


 
 

 



 

 
 

 

Figyelem Horgászvízkezelő-tógazda tanfolyam indul! 

 

A Horgászvízkezelő-tógazda elméleti tanfolyam (Int. nyilvántartási szám: 13-

0335-04 FAT akkreditációs lajstromszám: ALF-028) minden év elején (február, 

március) kerül megrendezésre. A képzés 40 órás oktatásból (kizárólag hétvégi 

elfoglaltság), otthoni munkából és felkészülésből áll. A képzés keretein belül a 

hallgatók megismerkedhetnek a haltenyésztés és halgazdálkodás alapjaival és 

ismereteket szerezhetnek az EU szabályzásokról, a horgászvizekben lejátszódó 

biológiai folyamatokról, a vízben élő növények és alsóbbrendű szervezetek 

fontosságáról, a halak telepítésének, szállításának, etetésének, betegségeinek, 

kezelésének és a gyomhalak elleni védekezés kérdéseiről stb. Az oktatásban a 

Halgazdálkodási Tanszék munkatársai, illetve meghívott neves szakemberek 

egyaránt részt veszek és a korábbi évektől eltérően olyan tudományterületek is 

helyet kapnak a képzésben, mint például a halfeldolgozás és húsminőség kérdése. A 

tanfolyam végén a sikeresen vizsgázók Horgászvízkezelő-tógazda elméleti 

tanúsítványt szerezhetnek, illetve hatósági halőri vizsgát is tehetnek. 

Az elméleti képzés után 2012-től lehetőséget biztosítunk a hallgatóság számára, 

hogy 48 órás gyakorlati képzés során megismerhessék és elsajátíthassák a tavaszi 

halszaporítás, a nyári tevékenységek (víz-, és planktonvizsgálat, takarmányozás 

stb.), valamint az őszi lehalászás munkafolyamatait. A gyakorlati képzés végén a 

hallgatók sikeres vizsga esetén Horgászvízkezelő-tógazda gyakorlati tanúsítványt is 

szerezhetnek. 

 

Tanfolyam helyszíne: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és 

Környezettudományi Kar Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási 

Tanszék, Gödöllő 

 

További információ: Dr. Hegyi Árpád, Hegyi.Arpad@mkk.szie.hu, (28) 522-000/2110 

mellék vagy +36 20/350-4533 
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HALÁSZATI-HALGAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

(posztgraduális szakmérnök képzés) 
 

Tanszékünk a 2012/13. tanév első félévében megfelelő számú jelentkező esetén 

elindítja a felsőfokú végzettségre épülő, két éves (4 szemeszteres), akkreditált (OH-

FHF/323-71201), levelező tagozatos Halászati-halgazdálkodási szakirányú 

továbbképzést. A képzés költségtérítése 120.000 Ft/fő. 
 

1. Halászati-halgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak céljai 

1.1. A tógazdasági haltermelés részéről jelentkező szakember igény kielégítése. 

Jelenleg az ágazati működő tőke nagy hányada áramlik a termelő terület növelésének 

(tóépítés) irányába, ami a termelés további bővülését vetíti előre. 

1.2. A természetes vízi halgazdálkodást hivatásszerűen művelő vízhasználók 

szakember igényének kielégítése. Törvény rendelkezik arról, hogy az 500 hektárnál 

nagyobb vízterületen gazdálkodó, halászati joggal rendelkező szervezeteknek (halászati 

szövetkezeteknek, korlátolt felelősségű társaságoknak, nagyobb horgászegyesületeknek, 

horgász szövetségeknek és önkormányzatoknak) halászati üzemtervet, telepítési tervet stb. 

kell készíteni és felsőfokú halászati képesítéssel rendelkező szakembert kell alkalmazni. 

1.3. Az FVM szakigazgatási szervezetébe sorolt megyei halászati felügyelőségek 

szakember-képzése, valamint a nemzeti parkokban, természetvédelmi területeken, 

tájvédelmi körzetekben rokon szakterületeken (vizes élőhelyek, védett vagy fokozottan 

védett vízi ökoszisztémák kezelése) dolgozó szakemberek képzése. 
 

2. A képzésben résztvevők köre: Agrár képzési terület mezőgazdasági, illetve 

környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett, alapszintű mérnök 

szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is. 
 

3. Tantárgyi követelmények: Az egyes tantárgyak ismereteinek ellenőrzése történhet 

szóbeli vagy írásbeli vizsga keretében a vizsgaidőszakban, vagy az évközi munka alapján, 

írásbeli (Zh) dolgozat(ok) kiértékelését követően megajánlott jegy alapján. Az ellenőrzés 

módjáról a tervezett szak tanterve nyújt tájékoztatást. 
 

4. A szakdolgozat követelményei: Minden hallgató önálló munkával szakdolgozatot 

készít. A szakdolgozat témáját tanszékek oktatói, kutatói hagyják jóvá. A 

szakdolgozatokat benyújtás után két bíráló véleményezi. A hallgató a szakdolgozatát a 

záróvizsgán mutatja be és válaszol a bírálók kérdéseire. 
 

5. Záróvizsga: A záróvizsgára bocsátás feltételei: (1.) A tantervben előírt tanulmányi 

és vizsgakötelezettség teljesítése, (2.) 120 kreditpont megszerzése, (3.) Szakdolgozat 

benyújtása és elfogadása. A záróvizsga részei: (1.) A szakdolgozat megvédése, (2.) 

Komplex szóbeli szakmai vizsga. A záróvizsga eredménye: A záróvizsga eredménye a 

szakdolgozatra és védésre adott egy érdemjegy és a komplex vizsgára adott érdemjegy 

számtani átlaga, egész jegyre kerekítve. 
 

6. Információ: Érdeklődni és jelentkezési lapot beszerezni a következő címen lehet: 

Galambosi Imréné előadó, SzIE, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Dékáni 

Hivatal; Tel: 28-410200 (1602). Levélcím: 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Szakmai 

tájékoztatást kérhet Dr. Szabó Tamás szakasszisztenstől (SzIE, MKK, 

Halgazdálkodási Tanszék) a következő E-mail címen: 

szabo.tamas@mkk.szie.hu 
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II. GÖDÖLLŐI  HALÁSZATI-HORGÁSZATI   
SZAKEMBERTALÁLKOZÓ

Gödöllő, 2012. január 26.

Horn Péter

A haltenyésztés kihívásai és lehetőségei
a XXI. század állattenyésztésében

A növénytermesztés előtt álló nagy kihívások

2000 - 2020 - 2030

Növekvő népesség 6 – 7,0 – 7,5 milliárd

Emelkedő életszínvonal elsősorban Kína, India*

Növekvő bioenergia igény etanol, olaj

Bio jellegű csomagolóanyagok keményítő

Csökkenő tengeri halállomány Majd mindenhol

Csökkenő termőföldkészlet Majd minden országban

Csökkenő öntözővíz készlet Szinte mindenhol

Klímaváltozás ?

(Horn, 2005) 

(Forrás: FAO 2010)

Globális állati termék előállítási növekedés
(átlagos növekedési ütem 1,6%)
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Húsprefenciák egységnyi vásárlóerőre vetítve

(FAPRI, 2008; Novus Analysis, 2010)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Japán

Indonézia

India

Oroszország

Kína

Olaszország

Franciaország

Brazília

Argentína

USA

Marha Baromfi Sertés Hal

Európa legnagyobb és legkisebb hús- és 
halfogyasztású országai

Országok Húsfogyasztás 
(kg/év/fő) 

Halfogyasztás 
(kg/év/fő) 

Összes 
fogyasztás 
(kg/év/fő) 

Legnagyobb 
fogyasztás 

   

Spanyolország 122 47 169 
Portugália 87 59 146 
Dánia 112 24 136 
Franciaország 98 31 129 
Norvégia 67 55 122 
Írország 103 18 121 
Legalacsonyabb 
fogyasztás 

   

Lettország 39 13 52 
Horvátország 40 12 52 
Románia 59 3 62 
Litvánia 53 13 66 
Bulgária 70 3 73 
Szlovákia 69 7 76 
Magyarország 89 3 92 
 

(Forrás: FAO www.fao.org Food balances, 2006)

Néhány kiemelt ország, illetve régió egy főre eső
húsfogyasztásának és összetételének szerkezete

(USDA Foreign Agricultural Service. Office of Global Analysis, 2007 )

Húsfogyasztás (kg/fő/év) Országok, 
régiók Szarvasmarha Sertés Baromfi 

Összesen

Kína 6 35 9 50 
India 2 1 2 5 
Hong Kong 16 61 39 116 
USA 42 30 53 125 
EU 27 16 43 20 79 
 



Különböző főbb háziállatfajok becsült 
keveréktakarmány igénye

2006 és 2016 között

Gyári takarmányon tartott 
hányad ( %) 

Takarmányigény 
(millió tonna) 

 
Megnevezés 

 
Ország típus 

2006 2016 2006 2016 
 
Brojlercsirke 

Fejlett 
Fejlődő 
Világ 

100 
40 

100 
80 

86,0 
49,2 
95,2 

105,4 
137,6 
243,0 

 
Sertés 

Fejlett 
Fejlődő 
Világ 

90 
30 

90 
70 

157,6 
93,8 

251,4 

176,0 
300,0 
476,0 

 
Tojótyúk 

Fejlett 
Fejlődő 
Világ 

90 
30 

100 
50 

41,0 
32,0 
73,7 

50,0 
71,4 

121,4 
Húsmarha Világ   42,8 48,8 
Tejelő tehén Világ   128,5 156,8 
Világ összesen az egyéb ágazatokkal és akvakultúrával 
együtt 716 1127 
 

