2010-es halászati évre történô rög-
zítésérôl

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L344 2009. december 23. 22.
oldal

A Bizottság 1279/2009/EU rendelete (2009. december 22.)
az egyes halászati termékekre vonatkozó átviteli támogatás
és átalánytámogatás összegének a 2010. halászati évre törté-
nô rögzítésérôl

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L344 2009. december 23. 23.
oldal

A Bizottság 1280/2009/EU rendelete (2009. december
22.) az egyes halászati termékekre vonatkozó referenciaár-
aknak a 2010. halászati évre történô rögzítésérôl

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L344 2009. december 23. 25.
oldal

A Bizottság 1281/2009/EU rendelete (2009. december
22.) a 104/2009/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felso-
rolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2010-es
halászati évre történô rögzítésérôl

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L344 2009. december 23. 29.
oldal

A Bizottság 1282/2009/EU rendelete (2009. december
22.) a feldolgozott halak tömegének élôtömeggé történô át-
számításánál alkalmazandó közösségi átváltási együtthatók
megállapításáról szóló 409/2009/EK rendelet módosításáról

Hivatalos Lap, 52. évfolyam, L344 2009. december 23. 31.
oldal

EU ha lá sza ti jogszabályfigyelô
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CSÖKKENÔ PANGAÁRAK. Viet-
nam 2009 elsô nyolc hónapjá-
ban 334 ezer tonna harcsafélét
exportált mintegy 737 millió
USD értékben, ezzel az ered-
ménnyel ez az ágazat került el-
sô helyre a vízi élelmiszert ex-
portáló ágazatok közt. Az egész
éves export a várakozások sze-
rint eléri az 1,4 milliárd USD-t.
A panga (Nálunk a kereskedel-
mi forgalomban gyakrabban
szerepel pangassius néven –
szerk. megj.) export a piacok
többsége esetében növekedôben
van, kivétel ez alól Oroszország,
ahol a médiumok arról tájékoz-
tattak, hogy a Vietnam nem biz-
tosítja a termékek megfelelô
minôségét. Ennek ellenére
szeptembertôl kezdôdôen Orosz -
ország is engedélyezte 10 ezer
tonna bevitelét. Az év elsô nyolc
hónapjában a vietnami terme-
lôk 457 ezer tonna pangát ha-
lásztak le, ami 13,5 %-os emel-
kedést jelent az elôzô év hason-
ló idôszakához képest. A Me-
kong-deltában 15 %-kal, 5154
hektárra nôtt a pangatermelô
halastó terület. Vietnam 110
üzemében folyik haltakarmány-
gyártás, évi 4,3 millió tonnás
mennyiségben. 88 olyan üzem
van, amely a panga részére állít
elô takarmányt.  Tekintettel a
várható kedvezô termelési ered-
ményekre, a jelentôs készletek-
re és az egyes piacokon csökke-
nô árakra a feldolgozó üzemek

0,75–0,87 USD/kg-ra csökken-
tették áraikat. Az Európai Unió-
ban az átlagos árak 2,63
USD/kg-ról 2,47 USD/kg-ra
csökkentek. Az alacsony árak-
nak kettôs hatása lehet. Egy-
részt csökkenthetik Vietnamban
a termelést, másrészt Európá-
ban, ahol a panga általánosan
elfogadottá vált, növekedhet a
kereslet. A jelenlegi alacsony
árak elôsegíthetik a halfaj ex-
panzióját a kelet-európai piaco-
kon. Eurofish Magazine, 5/2009.

* * *

A LEGNAGYOBB PISZTRÁNG-
TERMELÔK. Az Európai Akva-
kultúrás Termelôk Szövetsége
(FEAP) adatai szerint 2008-ban
legnagyobb adagospisztráng-
termelôk a következô országok
voltak: Törökország 38, Dánia
26, Franciaország 25, Németor-
szág 23, Spanyolország 20, Len-
gyelország 18 és az Egyesült Ki-
rályság 10 ezer tonnával. Il Pesce,
5/2009

* * *

MEDENCÉS SÜLLÔNEVELÉS
FEJLESZTÉSE. A süllô népesítô
anyagának recirkulációs me-
dencékben történô elôállítása
új, nehéz, de állandóan tovább-
fejlesztett eljárás. Az eddigi vizs-
gálatok szerint a sikert megha-
tározó idôszakok illetve ténye-
zôk a következôk: az önálló táp-
lálkozás kezdete, az úszóhólyag

megtöltése és a kannibalizmus
kiküszöbölése. A lengyel IRS in-
tézetben több éve folyó süllône-
velési gyakorlat során megfi-
gyelték, hogy neveléshez hasz-
nált kádak alakja is befolyásolja
az eredményt, így annak tisztá-
zására megfelelô kísérleteket
állítottak be. A kádak tesztelését
két különbözô nevelési idôszak-
ban végezték. Az elsô esetben a
népesítés 0,33 g-os egyedsúlyú,
3,1 cm-es testhosszúságú süllôi-
vadékkal történt. A második kí-
sérletben már nagyobb halak
(1,76 g-os egyedsúly, 5,2 cm-es
testhosszúság) szerepeltek. Ke-
rek és négyszögletes alapú
mûanyag kádakat használtak,
kísérletenként 3–3 ismétlésben.
Az etetés Nutra táppal, adagoló-
szalagos automatákkal történt, a
halak növekedésének megfele-
lôen növelt szemcsenagysággal.
A kísérletek során tesztelt té-
nyezô, vagyis a kádak alakja lé-
nyeges hatással volt a halak nö-
vekedési ütemére és a takar-
mány-együtthatóra. Kisebb
mértékû volt ezzel szemben a
hatás a halak kondíciójára és
megmaradására. Az eredmé-
nyek összességében azt mutat-
ták, hogy a süllôk 0,3 g körüli
kiindulási súlya esetében cél-
szerûbb a kerek, míg 2,0 g fölöt-
ti kiindulási súlynál a szögletes
alapú kádak használata. A meg-
felelô alakú kádak használata a
különbözô nevelési idôszakok-
ban lehetôvé teszi a jobb növe-
kedési eredmények elérését és
a takarmány hatékonyabb hasz-
nosulását. Komunikaty Rybac-
kie, 6/2009.

* * *

A PÓ HALÁLLOMÁNYÁNAK
ÖSSZETÉTELE. Olasz társla-
punk érdekes tanulmányt közölt
a Pó alsó folyásának halfauna
változásairól. Korábban csak két
betelepített halfajt (a pontyot és
az ezüstkárászt) tartottak nyil-
ván a 23 ôshonos faj mellett. A
XX. század második felében
azonban nagyszámú új halfaj je-

Mirôl számol be
aa  kküüllffööllddii  ssaajjttóó??
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lent meg szándékos vagy vélet-
len telepítések eredményeként:
harcsa, süllô, amur, szivárvá-
nyos ökle, karikakeszeg, márna,
vágódurbincs és legutóbb a ba-
lin. A 2004–2006 idôszakban el-
végzett monitoring program ke-
retében a szerzôk (G. Castaldel-
li, M. Lanzoni és R. Rossi) 6432
halegyedet mértek és határoz-
tak meg, amelyek 30 halfajt
képviseltek, de közülük csak 12
faj volt ôshonos. A vizsgálatban
a biomassza arányok különösen
feltûnôek voltak az idegen hal-
fajok javára, amelyek tömege
94,4 %-ot képviselt. Számos ôs-
honos faj teljesen eltûnt. A szer-
zôk a jelenséget gazdálkodási
hibákkal magyarázzák, amelyek
a víz alatti növényzet szinte tel-
jes eltûnéséhez, a fôleg algavi-
rágzások okozta zavarosság nö-
vekedéséhez, összességében az
élôhely leegyszerûsödéséhez
vezettek. Il Pesce, 6/2008.

