
• Elnök úr, a magyar halászság életében
a december a legmozgalmasabb hónap:
ekkor „takarítják be a termés” csaknem fe-
lét, mivel a hazai fogyasztási szokások
szerint a karácsony a halvásárlás ideje.
Mindamellett a dolgos hétköznapok sûrûn
teltek ebben az évben is, mert a szövetség
sokat tett a támogatási szint megmaradá-
sáért, fejlôdéséért. Hogyan értékeli Ön ezt
az évet?

– Ha stílusos akarok lenni, akkor a kér-
désfolyamban tett egyik megjegyzéshez
kapcsolódnék. A jó Isten tartsa meg azt a
jó szokását a fogyasztónak, hogy legalább
az év egyik szakában sok halat szolgál fel és
tesz az asztalra.

• Ehhez persze azt is hozzátehetnénk,
hogy jó volna, ha sûrûsödnének ezek az al-
kalmak…

– Igen, s ez ügyben, ki-ki világnézetének
megfelelôen, már fohászkodott, illetve
pénztárcájához illôen marketing tevékeny-
séget folytatott, hogy bôvüljön a fogyasztás.
De mint tapasztaljuk, ez sziszifuszi munka, s
lassú, minimális eredménnyel jár. De jár, s e
tekintetben a teljes év számbavételébôl vont
következtetés nem lesz más, mint hogy a
2008-as esztendôben sem szakad meg az év-
tizedes folyamat. Nevezetesen, hogy évente
néhány dekával kúszik fel az egy fôre jutó
halfogyasztás, s ez üdvözlendô, mivel ebben

a belföldi termelésû édes vízi halak fogyasz-
tásnövekedése is fellelhetô.

• Ha decemberben értékelünk, akkor
mindig feltehetjük a nehezen megkerülhe-
tô aktuális kérdést: milyenek a halárak?

– Döntô a karácsony környéki akciózá-
sok mértéke, lehetséges hatása, hiszen ez
az egész évi árbevételt befolyásolja, s ez az

utóbbi években mindig negatívan érintet-
te a haltermelôket. Pontos információnk
nincs még, de hogy lesz akciózás a hallal az
áruházláncokban, arra akár mérget is ve-
hetünk. Ami látszik, hogy az árak tekinte-
tében nem lesz szárnyaló a 2008-as év, de
vélhetôen nem lesz rosszabb, mint a tava-
lyi. S ne feledjük azt sem, hogy pénzügyi
válságot élünk át, ami kihatással van a tó-
gazdák gazdálkodására.

• S mi a helyzet az érdekvédelmi tevé-
kenységgel?

– Ha ma kellene számot adni a tisztújító
küldöttgyûlésünkön elhatározott tenniva-
lókról, akkor bizony nem feltétlenül ál-
lunk jól, hiszen gyakorlatilag helyben to-
pog az egyik legfontosabb kérdés, az ex-
tenzív halastavi agrár-környezetgazdálko-
dási programhoz szükséges pénzügyi for-
rások sorsa. Ez ugyan nem érinti az idei
évet, mert minden pályázó megkapta a jo-
gosult összeget, s a 2009. évi pénz is bizto-
sított. Vagyis aki a vállalásának megfele-
lôen gazdálkodik, az hozzájut ehhez a
pénzhez. Csak hát ez az a kérdés, amely-
nek megoldásában a kinyilvánított teljes
egyetértés ellenére sem sikerült elôrébb
lépni. Ennek a megoldásában nem igazán
segített a pénzügyi válság megjelenése, mi-
vel egészen másfajta hangsúlyok jelentkez-
nek Brüsszelben az agrárköltségvetést ille-
tôen. Példaként hadd említsem: egyidejû-
leg szerepelt a Miniszterek Tanácsa ülésén
a pénzügyi válság és a klímastratégia téma-
köre. Hogy mit határoztak a pénzügyi vál-
ság ügyében, arról sokat olvashattunk. De
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Évértékelô gondolatok

(Folytatás a 2. oldalon)

Felemás esztendôt zár az idén a magyar halászság. Az év elsô fele kedvezôen ala-
kult, mert a halállomány jól telelt, az árak feljebb kúsztak a piacokon, s a takar-
mány ára is normalizálódott. Ám az év második felében már azt tapasztalták a hal-
termelôk, hogy a kormorán eddig soha nem látott mértékben elszaporodott, s mond-
hatni kiették a kétnyaras halat a kisebb és nagyobb tavakból egyaránt. Amikor fel-
kértük Dr. Orosz Sándort, a Haltermelôk Országos Szövetsége és Terméktanácsa
ügyvezetô elnökét, hogy értékelje az idei évet, akkor az érdekképviseleti tevékenység-
gel kapcsolatban sem sorolhatta az idén elért eredményeket, mert egy sor ügy még
nem zárult le. Ennek ellenére a 2009-es esztendôre optimistán tekinthetünk.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk

minden kedves Olvasónknak!

Dr. Orosz Sándor az év folyamán jó néhány
országos és helyi halfôzô versenyt nyitott meg
(a kép Gyomaendrôdön készült)
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hogy mi történt a klíma-csomaggal, arról
csak a leginkább odafigyelôk értesülhet-
tek. Megjegyzem, ez utóbbi témakört is je-
lentôsen érintette a pénzügyi válság, s ma
már sokkal kevésbé elkötelezett a stratégia
megvalósításában az EU, mint egy évvel
ezelôtt. Egy kis ország kis ágazata nem ké-
pes az érdeklôdés homlokterébe kerülni,
különösen akkor, amikor abszolút zilált a
magyar igazgatás ezekben a kérdésekben.