(Farrell, 2008)

+155%

+ 65%

+57%

+14%
+22%

+ 89%

Az állatállomány és az emberiség 
biomasszában kifejezve

Létszám 
(milliárd)

Biomassza 
(millió t)

Éves termelés 
(millió t)

Szarvasmarha 1,41 332 52,6

Juh, kecske 1,57 36 9,9

Sertés 1,36 47 87,2

Baromfifélék 13,90 12 58,1

Összes állat 18,20 427 207,9

Ember 6,0 237 23,6

(Verstegen és Tamminga, 2005)

Erőforrás felhasználás és környezetterhelő hatások 
különböző állattenyésztési ágazatokban adott 

termékmennyiségre
(1 tonna hús, 20000 tojás - kb. 1 tonna - és 10 m3 tej - kb. 1 tonna hasznosítható 

beltartalom)

(Williams és mtsai, 2006, valamint MacLeod, 2008)

Erőforrások és 
környezeti hatások 

Baromfi-
hús 

Tojás Sertés-
hús 

Marha-
hús 

Tej Juh- 
hús 

Energiafelhasználás, GJ 12 14 17 28 25 23 
Üvegház hatás,                  
kg CO2 egyenérték 100 év 4,6 5,5 6,4 16 10,6 17 

Eutrofizációs potenciál,    
kg PO4

 egyenérték 49 77 100 158 64 200 

Légkörsavasítás,               
kg SO2 egyenérték 173 306 394 471 163 380 

Növényvédőszer, kg/ha 7,7 7,7 8,8 7,1 3,5 3,0 
Termőföldlekötés, ha 0,64 0,67 0,74 2,33 1,20 1,40 

 



USDA, FAOSTAT (2009) cit. Vries és de Boer (2011)

A környezetterhelési értékeléshez használt kihozatali, 
beltartalmi paraméterek az egyes termékeknél

Termék Ehető termék kg/ 
élőtömeg kg 

Kg fehérje/kg ehető 
termék 

Sertés 0,53 0,19 

Brojler 0,56 0,19 

Marha 0,43 0,19 

Tej - 0,03 

Tojás - 0,13 
 

Energiaszükséglet egységnyi állati termék 
előállítására
(MJ/termék kg)

sertés brojler sz.marha tej tojás

(Nonhebel és Castner, 2011)

Energiaszükséglet egységnyi mennyiségű állati 
fehérje előállítására

(MJ/fehérje kg)

sertés brojler sz.marha tej tojás

(Nonhebel és Castner, 2011)



Egységnyi állati termékre eső globális felmelegedést 
okozó hatás

(CO2 egyenérték/termék kg)

sertés brojler sz.marha tej tojás

(Nonhebel és Castner, 2011)

Egy kilógramm mellfilé előállításának hatékonysága 
különböző típusú brojlercsirkénél

(Horn, 2008)

1 kg mellhús előállításához  
Brojler 
típusa, 

év 

Takarmány-
igény 
(kg) 

Ivóvíz 
(liter) 

Takarmány- 
termelés vízigénye 

(liter) 

Termelt trágya 
mennyisége 

(kg) 

1978 20 40 20000 23 

1998 11 22 11000 13 

2008 7 14 7000 8 
 

Az USA tejtermelési rendszerének jellemzői
1944-ben és 2007-ben

(Capper és mtsai, 2009)

1944 2007

Fajták

Tejtermelés, kg/év

54 %
Jersey/Guernsey/Ayrshire
46 % Holstein/Brown Swiss
2074

90 % Holstein
9193

Legfontosabb
alaptakarmányok
Száraztakarmányok

Legelő, széna
Abrak+koncentrátum

Silókukorica, lucerna
(siló)
Komplett keverékek



Erőforrásigény és környezetterhelés 1 milliárd liter tej előállítása esetében 
1944-ben és 2007-ben (USA)

(Capper és mtsai, 2009. J. Anim. Sci. 87. 6. 2160-2167)

1944 2007
Összes tejtermelés (milliárd kg) 53,1                    84,2                

Állatállomány (n)
Laktáló tehén (ezer)
Szárazonálló tehén (ezer)
Üsző (ezer)
Bika (ezer)
Növendék bika (ezer
Összes (ezer)

414,8
67,4

429,2
19,29
17,17
948

93,6
15,2
90,3
1,31
1,08
202

Inputok
Takarmánymennyiség (friss) kg x 109

Termőföldlekötés, ha (ezer)
Víz, 1 x 109

8,26
1,705
10,76

1,88
162
3,79

Kibocsájtás trágyában
Trágyatömeg, friss, kg x 109 7,86 1,91

Gáztermelés (üvegházhatás)
CO2 lábnyom (állat+CH4 + N2O egyenérték kg CO2 x 109 3,66 1,35

1944-es tejtermelési rendszerben 143 millió ha 
takarmánytermő terület szükséglettel kellene 
számolni. 

2007-es tejtermelési rendszerben 13,6 millió ha 
takarmánytermő terület szükséges.

Az USA lakosságának 84 mrd 
literes jelenlegi tejfogyasztásához 
mekkora takarmánytermő területre 

lenne szükség?

A Föld vízkészlete és felhasználása

A teljes vízkészlet 1400  millió km
3
 

A teljes édesvízkészlet     35  millió km
3
 

A megújuló éves édesvíz       0,4 millió km
3
 

ebből elvileg hasznosítható     40 000 km3 
- a lakosság évi közvetlen víz-
felhasználása 
     ebből: 

ivóvízigény 
háztartások igénye 

- az ipari vízhasználat 
- a mezőgazdaság felhasználása 

 
  10 % 
 
    7 km

3
/év 

360 km
3
/év 

20% 
70 % 

A fejlett világban az egy főre eső táplálékigény megtermelése 1000 
m3/fő/év vizet igényel. 
A táplálkozásbiztonság jövőbeli kulcsa a vízbiztonság. 
 

(Somlyódi 2011 nyomán összeállítva)



Az elvileg megújuló vízkészletek 
veszteségforrásai

• Nem hozzáférhető hányad: 20% (távoli, nem
elérhető helyszínek pl. hegyvidékek, Amazonas stb.)

• Más okokból nem használható: 30%

• Jelenleg a reálisan hasznosítható készlet csupán 
kétszerese a tényleges igénynek

• Az átlagos kihasználtság globálisan ma 50%-os, 
Magyarországon ez ma 8%-os éves átlagban

Az egy főre eső „vízlábnyom”

 Vízlábnyom 
(m

3
/fő/év) 

 Világátlag 1240 

     USA 2480 

     Kína 700 

 Egy átlagos gépkocsi 200 000 l víz 
 

(UN Water 2009)

Különböző táplálkozási célokat szolgáló 
termékek előállításának vízigénye

Élelmiszer Vízigény 
rizs 3000 l/kg 
búza 1500 l/kg 
kukorica 1000 l/kg 
szója 1800 l/kg 
paradicsom 100 l/kg 
marhahús 16000 l/kg 
broilercsirke 4000 l/kg 
tenyésztett hal 2000 l/kg 
tej 700 l/kg 
kávé 150 l/kg 
tea 40 l/kg 

 
(Champaign, Hoekstra 2004, Horn 2005,

UN Water 2009, Somlyódi 2011)



Az agrárkereskedelem és a „virtuális„ 
vízkereskedelem

A legnagyobb virtuális vízkereskedők (km3/víz/év) 
India és Kína 

import:                                                               200 
export:                                                                 50 

Nyugat-Európán belüli kereskedelem:                                 180 
import:                                                                 80 

 
USA export:                                                                          200 

 
Balaton vízkészlete: 2 km3

Kína 20 éven belül minimálisan 200 millió tonna 
többletgabonát lesz kénytelen importálni, ez 200 km3 

virtuális vízimportnak felel meg (Brown 2006).

( Champagain – Hoekstra 2004, és Somlyódi 2011 
adatai alapján összeállítva.)

Forrás: FAO

A hal világélelmezési jelentősége

• Állati eredetű fehérjeellátásban a világon 15% hal

• A fejlődő világ fehérjeigényét (összfehérje)
40%-ban a hal fedezi

• 1 milliárd ázsiainak majdnem egyedüli
fehérjeforrása a hal

• Több mint 200 millió ember megélhetése a
halászat, 4 millió halászhajó üzemel a vizeken

(Diamond, J. 2007)



Gyakorlatilag összeomlott fontosabb tengeri 
halfaj-populációk

Atlanti óriás laposhal

Atlanti kékszárnyú tonhal

Atlanti kardhall

Északi tengeri hering

Ausztrál tőkehal

Grand Bankszi tőkehal
(Diamond, J. 2007)

A világ halellátását ma már 53%-ban akvakultúra,
47%-ban a halászat fedezi. 

