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A TAPAS projekt első évét követően, 2017 áprilisában, a konzorcium tagjai Máltán tartották meg első éves ülésüket. Az ülés két 

napja alatt a partnerek áttekintették az elvégzett feladatokat, megvitatták a folyamatban lévő ügyeket, és megtervezték a projekt 

következő, második évi munkaszakaszát. A következő éves ülésre a jövő év tavaszán Magyarországon kerül sor. 

LEGUTÓBBI EREDMÉNYEK ÉS AKTUÁLIS FELADATOK 

√ Az érdekelt felek bevonása megtörtént.  

√ Befejeztük az EU meglévő jogszabályi kereteinek első felmérését. 

√ A partnerek kiértékelték a létező modelleket, és azonosították a fejlesztési lehetőségeket. 

√ Összesítettük az akvakultúra környezeti hatásairól rendelkezésre álló adathalmazokat. 

√ A 10 esettanulmánnyal kapcsolatos kutatási tervek elkészültek, a kutatómunka elkezdődött. 

√ Elkészült a hasznosítási terv első változata.  

Az AKVAKULTÚRA FENNTARTHATÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉT ÉS TERVEZÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK (TAPAS) projekt konzorciuma 
15 partnerből áll, amelyek kilenc EU-tagállamot (Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Magyarország, Málta, Spanyolország) és egy társult országot (Norvégia) képviselnek. A projektben számos különböző in-
tézménytípus vesz részt (egyetemek, halászati és tengeri kutatóintézetek, civil szervezetek, stb.) 
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KRITIKAI ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLATOK  

A meglévő és új modellek kritikai értékeléséről és a rájuk 

vonatkozó javaslatokról szóló jelentés célja az érdekelt part-

nerek által a fenntartható akvakultúra tervezéséhez és 

irányításához felhasználható főbb modellek összehasonlítása 

és értékelése. A projekt első négy hónapjában elkészült je-

lentés a tápanyagok és hulladékok forgalmának értékelésére 

szolgáló igazgatási vagy tudományos célú félterepi mod-

elleket vizsgál, a gazdaság-szintűtől a víztest-szintűig. Az 

európai akvakultúra legfontosabb modelljeire, köztük a ten-

geri hal- és héjasállat-termelő, illetve az édesvízi ketrecekre 

és tavakra is kiterjedő értékelés elemzi e rendszerek erős-

ségeit, és gyengeségeit, valamint a fejlesztés lehetőségeit.  

A TAPAS BEMUTATÁSA LETTORSZÁGBAN 

A Közép– és Kelet-Európai Akvakultúra Központok 

Hálózata (NACEE) a Daugavpilsi Egyetemmel közösen 

tartotta meg 2017. május 4-én Daugavpilsben (Lettország) 

a “2. Nemzetközi Konferencia a Recirkulációs Ak-

vakultúráról: Élettudományok és Technológiák” című, 

nemcsak a kutatóknak, de a termelőknek is szóló rendez-

vényt, amelyen belarusz, észt, kazah, lengyel, lett, litván, 

magyar, moldáv, orosz és ukrán résztvevők voltak jelen. A 

konferencián olyan korszerű kereskedelmi célú fenntar-

tható édesvízi recirkulációs technológiákat mutattak be, 

mint a tó-a tóban rendszerek vagy a zárt recirkulációs 

rendszerek. A konferencia során Lengyel Szvetlana, a 

NACEE technikai titkára, a TAPAS projektet is ismertette a 

résztvevőknek. A bemutatott poszter és szórólapok általá-

nos információt adtak a projektről, míg a személyes meg-

beszélések és találkozók fontos további információk 

átadását is lehetővé tették. A közép- és kelet-európai ak-

vakultúra szereplői komoly érdeklődést mutattak a TAPAS 

projekt és annak várható eredményei iránt.  

A TAPAS-ÜLÉS JÓVÁHAGYTA A KÍSÉRLETI TERVET 

Elfogadták a Murciai Egyetem és az IMDEA Water Institute 

által koordinált spanyol ökotoxikológiai és monitorozási kí-

sérletek protokolljait. A kelet-mediterrán esettanulmány 

vizsgálatai megkezdődtek, és szeptember végéig fognak tar-

tani. A laborkísérletek a halfarmokon használt antibiotiku-

mok és fémvegyületek tengeri élőbevonatokra gyakorolt 

toxicitását, a vegyi anyagok két tengeri fenéklakó gerinctelen 

faj általi felvételét és a lehetséges mellékhatásokat 

vizsgálják. Az adatokat e szennyezők környezetvédelmi 

küszöbértékeinek finomításához, valamint a földközi-tengeri 

halfarmok hatászónájának lehatárolásához használják fel. 