• Mire gondol?
– Arra, hogy bár szeptemberben elfo-

gadták Brüsszelben a magyar Halászati
Operatív Programot, s ez örömteli, de
mindmáig nem állt fel az irányító hatóság.
Máig nem hirdették meg a pályázatokat,
pedig két hónap eltelt a brüsszeli döntés
óta. Szépen lassan két esztendôt veszítet-
tünk el ebben a költségvetési ciklusban, hi-
szen a 2007–2013 idôszakra szóló Halásza-
ti Operatív Programról van szó. Még ga-
ranciát sem látok arra, hogy a jövô év ele-
jét a magukat erre rászánó tógazdák pályá-
zatírással töltsék. Ez is mutatja, hogy a ha-
lászati igazgatás, egyáltalán a halászoknak
a magyar államéletben való kezelése meg-
lehetôsen marginális, annak ellenére,
hogy az Európai Unióban ez egy önálló
politikában testet öltô ágazat. Akár ezen
okból is másként viszonyulhatna a magyar
kormány ehhez a tevékenységhez, mert ha
másra nem is, legalább a jó alkupozíció
kialakítására használhatná az apparátust. A
kormány ezt nem teszi, mert ugyan a vo-
natkozó brüsszeli testületi jelenléthez min-
denki ragaszkodik, de hogy ott érdemben
alakítanák a véleményt, pláne uniós polgár
módjára, ez nem igazán jellemzi a szerep-
lôket. Ezzel azt is állítom, hogy nagyon
nincs a helyén sem a magyar, sem a
brüsszeli kapcsolatrendszerben a hazai ha-
lászat állami képviselete. A legnagyobb
tiszteletem Gráf József agrárminiszteré, a
minisztériumban dolgozó munkatársaké, s
elképzelhetô, hogy nem az ô szándékaikon
múlik mindez, de mint látható „ered-
mény”, ez itt van elôttünk.

• S itt van elôttünk a jövô évi agrárkölt-
ségvetés is, amelybôl a halgazdálkodási tá-
mogatás kimaradt.

– Való igaz, miközben folyik a küzdelem
az agrár-környezetgazdálkodási pénzek
megmentéséért, egy másik fontos környe-
zetvédelmi összefüggést felmutató pénzü-
gyi intézkedéscsomag, nevezetesen az álla-
mi haltelepítési csomag kiüresedett. Azzal
nincs bajom, hogy a költségvetési rubrika
üresen maradt, s nem szerepel benne a
200 millió forint, ugyanis nem a halgazdál-
kodás támogatásáról van szó. Ez egy kör-
nyezetvédelmi, a biodiverzitással kapcsola-
tos, a pénzügyeket is érintô állami haltele-
pítési program. De hogy is jutottunk el
ide? Úgy, hogy a többre hivatott magyar

igazgatás végigasszisztálta, hogy Brüsszel
ne notifikálja ezt a halgazdálkodási támo-
gatást. A halgazdálkodási támogatásokat
azért nem tudjuk igénybe venni, mert ha-
lászok vagyunk, s ezen a jogcímen a
brüsszeli halászati alap nem engedélyezi, a
vidékfejlesztési forrásokat pedig azért nem
vehetjük igénybe, mert nem mezôgazdasá-
gi tevékenységet folytatunk. Ember legyen
a talpán, aki ezt érti, de azt produkálta a
magyar földmûvelésügyi igazgatás, hogy ez
a helyzet alakult ki a magyar halászatban. S
a helyzet megváltoztatásáért nem tesz sem-
mit a minisztérium, sôt, jelenleg is hiteget-
nek bennünket. Hiába a nyilatkozatok, ha
amikor tehetne a helyzet megváltoztatá-
sáért, akkor is ellene tesz. A halászembert
az érdekli, hogy tudja-e értékesíteni a ha-
lat, avagy nem? Az üzenet jelen pillanat-
ban az, hogy erre a halra nincs szükség. S
az rossz, amit a tárca üzen. Az a tárca, ame-
lyik minden személyes találkozás alkalmá-
ból agyba-fôbe dicséri az ágazatot, a sze-
replôit, a hozzáállását, a sikerességét, és
nem utolsó sorban az egyetértése mellett a
konkrét ügyeket érintô segítségét is han-
goztatja. A segítség addig tart, amíg a szo-
bából kijövünk. Egy oldalról azonnal meg-
feledkeznek róla, más oldalról azokat az
intézkedéseket szüntetik meg, amelyekrôl
egészen más összefüggésekben esett szó.
Ami az állami haltelepítési programot ille-
ti, annak a kutatóintézeteknél meg kellett
volna jelennie. Bár december 15-ig van
még idô e tétel megjelenítésére, a dolgok
nem így állnak.

• Az év folyamán többször is szóba ke-
rült, hogy a halászati törvény jelentôs mó-
dosítására van szükség. Hogy áll ez a kér-
dés?

– Ha cinikus akarnék lenni, sehogy, hi-
szen a törvényt marginális kérdésekben
toldozza-foldozza az Országgyûlés. De ezek
nem adnak választ a ma létezô problémák-
ra. S kiderült, hogy minden indoklás nél-
kül a törvény néhány a halászati jogosultsá-
got birtokló, jogszerûen gazdálkodó védel-
mét szolgáló intézkedését is hatályon kívül
terveznek helyezni. Itt arról van szó, hogy
mindaddig, amíg a korábbi használóval
nem rendezte el az anyagi jellegû ügyeket,
addig az új használó nem léphet birtokba.
Ez korrekt dolog, s most ezt a passzust
akarják hatályon kívül helyezni.

• Ez bizony nagyon is meglepô…
– Azt látom, hogy a 2008-as esztendô az

állam és az érdekképviselet kapcsolatában
komoly zavarokat mutatott. Ezt már év
közben érezhettük, s amikor jeleztem,
hogy a magyar halászatnak egy új igazgatá-
si rendszerre van szüksége – megfelelô
képviseletû, színvonalú, ranggal bíró kép-
viselôre, aki legalább államtitkári beosztás-
sal bír – akkor nem volt válasz. Erre ugya-
nis nincs fogadókészség. Az FVM a TEAOR
mezôgazdasági részére szorult vissza, s aki

ebben nem szerepel, az a minisztérium
számára gyakorlatilag nem létezik.

• Szóljunk néhány gazdálkodási problé-
máról is. Friss hír Brüsszelbôl, hogy az eu-
rópai kormorán-terv kidolgozását 14 tagor-
szág támogatja, pedig 13 nem mond ne-
met.