Az ember napi teljes értékű optimális fehérje ellátásához (50 g) 
szükséges állati eredetű élelmiszerek mennyisége és ára

Élelmiszer Mennyiség Ár (Ft)* 

TToojjááss  88  ddbb  224400  
Marhahús 
       comb 
       hosszú hátszín 

 
360 g 
325 g 

 
806 

1188 
Sertés 
       karaj 
       comb 

 
340 g 
370 g 

 
578 
581 

Brojler 
       mell 

 
273 g 

 
405 

Pulyka 
       mell 

 
270 g 

 
432 

Hal 
      ponty(filé) 
      harcsa(filé) 
      afrikai harcsa 

 
290 g 
280 g 
280 g 

 
513 
672 
504 

Tej (2,8%) 1,5 l 344 
 

*TESCO, 2009. május 14. (Csapó J. – Horn P. 2009)

Az epehólyag optimális kiürüléséhez (95%) szükséges 
zsírmennyiség különböző élelmiszerekben

Élelmiszerek Zsír (g) kcal 

TToojjááss        33  ddbb  
                          22  ddbb  

1188  
                    1122 ((7755%%))  222255  

Olajos hal  125 g 21 270 
Zalai felvágott 
  15 dkg + 2,5 dkg vaj 55 787 
Téliszalámi  15 dkg 70 875 
Virsli  5 db 50 625 
Debreceni  30 dkg 80 1000 

 
(Légrády, 2001 adatai alapján)











Római-kori mozaik a IV. századból,
Patriarchális Bazilika, Aquileia, Olaszország

Gondolkodásmódja, amely egyesítette 
a természetelvű pedagógiai felfogást 

és a racionalizmust azzal a hitbeli 
meggyőződéssel, amit Ő úgy 

fogalmazott meg, hogy:

„Az ember nem más, 
mint az Isten privilegizált 

sáfára a Földön.”
Tessedik Sámuel (1742-1820)
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A romoktól a génbakig, avagy a 
lillafüredi pisztrángtenyésztés bemutatása

(80 éves a lillafüredi pisztrángtelep)

Hoitsy György

II. Gödöllői Halászati- Horgászati 
Szakember találkozó

2012. 01. 26-27.

1932-1968
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Az étkezési pisztráng termelés alakulása a Lillafüredi 
Pisztrángtelepen

KÖRNYEZET-
VENDÉGLÁTÁS
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FELDOLGOZÁSFELDOLGOZÁS

HORGÁSZVIZEK TELEPÍTÉSE
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„… ez a hal egyike a legnemesebbeknek, úgy 
alakjánál, mint életmódjánál fogva szép és 
érdekes, húsa pedig tagadhatatlanul a legjobbak 
között is első helyen áll, s ami kitűnő ízén túl is    

becses sajátja, ez az, hogy nem szálkás.”  

Herman Ottó

„… ez a hal egyike a legnemesebbeknek, úgy 
alakjánál, mint életmódjánál fogva szép és 
érdekes, húsa pedig tagadhatatlanul a legjobbak 
között is első helyen áll, s ami kitűnő ízén túl is    

becses sajátja, ez az, hogy nem szálkás.”  

Herman Ottó

SEBES PISZTRÁNG GÉNBANK
LÉTREHOZÁSA 
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The connection of 
nature conservation 
and fish farming in 
Romania

26 – 27 January 2012

Biodiversity

Shorter title
Secondary information can go here
XX-XX Month, Year 

• Additional information can run
• Underneath if neccessary

Fish farms in Romania

26 – 27 January 2012 2

– 857 fish farms registered in the Register 
of Aquaculture Units 
– 10 818 t produced in 2010 (less than in 
2008 and 2009)
– 3 000 people are working in the fishery 
sector (2008)

Nature conservation and fish farming
Fish farms – general overview

Shorter title
Secondary information can go here
XX-XX Month, Year 

• Additional information can run
• Underneath if neccessary

Fish farms in Romania -
production

3

Nature conservation and fish farming
Fish farms – general overview
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Source: Eurostat and National Agency for Fishery and Aquaculture

Fish farm production evolution in Romania (1999 ‐
2010)

26 – 27 January 2012
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Nature conservation and fish farming
Fish farms – general overview
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26 – 27 January 2012

Fish farms – conflicts with 
nature conservation
• Water management – emptying water 

from all the basins during the winter

• Reed management – cutting and 
burning the reed during the spring 
(breeding season)

• Species management - use of alien 
fish species (Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys molitrix, H. 
nobilis) which act like competitors with 
protected bird species;

- competition 
with ichthyophagous birds protected or 
not (Phalacrocorax carbo, Ph. 
Pygmeus, Pelecanus crispus, P. 
onocrotalus)

Pygmy cormorants on Ciocănești fish farm
Munteanu Cristina © WWF-Nikon

5

Nature conservation and fish farming
Fish farms – general overview

26 – 27 January 2012

Fish farms – nature 
conservation measures

• Water management – keeping some basins 
with water during the winter

• Reed management – maintaining 2-3 m reed 
strip along the basins;

- no reed burning;
- no reed cutting during    

the breeding season.
• Species management - rise the percent of 

native species;
- use inoffensive 

protection for ichhtyophagous birds protected 
or not (nets, cages, gas guns etc.);

- keeping some small 
basins with non-commercial fish species for 
feeding the birds;

- no fishing during 
birds breeding season.  

6

Nature conservation and fish farming
Fish farms – general overview

26 – 27 January 2012

Protecting nets above the fish basins
Munteanu Cristina © WWF-Nikon
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WWF project - Promoting Payments for Ecosystem 
Services (PES) and Related Sustainable Financing 
Schemes in the Danube Basin
• To secure global environmental benefits by mainstreaming 

payments for ecosystem services (PES) and sustainable 
financing (SF) schemes in integrated river basin management for 
large-scale international watersheds.

• 13 partners from Bulgaria and Romania (but good practices are 
going to be communicated in Ukraine and Serbia)

• 2 fisheries in Romania – Ciocănești and Iezer Călărași both in 
Natura 2000 sites

7

Nature conservation and fish farming
WWF PES project

26 – 27 January 2012

826 – 27 January 2012
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Nature conservation and fish farming
WWF PES project

26 – 27 January 2012

Iezer Călărași: Conservation values 

• Location: South of Romania; 530 ha

• Part of 1 Natura 2000 site – Iezer Călăraşi –
2877ha

•Important feeding place for around 1000 pelicans 
nesting in Sreberna

•Important wintering place for around 29 000
individuals of Greater White-fronted Goose (11% of 
the Romanian wintering pop.)

• Important wintering place for 5200 individuals of 
Red breasted goose, globally threatened species 
(24% of the Romanian wintering pop. and 19% of the 
European wintering pop.)



2012.01.22.

4

10

Nature conservation and fish farming
WWF PES project

26 – 27 January 2012

Iezer Călărași: Environmental services

Environmental service Value (Euro)
Fish production (1400 kg/ha) 2 777 Euro/ha

Reed production (cca 10.25 t/ha) 67 138 Euro/year

Biodiversity maintenance (hunting 
penalties)

50 753 Euro 

Carbon sequestration (reed) 6 048 Euro/year

Natural hazard regulation – flood 
mitigation (occasional, 2006)

Recreation
Education

Picture titles can go 
across two lines 

A short summary paragraph can 
appear in coloured panels. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut nec tincidunt mi. 
Praesent libero arcu, ultrices eget 
interdum a, imperdiet eu magna. 

The basins associated 
partners are not living 

from fishing activities and 
the main threat is that 

they abandon the activity 
living protected birds 

without a feeding place. 

12

Nature conservation and fish faming
WWF PES project

26 – 27 January 2012

Ciocănești: Conservation values 

• Location: South of Romania; 255 ha

• part of 1 Natura 2000 site – Ciocăneşti 
Dunăre, potential Ramsar site

• Important place for migration of 20000 
birds, feeding place for pygmy cormorant 
(endangered species), breeding place for 
Ferruginous Duck (endangered species)

+15
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Nature conservation and fish faming
WWF PES project

26 – 27 January 2012

Ciocănești: Environmental services

Environmental service Value (Euro)
Fish production 3202 Euro/ha

Biodiversity maintenance (hunting 
penalties)

11 000 Euro

Carbon sequestration (reed, soil 
vegetation and trees – not used)

5856 Euro/year

Carbon retention (trees) 3550 Euro

Recreation
Education

Picture titles can go 
across two lines 

A short summary paragraph can 
appear in coloured panels. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut nec tincidunt mi. 
Praesent libero arcu, ultrices eget 
interdum a, imperdiet eu magna. 

There are a lot of 
protected birds which use 
this place for feeding and 
resting. The main threats 
here is economical crisis 
which will reduce the fish 

farm activities  

Shorter title
Secondary information can go here
XX-XX Month, Year 

• Additional information can run
• Underneath if neccessary

FEP Romania – Measure 2.1: Aquaculture
Action 4: Measures for aquatic environment

• Operation 1: Environmental protection
Aquaculture which include environment, natural 
resources and genetic diversity protection and 
improvement;
Management of landscape and traditional elements.

• Operation 2: Ecological aquaculture
Passage to ecological aquaculture accordingly with 
EU Regulation 834/2007.

• Operation 3: Sustainable aquaculture in Natura 2000 sites
Compensations for restrictions and keeping to the 
provisions for Natura 2000 sites 

Nature conservation and fish farming
FEP Romania – measures for nature 

conservation

26 – 27 January 2012 15
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Shorter title
Secondary information can go here
XX-XX Month, Year 

• Additional information can run
• Underneath if neccessary

FEP Romania – Measure 2.1: Aquaculture
Funds absorption and significant features

• Operation 1: Environmental protection
No projects under this operation approved;
2 applications rejected; 
No competent body for environmental conservation 
measures evaluation designated in Romania.  

• Operation 2: Ecological aquaculture
15 projects approved;
7 697 446.44 Euro assigned.

