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A workshop célja az volt, hogy fényt derítsen azokra a kérdésekre, miért stagnál a termelés, mik ennek az okai, ha közben az 
ágazat globális szinten növekszik, és hogyan lehet javítani a helyzeten. A meglévő szűk keresztmetszetek és problémák 
megértése kulcsfontosságú az azonosított problémák leküzdésében, miáltal lehetővé válik az ágazat fenntartható és hosszú 
távú növekedése. A növekedés fő akadályaként a szabályozást azonosították, ami kulcsfontosságú és szükséges eleme a ter-
melésnek és az engedélyezésnek, de megvalósíthatónak kell lennie. Nemrég készült el az engedélyezés, szabályozás és 
döntéshozatal áttekintése a szintén stagnáló ír akvakultúra-ágazatban, 2017 júniusában pedig megjelent az Akvakultúra-
engedélyezési rendszer független felülvizsgálata is. Ennek fő ajánlása a jelen engedélyezési rendszer teljes reformját tar-
talmazza, beleértve a szabályozás és a jogrendszer rövid és hosszú távú átalakítását is. 

TAPAS SZEMINÁRIUM ÉS WORKSHOP GALWAYBEN 

A TAPAS augusztus 22-23-án egy kétnapos szemináriumra gyűlt össze az írországi Galwayben, amelyen a partnerek 
megvitatták a “TAPAS Smart” Akvakultúra Fenntarthatósági Eszközcsomag végleges modelljét és a  
szabályozási igényfelmérés eredményeit. Az ír Tengeri Intézet és a DHI által levezetett szeminárium témái voltak még az 
akvakultúrás döntéshozatalt segítő rendszerek, valamint a projekt előnyeinek összefoglalása az érdekelt felek számára.  

Örömmel közöljük, hogy a kétéves kagyló-ökofiziológiai és kvantitatív ökológiai 

posztdoktori pozíciónk betöltésre került. Üdvözöljük a TAPAS csapatában Dr. 

Stephanie Palmert Kanadából. Stephanie természetföldrajzból szerzett PhD foko-

zatot a Leicesteri Egyetemen (Egyesült Királyság), majd Marie Curie kezdő kutatói 

ösztöndíjasként Magyarországon dolgozott egy balatoni vízvirágzás-monitorozó 

program kidolgozásán, de van tapasztalata a fitoplankton fenológiai indikátoraira 

vonatkozó műholdas adatok idősorainak elemzésében is. Stephanie a TAPAS pro-

jekt több munkacsomagjában is részt vesz, ahol a földmegfigyelési adatok és a 

kagylónövekedési modellek összekapcsolása lesz a feladata.  
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A TAPAS EGYRE NÉPSZERŰBB 

Az AquaNor 2017 kiál-

lításnak több mint 27 ezer 

vendége volt, 30%-kal 

több, mint 2015-ben. A  

résztvevők 71 országból 

érkeztek, köztük Máltáról 

is, ahonnan a TAPAS pro-

jektet az AquaBioTech 

Csoport képviselte. A TAP-

AS nemcsak a látogatók, 

de a kiállítók érdeklődését 

is felkeltette. A sikerre való 

tekintettel máris tervezzük 

az AquaNor 2019-en való 

megjelenésünket! A következő kiállítás a TAPAS számára 

még izgalmasabb lesz, hiszen már a 2020. évi záráshoz 

fogunk közeledni. Alig várjuk, hogy megoszthassuk az euró-

pai akvakultúra fenntarthatóságát segítő jó gyakorlatainkat, 

tapasztalatainkat és kísérleti eredményeinket. http://

aquaculturedirectory.co.uk/record-breaking-aqua-nor/ 

AKVAKULTÚRA FENNTARTHATÓSÁGI CSOMAG 

A TAPAS által létrehozott innovatív módszerek és kompo-

nensek az édesvízi, tengerparti és tengeri területi tervezés 

átlátható fejlesztését és alkalmazását segítik elő. Ez a ha-

tékonyabb döntéshozatal támogatásával (mind az ágazat-

ban, mind az engedélyeket kiadó hatóságoknál) olcsóbb és 

hatékonyabb engedélyezést tesz lehetővé. Az eszközcso-

magnak két fő célja van: a technikai munkacsomagokban 

(WP3-WP6) kifejlesztett modellek, eszközök és módszerek 

tárházaként szolgál, valamint egy rugalmas TAPAS 

döntéshozatalt segítő rendszert kínál (TAPAS-smart). A 

TAPAS-smart a környezeti, gazdasági és társadalmi 

eszközökből/adattárakból származó adatok szintetizálását 

és súlyozását segíti elő. Ahol megoldható, megvizsgáljuk a 

más projektek (pl. AQUA-USERS, AQUASPACE) által létre-

hozott eszközök beépíthetőségét a TAPAS-ba. A kellő tap-

asztalattal bíró érdekelt felek kötelező jelleggel be lesznek 

vonva az eszközcsomag fejlesztésébe és tesztelésébe, ami 

elősegíti annak a projektzárás utáni alkalmazhatóságát és 

folyamatosságát. A hagyományok, a társadalmi elfoga-

dottság és a környezettudatosság szintje gyakran eltér az 

egyes országok és régiók között: emiatt az eszközcso-

magnak rugalmasnak kell lennie, hogy minden régióban és 

az akvakultúra minden alágazatában alkalmazható legyen.  