* * *

TOK VISSZAHONOSÍTÁS A
BALTI-TENGEREN. A Balti-ten-
ger tokállománya akkor állítha-
tó helyre, ha sikerül megfelelô
élôhelyi viszonyokat teremteni,
amibe beletartoznak a déli befo-
lyók ívóhelyei is, ahol a tok va-
laha nagy tömegben szaporo-
dott. Az önfenntartó tokállo-
mány újbóli kialakulása tehát
megfelelô mutatója lehet a fo-
lyórendszereknek és az egész
vízgyûjtô gazdálkodás helyes
voltának. A tok megmaradása és
élôhely védelmének érdekében
foganatosított intézkedések más
ôshonos, endemikus halfajok
védelmét is szolgálják, amelyek
jelenléte elengedhetetlen a dif-
ferenciált és jó minôségû élôhe-
lyek fenntartásában.  A német-
lengyel együttmûködésben évek
óta zajló tok helyreállítási prog-
ram keretében eddig mintegy
60 ezer db különbözô méretû
tok került kihelyezésre a Balti-
tengerbe. A legutóbbi ilyen ak-
cióban, 2009 novemberében
több mint 100 db, 1,2 m-es, 10

kg-nál nagyobb súlyú halat bo-
csátottak ki, egyedileg Floy típu-
sú haljelekkel ellátva. 10 pél-
dány különleges, un. archiváló
jelet kapott. A hátúszó alatt rög-
zített, 5 cm-es, henger formájú
jel összegyûjti és tárolja az in-
formációt arról, hogy a hal mi-
lyen mélységben, milyen hô-
mérsékleti és só koncentráció
viszonyok között tartózkodott. A
jelölési program eredménye-
ként az várják, hogy bôvül az is-
meretanyag a halak elhelyezke-
désérôl, kedvelt aljzat struktú-
ráiról a Balti-tengerben, maga-
tartásáról a különbözô évsza-
kokban s arról is, hogy milyen
halászeszközökkel foghatók a
legeredményesebben. Komuni-
katy Rybackie, 6/2009.

* * *

ADATOK ROMÁNIA HALÁSZA-
TÁRÓL. Románia teljes halter-
melése – benne a tengeri és
édesvízi fogások valamint az ak-
vakultúra – 2008-ban 16 250
tonna volt. Az óceáni halászatot,
amely az 1980-as években még
190 ezer tonna körüli zsák-
mányt ért el, napjainkra telje-
sen megszüntették.  Mivel a Fe-
kete-tengerrôl származó zsák-
mány az utóbbi években drasz-
tikusan csökkent, az 1998. évi
4500 tonnáról mindössze min-
tegy 440 tonnára, a piacra kerü-
lô halmennyiség napjainkban
már döntô mértékben a pontyos
tógazdaságokból származik. A
kiépített halastó terület mintegy
100 ezer hektár, ezen belül 25
hektárnyi a pisztrángos gazda-
ságok teljes területe. A nagy ha-
lastó területrôl azonban a ter-
més viszonylag alacsony, 2008-
ban 12 500 tonna volt. A lehalá-
szott hal fajonkénti összetétele
rendkívül változatos, az ezüst-
kárász részaránya meghaladja a
teljes mennyiség 50 %-át és
több keszegféle is szerepel a ha-
lastavakból lehalászott zsák-
mányban. Meg kell jegyezni,
hogy 2002 óta a termelés növe-
kedése figyelhetô meg ebben az

alszektorban. A fô termôterüle-
tek az ország keleti részén talál-
hatók, ahol egy termelôi szerve-
zet, a Romfish is mûködik. Euro-
fish Magazine, 6/2009.

* * *

AZ AMURI GÉB TÁPLÁLÉKA. A
kelet- és közép-európai vizek-
ben az elmúlt évtizedben roha-
mos gyorsasággal elterjedt
amuri géb (Perccottus glehni)
táplálkozását a Visztulán épült
Wloclawskie víztározón részle-
tesen vizsgálták lengyel kutatók.
A vizsgálatok célja a táplálék
összetételének térbeni, idôsza-
kos és méretfüggô változásai-
nak megismerése volt annak
tisztázására, hogy az eredeti
táplálékszervezetek mely cso-
portjára lehet hatással az újon-
nan megjelent faj. Összesen
mintegy 50 táplálék kompo-
nenst találtak, planktonrákokat,
rovarokat, puhatestûeket,
gyûrûsférgeket, pókokat, hala-
kat és kétéltûeket. A béltarta-
lomban talált növényi részek ar-
ra utaltak, hogy e halak táplálé-
kukat nem annyira a fenékrôl,
mint inkább a növényzetrôl ve-
szik fel. A fô táplálékot minden
vizsgálati helyszínen a felemás-
lábú rákok és az árvaszúnyog
lárvák alkották, kiegészülve
egyenlôszárnyú lárvákkal és pu-
hatestûekkel, bár azok aránya
változó volt. A megfigyelt szezo-
nális változások szerint tavas-
szal és nyáron a kétszárnyú lár-
vák és a felemáslábú rákok sze-
repe volt meghatározó, a puha-
testûek és a egyenlôszárnyú lár-
vák mennyisége szeptemberben
növekedett jelentôse. A táplá-
lékban az elfogyasztott halak
mennyisége a június-augusztus
idôszakban volt jelentôs. Az
amuri géb széles táplálék spekt-
ruma arra utal, hogy a faj op-
portunista ragadozó, ezért je-
lenlétével az eredeti vízi fauna
számos elemét befolyásolhatja.
J. Applied Ichthyology, Vol. 25.
(2009).

Dr. Pintér Károly
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Számos technika létezik, melynek segítségével
a halak genetikailag módosíthatók, ám ezek
közül is kétségtelenül kiemelkedô szerep jut a

géntechnológiai eljárásoknak. Ezen módszerek al-
kalmazásával lehetôség nyílik módosított gének
beillesztésére frissen termékenyített ikraszem gene-
tikai anyagába. Ezek az új gének származhatnak
más állatfajokból, növényekbôl, baktériumokból,
de még emberbôl is. Így olyan „transzgenikus” te-
remtmények jönnek létre, melyek az evolúciós fo-
lyamatok során soha nem keletkezhettek volna.

Ha az embernek nem tetszik lakóházának szí-
ne átfesti azt, ha a kocsija motorja nem elég erôs,
elmegy és teljesítmény növelést vesz igénybe. Úgy
tûnik, az emberi faj természetébôl adódik, hogy
eljárásaival megváltoztatja a környezetében lévô
dolgok tulajdonságait… nemcsak az élettelen tár-
gyak tulajdonságairól van itt szó, hanem az élôlé-
nyekérôl is! A biogenezis folyamata során bizo-
nyos tekintetben megváltoztattunk számos állat-
és növényfajt, melyeket mûvelésbe vontunk, vagy
háziasítottunk és tulajdonságaikat az elképzelé-
seinkhez igazítottuk. A paradicsom, az alma és a
búza, a burgonya és a kukorica, a szarvasmarha
és a sertés, a galamb, a ló a kutya és még számos
faj vált nagyobbá, gyorsabbá, erôsebbé, színeseb-
bé, változatosabbá, termékenyebbé, egysze rûb -
ben: „termelékenyebbé”. A halak, mint például az
aranyhal vagy a ponty, az elsôk között szerepeltek
ebben a folyamatban.