– A világért sem szeretnénk senkit meg-
bántani, de amíg a 14-bôl nem lesz 27, ad-
dig nem kezdôdik el egy európai program.
S ez baj, mert rosszul állunk a kormorán
fronton. A tógazdák azt jelzik, hogy a két-
nyaras állomány eltûnt a vízbôl, s a szaporo-
dásra kész, ivarérett kormoránállomány ha-
talmas tömege van jelen a tavakon. Ez akár
robbanásszerû populáció-növekedést is
eredményezhet. Az itthon engedélyezett
riasztási és állományritkítási megoldások
szinte esélytelenek. Ha nincs nemzetközi
összefogás kormorán ügyben, akkor olyan
utánpótlás jöhet egyik helyrôl a másikra,
amely tönkre teheti a tógazdákat.

• A múlt havi Halászati Lapokban írtunk
a víziállat-egészségügyi változásokról, s a
vízgazdálkodási problémákról. Történt-e
változás ezekben a kérdésekben?

– A legutóbbi Halászati Lapokban meg-
jelent helyzet már nem ugyanaz. Egy do-
logban nincs változás, mégpedig abban,
hogy a magyar pontyállományt meg kell
védeni a betegségektôl. A magyar állam
bejelentette Brüsszelnek a történelmi
mentesség iránti igényét a koi herpeszví-
russal kapcsolatban, erre egyelôre még
nincs válasz. Nem kértük meg viszont a ta-
vaszi virémia-mentességet, holott több
mint egy évtizede laboratóriumi vizsgála-
tok igazolják ezt. Ám, az elmúlt idôszakban
egyetlen egy halászati terület vagy egység
vírusmentessé nyilvánítása nem történt
meg, már a szónak az európai jogszabályi
értelmében. És mivel ez nem történt meg,
Brüsszel elzárkózott az igazolás kiadása
elôl. Azon nem kell csodálkozni, hogy a
szakma nem ragaszkodik tovább a virémia-
mentességi vizsgálathoz.

• Az eddigiek alapján valóban az mond-
ható, hogy sok sikert nem értünk el, de egy
néhány ügy még korántsem zárult le. En-
nek tükrében mit vár a jövô évtôl?

– Szükség lesz a sorok mindenféle szem-
pontból vett rendezésére. A nagyobb bizal-
mat és bürokratikus értelemben is na-
gyobb rendezettséget igénylô munkavég-
zésre. Egyszerû dolgokra gondolok: a hir-
telen és gyakran spontán jött egyeztetések
nem adnak alapot a terv- és okszerû mun-
kához. December 3-án megalakul a Halá-
szati Operatív Program monitoring bizott-
sága, s remélhetôen ez is a fegyelmezet-
tebb, szigorúbb, dokumentációval jobban
alátámasztott mûködést igényli és teremti
meg. Inkább feladatként, semmint esély-
ként élem meg a 2009-es esztendôt.

Hajtun György
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A 35. szarvasi, országos halfôzô versenyen –
amely igen jól sikerült rendezvényként vo-
nul be a halászok évkönyvébe – Lévai Ferenc
Máhr András szakállamtitkárral beszélgetve
megállapította, hogy Budapesten, az ország
központjában nincs egy igazi halászcsárda,
étterem, ahol sokféle valódi és hazai haléte-
lekbôl válogathat a kedves vendég. A társel-
nök hozzátette: jó szívvel nem vinne egyet-
len halételhez értô barátot sem a budapes-
ti vendéglátóhelyekre, mert nincs olyan
egység, ahol a magyar halgasztronómiát
megismerhetnék. De az ország más pont-
jain, városaiban más a helyzet: lásd Szeged,
Mohács, Baja, Nagybaracska, Akasztó, Deb-
recen, Kalocsa, Cegléd és még sorolhat-
nánk a neveket, ahol hozzáértô módon hó-
dolnak a halgasztronómiának.

A budapesti helyzet azért elszomorító,
mert az ország központjáról van szó, és
nem csupán kétmillió potenciális vendég
él itt, hanem az idegenforgalom egyik fel-
legvára is a fôváros. S az is hiba és hátrány,
hogy egy ilyen halas múlttal rendelkezô or-
szág, mint a miénk, nem tud a fôvárosában
felmutatni egy olyan éttermet, ahol a ma-
gyar halászság termékei fogyaszthatók.
Máhr András a beszélgetés végén azt
mondta a társelnöknek – s nem gyakran
hallani ezt tôle – hogy egy kis pénzt is haj-
landó biztosítani egy igazi budapesti halas
csárda megnyitásához, miután a hal szív-
ügye. Nem véletlen, hogy szívesen ül be
egy-egy neves verseny zsûrijébe, ahol tudá-
sával, jelenlétével támogatja a kis hazai
gasztronómiai fesztivált,
amit mi országos halászléfô-
zô és halétel bajnokságnak
hívunk. Jó, hogy ezeket a
versenyeket megrendezi a
szövetség és a helyi halas cé-
gek, mert rangot ad a szak-
mának. Nagyon sokat kö-
szönhetünk annak, hogy a halgasztronó-
miánk kicsit elôrébb lépett, és azon verse-
nyeznek, ki tud jobb halászlét fôzni.

Történelmi emlékek igazolják, hogy a
magyarok étrendjében a hal fô helyen sze-
repelt. A királyok, nemesek rendszeresen
fogyasztották a különféle halat. A legto-
vább és legokosabban élô szerzetesrendek
nem véletlenül kapták meg a különbözô vi-

zek halászati jogát, hiszen a halétel nem
csak a böjti idôk, hanem a mindennapok
étele is volt. Ôk tudták, amit mára elfelej-
tettünk, hogy a halnál nincs egészségesebb
fehérjeforrás. És miután akkoriban Ma-
gyarországon, számos helyen lehetett halat
fogni, így sokan fogyasztották. Az 1500-as
években alakult ki a köteles hal fogalma, s
a rendelet úgy szabályozta, hogy azon ha-
lak, amelyek méternél nagyobbra nôttek
csukában és harcsában, illetve azok, ame-
lyek tokféléknek számítanak – viza, sôreg-
és vágótok, kecsege – ezek voltak a köteles
halak. Ezeket a halakat kö-
telesek voltak a halászati
jog gyakorlói leadni az ak-
tuális uraságnak, s ehhez
társult a tized, amit a meg-
fogott halból kellett befizet-
ni. Ezek az idôk sajnos el-
múltak.