• Operation 3: Sustainable aquaculture in Natura 2000 sites
33 projects approved (most of them along the Danube);
8 900 627.58 Euro assigned;
Many fish farms in Natura 2000 sites has problem with the 
legal papers (aquaculture licenses, etc) 

Nature conservation and fish farming
FEP Romania – measures for nature 

conservation

26 – 27 January 2012 16

Shorter title
Secondary information can go here
XX-XX Month, Year 

• Additional information can run
• Underneath if neccessary

Romania – Financial facilities for fish farms

• Land tax exemption for fish farms in protected areas:
Level of exemption is too low for conservation 
measures implementation;

• Water price for aquaculture dropped 6 times in 2011
From 0.73 Euro/1000 m3 in 2010 to 0.12 Euro/1000 
m3 in 2011;
The effect of this measure was cancelled if the water 
has been assured by irrigation infrastructure, 
National Administration of Land Improvement rising 
the price. 

Nature conservation and fish farming
Other financial facilities for fish 

farms

26 – 27 January 2012 17

– Protected ichthyophagous bird species affect also fish 
farms outside Natura 2000 sites which are not included in 
FEP Romania for receiving compensations;
– The total number of fish farms included in Natura 2000 
sites is not well known;
- Many farmers could not apply for the compensation under 
FEP because of administrative irregularities (invalid 
aquaculture licence etc.) 
– Compensations and/or inoffensive protection measures can 
decrease the lost caused by ichthyophagous birds;
– Payments for environmental services could generate a 
favourable opinion for nature conservation among private 
owners of fish farms;

18

Nature conservation and fish farming
Conclusions

Conclusions

26 – 27 January 2012
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– Taking over of the management of the fish ponds by NGOs 
could also assure the implementation of conservation 
measures, especially in protected areas;
– Wetlands reconstruction could reduce the pressure of 
ichthyophagous bird species on fish production;
– The compensations should cover more than 2 years after 
Natura 2000 designation as the birds are present there every 
year;
– Diversification of generating money activities in the fish 
farms (ecoturism, manufacture, fish processing, sport  fishing) 
could cover parts of the cost for implementation of nature 
conservation measures and rise the resilience of the farm;

19

Nature conservation and fish farming
Conclusions

Conclusions

26 – 27 January 2012

WWF IN SHORT

WWF is in over
100 countries, on
5 continents

+100

WWF was founded
In 1961

1961

WWF is in over
100 countries, on
5 continents

+5000

WWF has over
5 million supporters

+5M

Nature conservation and fish farming
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Thank you for your attention!
cmunteanu@wwfdcp.ro
www.panda.org/dcpo
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INDUCED PROPAGATION OF PERCH

Department of Lake and River Fisheries
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Dariusz Kucharczyk, Daniel Żarski, Katarzyna Targońska, 
Sławomir Krejszeff, Katarzyna Palińska

TABLE OF CONTENT
Spawners handling
Basic information about the hormonal treatment
Hormonal preparations used in Eurasian perch induced spawning
Where to inject the fish?
How many injections should be applied?
When injection should be applied?
Injection of males
Injection of females
Checking the ovulation
Collection of gametes
Artificial insemination
Tank spawning
Eggs incubation
Out-off season reproduction

SPAWNERS HANDLING

Fish should be always anaestetized before each 
manipulation

Recommended: MS-222 (150 mg l-1)
NOT recommended: 2-phenoxyethanol (!)
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BASIC INFORMATION ABOUT THE HORMONAL
TREATMENT

Hypothalamus

Pituitary

Gonads

Provision of apprioprate 
environmental conditions

Application of LH-RH analogues 
and/or LH-RH analogues with 
dopamine antagonists (e.g., 
Ovopel, Percipel, Ovaprim)

Application of exogenous gonadotropins 
(pituitary extract, human chorionic 
gonadotropin [hCG]) 

Gonadotropin releasing 
hormone (GnRH)

Gonadotropins

Ovulation

HORMONAL PREPARATIONS USED IN EURASIAN
PERCH INDUCED SPAWNING

hCG (human chorionic gonadotropin)

PMSG (mix of hCG and pregnant mare serum gonadotropin [PMSG])

Pituitary extracts

LH-RH analogues

LH-RH analogues with 

dopamine antagonists 

(Ovopel, Percipel, Ovaprim)

WHERE TO INJECT THE FISH?

Recommended
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HOW MANY INJECTIONS SHOULD BE APPLIED?

Number of injections depends on:
- hormonal preparation
- maturity stage of females

WHEN INJECTION SHOULD BE APPLIED?

Checking the oocyte maturity stage (cathetherization)

WHEN INJECTION SHOULD BE APPLIED?

Evaluation is made under the microscope after the clarification 
of the cytoplasm in clarifying solution:

6           :               3 : 1

70% ethanol   :   36% formaldehyde   :   99.5% glacial acetic acid
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WHEN INJECTION SHOULD BE APPLIED?

INJECTION OF MALES

Not necessary, but it is recommended for:
Out-of-season spawning and in the end of the 
spawning season
When the number of males are limited
When before and during spawning season huge 
water temperature variation is observed

INJECTION OF FEMALES

One or two doses?
Recommended 
hormones
Latency time: from 14-
16 hours to 5-6 days
Temperature regimes
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CHECKING THE OVULATION

COLLECTION OF GAMETES

Eggs

COLLECTION OF GAMETES

Sperm

For commercial purposes
sperm may be successfully
stripped to dry syringes and 
kept at about 4°C (e.g., in the 
fridge) for several hours
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ARTIFICIAL INSEMINATION

Quality evaluation

ARTIFICIAL INSEMINATION

For commercial purpose it may be recommended to inseminate the Eurasian 
perch eggs 15-30 seconds after their activation in water
Very good results are observd when Woynarovich solution (30 g of NaCl and 40 
g of urine per 1 liter of distilled water) is used

y = ‐0.01x2 + 0.71x + 56.97
R² = 0.8505
p<0.001
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Time of sperm addition after eggs activation (s)

TANK SPAWNING

Fish density
With or without hormonal stimulation?
Advantages and disadvantages of tank spawning
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EGGS INCUBATION

Temperature12-14°C
Duration: 10-12 days

OUT-OFF SEASON REPRODUCTION

Application of chilling period
Hormonal stimulation is necessary
Lower effectiveness of
reproduction and eggs
quality
Males need to be 
stimulated hormonally

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
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Paradigma váltás közben, 
avagy a Balaton 

halászatáról és horgászatáról

2012. január

A Balaton halgazdálkodása évtizedek óta viták 
kereszttüzében áll.

Halászat vagy horgászat?

A halászat az elmúlt években alapvetően 
megváltozott!

Gazdasági célú halászat helyett szelekció!

SZAKMAI STRATÉGIA 

Fő feladatunk a Balaton ökológiai szemléletű 
halgazdálkodásának megvalósítása.

Az elsődleges cél a halgazdálkodás olyan 
módon történő átalakítása, amely a horgászat 

számára értékes halfajokból – a javuló 
vízminőség mellett is – optimális fogás elérését 

biztosítja, nem fenyeget a halállomány 
sokszínűségének megszűnésével, továbbá 

biztosítja a természeti értékek védelmét és a 
minőségi turizmus feltételeit.



2012.01.30.

2

Alapelv: SZELEKCIÓ

Halászati rendszerek:

Angolnahalászat

Busahalászat

Keszeghalászat

ANGOLNAHALÁSZAT
KÖZFELADAT!

Csapdával    Csak vízeresztés idején!

Varsával  Korlátozott!

Tartós tévhit: szaporodik a Balatonban
Tény: ‐ 25‐35 (50‐100) év édesvízben

‐ 1991
‐ Velencei tó
‐ 100 % hatékonysággal!

BUSAHALÁSZAT
KIEMELT KÖZFELADAT!

Eresztőhálóval    Elvileg egész évben

Szaporodik vagy szökik?
Vízminőség és trofitás

Gazdasági korlát és emocionális korlát

Észak‐Amerikai példa

98 % hatékonysággal!
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KESZEGHALÁSZAT
SZAKMAI FELADAT!

Vontatott hálóval    Elvileg egész évben

Leginkább vitatott rendszer
Elöregedett állomány

Horgászat állománytorzító hatása

Csak a Nyugati medencében

95 % hatékonysággal!

HALÁSZFOGÁS

Évi 200‐250 tonna (angolna nélkül)
Ponty: 2‐3 %
Süllő: 1 % alatt

HORGÁSZFOGÁS

Évi 500‐600 tonna
Ponty: 40 %
Süllő: 10 %

… és a horgászok egy része szerint a halászat miatt 
nincs hal a Balatonban!

Horgász: Halászat intenzitásának a csökkentése!

Önkormányzat: Lakossági halellátás!

???
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HALTELEPÍTÉS

Halgazdálkodási terv szerint
Fő hal a ponty

Igyekszünk növelni a mennyiséget

Darabszám növelés + vándorkagyló = több fogás

Feltételrendszer

Vándorkagyló beférjen a szájába
Ne férjen be a kormorán szájába

Gazdaságos előállítás

60 ‐ 90 dkg‐os ponty!

Új Balatoni Horgászrend

Horgászok, horgászszervezetek javaslatai alapján

Prioritások: Süllő védelme
Nagy pontyok védelme

Új megoldás:
Darabszám‐korlátozásra épülő súlykorlátozás



2012.01.30.

5

Balatoni Fogási napló

Jogszabályi kötelezettség!

Fogások területi megoszlása
Pontosabb statisztikák

Új megoldás:
Horgászattal töltött napok száma

Fogadtatás

Döntően jó, a horgászok 75 %‐a örömmel fogadta

Mindazon horgászok, akiknek az (anyagi) érdekeit 
sérti, természetesen kritizálják!