Évszázadok alatt ezen élôlények tulajdonsága-
it csak a puszta megérzések alapján változtatták
meg, minden biológiai alapelv ismerete nélkül. 
A gazdálkodók egyszerûen csak a „legjobb” egye-
deket választották ki szaporításhoz, amelyek le-
ginkább megfeleltek az elképzeléseiknek vagy
„tenyésztési céljaiknak”. Amióta viszont tudjuk,
hogy milyen szerepet játszanak az alapvetô gének
és a genotípus a párzás esetében, az egyedi tulaj-
donságok és jellegzetességek kialakulásában – a
módszerek széles skálája áll rendelkezésünkre. 
A hagyományos technikák mellett, mint a fajon
belüli keresztezés, a beltenyésztés és a szelekció,
néhány új módszert is alkalmaznak élô szerveze-
tek genetikai módosítására. Ezek például, a polip-
loidia, az ivarátfordítás, a gynogenezis és az and-
rogenezis, valamint a sejtmag átültetés, hogy csak
a legfontosabbakat említsük. A leghatékonyabb,
egyben a legvitatottabb technológia azonban a
géntechnológia, más néven „genetikai manipulá-

ció”. Ezzel az eljárással lehetôség nyílt a fajok
öröklôdési hajlamának feltörésére, ezzel együtt az
állat és növényfajok teljesen új tulajdonságokkal
való felruházására, melyek természetes körülmé-
nyek között soha nem valósulhattak volna meg.
Az emberiség ez által egészen az evolúció irány-
vonalának befolyásolásáig merészkedett.

Nem túl magas 
a sikeres mikroinjektálások aránya 

A halakon végzett sikeres génátvitelrôl szóló
elsô beszámolók már az 1980-as években megje-
lentek. Ebben az idôben a kutatóknak már sike-
rült frissen termékenyített aranyhal-ikra citoplaz-
májába idegen géneket juttatni mikroszkopikus
vékonyságú üvegkapilláris segítségével. A halak
ikrája viszonylagosan nagy mérete és könnyû
hozzáférhetôsége miatt – a halfajok zöme külsô
megtermékenyítéssel szaporodik – kiváltképp al-
kalmas az effajta génátvitelre. Másfelôl viszont a
törekvés igen bonyolult, mert az idegen géneket
minden egyes ikraszembe mikroszkóp alatt kell
egyenként beinjektálni. Ezen kívül a rendelke-
zésre álló génátvitelre alkalmas idôintervallum is
igen szûk, ugyanis a géntranszfer leginkább az
embrionális fejlôdés korai szakaszában – 1–4 sejtes
állapotban – elvégezve hoz megfelelô eredménye-
ket. Ezen körülmények között a legnagyobb a va-
lószínûsége annak, hogy a fejlôdô szervezet min-
den szövete magában fogja hordozni a bejuttatni
kívánt gént. Mindemellett a sikeres mikroinjektá-
lások hányada nem túl magas. Általánosságban el-
mondható, hogy az idegen DNS-szevkenciák csak
a mikroinjektálást túlélô embriók 5%-ában épül-
nek be az adott faj genotípusába.

Bár a mikroinjektálás módszere még napja-
inkban is gyakran használatos, idôközben más
technikák is kidolgozásra kerültek transzgenikus
halak létrehozására. Míg mikroinjektálás esetén
minden egyes ikraszemet egyenként kezelni kell,
addig egyik-másik új módszer esetében már lehe-
tôség nyílik az egyszerre nagy mennyiségû ikrába
történô génátvitelre is. Ezen géntranszfer mód-
szerek közül az egyik az úgynevezett „elektropo-
ráció”, mely különösen jól alkalmazható tengeri
halak, rákok és puhatestûek esetében. Elektropo-
ráció alatt az ikraszemeket puffer oldatban úsz-
tatják, amely tartalmazza a bevinni kívánt DNS-
szakaszokat is. Rövid elektromos impulzusok ha-

Transzgenikus halak 
– lehetôségek és korlátok
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tására elméletileg olyan ideiglenes pórusok jön-
nek létre, melyeken keresztül az oldatban találha-
tó DNS-szekvenciák bejuthatnak az ikrákba. E
módszer hatékonyságát számos tényezô befolyá-
solja, mint például a feszültség, az alkalmazott im-
pulzusok frekvenciája és száma. Ha az összes
alapfeltétel megfelelô, az elektroporáció sokkal
hatékonyabb lehet a mikroinjektálás módszerénél,
esetenként akár 30–100%-os beépülési aránnyal.

A géntranszfer eredményét gyakran 
nehéz megjósolni

Bár a géntranszfer módszerek alapvetôen al-
kalmasak a halak esetében, ezek sikeressége
azonban számos tényezôtôl függ. A transzgének
mind a mai napig rövid gén konstrukciókra kor-
látozódnak és minden ikraszembe váltózó számú
másolat illeszkedik be véletlenszerûen. Ez azt je-
lenti, hogy a kelési arány (azaz mennyi manipu-
lált embrió fog ténylegesen kikelni) nem jósolha-
tó meg elôre, és az sem bizonyos, hogy a bejutta-
tott gének valóban beépülnek-e, illetve hatásuk
kifejezôdik-e, azaz a kívánt módon fognak-e
mûködni. Esetenként elôfordulhat a transzgének
ellenôrizetlen expressziója is. Olyan is elôfordul-
hat, hogy minden alkalommal kifejezôdnek és ki-
kapcsolni sem lehet ezen gének hatását. A transz-
gének emellett más gének mûködésére is befo-
lyással lehetnek, zavarják azok expresszióját (ki-
fejezôdését), vagy azok rossz idôben való kifeje-
zôdését idézik elô. A csíravonalakba való transz-
gének átvitele megoldható, de nem bizonyítható
megfelelôen a transzgének stabil beépülése.
Azonkívül bizonyított tény, hogy a transzgének lé-
tezhetnek extrakromoszomálisan is. Mindezen ki-
számíthatatlanságok természetesen okozhatnak
nehézségeket a genetikailag módosított tenyész-
állományok fenntartásában. Hogy a bevitt gének
öröklôdnek-e a késôbbi generációkban, és hogy
ott kifejtik-e hatásukat, az általában teljesen bi-
zonytalan.

Számos projekt fut világszerte azzal a céllal,
hogy a halakat és más fontos vízi élôlényeket ide-
gen gének segítségével ruházzanak fel hasznos
képességekkel és jellegzetességekkel. Ezen tö-
rekvések magukban foglalják azokat a kísérlete-
ket, melyekkel növelhetô bizonyos fajok növeke-
dési erélye, növelhetô ellenállóképességük bizo-
nyos betegségekkel szemben, annak érdekében,
hogy akvakultúrában való termelésük széles kör-
ben elterjeszthetô legyen. Példának okáért e cél-
ból ültették át sertések növekedési hormon gén-
jeit tilápiákba, melynek következményeként ezek
a transzgenikus élôlények háromszor akkora mé-
retûre nôttek, mint nem transzgenikus testvéreik.
A csendes-óceáni lazac növekedési hormon gén-
jét sarki hidegtûrést növelô gén promóterének se-
gítségével vitték át az atlanti lazacba. A réti csík

növekedési hormon termeléséért felelôs génjének
és aktin promóterének összekapcsolásával óriás
méretû réti csíkokat állítottak elô. Ezek az óriás
halak azonban technikailag nem tekinthetôk
„transzgenikusnak”, mert nem került sor idegen
gének bevitelére. Ezenkívül transzgenikus halak
alkalmazása más területen is lehetséges. Orvosi
és gyógyszerészeti célokra is felhasználhatóak
(emberi inzulin termeléséért felelôs génnel mó-
dosított tilápiák transzplantáció esetében Langer-
hans-szigetek béta-sejtjeinek forrásaként szolgál-
hatnak), még hatékonyabban alkalmazhatók vi-
zeink káros anyag tartalmának eltávolítására. 
A géntranszfer módszerek alkalmazásának továb-
bi serkentô tényezôje az állatok díszítôértékének
növelése lehet. A zebradániók (Brachydanio 
rerio) genetikai anyagát például úgy módosítot-
ták, hogy képesek legyenek fluoreszkáló vörös
pigmentek termelésére. Ezeket a vörösen világító
halakat 2004 óta állatkereskedésekben „glofish”
néven kínálják az akvaristák számára. Az FDA
(Amerikai Gyógyszer- és Élelmiszerügyi Hatóság)
nem lát okot arra, hogy bármilyen formában kor-
látozza vagy szabályozza a színesen világító
transzgenikus halak kereskedelmét, mert véle-
ményük szerint nincs bizonyíthatóan káros hatá-
suk az egészségre nézve: „Ugyanis ezek a trópusi
akváriumi halak étkezési célra egyébként sem al-
kalmasak, nem veszélyeztetik az élelmiszerkész-
leteket. Nincs bizonyíték arra nézve, hogy ezek a
genetikailag módosított zebradániók nagyobb ve-
szélyt jelentenének a környezetre, mint „normá-
lis” társaik, melyeket hosszú ideje Amerika-szer-
te árusítanak.”