Visszatérve napjainkra,
szerencsés fordulat követ-
kezett be azzal, hogy az
MTV 1-es csatornáján elfo-
gadták azt a mûsorajánlatot, amit a vezér-
igazgató tett. Eszerint karácsony napján,
december 24-én 15 és 16 óra között – Hal-
ra magyar! címszóval – Novics Györggyel
közösen fôznek egy-egy halászlét. Novics
György bográcsban, Lévai Ferenc a kony-
hában. Persze jól tudjuk, hogy minden ha-
lászlé finom, amit megfôznek, de ezúttal
egy könnyû bajai recept alapján lehet meg-
fôzni a kinek-kinek nyertes halászléjét. Az

egy órás mûsoridôben
mód nyílik a szakma
„eladására” is, s arra, hogy
kedvet ébresszenek a hal
iránt, amely a jövô élelmi-
szere. Ha valaha igaz volt,
hogy egészségesebben kel-
lene élnünk, és olcsóbban

is, akkor ez a mára is igaz. A magyar halász-
ság kiváló alapanyagot kínál a fogyasztók-
nak, hiszen az olcsó busától a pontyon ke-
resztül a drágább ragadozó halig minden
kapható. A halászoknak azonban nem csak
az az érdekük, hogy eladják a halukat és
megéljenek belôle, hanem az is, hogy nép-
egészségügyi programmá váljon a halfo-
gyasztás.

A két szakács azt reméli a tévémûsortól,
hogy az egyszerû recept vonzóvá teszi a ha-
lászlé fôzését. Öt alapanyag szükséges az íz-
letes ételhez: só, piros paprika, hagyma, víz
és természetesen jó minôségû magyar
ponty. Ez az étel fogyasztható tésztával, hal-
gombóccal és a nélkül, nem kell hozzá
passzírozó, s bárki könnyen elkészítheti.

Nem titkokat árulnak el,
hanem felhívják a figyel-
met arra, hogy itt van az
egyik legfinomabb étel,
ami egészséges, könnyû,
nem is drága, s egy óra alatt
elkészíthetô. Egy hibája
van: fôleg férfiak fôzik, de a
karácsonyi órában a nôkre
is fôszerep hárul.

Ami a karácsonyi halpia-
cot illeti, Lévai Ferenc úgy vé-

li, lesz elegendô hal az üzletekben annak elle-
nére, hogy ellentmondásos évet tudhatunk
magunk mögött. Az év elsô fele nehezen in-
dult, hiszen nem volt elegendô egy- és kétnya-
ras állomány, mindkét vetômag piacon volt
hiány, de a tógazdák úgy gondolták, hogy az
elônevelt hallal pótolják a hiányt. A tavalyi
drága takarmányárak miatt kevés terményt tá-
roltak be, s mindenki úgy indult az évnek,
hogy a trágyázással termeli meg a planktont.
Ez így is történt, de két dologgal nem számol-
tak. Az egyik: az idei gabonatermésnek kö-
szönhetôen az árak mélyre süllyedtek. (Milyen
jó lenne, ha Lévai Ferenc tavalyi javaslata megva-
lósult volna: legyen egy magyar takarmányalap,
amely az árak szélsôséges ingadozását megakadá-
lyozza. Nem jött létre. A szerk.) A másik – jóval kel-
lemetlenebb – dolog, hogy a kormorán olyan
inváziószerûen lepte meg a nagy gazdaságo-
kat, hogy jóformán eltûntek a tavakból a két-
nyaras állományok. Ezek hiánya jövôre érezte-
ti hatását. Viszont kedvezô fordulat az idén,
hogy a román piac egyre több magyar halat
igényel és vesz fel. Ennek hatására kiegyensú-
lyozottabbá és ártartóbbá válik a piac, mondta
végezetül Lévai Ferenc.

H. Gy.

Történelmi emlékek igazolják,
hogy a magyarok étrendjében

a hal fô helyen szerepelt.

Ami a karácsonyi halpiacot 
illeti, Lévai Ferenc úgy véli,

lesz elegendô hal az üzletekben
annak ellenére, 

hogy ellentmondásos évet 
tudhatunk magunk mögött.

Az ország halászléje
Régóta dédelgetett álom válik valóra december 24-én. Az M1-es tévécsatornán 15
és 16 óra között Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Hal-
termelôk Országos Szövetsége és Terméktanácsának társelnöke Dr. Novics György
ügyvéddel, sokszoros halfôzô bajnokkal közösen fôz – bográcsban és konyhában –
egy-egy halászlét. Remény van arra, hogy milliók állnak a tûzhely mellé, és az egy-
szerû, könnyen elkészíthetô, ámde finom és egészséges ételt a két szakács jó taná-
csai segítségével könnyedén megfôzik az urak és a háziasszonyok. Így készülhet el
az ország halászléje.

Lévai Ferenc, társelnök
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A 68. évében járó Harka Ákos neve halas
körökben nem ismeretlen, hiszen évtize-
dek óta rendszeresen jelennek meg cikkei
a különbözô lapokban, és halainkat újsze-
rû formában bemutató könyveit is sokan
forgatják. Sikeres tanári pályafutását befe-
jezve, immár nyugdíjasként él Tiszafüre-
den, a Tisza-tó partján. A haltani kutató-
munkát azonban, amellyel a ’60-as évek
elején jegyezte el magát, még ma is folytat-
ja, sôt – némi tudományszervezôi és isme-
retterjesztôi feladattal kiegészülve – ez vált
életének fôtevékenységévé. 

Három éve alakultak
Látva, hogy a természetes vizek kutatói
gyakran algológusok, rovarászok és mada-
rászok elôtt tartják haltani elôadásaikat, ar-
ra gondolt, létre kell hozni egy önálló tár-
saságot, amelyben a hallgatóságot is olyan
szakmabeliek alkotják, akiktôl az elôadók
hasznos, elôrevivô visszajelzéseket kapnak
munkájukról. 