Lengyel Péter, a NACEE főtitkára és a magyar Földműve-
lésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási 
Főosztályának főosztályvezető-helyettese (Akvakultúra-
fejlesztési Osztály), és Dr. Elena Zubkov, a Moldáv 
Tudományos Akadémia Zoológiai Intézetének 
tudományos főmunkatársa. 
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NORVÉGIAI ESETTANULMÁNY  

A norvég esettanulmány helyszíne a nyugat-norvégiai 

Hardangerfjord, amely 179 kilométeres hosszával a Föld 

harmadik leghosszabb fjordja. Egyes részei igen mélyek, 

mélységük a 800 métert is meghaladhatja.  

A vizsgálati terület Norvégia egyik legintenzívebb ak-

vakultúrával jellemezhető zónája, ahol a lazacfélék (lazac és 

szivárványos pisztráng) éves átlagos termelése mintegy 

72.000 tonnát tesz ki. A termelés szinte kizárólag nyitott 

tengeri ketrecekben történik. 2010 óta a területre speciális 

szabályozást vezettek be, amelynek értelmében a Hardan-

gerfjordot zónákra osztották, amelyekben összehangoltan 

történik a paraziták elleni védekezés és a zónák pihente-

tése. Az esettanulmány fő célja, hogy adatokat szolgáltasson 

a TAPAS által végzett modellalkotás validálásához. A 

mintavételek számos különböző (fizikai, kémiai és biológiai) 

paraméter terepi mérését foglalják magukban. Az ak-

vakultúra környezeti és szociális hatásainak kombinált ér-

tékelése a TAPAS 4. munkacsomagjának keretében történik. 

A Hardangerfjord vidéke a XIX. sz. óta  fontos európai turi-

stacélpont. Norvégia leglenyűgözőbb túraútvonalai közül 

több is itt helyezkedik el, mint pl. a Trolltunga, a “Négy 

vízesés” túra a Husedalen-völgyben, valamint a “Szonja kirá-

lyné” panorámaútvonal, de a Hardangervidda Nemzeti Park 

is Norvégia legismertebb nemzeti parkjai közé tartozik. Emi-

att a turizmus nagyon fontos ágazat a régióban.  

A TAPAS RÉSZTVEVŐINEK BEMUTATÁSA 

A Közép- és Kelet-európai Ak-

vakultúra Központok Hálózata

(NACEE) a közép-és kelet-európai 

akvakultúra szereplőinek önkéntes 

társulásán alapuló, Magyarországon 

bejegyzett nonprofit szervezet, 

amelynek tagsága 9 országot képvisel (Fehéroroszország, 

Kazahsztán, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyaror-

szág, Moldova, Oroszország és Ukrajna). A szervezet aktív 

résztvevője az ERA K+F programjainak, és nagy szakér-

telemmel rendelkezik a belvízi és fekete-tengeri halter-

melő rendszerek terén. Elősegíti a kelet-, közép- és nyugat

-európai országok közötti információcserét, regionális kon-

ferenciák szervezésében működik közre, és támogatja a 

kutatás és a gyakorlat közötti partnerségeket, különös 

tekintettel a kkv-kre és a termelőkre. Munkanyelvei az 

angol, orosz és magyar, de használja a tagok nyelveit is. 

Ezáltal regionális szinten széles körben tudja össze-

gyűjteni, továbbítani és terjeszteni az információkat, ami 

különösen fontos a TAPAS projekt disszeminációval fo-

glalkozó 9. munkacsomagja szempontjából.  

A Norvég Vízkutató Intézet 

(NIVA) Norvégia vezető intézete 

a tengeri és édesvízi alap- és al-

kalmazott  kutatások terén, ame-

lyek környezeti, klimatikus és 

erőforrásokkal kapcsolatos 

témák széles körét ölelik fel. A 

NIVA számos területen rendelkezik világszínvonalú multi-

diszciplináris szakértelemmel. Tevékenysége komplex 

kutatási, monitorozási, értékelési, problémamegoldási és 

szaktanácsadási szolgáltatásokat foglal magában 

nemzetközi, országos és helyi szinten. Az alábbi 

területeken rendelkezik tapasztalattal: lazactermelés 

környezeti hatásai, beleértve a környezeti hatásvizsgálato-

kat és az eltartóképesség felmérését; hidrodinamikai, bio-

geokémiai és ökoszisztéma-modellezés, in-situ monitoring; 

bioökonómiai modellezés és az ökoszisztéma-javak és -

szolgáltatások értékelése; részvételen alapuló 

megközelítések, érdekelt felek bevonása és szerepük me-

gerősítése; részt vesz a Norwegian Ferrybox hálózatban, 

ami hozzáférést ad számára több hosszútávú monitoring 

és in-situ felmérés adataihoz. A NIVA, az európai ak-

vakultúra ökoszisztéma-szolgáltatásainak felmérése révén,  

fontos szerepet játszik a WP4-ben. 