Média ‐ kommunikáció

Kardinális váltás!
Teljes nyilvánosság

Folyamatos sajtómegjelenés
Új honlap

www.balatonihal.hu
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Köszönöm figyelmüket, 
várom kérdéseiket!
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Horgászvizek fejlesztése területen elért 
eredmények  és tervek Vas megyében.

Gödöllő, 2012. január 26.

2004. év: Az első…
Gyöngyös patak: Vasszécseny

Gyöngyös patak: Vasszécseny
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2005. év: A második…
Répce patak: Bük

2006. év

Határon átnyúló turizmusfejlesztési
hálózatok PHARE-CBC  2003/004-575-02.

Elnyert támogatás: 492.941 Euro
123 235 250 Ft

2007-2008. ÉV : INTERREG IIIA Ausztria-Magyarország 
Határon átnyúló horgász turisztikai vonzerő növelése

Elnyert támogatás: 47.500.000 Ft.

A pályázat a következőket tartalmazza:
- Pinka patakon 1 db. surrantó megvalósítása Vaskeresztesnél 
- Pinka patakon holtágból új vizes élőhely létrehozása

Vaskeresztesnél – Vízügyi Igazgatósággal közösen   
- Vaskeresztesen tan- és versenypálya kialakítása 
- Kőszeg   város     belterületén   Gyöngyös   patakon   

2 db. surrantó megvalósítása
- Több nyelvű információs táblák közterületi kihelyezése
- I. Nemzetközi Horgászbál megrendezése



3

Interreg III/A  AU-HU
Pinka patakon Vaskeresztesnél

Háromlépcsős kialakítás

Interreg III/A  AU-HU
Pinka patakon Vaskeresztesnél

Interreg III/A  AU-HU
Gyöngyös patak - Kőszeg

Háromlépcsős kialakítás
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2008-2009. év: Csörnöc-Herpenyő patak 
vízutánpótlásának biztosítása Rába folyóból 

Körmend térségében
Pályázat célja: 

Engedélyeztetési eljárások illetve hatástanulmányok 
finanszírozásához pénzügyi lehetőség megteremtése, és 
a kivitelezés teljes megvalósítási költsége.

Előzetes szakhatósági támogatási nyilatkozatok:
- Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség
- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
- Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
- FVM. Vas Megyei Földművelésügyi Hivatala
- Önkormányzatok

Összköltség  80.000.000 Ft

Csörnöc-Herpenyő patak a projekt előtt…
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Csörnöc-Herpenyő patak 
fejlesztése Körmendnél

A tervezett vízátvezető csatornával történő 
összekapcsolás előtti pillanatok…
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Megvalósult szakmai célok:
• A Rába folyóból vízátvezetéssel – vízpótlással - a patak 

jó ökológiai állapotba került. A mederbevágódás, a 
mellékágak teljes elzáródása  és a fokozódó feltöltés 
megszűnt,  a torkolati (oldalági is) új vizes élőhelyek 
kialakultak. 

• A renaturált 48 km hosszú patakszakaszon a Rába folyó 
átvezetett vizének terhelése (szennyezettsége) 
kicsapdázódik és mintegy 6-8 millió m3 víz  évenként 
Sótonynál visszajutva a folyó  medrébe,  segít a nagy 
vízfolyás revitalizálódási folyamatában is. 

• A folyamatos vízátvezetés a legolcsóbb medertakarítási 
módszer, hogy a patakmeder belső rézsűjét borító 
bokros-fűzfás növényi borítottság ne foglalhassa el a 
mederfeneket is. Árvizek idején mindez Magyarországon 
megoldásra váró probléma és hiánya óriási kockázati 
tényező. 

2009-2011. év 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely, 

Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre  
„Pinka-völgyi Horgászturisztikai fejlesztések „ c. 

támogatási kérelem került benyújtásra 
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Projekt tartalma:
• Pinkamindszent település belterületén a 

2/5 hrsz-ú vízállás rehabilitációja

• Vaskeresztesi Horgászturisztikai 
Központ állandó rendezvénysátorral 
történő bővítése

Elnyert nettó támogatás: 29.607.089 Ft

Pinkamindszent település belterületén a 2/5 hrsz-ú 
vízállás rehabilitációja

Pinkamindszent település belterületén a 2/5 hrsz-ú 
vízállás rehabilitációja
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Folyók és patakok tervezett 
rehabilitációja 2011-2013. között –

pályázatok függvényében. 

/Halászati Operatív Program, KEOP…???/

Tervezés alatt álló 
projektek

Kerka-patak kerkaszentkirályi
szakaszának renaturálása és 

revitalizálása

Kerka patak – Kerkaszentkirály

A Kerka patak Kerkaszentkirály térségében levő 
holtágainak renaturálása. Surrantós duzzasztással 3 
ponton beavatkozva, összefüggő vizes élőhely 
létrehozása.  

A beavatkozások után a természetes paduc ivóhelyek 
(kavicspadok) ideális lehetőséget tudnak biztosítani a 
rendszeres évi szaporodásoknak, közvetve kihatva a 
Mura folyó  őshonos halállományának javítására. A több 
kilométer hosszú erdős területen fekvő holtágak 
rendkívüli lehetőséget biztosítanak az őshonos védett 
halak természetes élőhelyi megjelenésére.
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Répce folyó :

Csepregi kisárapasztó renaturálása 
vízrávezetéssel.
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Répce patak – Csepreg

Árapasztó-csatorna  egész évi száraz  állapotának 
megszüntetése, renaturálása. A természetes 

halbölcsők visszaállítása, tekintettel arra, hogy a 
patak keszegállományában jelentős csökkenés 
mutatkozik. Az árapasztó-csatorna folyamatos 

vízellátása biztosítani fogja a patak hosszirányú 
átjárhatóságát a halak számára. Az ideális 
keszeg szaporodó helyek kialakulása után 

dinamikus fajgazdagság emelkedés történik, 
amely a Rába folyóra pozitívan fog kihatni.

Marcal folyó

• Felső szakaszi eutrofizálódott vizes 
élőhelyek renaturálása a rigácsi és a 
zalaszegvári közúti hidak környékén. 

• Pontszerű beavatkozással, surrantós 
duzzasztással, természetes szaporodásra 
alkalmas vizes élőhelyek létrehozása. 
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Rába folyó holtágai
A Rába folyó holtágainak renaturálása 

elengedhetetlen, hogy a természetes szaporodó 
helyek és halbölcsők, valamint a folyó 
szennyeződéséből adódó terheltség 

kicsapdázására megfelelő helyszínekkel  ismét 
rendelkezzen a folyó. 

Különösen két holtág van veszélyeztetett állapotban 
a befolyók és kifolyók torkolati eliszaposodásából 

adódóan, a természetes vízmozgás ilyen 
állapotban nem biztosított. A befolyók és kifolyók 

iszapeltávolításával mindez megoldódna. 

Helyszínei: Magyarlak, Nick 
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Pályázati megvalósulás esetén:

• Új vizes élőhelyek alakulnak ki
• Tudományos hasznosításuk: A 

revitalizálódás dinamizmusának 
monitoring helyszínei kutató intézetek, 
egyetemek számára

• Kiváló horgászhelyek létesülnek
• Természetfotózási helyszínek, bakancsos 

turista célok (tanösvények) alakulnak ki
• Vidéki vendégházak  kiajánlásai 

színesednek

KÖSZÖNÖM  MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

Csécs Sándor
alelnök

Magyar Országos Horgász Szövetség
1124 Budapest, Korompai u. 17.

Tel.: 06/70-33-99-711
www.mohosz.hu
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A siker titka : Akasztói szikiponty

ÖKO 2000 Vállalkozás
Akasztó‐ Halastó

A halgazdaság története

A halgazdaság története



2012.01.22.

2

A halgazdaság története

A halgazdaság története

A halgazdaság története
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Haltermelés

A siker titka

A siker titka
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Halirdaló berendezés

Akasztói Horgászpark és Halascsárda

Akasztói Horgászpark és Halascsárda
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Halascsárda

Elérhetőségeink:

• www.halascsarda.hu
• www.horgaszpark.hu
• www.szikiponty.hu
• www.rackabirka.hu
• www.oko2000kft.hu
• Tel.: 06‐20/550‐5000
• Hal nagyker.: 06‐20/4664164

Intenzív előnevelő és nevelő telep
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Intenzív előnevelő és nevelő telep

Célok

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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A Közös Halászati Politika (KHP) 
reformjának bemutatása, és lehetséges 

hatásai a hazai halgazdálkodásra 
 

Az Európai Tengerügyi Halászati Alap (ETHA) 2014-2020 

 
Bardócz Tamás és Mihálffy Szilvia  

Halászati Osztály  
Gödöllő, 2012. január 27. 

2012.01.10. 

2 

 
 
 
 Mi a Közös Halászati Politika (KHP)? 

 

2012.01.10. 
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Reform- miért van rá szükség ? 