Kezdeményezésére 2005-ben 40 fôvel
megalakult a Magyar Haltani Társaság,
amelynek irányítója az ötfôs elnökség. Eb-
ben az elnök mellett dr. Juhász Lajos alel-
nök és dr. Nagy Sándor Alex – mindketten a
Debreceni Egyetem tanszékvezetôi –, vala-
mint Sallai Zoltán és Szepesi Zsolt foglal he-
lyet. Az egyesület a kárpát-medencei, ezen
belül elsôsorban a magyarországi vizek ku-
tatóit és a természetes vizek halai iránt ér-
deklôdô, érdekükben tenni akaró embe-
reket igyekszik összefogni. Jelenleg 64 tag-
juk van, s nemcsak kutatók, egyetemi okta-
tók és hallgatók, hanem például nemzeti
parki munkatársak, halászok, horgászok.
Akad egy ifjúsági tagjuk is, aki 16 éves, a
legidôsebb pedig dr. Woynarovich Elek pro-
fesszor, Lexi bácsi, aki túl a 95. évén is ak-
tív, friss szellemi életet él. Képzettség te-
rén a gimnáziumi tanulótól az akadémiku-
sig terjed a skála. Elefántcsonttoronyról
tehát szó sincs. Az egyesület nyitott mind-
azok elôtt, akik nem csupán sütve-fôzve
szeretik a halakat, hanem élôlényként is
érdeklôdnek irántuk, és készek tenni is
értük. 

Levelezô tagság
A Magyar Haltani Társaság évente egyszer
tart olyan összejövetelt – a páros években
elôadóülést, a páratlan években tágabb kö-
rû konferenciát –, amelyen tagjai beszá-
molnak új kutatási eredményeikrôl. A
kétévente rendezett haltani konferenciák
anyaga nyomtatásban is megjelenik a szer-
vezet kiadványában. A Pisces Hungarici ed-
dig két kötettel jelentkezett, a társaság hon-
lapján (mhttweb.extra.hu) mindkettô elér-
hetô. A tagok elsôsorban interneten tartják
egymással a kapcsolatot, hiszen az ország
17 megyéjébôl, továbbá Székelyhídról,
Nagyváradról és Újvidékrôl verbuválódtak.
„Nincs módunk rá, hogy sûrûn találkoz-
zunk és beszélgessünk, de az a fontos, hogy
ki-ki a társaság alapszabályának szellemé-
ben tegye a dolgát a maga területén” – jel-
lemezte az elnök sajátos helyzetüket. Leg-
többször e-mailben konzultálnak egymás-
sal, így küldik szét a legfrissebb eredménye-
ket – például azt, hogy hol, milyen új halfaj
tûnt fel –, így továbbítják készülô dolgoza-
taikat lektorálásra, vagy juttatják el válaszu-
kat a hozzájuk intézett szakmai kérdésekre.
Legutóbb például arra, hogy mit lehetne
tenni a lápi póc Kis-Balaton környéki állo-
mányáért, amelyet súlyosan veszélyeztet a
terjeszkedô amurgéb.

Halfaunánk különleges érték
Ellentétben a nyugat-európai és a szomszé-
dos államok többségével, ahol korábban is
rendszeresen vizsgálták a természetes vizek
halállományát, nálunk sokáig háttérbe szo-
rult a haltani kutatás. Vizeinket többnyire
kémiai alapon minôsítették, biológiai vizs-
gálatuk legföljebb a plankton-szervezetek
szintjéig terjedt. Uniós csatlakozásunkkal
szerencsére változott a helyzet, ma már a
halállomány összetétele fontos szerepet ját-
szik a vizek értékelésében, s ez így is van
rendjén. A halak ugyanis olyan, viszonylag
hosszabb élettartamú szervezetek, amelyek
a vízi táplálékpiramis csúcsán helyezked-
nek el. Ezért ha egy víztér halállománya
rendben van, akkor valószínûleg a piramis

alsóbb szintjein is rendben mennek a dol-
gok, hiszen létük azokon alapul, érvel állás-
pontja mellett Harka Ákos.

Halfaunánk sajátos helyet foglal el Euró-
pában, tudniillik a Kárpát-medence e te-
kintetben is hidat képez kontinensünk
nyugati és keleti része között. A jégkorszak
végére vidékünkön is csak az északabbi te-
rületekrôl származó hidegkedvelô, hideg-
tûrô fajok maradtak meg, de az enyhüléssel
megkezdôdött a Fekete- és Kaszpi-tenger
vidékén élô fajoknak a beszivárgása. Így ke-
rült hozzánk már évezredekkel ezelôtt a
garda, a bagolykeszeg, a kôsüllô, és ennek
következtében alakult ki tájunkon olyan
változatos halfauna, amely sajátos értéket
képvisel kontinensükön, mondja a társaság
elnöke. 

Klímaváltozás
A halak ôshonossága tekintetében nincs
egységes álláspont a szakemberek körében.
Harka Ákos azokat a fajokat tekinti ôshonos-
nak, amelyek emberi közremûködés nélkül
jelentek meg vizeinkben, és már legalább
egy évezrede itt élnek. Eszerint az említett
garda és társai ôshonosak nálunk, ellenben
a tarka gébet, amely ugyancsak emberi köz-
remûködés nélkül, de csak valamikor a XIX.
században érkezett hozzánk a Duna alsó sza-
kaszáról, jövevénynek tekinti. 

1950 és 2000 között a Tisza hômérsékle-
te 1,1, a Dunáé 1,3 fokkal emelkedett, s a
folyamat az utóbbi évtizedben gyorsulni lát-
szik. Nem csoda hát, hogy a tarka gébet
újabb melegkedvelô fajok követték. Roko-
nai közül 1970-ben a folyami géb, 1996-ban
a Kessler-géb, 2001-ben a feketeszájú géb,
2004-ben a csupasztorkú géb került elô vi-
zeinkbôl, igazolva, hogy a klímaváltozás
halfaunánkban is komoly változásokat idéz
elô. Ilyen gyors ütemû átalakulásra még
nem volt példa a történelem során, és a
folytatása nyilvánvaló. Társaságunk – ha
szabad így mondani – a természet pulzusán
tartja a kezét, s igyekszik nyomon követni a
vizeinkben és halállományukban bekövet-
kezô változásokat, fejezte be nyilatkozatát
dr. Harka Ákos, az egyesület elnöke.