AZ ÍRORSZÁGI AKVAKULTÚRA-ENGEDÉLYEZÉS 

FOLYAMATÁNAK FÜGGETLEN FELÜLVIZSGÁLATA 

Az EU politikája az ad-

minisztratív folyamatok 

és nemzeti szakpolitikák 

egyszerűsítésére biztatja 

a tagországokat az ak-

vakultúra fenntartható 

fejlesztése érdekében. 

Az Ír Nemzeti Fenntar-

tható Akvakultúra-

fejlesztési Stratégiai Terv 

“a létező akvakultúra-

engedélyezési rendszer 

felülvizsgálatát” javasol-

ta. A vizsgálatot végző 

csoport 2017 májusában 

mutatta be a jelentését. 

A TAPAS projekt részeként az ír Tengeri Intézet kon-

zultációkat folytatott az ország haltermelőivel, hogy 

megértse az akvakultúra-szabályozás szűk keresztmetszeteit 

és kényes pontjait. https://t.co/yeOnPtza7d 

 

http://aquaculturedirectory.co.uk/record-breaking-aqua-nor/
http://aquaculturedirectory.co.uk/record-breaking-aqua-nor/
https://t.co/yeOnPtza7d
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MODELLEK HASZNÁLATA AZ AKVAKULTÚRA-

TERMELÉS KEZELÉSÉRE SKÓCIAI ÉDESVIZŰ TAVI 

(LOCH) RENDSZEREKBEN 

A TAPAS projekt Stirlingi Egyetem által koordinált skót édes-

vizű tavi (loch) esettanulmányának a célja a létező modellek 

alkalmazhatóságának vizsgálata a skóciai édesvizű tavi hal-

termelés kezelésére. Skóciában sok édesvizű tó van, ame-

lyeket lazacfélék termelésére hasznosítanak. E rendszerek-

ben főként atlanti lazacot (Salmo salar) nevelnek, de mivel 

ez egy vándorló faj, az édesvizű tavak csak a termelési ciklus 

egy szakaszában hasznosíthatók.  

A korai egyedfejlődési szakaszok után, amelyek során a ha-

lakat szárazföldi keltetőkben nevelik, a továbbnevelés 

édesvízi tavakban elhelyezett ketrecekben történik, míg a  

fiatal lazacok kihelyezhetővé nem válnak a tengeri 

ketrecekbe. Az édesvízi tavi ketrecekben emellett pisztráng-

fajokat (Oncorhynchus mykiss és Salmo trutta) és tavi szai-

blingot (Salvelinus alpinus) is nevelnek.  A skóciai tavi rend-

szerek lehetnek nagyok, ahol ugyanazon a víztesten több 

gazdaság is működik, és kisebbek, ahol csak egy.  

Az esettanulmány az általánosan használt eltartóképességi 

modellek hatékonyságát és alkalmazhatóságát vizsgálja a 

tavi rendszerek esetében. Kiemelten vizsgálja a foszforter-

helés és a környezeti hatások becslésére és előrejelzésére 

használt modelleket. Az édesvízi rendszerekben a foszfor a 

fő limitáló tápanyag. A munka keretében számos különböző 

tavi rendszert vizsgálnak, az egyszerűktől a bonyolultakig. A 

skóciai édesvízi tavi esettanulmány főként az 5. 

munkacsomaghoz (A szabályozást és helyszínválasztást 

segítő félterepi modellek) kötődik.  

A kutatócsoport vizsgálja a szabályozási célokra jelenleg 

használt modellek megfelelőségét, és értékeli az alternatív 

megközelítések alkalmazhatóságát. A modellezési 

megközelítések a 8. munkacsomagnak (Akvakultúra-

fenntarthatósági eszközcsomag) is részét képezik. 

A TAPAS RÉSZTVEVŐINEK BEMUTATÁSA 

A DHI kapacitásfejlesztéssel, 

valamint a vízzel, környezettel és 

egész-séggel kapcsolatos 

technológiai fejlesztések 

előmozdításával foglalkozó 

független kutató és szaktanácsadó 

szervezet, amely a világ legnagyobb 

vízügyi kihívásainak megoldásához kíván hozzájárulni 

azzal, hogy a világban felhalmozott vízügyi tudás alapján 

helyi megoldásokat dolgoz ki egy egész világra kiterjedő 

irodahálózatra és nemzetközileg elismert 

szoftvertermékekre támaszkodva. A cégnek több mint 

1100 alkalmazottja van, akiknek többsége posztgraduális 

fokozattal rendelkező professzionális mérnök és kutató 

(15%-nak van Ph.D. fokozata). A DHI-t a dán tudományos, 

technológiai és innovációs miniszter akkreditált 

technológiai szolgáltató intézetként ismerte el. A DHI 

széleskörű szaktanácsadási szolgáltatásokat, 

segédanyagokat, szoftver- és hardvertermékeket és 

eszközöket kínál ügyfeleinek, így pl. innovatív 

megoldásokkal áll az akvakultúra-termelők és a hatóságok 

rendelkezésére, akár édesvízi, akár tengeri akvakultúráról 

van szó. 