• Halászati erőforrások kimerülése  
• A fogások 88%-a túlhalászott állományból származik 

• Sok halásztevékenység azon fiatal egyedek halászatán alapul, amelyeket 
ivarérettségük elérése előtt fognak ki 

• Túl sok a pazarló visszadobás  

• Tengeri ökoszisztémák állapota  

• A halászflotta túlzott kapacitása: túl sok hajó túl jut egyre 
kevesebb halra 
• Alacsony jövedelmezőség 

• A közpénzekből való támogatásoktól való függőség  

• EU lemaradása az akvakultúra  termékek előállításában és a 
fejlesztésben- importfüggőség 
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FAO/EUROSTAT 
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KHP reform legfőbb céljai 

• Fenntarthatóság  

• A halászati és akvakultúra- ágazat és a foglalkoztatás jövőjének 
biztosítása 

• Fogyasztói igények és elvárások kielégítése 

• Jobb irányítás a regionalizáció révén 

• Átgondoltabb finanszírozás  

• A KHP elveinek nemzetközi szintű érvényesítése 
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5+1 elem: 
 
1. új  KHP alaprendeletre irányuló jogalkotási javaslat 
  
2. a piacpolitikáról szóló alaprendeletre irányuló jogalkotási javaslat  
 
3. közlemény a KHP reformjáról 
 
4. közlemény a KHP nemzetközi dimenziójáról 
 
5. jelentés a jelenlegi alaprendelet által előírt jelentési kötelezettségekről 
+ 

Európai Tengerügyi és Halászati Alap (2104-2020) 

 
A KHP reformcsomag  
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ETHA= pénzügyi eszköz a Közös Halászati Politika + Integrált 
Halászati Politika célkitűzéseinek támogatására 

 
ETHA Alappillérei: 
 
1. Intelligens és környezetbarát halászat 

2. Intelligens és környezetbarát akvakultúra 
3. Fenntartható és inkluzív területfejlesztés 
4. Integrált Tengerpolitika – új elem 
 
+ Kísérő intézkedések (adatgyűjtés, tudományos tanácsadás, stb.) 

2012.01.10. 
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Az ETHA-ból finanszírozható intézkedések 

I.  A halászat fenntartható fejlesztése 

II. Az akvakultúra fenntartható fejlesztése 

III. A halászati területek fenntartható fejlesztése 

IV. Az értékesítéssel és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések 

V. A halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő 

többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban 

VI. A megosztott irányítású közös halászati politikát szolgáló kísérő 

intézkedések 

 
2012.01.10. 
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Akvakultúra – irányelvek és stratégia 

Bizottság akvakultúra stratégai irányelveket 
dolgoz ki  

 

 

Tagállamok nemzeti akvakultúra stratégiát 
készítenek 
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Magyarország , a KHP és az ETHA 

• Akvakultúra, mint új pillér megjelenése 

• Fenntarthatóság támogatása, fenntartható technológiák 
népszerűsítése 

• Édesvízi akvakultúrában rejlő lehetőségek kiaknázása- 
Innováció 

• Akvakultúrától függő ökoszisztémák fontossága 

• Egyszerűsítés 

• Regionális fejlesztés + Nemzetközi együttműködés 

• Piacfejlesztés- marketing-halfeldolgozás 
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Költségvetés   
 
Az ETHA(2014-2020) teljes összegéből 4,535 milliárd EUR-t kell 

elkülöníteni a halászatra, az akvakultúra és a halászati területek 
fenntartható fejlesztésére 2014-től. 

 
 
 

Az EHA –a jelenlegi alap költségvetése a 2007 és 2013 közötti 
időszakra 4,3 milliárd EUR 
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Időbeli ütemezés , következő lépések 
 

2012 februárig– A Bizottság felméri a tagállamok jelenlegi, 
akvakultúrához kapcsolódó  nemzeti szabályozási kereteit 

2012 április-október- konzultációk a döntéshozókkal  ( ACFA, 
EP Halászati Bizottság, etc.) 

2012 október : Magas szintű akvakultúra  konferencia BE 

2013 február: Bizottság elkészíti az akvakultúra stratégiai 
irányelveket – Tanács és EP jóváhagyás 

2013 december- Többéves nemzeti akvakultúra stratégiai 
terv (2014-2017; 2017-2020) jóváhagyása 

Partnerségi szerződés  

Operatív Program 

2012.01.10. 
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KHP reformról és ETHA-ról információ, dokumentumok 
megtalálhatóak: 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_hu.htm  

http://www.cfp-reformwatch.eu/  

 

Köszönöm a figyelmet! 

 

  2012.01.10. 

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_hu.htm
http://www.cfp-reformwatch.eu/
http://www.cfp-reformwatch.eu/
http://www.cfp-reformwatch.eu/
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A haltáp előállitás és tápos 
halnevelés tapasztalatai 

Szerbiában

Pintér Zsolt
Gödöllő, 2012.01.27.

Szerbia

Területe: 77 484 km2 (Koszovó nélkül)

Lakosság: 7 250 000

Folyóvizek hossza:
65 980 km vagy átlag 747m/km2

A halászat helyzete

Művelhető földterület: 4 564 000 
ha 
(lakosonként 0.63 ha – 6 300 
m2)

Ennek a területnek 14 000 
halastó vagyis 
0,31%(lakosonként – 2 m2)

Évi halkitermelés: kb 14 500 
tonna
( 11 000 tonna ponty és 1 400 
tonna pisztráng), aminek 75% a 
piaci hal.
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Az évi halfogyastás 7 kg 
fejenként (2.4 szer kevesebb 
a világ átlagnál és 3.1 szer 
kevesebb az EU átlagnál). 

Szerbiában összesen 52 000 
tonna halat fogyasztanak , 
ennek a mennyiségnek a hazai 
termelés csak 25-30% elégiti 
ki, a többi import (panga –
“hal azoknak akik nem 
szeretik a halat ”, tengeri hal 
stb...)

2011  évi 14 500 tonna 
kitermelt halnak a 65-70%-a 
eksztrudált haltápon 
nevelkedett.

Az eksztrudálás  néhány egymással 
összekötött folyamat(magas 
hőmérsékelt,nyomás,pára és súrlódás) 
rövid időszakon belüli hatása a haltáp 
összetevőire.

Magát az eksztrudálast követi a száritás és a 
táp olajozása(vacuum coating).
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Az eksztrudált haltáp különböző 
szemcseméretben(0-12mm)  
valamint felszinen úszó és süllyedő 
változatban készül.

Az eksztrudált  táp előnyei:

-Nagyobb mennyiségű hal kg/ha,fej/ha
-Kisebb takarmány együttható(1,6-1,8)
-Kétnyaras piaci hal termelés
-A tavakat nem terheljük szerves anyagokkal
-Kisebb szállitási költségek
-Minőséges halhús csökkent zsirtartalommal
-Kiváló takarmány hasznositás
-A haltáp ázásálló (kb.1,5-2 óráig stabil)
-Az adott halfajnak és kornak megfelelő 
összetételű
-Minőségileg kifogástalan alapanyagokból 
készül

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

telepités 
(27.4.)

5.6. 20.6. 5.7. 20.7. 4.8. 19.8 3.9. 18.9. 3.10.

eksztrudált táp pellettált táp szemes takarmány

Az eksztrudált haltáp jobb eredményt mutatott az azonos 
összetételű pellettált haltápnál is.
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Fél intenziv tenyésztés

14/6 SUPER ECONOMIC Szemes takarmányt helyettesitő ekszt. táp
20/6  ECONOMIC Eksztrudált ponty táp
25/7 STANDARD Telyes értékű eksztrudált ponty táp
25/12 STANDARD Telyes értékű eksztrudált ponty táp
32/10 & 32/7 PROFI Telyes értékű eksztrudált piaci ponty és

ivadéknevelő táp

Összetétel: halliszt, szója ,kukorica, búza, ásványi anyagok és 
vitaminok.
A legjobb minőségű alapanygokból készült, eksztrudálás után 
kiváló emeszthetőségű,mikrobiológiailag és tokszikológiailg 
kifogástalan termék.

SOPROFISH 14/6 SUPER ECONOMIC

Szemes takarmányt helyettesitő eksztrudált táp,amely  legjobb 
eredményeket adott a kétnyaras és a piaci ponty fél intenziv 
tenyésztésében.
Kiegészitő tápként használható olyan tavakban ahol a fito és 

zooplankton állomány kielégiti a halak fehérjeigényét.
Kiváló táp ősszel a viz hőmérsékletének csökkenésekor amikor a 
proteolitikus enzimek hatása alacsony.

SOPROFISH 20/6 ECONOMIC

Kétnyaras  és piaci ponty takarmányozására szánt táp olyan 
halastavakban ahol elegendő a plankton állomány.

Megfelelő táp a tavaszi és őszi alacsony vizhőmérsékleteknél a 
félintenziv és intenziv nevelési rendszerben.
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SOPROFISH 25/7 i 25/12 STANDARD

SOPROFISH  25/7 és 25/12 STANDARD a leginkább 
igénybevett táp a pontyok nevelésére .
Kiváló minőségű a vásárlóktól már felismert halhúst biztosit.
Különböző szemcseméretben (2-10mm) és felszinen úszó 
vagy süllyedő változatban kináljuk a halastavaknak.

Intenziv tenyésztés

38/12 INTENSIVE
38/7 INTENSIVE EFEKTIV

Eksztrudált haltáp intenziv neveléshez

Ivadéknevelő táp

Intenziv pontynevelés 
(kis tavak,ketrec,anyahalak)

Gyors növekedés, alacsony takarmányegyüttható
Kitűnő húsminőség

SOPROFISH 32/7PROFI i 32/12 PROFI-EFFECT 

•  Fél intenziv tenyésztésben az egynyaras és a  kétnyaras  
ponty nevelésere használt táp.

•  Kitűnő eredményeket mutatott a nagyméretű egynyaras ponty 
táplálásában a kétéves nevelési ciklusban.
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48/10 STARTER ivadékneveléshez zsengétől előnevelt 
korig(kb.5gr).
A magas fehérjetartalom és kiegyensúlyozott összetevők 
gyors növekvést,alacsony takarmányegyütthatót és 
egészséges ivadékot biztosit.