H. Gy. 

4 Halászati Lapok

PIACSZABÁLYOZÁS

Halbarátok társasága
A Magyar Haltani Társaság egyesületként mûködô társadalmi szervezet, amely-
ben a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozó kutatók, valamint a téma
iránt mélyebb érdeklôdést mutató, a vizeinkért és halállományukért felelôsséget
érzô és tenni akaró személyek tevékenykednek ezek megóvása, jobbítása érdeké-
ben. Az egyesület fô célja a természetes vizek halaira irányuló faunisztikai, ökoló-
giai és természetvédelmi kutatások ösztönzése, az eredmények és tapasztalatok
közkinccsé tételének szorgalmazása, valamint a hazai halászatbiológiai kutatá-
sok támogatásában való közremûködés – tájékoztatta lapunkat dr. Harka Ákos,
az egyesület elnöke. Dr. Harka Ákos
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MARKETING PROGRAM

Nepomuki Szent Jánost, akinek szép számmal
találjuk szobrait folyóink partján  – itt, a gyo-
mai ligeti hídon is van – tartják a „vízenjárók”
védôszentjének. Hozzá fohászkodott a halá-
szok, vízimolnárok, hajósok, tutajosok hajdan
népes tábora. Jócskán megfogyatkoztak. Már
csak a halász járja a vizeinket hajnalonként,
szinte rejtôzködve a zajos világ elôl. Minek is a
hangos beszéd azzal a társsal, aki ezer nyelven
társalog a hozzá értôvel? Félrehúzódóak a ha-
lászok, mint akik nem akarnak részt venni a
nagy tolongásban.

Szülôvidékem folyóját Körözsnek mond-
juk, a Sinka-versekben is így halljuk – élô
nyelvtörténet. Ez a táj nem képzelhetô el a ha-
lász nélkül. (Vagy ha mégis, az nekem rém-
álom.) Mint gyerkôcök, minden szabadidôn-
ket a „ Körözs alatt” töltöttük. Otthon annyit
fûztek hozzá: „Aztán ne maradj késôre, mert
elvisz a topelec!” Vele ijesztgettek. A topelec
népi hitvilágunk helyi szüleménye, valami ke-
vert lény, az óriásharcsa és a vízben élô rossz
ember egyszerre.

„Beránt, ha estig ott maradsz!” Így szólt szü-
leink intelme. Csatangolásaink közben a ha-
lász munkáját is meglestük. Tudtuk, hol ôrzi
szerszámait, hová kötötte a bárkáját, amibôl ki
nem szedtük volna a halakat a világért se – ha
volt rajta lakat, ha nem. „Ebbôl él, ne bánt-
suk!” Ez volt a közmegegyezés akkoriban. A
halász alakja kitéphetetlenül belegyökeredzik
ebbe a világba. Vagy mégsem?

Más országokban járva voltak „fejbekólin-
tó” élményeim. Északi szomszédunknál, az
odaáti Komáromban, ahol néprajzi olvasmá-
nyaim szerint patinás halászcsaládok éltek, a
mai utódok iránt érdeklôdtem. Kiderült,
elôbb a fogalmakat kell pontosítani, ott ugya-
nis a hivatásos halászt nem értik, mert a fog-
lalkozás megszûnt, emléke elhalványodott.
Hol a horgászt, hol a rapsicot, hol az orvha-
lászt értették alatta. A térségünket belengô
eszmerendszer testidegennek érezte, nem
tudta besorakoztatni, aki nem a felülrôl vezé-
nyelt tanfolyamokon tanult, ellenben jól meg-
volt az ükapjától örökölt a tudással. Soha nem
tudták az irodából, hol van éppen, ellenôrizni
meg végképp nem lehetett. Legjobb az ilyen
mesterséget megtiltani! Még szerencse, hogy
a hazai halászati szövetkezeti rendszer nem

volt ilyen fafejû. Csak a valóban brigádmun-
kát követelô nagy húzóhálókat vették köztu-
lajdonba. A közös munkák elvégeztével ki-ki
úgy halászott a saját szerszámaival, mint egy-
koron. Európa kellôs közepén maradt egy tér-
ség, ahol tovább élhetett a halfogó eszközök
és módszerek sokfélesége. A halcsapdák az
emberiség legrégebbi szellemi termékei. A
hagyományos halászat révén itt marasztaltuk
mûveltségünknek egy ma is életképes mélyré-
tegét, amely országunk arculatát színezi, gaz-
dagítja. 

Nem így, ha kelet felé utazunk. A Volgán
túl, de még az Urálon innen élnek a finnugor
udmurtok. Amikor fôvárosukban, Izsevszk-
ben érdeklôdtem, szinte megrökönyödtek a
kérdésen, mert a halfogás ilyen formában rég
tilos. Nem vitatkoztam, de a távoli falvakban
újra faggatózni kezdtem. Már jött is egy ha-
lász. Legyintett a városi hatalmasok reguláira.
Teszi, ami ésszerû: miért ne halászna? Min-
dent megmutatott, sokat fényképeztem. Az
udmurtoknál sikerült megörökítenem a bo-
korháló használatát, amirôl a gyomaendrôdi
Kiss Sándor kénytelen volt leírni a könyvében,
hogy magyar földön már nem használják.
(Íme, a kései utódok is kutathatják még a té-
mát Herman Ottó gyûjtései után másfél évszá-
zaddal!)

A rég polgárosult, – ha ebben mérjük –
elôttünk járó nyugaton azért se keressük a ha-
lászat ôseredeti formáját, mert a télen-nyáron
fedél nélküli életet ôk már nem vállalják. Úgy
gondolták, a folyók és tavak legyenek a horgá-
szoké, a halhúst úgyis a tengerek meg a tógaz-
daságok adják. Újabban onnan szabályoznak
minket, kötôdéseinket nem érzékelik.

Egyszerûsítették az ábrát utóbb Horvátor-
szágban is. Ott egyesül a Dráva a Dunával. A
vadvizekkel teliszabdalt, kiterjedt Drávazug
még a mi Gemencünkön is túltesz – és persze
természetvédelmi terület. A közepén, egy na-
gyobb szárazulaton találjuk az ôsi magyar ha-
lászfalut, Kopácsot, ahol 40–50 éve még fél-
száz halászfamília megélt a vizekbôl. Ennek ál-
lított emléket Lábadi Károly A kopácsi vízivilág
címû könyvével. Egyebet nem tehetett, a halá-
szat itt már a múlté. Úgy gondolta a hatóság,
hogy a nemzeti parkból ki kell tiltani a halá-
szokat. Tévedtek, megcsonkították ezáltal.