Fotó: Roar Christiansen, Bergens Tiende  

Fotó: Till Hanten/Destination Hardangerfjord  

https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/the-hardangerfjord-region/listings-hardanger-fjord/trolltunga/8625/
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KAGYLÓTERMELÉS A VILÁGŰRBŐL NÉZVE  

Azóta, hogy az Európai Űrügynökség felbocsátotta a 

Sentinel-2A és 2B műholdakat, új lehetőségek nyíltak 

meg az akvakultúra világűrból való monitorozása 

előtt. Nagy térbeli felbontásának (20 m), nagy vissza-

térési idejének (5 nap), valamint annak köszönhetően, 

hogy az óceán színét a látható és a közeli infravörös 

tartományokban is érzékelni tudja, a Sentinel-2 

műhold lehetővé tette a kagylók életciklusát be-

folyásoló két vízminőségi parameter — a klorofillkon-

centráció és a turbiditás — eloszlásának elemzését 

akár egy osztrigatermelő gazdaság szintjén is. A mód-

szer felhasználható a vízminőség monitorozására az 

osztrigatermelő területeken, az új tengeri gazdaságok 

helyszíneinek meghatározására, vagy a klorofillkon-

centráció (mint a kagylók számára rendelkezésre álló 

táplálék mutatója) különbségeinek  felmérésére egy 

létező gazdaság területén, ami a kagylók növekedésére és hozamára is hatással lehet.  

A kagylótermelési esettanulmány kutatási eredményeit a Frontiers in Marine Sciences* folyóiratban a Nantesi Egyetem 

kutatói, Pierre Gernez és Laurent Barillé publikálták, együttműködve David Doxarannal, a villafranche-sur-meri 

(Franciaország) oceanográfiai laboratórium munkatársával  A vizsgálat a Bourgneuf-öbölre koncentrált, ami egy nagy ára-

pály-ingadozással jellemezhető és főleg kagylótermelésre használt öböl Franciaország atlanti partvidékén. Az öböl nagy-

részt árapálysíkság, zavaros vizében általában magas a lebegőanyag-tartalom (ami rendszeresen meghaladja az 50 g m-3 

koncentrációt). Mivel a túl magas lebegőanyag-tartalom hatással van az osztrigák tisztulási idejére és más élettani funkciói-

ra is, a magas lebegőanyag-tartalom a nap bizonyos óráiban és az öböl több területén is hátrányos hatással lehet az oszt-

rigák növekedésére. A műholdas távérzékelés lehetővé teszi annak a felmérését, mikor és hol hatott az osztrigákra a magas 

turbiditás. Gernez és mtsai cikkének egyik legfelűnőbb eredménye az volt, hogy az osztrigákra leginkább a tavaszi dagályok 

során fellépő turbiditás hatott, annak ellenére, hogy akkor magas koncentrációban voltak jelen a táplálkozásra alkalmas 

mikroalgák. A teljes cikk online is elérhető, szabad hozzáférésben.  

A vizsgálat alátámasztja a földi irányító központ szerepét az akvakultúra területi tervezésében, és általános keretet ad, 

amelyben a nagyfelbontású, óceáni, látható spektrumban történő  műholdas távérzékelés a kagylók ökofiziológiai modelljé-

vel kombinálva számos partmenti területen lehetővé teszi a termelt szűrő szervezetek környezeti hatásokra való 

reakciójának felderítését. A kutatást a TAPAS H2020-as projekt támogatta, amelynek célja olyan eszközök, megközelítések 

és keretek kialakítása, amelyek segítik az EU-tagországokat az európai akvakultúra fenntartható fejlődésére vonatkozó stra-

tégiai iránymutatás alkalmazásában, valamint technológiai és döntéshozatalt segítő keretrendszert biztosítanak a fenntar-

tható növekedésről. 

*Gernez P., Doxaran D., & Barillé L. (2017). Shellfish aquaculture from space: potential of Sentinel2 to monitor tide-driven changes in turbidity, chloro-

phyll concentration and oyster physiological response at the scale of an oyster farm, Frontiers Marine Sci., 4: 137, doi: 10.3389/fmars.2017.00137  

Website: 
www.tapas-H2020.eu 

http://tapas-h2020.eu/