48/10 STARTER HP

Más halfajok

SOPROFISH 40/12 harcsa
SOPROFISH 45/9 afrikai harcsa
SOPROFISH 47/12 acipernser(tokfélék)

Eksztrudált pisztráng táp:

Eksztrudált pisztrángtáp minden 10 grammon felüli kategóriának

SOPROFISH 44/20 EKSTRA

SOPROFISH 44/24 SUPRIME 

PISZTRÁNG
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HALCSALI ÉS AMI BENNE VAN

Mézes Miklós, Guti Csaba, Bokor Zoltán, 
Urbányi Béla 

Mi a halcsali? 

Takarmány  alapanyag ?  – nem, mivel több komponensből áll 
Takarmány adalékanyag ?  – nem, mivel nem felel meg a 
takarmány adalékanyagok egyik funkcionális csoportjának sem
Takarmány? – nem, mivel sem gazdasági  sem társállatok 
folyamatos táplálóanyag igényét nem elégíti ki 
178/2002/EU direktíva: a takarmány feldolgozott, részben 
feldolgozott vagy feldolgozatlan anyag vagy termék, amelyet 
állatok orális  etetésére szánnak;

HÁT AKKOR MI? 
EU szabályozás szerint: halcsali nem létezik
Hazai szabályozás szerint: a halcsali nem takarmány

Takarmány‐szerű anyagokkal szemben támasztott követelmények

1. Az adott állatfaj táplálóanyag igényeinek megfelelő 
táplálóanyag tartalom

Melyik faj igényeit elégíti ki?
2. Csak az adott állatfaj(ok) számára engedélyezett takarmány 

alapanyagokat tartalmazhat.
Melyik állatfaj(ok)? 

3. Az egyes gyártási tételek táplálóanyag tartalma azonos, 
illetve csak a megengedett határértéken belüli eltéréseket 
tartalmazhat.

Hát….
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A táplálóanyag tartalomban megengedett 
eltérések I.: 

Nedvességtartalom: 
≥15% : 1,5%; ≥15% ≥2%: a mennyiség 10%‐a; ≤2%: 
0,2%

Nyersfehérje tartalom: 
≥30% : 3%; ≤30%: a mennyiség 10%‐a
Nyerszsír tartalom: 
≥15% : 2,2%; ≤15% ≥5%: a mennyiség 15%‐a

A táplálóanyag tartalomban megengedett 
eltérések II.: 

Nyersrost tartalom: 
≥15% : 2,2%; ≤15% ≥5%: a mennyiség 15%‐a
Nyershamu tartalom:
≥15% : 1,5%; ≥15% ≥2%: a mennyiség 10%‐a; ≤2%: 
0,2%

Nitrogén mentes kivonható anyag:
Nem meghatározott 

Nedvességtartalom (%): megengedett eltérés 1,5%
A halcsali:     29,39      27,37 (‐2,02)      31,73 (+2,34)
B halcsali:     40,68      39,55 (‐1,13)       40,24  (‐0,44)
C halcsali:     33,56      36,18 (+2,62)      37,42 (+3,86)
D halcsali:     26,17
E halcsali:      28,71
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Nyersfehérje tartalom (%):  megengedett eltérés 3%
A halcsali:      38,77       40,28 (+1,5)     43,73 (+5,0)
B halcsali:      38,85       39,75 (+0,9)    40,15  (+1,3)
C halcsali:      23,59       25,63  (+2,0)     26,43 (+2,8)   [21,50%]
D halcsali:      45,27     
E halcsali:       37,12

Nyerszsír tartalom (%): megengedett eltérés  a mennyiség 15%‐a
A halcsali:     12,30      10,46 (‐1,84)    11,06 (+1,24)
B halcsali:       9,02         8,43 (‐0,59)     8,35 (‐0,67)
C halcsali:       8,65         8,02 (‐0,63)      6,79 (‐1,86)          [10,50%]
D halcsali:     16,11
E halcsali:        6,36

Nyersrost tartalom (%):  megengedett eltérés  ≤5% nem meghatározott
A halcsali:         1,10          0,88                  0,88
B halcsali:         2,14          1,87                  1,83
C halcsali:         2,90          3,64 (+0,74)  1,06 (‐1,84)         [3,30%]
D halcsali:         2,09     
E halcsali:          0,44
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Nyershamu tartalom (%) : megengedett eltérés a mennyiség 10%‐a
A halcsali:    15,03      19,96 (+4,93)    18,41 (+3,38)
B halcsali:      6,74        6,58 (‐0,16)        6,64 (‐ 0,10)
C halcsali:      7,49        8,15 (+0,66)        3,20 (‐4,29)             [4,80%]
D halcsali:    12,48
E halcsali:       6,92

Nitrogén‐mentes kivonható anyag tartalom (%): 
A halcsali:    32,78        28,42 (‐4,36)     25,92 (‐6,86)
B halcsali:     43,26        43,37 (+0,11)    43,03 (‐0,23)
C halcsali:     57,37        54,56 (‐2,81)     62,51 (+5,14)
D halcsali:     24,05     
E halcsali:      49,16

Címkézés
Kötelező információk:  
‐ a takarmány fajtája
‐ azon állatfajok vagy ‐kategóriák, amelyek takarmányozására az 

összetett takarmányt szánták; 
‐ felhasznált takarmány‐alapanyagok 
‐ táplálóanyag tartalom 
‐ minimális eltarthatósági idő 
‐ útmutató a rendeltetésszerű használathoz, a takarmány 

felhasználási céljának megjelölésével 
‐ a gyártó neve vagy vállalkozásának neve és címe 



2012.01.23.

5

Címkézés ‐ tények
A halcsali: 
‐ Összetevők (éti kagyló és osztriga)
‐ Táplálóanyag tartalom – nincs megadva
‐ Minimális eltarthatósági idő – nincs megadva
‐ Javaslat a használatra – nincs megadva
‐ Magyar felirat nincs
B halcsali: 
‐ Összetevők (tintahal és máj)
‐ Táplálóanyag tartalom – nincs megadva
‐ Minimális eltarthatósági idő – nincs megadva
‐ Javaslat a használatra – nincs megadva
‐ Magyar felirat nincs

Címkézés – tények (2)
C halcsali: 
‐ Összetevők (gabonamagvak, tojás, édesítőszer, aromák, EEC 

adalékanyagok)
‐ Táplálóanyag tartalom – fehérje, zsír, hamu és cellulózok (?) 
‐ Minimális eltarthatósági idő – megadva
‐ Javaslat a használatra – amurnak ajánlott
‐ Magyar felirat nincs

D halcsali: 
‐ Összetevők (porított rák, máj és C.S.L. (?), aminok, édesítőszer ‐ NHDC )
‐ Táplálóanyag tartalom – nincs megadva
‐ Minimális eltarthatósági idő – megadva
‐ Javaslat a használatra – kizárólag halak részére
‐ Magyar felirat nincs

Címkézés – tények (3)

E halcsali: 
‐ Összetevők  ‐ nincs megadva (több mint 20 %‐ban vízben 

oldódó anyagot tartalmaz) 
‐ Táplálóanyag tartalom – nincs megadva
‐ Minimális eltarthatósági idő – megadva
‐ Javaslat a használatra – hideg vizes halcsali, a téli időszakra 
‐ Magyar felirat nincs
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Összefoglalás

1. A halcsali (bojli) takarmányként nincs besorolva

2. Az egyes gyártási tételek között jelentős eltérések vannak a 
táplálóanyag tartalomban

3.   A címkézések nem felelnek meg a legalapvetőbb 
szabályoknak sem

A kutatás a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének 
fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat támogatásával valósult meg.
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Halászati létesítmények tervezése 
és a vízügy vs. halászság 
együttélése napjainkban

Áldás és átok a víz
• Magyarország területének mintegy 25 %-a ár-és 

belvízjárta terület, itt él a lakosság negyede.
• A felszíni vizek 95 %-a határon túlról érkezik
• Évi lefolyó vízmennyiség: 120 milliárd m³
• 4200 km hosszúságú árvízvédelmi fővédvonal
• 39 ezer km belvízlevezető csatorna
• Az ivóvíz 90 %-a felszín alatti vízből
• Vezetékes ivóvízzel ellátott a lakosság 96 %-a
• Ipari vízigény 95%-a felszíni vízből
• Csatornázottság 67 %

A magyar vízgazdálkodás kihívásai
• A csapadékmennyiség eloszlása nem ideális /téli 

időszakban több, a nyári időszakban kevesebb/;
• A víztározási lehetőség szűkös, ezt növelni kell;
• Az öntözött terület nagysága folyamatosan csökken /az 

1970-es érték 1/3-ra/;
• Az ivóvíz bázisok védelme
• A keletkező szennyvizek biológiai tisztítása.
• Homokhátság-vízpótlási lehetőségek
• Árvízvédelem /Duna projekt, VTT, stb./
• Belvízvédelem
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A halászat lehetőségei a mai 
Magyarországon

• Természetes folyó-és állóvizek
• Módosított, erősen módosított víztestek
• Mesterséges, elsősorban állóvíz jellegű vízfelületek

dombvidéki síkvidéki

völgyzárógátas körtöltése
s

hossztöltése
s

intenzív haltermelési rendszer

Természetes folyó-és állóvizek
A szabályozások előtti állapot

A Soroksári Molnár-
sziget egykor és ma

A (dunai) holt-és mellékágak 
tönkremeneteli folyamata
• Mederszabályozás, elzárások kialakítása (1870-1950. 

között)

• Az 1950-es években erdészeti utak létesítése (újabb 
elzárások) 

• Hordalékterhelés, feliszapolódás
• (Dunai) kisvízszintek csökkenése
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Mellékágak, holtágak napjainkban

• A 24. órában vagyunk! Ha most nem cselekszünk ezek 
az értékes víztestek végérvényesen tönkremennek.