Még egy varsakaró sem árulkodik az ember
belesimuló jelenlétérôl, pedig ez a harmónia
végre egy felmutatni való jó példa lehetne,
miközben csak úgy záporoznak ránk a híradá-
sok a világméretû környezetkárosításokról. 

Többször voltam Kopácson, az ôszi halász-
búcsún. Mind itt vannak a halászok. Se vége,
se hossza a régi történeteknek, de a tógazda-
ságból hozatják a halat az ünnepi asztalhoz.
Nem lehet átlépni a törvény szigorát, szinte
szenvednek ettôl. (Messzirôl nézve ez fel sem
tûnik?)

Szeretett Közép-Európánkban a paraszti
létezés határozza meg a kultúránkat. A szán-
tóvetô mellé odavehetjük a halászt meg a
pásztort is. Ha elolvassuk Wladislaw Reymont
Nobel-díjjal kitüntetett Parasztok címû
könyvét – hatalmas tabló a lengyel falu min-
dennapjairól – szinte itthon járunk. Errôl a
világról állítottak emléket legjobb mûveik-
kel a magyar tollforgatók is. (Írók, költôk,
most miért nem jajongtok?) Volt itt egy ta-
lapzat, ami harmonikussá rendezte a termé-
szethez, no meg az embertársainkhoz való
viszonyunkat, mûködôképessé formálta a
sorra következô generációkat. Kikezdhetet-
lennek látszott. Most ez a fundamentum
folyton csonkul – megcsonkítják, lefaragnak
belôle. Tehetünk-e valamit mi, kisemberek?
A halfôzô sokadalmakat sokfelé hirdetik.
Abban adhatunk többet, hogy a finomságok
csáberejét meghagyva arra tereljük a figyel-
met, aki mögötte van, az emberre, a vízenjá-
rókra. Érezzék jól magukat a halászok ezen
az ünnepnapon, no meg azután is az idôk
végezetéig.

Kihez fohászkodjunk?
Kunkovács László

Maradjatok köztünk, vízenjárók!
Ezen cikkünk szerzôje, Kunkovács László – van-e, ki e nevet nem ismeri? – fény-
képezôgépével és jegyzetfüzetével járja a világot. Megörökíti a múltat a jelen és a
jövô érdekében. Miként Herman Ottó a 19. század második felében, úgy Kunko-
vács László sem engedi elfeledni egy-egy szakma mindennapjait. Képeit nézegetve
messzire visz a képzelet. A halász-szerszámok többségét ma már csak padláson lel-
hetjük fel, no meg a szerzô fekete-fehér, ámde igen kifejezô és mûvészi képein. Az
alábbi gondolatokat – elhangzottak Gyomaendrôdön, 2008. augusztus l7-én, a
halászati tanácskozáson – akár karácsonyi üzenetként is felfoghatjuk. Sok ilyen
üzenetre van manapság szükségünk…

A kiállított fotók egy része
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Az ülés elôtti utolsó pillanatban egy e-
mailen érkezett meg az a tájékoztatás,
amelyben tudatták, hogy november 4-én
konferenciát szerveznek Brüsszelben, az eu-
rópai kormorán-helyzet megoldása érdeké-
ben, kezdte mondandóját Tölg László. A
konferencia fô szervezôje a német Belvízi
Halászati Szövetség, annak is elsôsorban
horgász tagjai voltak. Bár kevés volt az idô,
de – köszönhetôen Yvett Whitenak, a francia
érdekképviselet vezetôjének – mód nyílott a
Haltermosz és a FEAP számára egy-egy hatá-
rozati javaslat Brüsszelbe küldésére. A mun-
katárs szerint a magyar álláspontot képvisel-
ték is.

Ami a FEAP határozati javaslatát illeti az
európai kormorán-helyzettel kapcsolatban
az az, hogy minden szakember elismeri és
tudja, hogy a kormorán jelentôs károkat

okoz az édesvízi haltermelôknek. Több ha-
zai tógazdaságban jelentkezett az az eddig
nem jellemzô probléma, hogy a halastavak-
ból nagyobb számú ivadék tûnt el, mint a
korábbi években. Ennek az a következmé-
nye, hogy sokkal nagyobbra nôttek az adott
korosztályok, tudunk 50–60 dekagrammos
kétnyaras pontyállományokról, ami gyak-
ran a megszokott súly kétszerese. A takar-
mány tehát hasznosult, de a darabszám lé-
nyegesen kevesebb, s mindez a kormorán

rovására írható. A másik probléma az, hogy
nincs pontos adat arról, hogy mennyi káró-
katona él Európában. A mérési módszerek
ugyanis nem egységesek, nincsenek szink-
ronszámlálások, amelyekkel a vándorló ál-
lományok felmérhetôk volnának. Ebbôl
adódóan az egyes tagországok nem tudják,
hogy milyen állomány-szabályozást írjanak
elô.

A FEAP elnökségi határozat célja egy, az
Európai Unió valamennyi tagállamára néz-
ve közös állomány-szabályozási terv elkészí-
tése. Ugyanakkor a nem uniós tagországok-
ra is nyomást kellene gyakorolni ez ügyben,
például Oroszországra, Ukrajnára, Izraelre,
mivel ezektôl az országoktól sincs pontos
adat a kormoránállomány nagyságáról. A
kormorán vándorol, nincs tekintettel a po-
litikai országhatárokra, s ha éhes, akkor azt
a halat eszi, ahová éppen megérkezett. A
probléma tehát nagy és összetett, s Európai
Uniós szinten kell valamit lépni, legkésôbb
jövô év tavaszáig.