A „trójai gének” egész populációkat 
törölhetnek el a Föld színérôl

A környezetvédôk és a géntechnológia ellenzôi
egészen másként látják ezt a dolgot. Ôk attól tar-
tanak ugyanis, hogy ezek a halak természetes vi-
zekbe juthatnak, ha gazdáik megunják ôket, így a
„világító gén” be tud épülni a zebradánió populá-
ciók génállományéba. Semmiféle információ
nincs arra nézve, hogy ezek a feltûnô színekkel
rendelkezô egyedek nem váltanak-e ki nagyobb
párzási hajlandóságot szabadon élô társaiknál,
esetleg élénk színezetük nem jelzi-e a rájuk va-
dászó ragadózóknak – jelen esetben tévesen és
ezzel védelmet nyújtva – hogy mérgezô zsák-
mányról van szó, mint az megfigyelhetô annál a
csalánozó tengeri viaszrózsa (Discosoma striata)
fajnál is, amelybôl ez a vörösen fluoreszkáló 
fehérje származik.

Akár egyetlen genetikailag módosított egyed is
képes lehet az evolúciós folyamatok teljes felfor-
gatására és fajok teljes populációinak eltüntetésé-
re, mely ökológiai kockázati tényezôt a biológu-
sok „trójai gén” hipotézisnek is neveznek. 
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Az elmélet alapjául szolgál az a feltevés, hogy a
transzgenikus halak gyorsabb növekedésûek, na-
gyobb testméretet érnek el és hamarabb válnak
ivaréretté, valamint több ivarsejtet termelnek,
mint kezeletlen társaik. Köztudott, hogy a na-
gyobb, erôsebb egyedek sikeresebbek a párzás so-
rán, ami azt eredményezheti, hogy egy adott po-
puláción belül a genetikailag módosított halak na-
gyobb eséllyel örökíthetik génjeiket. Sajnálatos
módon a kezelt halak várható élettartama általá-
ban rövidebb, mint „vad” rokonaiké és az ivaré-
rettséget is csak kb. kétharmaduk éri el. Mind-
ezen tényezôk együttes hatása a populáció mére-
tének lassú csökkenéséhez majd teljes eltûnésé-
hez vezethet. A módosított gének szexuális kivá-
lasztódás útján kerülhetnek be egy populációba
és az ôket hordozó egyedek csökkent életképes-
sége végül a populáció kipusztulását okozza. Szá-
mítási modellek azt mutatják, hogy egy 60 000
egyedet számláló populációban 60 transzgenikus
egyed jelenléte már elegendô ahhoz, hogy az ál-
lomány 40 generáció alatt teljesen eltûnjön.

A természetes ökoszisztémákba szándékosan
betelepített, nem ôshonos fajok közel fele bír ne-
gatív ökonómiai és környezeti hatással. Gondol-
junk csak bele, milyen ökológiai hatása volt a ní-
lusi sügér Viktória-tóba telepítésének. Olyan eset-
ben, amikor az idegen faj véletlenszerûen kerül
egy természetes ökoszisztémába a negatív hatások
tekintetében ez az arány akár 2/3-ra is emelked-
het. Transzgenikus halak természetes ökosziszté-
mákba való telepítésének következményeit csak
becsülni lehet. A halakba átvitt gének típusától
függôen ezek az állatok 2–11-szer nagyobbra is ké-
pesek nôni nem módosított rokonaiknál. Hama-
rabb érik el az ivarérettséget, fiatalabb korban és
gyakran gyorsabban szaporodnak. A mestersége-
sen bevitt gének könnyebben terjednek a populá-
ción belül, ezzel csökkentve az ôshonos populáció
genetikai sokféleségét. A genetikai módosítások a
transzgenikus halakat versenyelônyhöz juttathat-
ják a természetben elôforduló fajokkal szemben. 
A fokozott növekedési erély nagyobb étvággyal pá-
rosul, ezért a transzgenikus halak egy ökosziszté-
mában kialakult táplálkozási láncban is változáso-
kat okozhatnak vagy akár az érzékeny élôhelyek
pusztulását is elôidézhetik. Következésképpen el-
mondható, hogy a transzgenikus halak potenciális
veszélyt jelentenek a természetes ökoszisztémák-
ra és azon ôshonos fajok populációi számára, me-
lyek mûködése még nem került teljesen feltérké-
pezésre és megfelelôen tanulmányozásra. 

Egyetlen transzgenikus hal sem jogosult
élelmiszerként való felhasználásra

A hír, hogy a transzgenikus halak teljesen ter-
méketlenné tehetôk az akvakultúra számára, el-
lenôrizetlen szaporodásuk megakadályozására il-

letve az, hogy a környezettôl teljesen elszigetelten
tavakban vagy hálóketrecekben nevelhetôk, alig-
ha lehet megnyugtató. A transzgenikus halak je-
lenlegi generációja nem ment át a teljes sterilitá-
sukat ellenôrzô vizsgálatokon, ha esetleg kien-
gednék ôket vagy kiszöknének a természetes vi-
zekbe. Az a lazac- és más telepekrôl történô sok-
millió szökés, ami világszerte elôfordul, bizonyí-
ték arra, hogy még mindig sok a teendô a bioló-
giai biztonság megteremtése érdekében.

A médiában megjelenô tudósítások többnyire
elfogultak, csak a genetikai manipuláció veszé-
lyeit és kockázatait említik meg. Azt a tényt azon-
ban, hogy ezzel az eljárással sok elônyre is szert
tehetünk, segítségével hatékonyan járulhatunk
hozzá a világon jelentkezô élelmiszerhiány fel-
számolásához, általában csak mellékesen vagy
egyáltalán nem említik. Ezért aztán aligha megle-
pô, hogy sok fogyasztó határozottan elutasítja a
géntechnológiát, gyakran félelmeiket igazoló ész-
szerû magyarázat nélkül. Ez egyfajta lázadás a la-
ikusok részérôl: bár az átlagos fogyasztó aligha
érti a géntechnológia minden részletét, mégis
alapvetôen elutasítja azt, és készségesen hisz
mindenben, ami a veszélyeire mutat rá és folya-
matosan kételkedik az új eljárás mellett szóló ér-
vekben. Az organikus gazdálkodást tanúsító szer-
vezetek nyilatkozatai miatt tévhit van kialakuló-
ban, melyek teljes mértékben ellenzik a genetikai
manipulációt és a GMO-k (genetikailag módosí-
tott szervezetek) használatát. Ennek eredménye-
képpen igen sok fogyasztó meg van gyôzôdve ar-
ról, hogy a genetikailag módosított halak haszná-
lata máris általános jelenség a hagyományos ak-
vakultúrás rendszerekben. Hány ember hiszi emi-
att a génmanipuláció mentességet a biogazdálko-
dás elônyének, holott a hagyományos gazdasá-
gokban is ugyanez a helyzet. Eddig egyetlen ge-
netikailag módosított halfaj sem kapott emberi fo-
gyasztásra szánt élelmiszerként jogosultságot sem
Európában, sem az Amerikai Egyesült Államok
területén! 