A Görög Tengerkutatási Központ a 

Kulturális, Oktatási és Egyházügyi 

Minisztérium Kutatási és Techno-

lógiai Főtitkárságának (GRST) 

felügyelete alatt működő 

kormányzati kutatási intézmény. A 

HCMR céljai felölelik a tudományos és techno-

lógiafejlesztési kutatásokat, a kísérleti fejlesztést, valamint 

az eredmények elterjesztését és alkalmazását, különösen a 

hidroszféra és szervezeteinek vizsgálata és védelme, a víz 

és a légkör, part és tengerfenék határfelületei, valamint az  

uralkodó és meghatározó fizikai, biológiai és geológiai fel-

tételek terén. A HCMR horizontális feladatai közé tartozik 

az egészséges hidroszféra védelme és a tengeri biológiai és 

egyéb erőforrások fenntartható hasznosításának 

elősegítése. A HCMR a vidékfejlesztést is előmozdítja, vala-

mint tanácsokat ad különböző nemzeti, földközi-tengeri és 

EU-intézményeknek a környezeti fenntarthatósággal és  

környezetgazdálkodással kapcsolatban. A HCMR több 

munkacsomagban is részt vesz, és egy kisméretű, IoT-

képes autonóm vízalatti közlekedési eszköz létrehozásáért 

is felelős, amely az akvakultúra-létesítmények távoli moni-

torozását és kezelését teszi lehetővé. 
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AKVAKULTÚRA A TAPAS-ESETTANULMÁNYOK ORSZÁGAIBAN: ÍRORSZÁG 

Az akvakultúra története Írországban a XIX. század közepéig nyúlik vissza. Ma az ágazat főként az ehető kékkagyló (a 

megtermelt mennyiség 36%-a, az érték 52%-a), az atlanti lazac (a mennyiség 36%-a, az érték 34%-a), és osztrigafajok (a 

mennyiség 28%-a, az érték 8%-a) termelését foglalja magában. 

Az ágazat összesen 1950 (teljes munkaidőre átszámít-

va 1030) főt foglalkoztat. A tengertől távolabbi 

megyékben is van néhány édesvízi gazdaság és kel-

tető, de a foglalkoztatás nagy része szinte minden 

partmelléki megyében a falusi közösségekre  korláto-

zódik, a legnagyobb termelést pedig az atlanti 

partvidék adja. Itt a termelők a kiváló minőségű öko-

lógiai termékek előállítására helyezik a hangsúlyt, 

amelyeket az egész világon sikerrel értékesítenek. 

A veszteséges kagylóeladásoknak és az engedé-

lyezések késésének tulajdonított 2016. évi csekély 

visszaesés után a termelés fokozatosan növekszik. A 

BIM (Bord Iascaigh Mhara / Tengeri Élelmiszer-

fejlesztési Ügynökség) utolsó akvakultúra-

felmérésének jelentése szerint az akvakultúra (hal- és kagylótermelés) mennyisége 9%-kal nőtt, elérve a 43 900 tonnát, 

értéke pedig 13%-kal gyarapodott, elérve a 167 millió eurót. E növekedés fő hajtóereje a csendes-óceáni osztriga és a 

lazac termelésének folyamatos növekedése. A csendes-óceáni osztriga termelése 2016-ban közel 10 000 tonna volt, 41 

millió euró értékben, míg a lazactermelés 16 300 tonna volt, 105 millió euró értékben.  

Az akvakultúra-ágazat folyamatos növekedését több nemzeti és nemzetközi stratégia is kiemelt célként fogalmazza 

meg. Írország számára a “kék gazdaság” fenntartható fejlesztése elsődleges cél. A TAPAS  

célja e fenntartható fejlődést támogató eszközök kifejlesztése. A közreműködő felek adatainak elemzésével a projekt 

résztvevői azonosítani tudják a növekedést akadályozó szűk keresztmetszeteket és problémákat. A “TAPAS smart” célja 

a nemzetközi fejlesztési stratégiákkal összhangban levő megoldások kialakítása. Az engedélyezési folyamatok azo-

nosított problémáinak megoldása irányába tett legutóbbi lépésekkel Írország az EU össztermelésének növelésére 

törekszik, és a TAPAS által kifejlesztett eszközök ebben sokat segíthetnek. 