• A rendbetétel lehetséges lépései:
• Teljes körű állapotfelvétel.
• Az érintettek együttgondolkodása, a célok meghatározása, a tervek 

elkészítése.
• Anyagi erőforrások felkutatása (önerő, érdekeltségi alapon,pályázati 

lehetőségek felkutatásával)
• Az élővé tételi folyamat megvalósítása (a kikerülő iszaptömeg 

talajjavítási, rekultivációs célokra felhasználható)
• A rehabilitált víztest fenntartása! 

A mellék-és holtágak 
rehabilitációjának lehetőségei

Az ökológiai folyosó helyreállítása 
Ipolytölgyesen (hallépcső építés)
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A megújuló természet

A hallépcsők közelről

Módosított, erősen módosított víztestek

• R/S/D
Mezőgazdasági öntözővíz szolgáltatás
/halastavi vízpótlás cca. 1300 ha/
Ipari víz szolgáltatás
Belvízelvezetés
Tisztított szennyvizek befogadása
Rekreáció
Horgászat
Természetvédelem
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R/S/D nagyprojekt előkészítése

• 1996. Phare kutatási jelentés
• 1997-2004. Nagyműtárgyak részleges rekonstrukciója
• 2022/2000. Kormányhatározat
• 2001-2004. Előkészítő beruházás
• 2004. Előkészítő javaslat
• 2005. Kormányhatározat
• 2007. A projekt előkészítése megkezdődik.
• 2007. Részletes Környezeti Hatástanulmány (teljes körű vizsgálat, 

beleértve a Natura 2000 hatásvizsgálatot is)
• 2008. Vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése
• 2009. A projekt előkészítés befejeződik

Halastavak osztályozása

• Vízhőmérséklet (hideg, meleg, temperált)
• Népesítés (mono, vagy polikultúrás, 

azonos, vagy különböző korosztály)
• Termelési mód ( teljes, vagy részüzemű, 

két, vagy hároméves üzemszerkezet)

Halastavak vízpótlása

• 80%-os valószínűség
• Alapos hidrológiai vizsgálat a kisebb vízfolyások 

esetében (hiányos vízállás-vízhozam adatsorok 
állnak rendelkezésre)

• Nagyobb vízfolyás - hidrológiai statisztika
• Tavakból (vízmérleg)
• Artézi víz
• Erőművi hűtővíz (kivéve a teleltető tavak)
• Belvízcsatorna (tisztított szennyvizek)
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Fontos kérdések
• Vízkivétel (gravitációs, szivattyús), vízleürítés és 

rendszere (belső lecsapoló rendszer, lecsapoló 
zsilip, halágy, lecsapoló csatornák)

• Földművek (szivárgás, mechanikai védelem)
• Műtárgyak (barátzsilipek, teleltető tápzsilipek, 

szivattyútelepek)
• Vízminőség!!!

Üzemelő halastavak

Remélt kép a jövőből, gazdag halállománnyal, élő 
mellékágakkal, gazdag halászati-horgászati 

lehetőségekkel...
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket

Papanek László
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Szerbiai tapasztalatok a dunai 
galóca (Hucho hucho) 

szaporításáról és neveléséről

Demény Ferenc Zoltán, Sokoray-Varga Solt, 
Sípos Sándor, Müller Tamás

2012. Január 18.

A fotókat készítették: Aleksandar Bajić, Illés Zsófia és 
Klima Gábor

• A Kárpát-medencében endemikus, fokozottan védett
• 200 m tenger szint felett, 15 ◦C átlagos 

vízhőmérséklet, >5 mg/l oxigéntartalom
• 50 mm-től ragadozó és főleg halat eszik
• Ivarérettség 4-5 évesen, hímek 1-2 kg, ikrások 2-3 kg 
• Ívása: a sekélyebb 0,3-1,5 m-es vizekben 
• Ívási idő: március végétől május közepéig

Dunai galóca (Hucho hucho)

Szerbiai galóca program, 2011
Előzmények:
• Bajina Bašta-i vízi erőmű kiépítése (1966) - perućaci 

pisztrángtelep létrehozása
• 80-as évek (Hegedüs) : ívóhelyről folyós ikrások 

begyűjtése, néhány nem hivatalos próbálkozás
• 2008 együttműködés mocsári halfajok szaporítására 

(Újvidéki Egyetem – Szent István Egyetem)
• Ötletgazda: Vladimir Grbić (Szerb Horgásztanács 

elnöke) 
• Drina vízgazdája: Rafailo Mitrović
• Újvidéki Egyetem, Haltani és halvédelmi Társaság: 

dr. Branko Miljanović, Sipos Sándor 
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Előzetes terepszemle

Vrelo-patak:
• 365 m hosszú, karsztvíz
• 12 m-es vízeséssel ömlik a Drinába
• 600 l/s átlagvízhozam
• Anyahalak tartása

A perućaci pisztrángtelep:
• 44 db 100 m2-es futómedence
• összvízátfolyás 300 l/s (medencénként akár 100 l/s)
• 35kg/m3 szivárványos pisztráng

Előkészületek

• Kezdés: március 15.
• Medencék takarítása, meszezése
• Búvóhelyek kialakítása raklapokból
• Keltető előkészítése
• Eszközök beszerzése
• Anyahalak viselkedésének figyelése:

1. 3-4 fős csoportok, nyugtalan viselkedés
2. párok kialakulása
3. hímek rivalizálása
4. fészek – ívógödör építése

Anyák visszafogása

• Első égerlevelek, fűzfarügyek megjelenése
• Ápr. 1.
• Elektromos halászgép
• Altatás 1 csepp szegfűszeg olaj/l
• Előadag 0,4 mg/ttkg hipofízis, fiziológiás sóoldatban
• Szállítás a telepre vízzel, kádakban
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Ivartermékek végső érése

• Döntő adag 24 óra elteltével: 4 mg/ttkg
• Anyák ellenőrzése 2-3 naponként
• 3 ikrás, 3 tejes példány (4-8 kg-osak)
• Gyenge aktivitás a tejeseknél

Fejés - termékenyítés
• Összesen 12-13 ezer ikraszem
• 1000 db ikra/ttkg
• Termékenyítés ikratételenként 2 tejessel
• 18-20 db ikra/g
• Szárazikra átmérő: 4,11-5,17 mm

Ikrainkubáció

• Vízátfolyás: 0,5 l/s
• Vízhőfok: 10 ◦C
• Ikrakezelés: malachit (5 mg/l), formalin (1:20 000)
• Szempontos állapot: 21.-22. nap
• Ikra válogatása szempontos állapotban
• Termékenyülés: 5-12-24 %
• Ikraátmérő: 4,28 - 5,69 mm
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Kelés
• 27.-28. nap
• Lárva nagysága: 13-14 mm
• Fotofóbia

Elúszó ivadék
• 42.-44. nap
• Elúszó ivadék nagysága: 22-24 mm
• Táplálkozás megkezdése
• A szikzacskó 1 hét alatt szívódik fel

Növekedés - tápraszoktatás
Etetési stratégiák:
1. Tápraszoktatás
2. Élő eleség (apró ivadék, Gammarus rák)
3. Darált halhús

Növekedés:
1. hónap: 36 mm (0,26 g); 2. hónap: 51 mm (0,9 g)
SGR: 2-3 %/nap

Telepítés
• Telepítés ideje: 2011. november 4.
• Helyszín: Perućac, Drina folyó
• 300 db 10 cm-es példány

A munka folytatása:
• További telepítések, anyaállomány kinevelése
• Több támogatás
• Csatlakoznak a boszniai, Drina menti 

Horgászegyesületek
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Galóca program Magyarországon?
Lehetőségek:
• Együttműködés folytatása
• Genetikai állományok összehasonlítása
• Megfelelő élőhelyek megkeresése
• Tenyésztés?

Nehézségek:
• Költségek (anyatartás, szaporítás-nevelés)
• Hivatalos papírok beszerzése
• Értékesítés?

Köszönetnyílvánítás

• Vladimir Grbić, Rafailo Mitrović, dr. Branko Miljanović
• Újvidéki Egyetem
• Haltani és Halvédelmi Társaság
• Közvetlen munkatársak: Sipos Sándor, Sokoray-Varga

Solt, Milan Popović „Senna”, Aleksandar Bajić,
Ljubomir Pejčić, Igor Srećković

• Perućaci pisztrángtelep munkatársai
• Halgazdálkodási Tanszék:

Urbányi Béla, Müller Tamás, Horváth Ákos
• Lillafüredi pisztrángtelep: Hoitsy György

Közös összefogással!

„Mert valahol van mit; valahol tudják, hogyan; 
valahol van, hol; valahol van miért… 

Együttműködés nélkül pedig egyikünk sincs sehol. 
Erre a Drina-vidéken is rájöttek, ezért nem szúrta 
szemüket a „szerb galócaközponton” a magyar 

zászló.”
Buzás Mihály: A pisztrángkirálynő visszatérése

Az előadás a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 „A 
tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének 

fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. projekt 
támogatásával valósulhatott meg.
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