Ez azonban nem zárja ki annak a lehetôségét,
hogy a jövôben a transzgenikus halak is szerepet
kaphassanak az akvakultúrás termelésben… talán
elsôként Észak-Amerikában, ahol az emberek je-
lenleg is kevesebb ellenállást tanúsítanak a gén-
technológiai eljárásokkal szemben. A világpiacon
jelenleg a genetikailag módosított állatok válasz-
tékának fejlesztése a változó kulturális nézetek,
illetve a kormányzatok miatt nehézségekbe ütkö-
zik. Kanada, a genetikailag módosított növények
harmadik legnagyobb termelôje az Európai Unió-
val ütköztetô tárgyalásokat folytat a genetikailag
módosított élôlények kérdéskörében, ahol a
transz genikus állatok létjogosultságának elfoga-
dása általánosságban is lassú folyamatnak tekint-
hetô. Ezen felül a helyzet még Kanadában sem
egyértelmû: A szuper lazac – melyet évekkel eze-
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lôtt fejlesztettek ki és genetikailag úgy progra-
mozták, hogy megközelítôleg nyolcszoros ütem-
ben növekedjen és életének elsô évében 37-szer
nagyobb méretet érjen el, mint normál esetben –
mind a mai napig engedélyezésére vár. „Techni-
kailag készen állunk. Képesek vagyunk transzge-
nikus halak elôállítására. A problémát most a tár-
sadalmi elfogadottság hiánya jelenti” közölte a
Torontói Egyetem genetikus kutatója évekkel
ezelôtt. A genetikailag módosított halak gyors
megoldást kínáltak, az akvakultúra-ágazat te-
nyészállományokkal való ellátására. A géntech-
nológia alkalmazása során halak esetében a fô
irányvonal a gyors növekedés, a hidegtûrô képes-
ség és a betegségekkel szembeni ellenállóképes-
ség fejlesztése volt. A szabályozó szervezetek
azonban jelenleg még Észak-Amerikában is tiltják
a nyílt vízben való kísérleteket transzgenikus halak
esetében.

A géntechnológia kockázatainak valós
lehetôségei

Ezért a genetikusok a transzgenikus halakat
jelenleg még csak laboratóriumokban alkalmaz-
zák olyan összetett biológiai jelenségek tanulmá-
nyozására, mint a növekedési és a sejt differenci-
álódás folyamatok. A napjainkban folyó kísérletek
fôként a génkifejezôdés szabályozását ellenôrzô
mechanizmusok magyarázatára összpontosíta-
nak. Addig azonban egyetlen transzgenikus hal
sem juthat ki a természetbe, amíg a környezetre
gyakorolt lehetséges hatásuk kiértékelésre nem
került. Kötelességünk biztosítani a természetes
populációk genetikai sokféleségének védelmét és
a természetes élôhelyek megóvását.

Nem kevésbé fontosak azonban a piac és a fo-
gyasztók félelmei sem. Annak érdekében, hogy si-
kerüljön elnyerni a vásárlók bizalmát, minden
olyan kérdés és kétség meggyôzô megválaszolása
és tisztázása szükséges, ami genetikailag módosí-
tott halak termelésével kapcsolatban felmerülhet.
Az egyik ilyen fontos kérdés például az új allergi-
ák kockázata. Az ételallergiák 90%-ának hátteré-
ben a tojás, a hal, a kagylók és rákok, a szója, a
tej, a földimogyoró, a búza és a csonthéjasok fo-
gyasztása áll. Valóban szükség lenne ilyen ere-
detû gének halakba való bevitelére, hogy azután
ezek a módosított halak még nagyobb veszélyfor-
rást jelentsenek az ételallergiában szenvedôk szá-
mára. Egy másik kérdést vet fel az, hogy milyen
mértékû a mérgezô anyagokkal szembeni tûrôké-
pessége azoknak a halfajoknak, melyekbe a be-
tegségekkel szembeni ellenállóképesség növelé-
sére ütettek be géneket. Ha több méreganyag to-
lerálására képesek, vajon halfogyasztás következ-
tében nem kerülnek- e be ezek az ember szerve-
zetébe? Az sem egyértelmûen tisztázott, hogy a
halakba ültetett növekedést serkentô gének mi-
lyen hatással vannak a fogyasztókra. Ennek elle-
nére növekszik a kereslet olyan nyers tengeri ter-
mékek iránt, mint a sushi vagy a sashimi, ahol a
növekedési hormonok jelenléte további egészség-
ügyi kockázatot jelenthet.

Mindaddig míg ezek és más felmerülô részle-
tek kétséget kizáróan nem tisztázódnak, a transz-
genikus halak nem vonhatók termelésbe. Több
kockázatelemzô munka elvégzésére van szükség
ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, nem nyit-
juk ki Pandora szelencéjét. 

(Eurofish Magazine nyomán,
fordította: J. Dankó Kata)
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AXVIII.–XIX. századi folyó-
szabályozások alaposan
átalakították az egykori

vízjárta, mocsarakkal teli Kárpát-
medencét. A folyók jelentôsen
megrövidültek, az egykori árte-
rület pedig a töredékére csök-
kent. A halak ívási feltételei je-
lentôsen romlottak, a mocsári
környezetben élô fajokat (széles
kárász, réti csík, lápi póc) pedig
gyakorlatilag az élôhelyeik el -
tûnése fenyegette, s veszélyezteti
napjainkban is. „Az egykoron oly
hatalmas népies halászati ág, a
csíkászat, ma általánosan leáldo-
zó félben van, s aligha megéri a
huszadik század elsô napjának
virradatát.” – írta Herman Ottó
1887-ben, s be kell lássuk, meg-
állapítása beigazolódott.

A réti csík (Misgurnus
fossilis) – ugyan még mindig sok-
felé elôfordul – a fent említett
okok miatt hazánkban és Euró-
pában máshol is védett, szerepel
az IUCN Vörös Listáján Least
Concern kategóriában, a Berni

Egyezmény III. függelékében és
a Madár- és élôhelyvédelmi
irányelvek II. függelékében (Na-
tura 2000-es faj). Bár egyes he-
lyeken viszonylag nagy tömeg-
ben lelhetô fel, másutt, a számá-
ra alkalmas élôhelyekrôl is hi-
ányzik (SALLAI 2001a,b,c). A réti
csík különbözô magyarországi
populációinak felmérésével FA-
ZEKAS (2008, in press) foglalko-
zott behatóbban. 

A védetté nyilvánítással önma-
gában azonban nem menthetô
meg egy faj, ehhez elsôsorban a
megmaradt élôhelyek védelmére
és rehabilitációjára, valamint a faj
igényeinek megfelelô új élôhe-
lyek létesítésére és az ehhez iga-
zodó tájgazdálkodásra van szük-
ség. Éppen ezért fontos lehet
egyes meggyengült populációk
telepítéssekkel való megerôsíté-
se, illetve a kipusztult populációk,
és újonnan létrehozott élôhelyek
újranépesítése. Tanszékünk
(SZIE-MKK-KTI-Halgazdálkodási
Tanszék) a széles kárász mester-

séges szaporítása (MÜLLER ET AL

2007), ivadéknevelése (DEMÉNY ET
AL 2009a); és telepítése (MÜLLER

2009, DEMÉNY ET AL. 2009b) révén
próbálja állományaikat megsegí-
teni már 3 éve. A réti csík szaporí-
tásával és nevelésével ebben az
évben kezdtünk el foglalkozni. A
réti csík mesterséges szaporításá-
nak és sperma mélyhûtésének je-
lentôs irodalma van (ADAMKOVA-
STIBRANYIOVA ET AL. 1999, KOPEIKA
ET AL. 2002, 2003, 2008; DROZD ET

AL. 2009, DEMÉNY ET AL. 2009c),
nevelésével azonban alig foglal-
koztak, az intenzív nevelésrôl pe-
dig egyáltalán nem áll rendelke-
zésünkre irodalmi adat (DR. BER-
CSÉNYI MIKLÓS szóbeli közlése
alapján a réti csík nevelése kis fó-
liás tóban, természetes takarmá-
nyon nem különösen nehéz). 

A réti csík populációk megse-
gítésének egyik lehetséges módja
a mesterséges szaporítás, vala-
mint az ivadék védett helyen való
nevelése. Természetvédelmi
szakemberek a telepítéshez a leg-
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alább 2-3 cm-es elônevelt példá-
nyok kihelyezését javasolják, mi-
vel az ekkora ivadék már nagyon
jól megmarad a természetes kö-
zegben is. WOLNICKI & GÓRNY
(1995a) a compó alacsony haté-
konyságú tenyésztésének javítása
érdekében szintén a lárvák irányí-
tott feltételek közötti elônevelést
javasolják. Ivási idô elôtti szaporí-
tás esetén is csak védett helyen,
intenzív körülmények között lehet
elônevelni az ivadékot. Ugyan
mindenegyes technológiai elem
plusz ráfordítással jár, ily módon a
tógazdasági technológia haté-
konyságát – szemben a természe-
tes ívatással – nagyságrendekkel
növelhetjük (1. ábra). Jelen mun-
kánkban tehát a réti csík intenzív
lárvanevelését tûztük ki célul, kü-
lönös tekintettel az alkalmazható
tápok és a lárva növekedési eré-
lyének vizsgálatára.

Anyag és módszer

Mesterséges szaporítás

A jelen munkánkban felhasz-
nált zsenge ivadékot mestersé-
ges szaporítási technológiával
nyertük (DEMÉNY ET AL. 2009c). a
lárvák 19,2±0,7 °C-on a 2-3 nap
alatt keltek ki, átlagos testhosz-
szuk: 4,01±0,2 mm volt. Ugyan-
ezen a hômérsékleten tartva a
lárvák – a keléstôl számítva – 6
napos korukban, 7 mm-es test-
nagyságot elérve kezdtek el táp-
lálkozni. A kísérlet beállításakor
a lárvák 7 naposak voltak és 1
napja táplálkoztak. 

Lárvanevelés

A kísérlet során kétféle ke-
reskedelemben kapható tápot
(Perla Larva Proactive 6.0, SDS

200) és kontrollként élô eleséget
(Artemia) adtunk az ivadéknak
(1. táblázat). Minden kezelést
három ismétlésben hajtottunk
végre, kezelésenként 50–50
egyedet helyeztünk az 1,5 literes
kádakba (33,3 hal/liter), melyek
egy recirkulációs rendszerre
voltak kötve (elemei: 700 l ülepí-
tô, 700 l biológiai szûrô, 30 l ejtô
tartály). A kísérlet kezdésekor
véletlenszerûen 30 egyed került
lemérésre, az Image J program
segítségével, mellyel teljes test-
hosszat mértünk (kiinduló mé-
ret 7,3±0,4 mm). A kísérlet folya-
mán a takarmányozás mértékét
folyamatosan növeltük, a test-
méret és a testtömeg növekedé-
sének függvényében. A tápokat
ad libitum adagoltuk, napi 6 al-
kalommal, reggel hat órától este
nyolcig. Ezen felül az esti etetés
elôtt a kádakat szivornya segít-
ségével minden nap letisztítot-
tuk az egész nap alatt felhalmo-
zódott szennyezôdésektôl. Ekkor
történt a vízhôfok ellenôrzése,
valamint az esetleges elhullások
regisztrációja is. A kísérlet során
(összesen négy alkalommal)
mértük a fontosabb vízkémiai
paramétereket (2. táblázat). 
A 10. nap a két táppal etetett
csoport növekvô elhullásai, illet-
ve a nagy fehérje és zsírtartalmú
tápok etetésébôl fakadó testi de-
formációk miatt digitális fényké-
pek alapján lemértük a halak
teljes testhosszát, majd a 11.
naptól Artemia etetésre váltot-
tunk. 15 nap után fejeztük be a
kísérletet, ekkor csoportonként
leszámoltuk a megmaradt hala-
kat, lemértük az össztömeget,
valamint fénykép alapján a tel-
jes testhosszt. A kiinduló testtö-
meg mérésétôl eltekintettünk,
mert ez a kis lárvaméret miatt,
azok biztos elpusztulásával járt
volna együtt.
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1.ábra: A réti csík természetes elsô éves ciklusa, illetve az ívás idô elôtti 
szaporítás, intenzív elônevelés utáni tógazdasági termelés folyamatábrája.



A növekedési eredményeket
(növekedés g-ban és mm-ben) egy-
tényezôs varianciaanalízissel vetet-
tük össze (Tukey teszt, P<0,05). A
megmaradásokat és a testi defor-
mációk elôfordulását nem-para-
méteres Kruskal-Walis teszttel ha-
sonlítottuk egymáshoz. A statiszti-
kai kiértékeléseket 10. SPSS prog-
ramcsomaggal hajtottuk végre. 

Eredmények

A vizsgált 15 nap alatt az 
Artemia-val etetett csoport növe-
kedése és megmaradása statiszti-
kailag igazolható mértékben
(P<0,05) meghaladta a két tápon
nevelt csoport értékeit (3. táblá-
zat). A 10. nap után a hossz növe-
kedés üteme lelassult az Artemia-
t kapó csoportnak, s bár innentôl
kezdve minden csoport azonos ta-
karmányt kapott, a kezdeti nagy
lemaradást a két tápon nevelt cso-
port nem tudta behozni (2. ábra).
Hisztogramon értékelve az elért
végsô testhosszak gyakoriságát, a
csoportok közel azonos, normál
eloszlást mutattak (3. ábra). Jól
látható a diagrammokon (2. és 3.
ábra), hogy a Perla-val és SDS-sel
nevelt csoportok sem a testhossz-
növekedés ütemében, sem a test-
hosszgyakoriság eloszlásban nem
különböztek egymástól.

Az elhullás és a torzulások 
alakulása 
a réti csík elônevelése során

Az elhullás mértéke a két tá-
pon nevelt csoportban megugrott
a 10. nap körül. A kísérlet utolsó
5 napjában már Artemia-t adtunk
ezeknek a csoportoknak is, így az
elhullás mérséklôdött (4. ábra). 

Ugyan az elpusztult halak
aránya nem volt jelentôs (maxi-
mum 10% körül alakult a tápos
csoportokban is), de rendellenes

viselkedésére és torzulások meg-
jelenésére lettünk figyelmesek a
10. napon. A halak bágyadtak
voltak, nem mozogtak, kisebb ré-

szükön gerinctorzulások, többsé-
gükön (80–90%) pedig fejtorzulá-
sok jelentkeztek. A fej rövidebb
és szögletesebb volt, a hasonló
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1. táblázat.

A takarmányok fôbb beltartalmi értékei

Perla Larva Proactive 6.0 SDS 200 Artemia spp.

szemcseméret (µm) 100–300 150-300 590

fehérje (%) 62 60 54

zsír (%) 11 14,5 11

rost (%) 0,8 3 –

hamu (%) 10 11,5 8

2. táblázat.

Vízminôségi paraméterek a kísérletekben (átlag±SD)

Hôm. NO2-N NO3-N NH4-N NH3 PO4-P
(C) pH (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

23,6±1,3 8,3±0,08 0,07±0,02 1,75±0,26 1,05±0,44 0,06±0,02 0,29±0,14

3. táblázat.

A réti csík növekedésének és megmaradásának összesítô táblázata. 
A különbözô betûjelek a statisztikailag igazolható különbséget jelölik

P<0,05 szinten. 

Artemia Perla SDS

10 napos méret (mm) 20,8 ± 1,9 a 12,1 ± 0,9 b 11,9 ± 0,8 b

15 napos méret (mm) 25,4 ± 2,2 a 14,9 ± 1,5 b 14,7 ± 1,5 b

15 napos méret (g) 116,2 ± 8 a 26,2 ± 1,7 b 24,8 ± 0,3 b

napi növekedés (mm/nap) 1,21 ± 0,02 a 0,51 ± 0,01 b 0,5 ± 0,02 b

megmaradás (%) 96 ± 3,5 a 87,3 ± 1,2 b 88 ± 6 b

2. ábra: Az egyedi átlagos testhossz változása a kísérlet alatt kezelésenként



nagyságú, élô eleségen etetett
ivadékhoz képest. Az élô eleség-
re való váltás az elhullások tekin-
tetében kedvezônek bizonyult,
azonban a torzulások aránya alig
csökkent, 80% körül maradt (4.
táblázat). A két táp között csak a
torzulások típusát tekintve talál-
tunk különbséget, önmagában
alkalmazva mindkettô egyfor-
mán elégtelennek bizonyult a ré-
ti csík elônevelésében. Az SDS
200-as labortáp kisebb mérték-
ben okozott gerinctorzulásokat,
ami a 10. nap még jól látható
volt, azonban valamivel gyakrab-
ban fordultak elô ezek a gerinc-
torzulások ugyanebben a cso-
portban a 15. napon. Jól látható
volt tehát, hogy ugyan a tömeges
elhullást el tudtuk kerülni a kí-
sérlet végéig, a torzulások meg-
maradtak a halakon. Késôbbi
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3. ábra:. A kísérleti csoportok testhossz gyakorisági diagramja 
a kísérlet elején és végén.

4. ábra: Az elhullások alakulása kezelésenként.

4. táblázat.

A torzulások elôfordulása és statisztikai értékelése 
a két tápot kapó csoport között

Torzulás 10. nap 15. nap

megjelenése SDS Perla SDS Perla

Gerinc és fej 7,78±0,98 a 33,11±12,44 b 31,46±9,65 a 25,18±2,01 a

Fej 80,77±2,95 a 47,76±12,81 b 48,41±9,39 a 48,85±1,14 a

Összesen 88,55±3,76 a 80,87±1,51 b 79,87±10,15 a 74,03±2,83 a

1. kép: kísérleti csoportok 
a 15 napos kísérlet végén 

takarmányozási csoportonként; 
a- Artemia, b – Perla, c – SDS.



megfigyeléseink is ezt igazolták,
a kezdeti hátrányt a halaknak
csak a kis százaléka volt képes
legyôzni, a további nevelés során
jelentôs elhullást és a gerinctor-
zulások megmaradását tapasztal-
tuk. Az Artemia-t kapó csoport-
ban nem volt torzulás.

Értékelés

A lárvanevelési kísérletünk so-
rán a legjobb növekedést és meg-
maradást az Artemia-val etetett
csoportok érték el. Ez összhang-
ban áll más hasonló kísérletek
eredményeivel, ahol több faj ese-
tén is az Artemia-val etetett lárvák
növekedése és megmaradása volt
a legjobb (WOLNICKI & GÓRNY
1995a,b,c; WOLNICKI ET AL. 2003).
A táppal etetett csoportok növe-
kedése és megmaradása jóval el-
maradt ettôl, még annak ellenére
is, hogy a 10. nap után a lárvák
kezdeti torzulása és étvágytalan-
sága miatt Artemia-val való ete-
tésre váltottunk át. Más pontyfé-
lékkel végzett kísérletekben
(WOLNICKI & GÓRNY 1995a,b,c) a
csak táppal etetett csoportok ese-
tén compónál és jásznál 66%-os,
a márna esetében pedig 73 és

99%-os megmaradást értek el. A
réti csíkkal végzett kísérletünk-
ben a 10. nap utáni Artemia-ra va-
ló váltás következtében, a 15. na-
pon 88–87% körül alakult a meg-
maradás, ami elég jónak mond-
ható ugyan, de valószínû, hogy ha
folytatjuk a táppal való etetést, jó-
val rosszabb megmaradást érünk
el. Ezt bizonyítja a kísérletben a
torzult egyedek kiértékeléskor ta-
pasztalt magas aránya is
(74,03–79,87%), mely az élô ele-
ségre való váltás következtében
sem javult már és késôbb jelentôs
elhullást okozott a halak további
nevelése során. A torzulások (el-
sôsorban a gerinc erôs csavaro-
dása) többhónapos korban is
megmaradtak a halakon, és való-
színûleg már a késôbbiekben
sem tudták azt kinôni. A compó, a
jász és a márna esetében nem ír-
nak a torzulásokról, de csak táp-
pal etetve jó megmaradást egye-
dül a márna esetében értek el. A
réti csík a vizsgálataink alapján –
feltehetôen az igen intenzív és
egyben hosszirányú növekedése
következtében – rendkívül érzé-
keny a táppal való etetésre, köny-
nyen gerinctorzulást szenved,
ezért annak alkalmazását önma-

gában semmiképpen sem java-
soljuk. A 15 napos elônevelés
után már eléggé fejlett az ivadék
ahhoz, hogy kitelepítsük, való-
színûleg ekkor már táppal is ne-
velhetô lenne. További megoldás
lehet még a tápok és az élô eleség
vegyes használata is, de a réti csík
esetében a kapott eredmények
alapján a tápok mennyiségét a
kezdeti idôszakban mindenkép-
pen csökkenteni kell, és lehetsé-
ges, hogy csak az alacsonyabb
energia és zsírtartalmú tápok
használata vezethet a nevelésben
kedvezô eredményhez.

Összehasonlítva pontyfélék
lárváinak intenzív nevelési ered-
ményeihez az általunk kapott
eredmények alapján a réti csík
kezdeti növekedési erélye kiváló,
hiszen a keléstôl számított 22 na-
pos korukra, a 15 napos kísérlet
alatt több mint 25 mm-es test-
nagyságot, és több mint 100 mg-
ot értek el. A napi növekedés te-
kintetében a legszembetûnôbb a
különbség, mely (1,21 mm/nap)
körülbelül a duplája a pontyfé-
lékhez viszonyítva (5. táblázat). A
lárvakori gyors növekedést alátá-
masztják késôbbi megfigyelése-
ink is. Intenzív rendszerben, ter-
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5. táblázat:

Összehasonlító adatok különféle pontyfélék Artemia-val etetett lárvájának növekedésérôl intenzív 
rendszerben

a kísérlet végén

Halfaj
Kiinduló

test- test- napi kísérleti vízhôtesthossz
hossz tömeg növekedés napok (°C)

Szerzô
(mm)

(mm) (mg) (mm/nap)

réticsík
(Misgurnus fossilis) 7,3 25,4 116,2 1,21 15 24 Jelen vizsgálat

compó 4,82 12,8 24,4 0,53 15 28 Wolnicki & Górny (1995a)

(Tinca tinca) 4,53 17,6 88,8 0,65 20 28 Wolnicki et al. (2003)

jász
(Leuciscus idus)

8,1 19 62 0,73 15 25 Wolnicki & Górny (1995b)

márna
(Barbus barbus)

12,2 21,8 95 0,64 15 25 Wolnicki & Górny (1995c)

széles kárász 
(Carassius carassius)

5,6 15,2 39,8 0,46 21 24,5 nem publikált saját adat



mészetes takarmányon nevelve
110 nap alatt átlagosan 9,6 cm-es
átlagos testhosszt és 7 g-os átlag-
tömeget értek el (5. ábra). A tan-
szék 40 m3-es kistavába kihelye-
zett ivadékok közül pedig három
hónap után fogtunk vissza 12 cm-
es és 12 g-os egyedeket is. Igaz ez
a méret nem mondható általá-
nosnak a hasonló korú halak kö-
zött, de jól mutatja a faj kezdeti
növekedési erélyét. Valószínûnek
tartjuk, hogy az ivarérettség el-
éréséig, kedvezô táplálékbázis
esetén, rendkívül gyorsan nô a
réti csík, majd az ivarérettséget
elérve növekedése lelassul. Ez
egyfajta alkalmazkodás lehet a
körülötte folyamatosan változó
ártéri környezethez. A szaporo-
dást követôen a kikelô ivadék
akár már a következô évben sza-
porodhat, hogy minél gyorsab-
ban benépesítse az éppen rendel-
kezésére álló életteret. A rendkí-
vüli növekedési erélye, további
vizsgálatok elvégzése után, akár
a tógazdasági termelésre is alkal-
mas fajjá teheti, visszahozva ez-
zel az egykori csíkászatot a jelen-
kor körülményei közé igazítva. 

A szaporítási technológia pon-
tosabb kidolgozására, valamint az
ivadék nevelésére további kísér-

leteket tervezünk. A mesterséges
szaporítás és ivadéknevelés nagy-
mértékben segítheti a faj populá-
cióinak megerôsödését, ezzel le-
hetôvé válhat a megfogyatkozott
állományok, valamint új – a faj
igényeinek megfelelô – élô helyek
újranépesítése. A felnevelt halak
közül eddig 50 egyedet telepítet-
tünk ki a Szadai Önkormányzat
területén található, a Tavirózsa
Egyesület és az Octopus Búvár és
Vizisport Egyesület által kialakí-
tott kis talajvizes tavak egyikébe.

Összefoglalás

Különbözô takarmányok hatá-
sát vizsgáltuk a táplálkozást meg-
kezdô réticsík lárvák (induló test-
hossz 7,3 mm) növekedésére in-
tenzív körülmények között. Há-
rom kezelést állítottunk be: „A”
csoport: frissen keltetett Artemia
spp. etetés , „B” csoport: etetés
Perla Larvae Proactive 6.0 táppal
(nyers fehérje 62%, nyerszsír
11%), „C” csoport: etetés SDS 200
táppal (nyers fehérje 60%, nyers-
zsír 14,5%). A két kereskedelem-
ben kapható táppal etetett cso-
portban test deformációk jelen-
tek meg nagy arányban, ezért a
10 naptól takarmányt váltottunk

és mindhárom csoportnak Arte-
mia-t kínáltunk fel. A takarmány-
váltás ellenére ugyan az elhullás
nem növekedett tovább, de a tor-
zulások gyakorisága alig csök-
kent („B” 74,03±2,83%, „C”
79,87±10,15%). A 15 napos kísér-
leti periódus végén az élô elesé-
get kapó „A” csoport statisztikai-
lag igazolhatóan múlta felül
(P<0,05) a két táppal nevelt cso-
portot. Az elért átlagos testhossz
„A” 25,4 mm, „B” 14,9 mm, „C”
14,7 mm; az elért átlagos testtö-
meg: „A” 116,2 mg, „B” 26,2 mg,
„C” 24,8 mg; a megmaradás pe-
dig „A” 96%, „B” 87,3%, „C” 88%
volt. Más pontyfélék növekedésé-
rôl szóló szakirodalmi adatokkal
összevetve, az Artemia-val való
etetés esetén a réti csík lárvák
kezdeti növekedését kiemelkedô-
en jónak találtuk, a tápra-szokta-
tást – az általunk alkalmazott tá-
pok esetén – azonban csak idô-
sebb korban javasoljuk.

Köszönetnyilvánítás

A réti csík mesterséges sza-
porításával kapcsolatos munká-
kat részben az MTA Bolyai Já-
nos Kutatói Ösztöndíj pénzügyi
támogatásával végezzük.

EFFECTS OF DIFFERENT
KINDS OF FOOD ON THE
GROWTH AND SURVIVAL

OF WEATHERFISH 
(MISGURNUS FOSSILIS)
LARVAE REARED IN 

CONTROLLED CONDITIONS

F. Demény, T. Lévai, L.G.
Zöldi, G. Fazekas, Á. Hegyi, 
B. Urbányi, T. Müller

SUMMARY

Effects of different live and dry
diets were examined on weath-
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5. ábra: Természetes takarmányon nevelt réti csíkok átlagos növekedése
(Demény et al. 2009c)



erfish larvae growth (initial mean
average body length: 7.3 mm) un-
der intensive rearing conditions.
Three treatments were set in 3
replicates: „Group A”: fed with
Artemia ssp., “Group B”: fed with
Perla Larvae Proactive 6.0 (pro-
tein 62%, fat 11%) “Group C”: fed
with SDS 200 (protein 60%, fat
14.5%). Body deformities in large
portion were appeared in com-
mercial feeding group (B, C
group) thus food type had to be
changed and from the tenth day
the three groups were fed with
Artemia. After diet changed the
mortality did not increase, how-
ever, the ratio of body deformities
decreased scarcely („B”
74.03±2.83%, „C” 79.87±10.15%).
At the end of the 15-day-long ex-
amination period significant dif-
ferences (p<0.05) were found in
the growth parameters. The aver-
age final length was the following
at each group: “A” 25.4 mm, „B”
14.9 mm, „C” 14.7 mm; final body
weight was: „A” 116.2 mg, „B”
26.2 mg, „C” 24.8 mg; survival
rate was: „A” 96%, „B” 87.3%, „C”
88%. Compared to the growth da-
ta of other Cyprinid species,
reared under intensive conditions
and fed by Artemia, weatherfish
larvae growth is extremely fast.
However, we suggest that the
transition of food to these two dry
diets should be changed in elder
stage of fish life.

Keywords: weatherfish, nati-
ve, protected, stock enchament,
larva rearing
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Társaságunk 2009-ben is elôsegíti a tógazdasá-
gok, természetes vizek ivadékolását.

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

Társaságunk igény szerint a zsenge és elônevelt
ivadékot helyszínre szállítja.

Az árak a tavasszal kialakult országos áraknak
megfelelôen megállapodás alapján kerülnek meg-
határozásra.

A FISH COOP KFT. a GALATI „PLASE
PESCARESTI” SA Hálógyár termékeinek kizáróla-
gos magyarországi forgalmazója.

Vállalja:

� hálók (mûanyag),
� kötelek (mûanyag és kender),
� inslégek (mûanyag),
� hálócérnák és kötözôanyagok (mûanyag),
� bálaköztözô zsinórok (mûanyag) rövid határ-

idôvel történô szállítását.

A hálók anyagának vastagsága, színe, szemnagy-
sága, bizonyos határok között a léhés mélysége
és hossza egyedileg megválasztható.

Ugyanígy a kötelek, inslégek, hálócérnák és kötö-
zôanyagok vastagsága és színe a megrendelô
igénye szerint teljesíthetô.
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HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
ÉS TERMÉKTANÁCSA

Legfontosabb tevékenységek

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

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

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

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

Biológiai alapok

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

A Szövetség tagja lehet

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

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

Fotó: Kunkovács László
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