A Haltermosz álláspontjában megfogal-
mazódott, hogy azon tagországok, amelyek
nem hajlandók a közös lépést megszavazni,
azok fizessenek a madárkártétel-enyhítést.
Tölg László úgy fogalmazott, hogy szívesen
eltartják a magyar haltermelôk az „idegen”
kormoránt, de tudományosan megalapo-
zott vélemény az, hogy a vándorló állomány
lényegesen nagyobb kárt okoz, mint a Ma-
gyarországon fészkelô állomány, amelyet

Napirenden a kormorán és a halbetegségek
Az Európai Akvakultúra Termelôk Szövetségének (FEAP) elnökségi ülését a tö-
rökországi Bodrumban rendezték október 31. és november 1. között. A helyszín
azért szokatlan, mert Törökország ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de az eu-
rópai szövetségnek igen. Az ülésen Courtney Hough, a FEAP igazgatója beszámolt
az elôzô ülés óta eltelt idôszak munkájáról, míg a magyar küldöttség – Dankó Ist-
ván, a minimális tagdíjat befizetôk társelnöke és Tölg László, a Haltermelôk Or-
szágos Szövetsége és Terméktanácsa munkatársa – számára a FEAP édesvízi bi-
zottságának a programja volt érdekes, mivel e bizottság vezetôje Tölg László.

Dankó István, a minimális tagdíjat fize-
tôk társelnöke elsô alkalommal vett részt
a FEAP soros ülésén, amelyrôl igen jó
benyomásokkal érkezett haza. A társel-
nök hasznosnak ítélte, hogy megismer-
hette, hogyan is mûködik a FEAP, hi-
szen betekintést nyert a tagok döntésal-
kotó mechanizmusába, a problémák
megfogalmazásába, s a keresendô vála-
szok kialakításába. A FEAP hatékonyan
mûködik, jó és hasznos, hogy a Halter-
mosz tagja a szövetségnek, mivel így sok-
kal nagyobb az esélyünk arra, hogy a ma-
gyar problémák is eljutnak az Európai
Unió döntéshozóihoz. Ilyen a kormorán
kérdése, amely nem csak magyar problé-
ma, hanem a többi, haltermeléssel fog-
lalkozó tagországé is. A társelnök bízik
abban, hogy készül egy olyan elôterjesz-
tés Brüsszel számára, amelyben ezt a kér-
dést mindenki megelégedésére megold-
ják. Ha ugyanis marad minden a régi-
ben, akkor négy-öt év múlva nem lesz tó-
gazdaság, amely megtermeli a halat,
még a kormoránnak sem.

A társelnök szerint a többi tagország-
ban, de a világ más pontjain – így Tö-
rökországban is – éppen azzal a problé-
mával küzdenek a haltermelôk, mint mi
idehaza. Nevezetesen az árkérdésrôl van

szó, természetesen itt már nemzetközi
piaci szinten folynak a viták. A viták ak-
kor rendezhetôk, ha van olyan hely,
ahol leülhetnek a felek egymás érveit
meghallgatni. A FEAP erre is kiváló fó-
rumot teremt. Az érdekegyeztetéseket
akkor lehet megtenni, ha egy átfogó
szervezethez tartozunk, mondta a társel-
nök. A tengeri halászat szerepe csökken
a világban, ezért az édesvízi haltermelés-
nek fel kell készülnie azokra a kihívások-
ra, amelyek az elkövetkezendô hóna-
pokban, években várnak a termelôkre.
Várhatóan növekedni fog a belvízi akva-
kultúra jelentôsége, éppen ezért kötele-
sek vagyunk gondoskodni arról, hogy
akár technológiaváltással, akár piaci elô-
készítéssel eljussunk odáig, hogy gazda-
ságosan, jó minôségben és hatékonyan
mûködtessük a gazdaságainkat.

A magyarok helyzete is egyre erôsö-
dik a szervezeten belül, jelentette ki a
társelnök. Érzékenyek a magyar halter-
melôk problémáira is, és fontosnak tart-
ják, hogy a szervezetben minél több ter-
melô legyen jelen, mert így nagyobb a
FEAP súlya. A szervezet a saját növeke-
dését látja abban, ha minél több a tagja,
és több gazdálkodó szervezet érdekeit
képviselhetik.

Halpiaci kínálat
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képesek a magyar haltermelôk ellenôrzés
alatt tartani. A vándorló madarakkal nehéz
mit kezdeni, ezért is született ez a javaslat.

A FEAP Édesvízi Bizottságának ülésén, a
magyarokon kívül, a csehek és a hollandok
képviseltették magukat. Cseh kollégák
mondták, hogy lôttek olyan kormoránt,
amelyet Magyarországon gyûrûztek meg, de
ugyanígy bejön a halastavaikra a dán, a hol-
land vagy a német kormorán, ami igazolja a
vándorló életformát. Csak akkor kezdhe-
tünk az állományokkal valamit, ha minden-
ki közösen tesz az ügy megoldása érdeké-
ben, vagyis uniós hatáskörben kell a problé-
mát kezelni, s tagországonként tisztában
lenni az állományok nagyságával. A novem-
ber 4-ei konferencián olyan állásfoglalás szü-
letett, hogy az uniós szintû állományfelmé-

résen túl az EU pénzforrást is biztosítson az
állomány felméréséhez és a ritkításhoz.

Az édesvízi bizottság ülésének további
napirendjén a halbetegségek szerepeltek.
Két halbetegségrôl – a ponty tavaszi virémia
betegségérôl és a KOI herpeszvírusról – van
szó. A tavaszi virémia esetében egyedül Ma-
gyarország volt azon az állásponton, hogy
ne vegyék le a bejelentési kötelezettség alá
vont halbetegségek listájáról, de többségi
szavazat alapján mégis lekerült. A halegész-
ségügyi rendelet azonban azt is kimondja,
hogy ha egy tagországban az elmúlt két év-
ben nem észlelték ezt a betegséget, akkor
kérhetünk tagállamra szóló mentességet,
vagyis azt, hogy az adott ország pontállomá-

nya nem fertôzött. Ezt az eljárást Magyaror-
szág elindította Brüsszelben – november 1.
volt a beadási határidô – mivel Magyarorszá-
gon vizsgálatokkal igazolhatjuk, hogy
legalább tíz éve nem fordult elô tavaszi viré-
mia betegség. Hogy valóban megkapjuk-e a
mentességrôl szóló igazolást Brüsszeltôl, azt
ma még nem tudni.

A másik betegség a KOI herpeszvírus,
amely Lengyelországtól Szlovéniáig megta-
lálható. Magyarországon még nem észlelték
a vírus jelenlétét, de annak érdekében,
hogy ezt laboratóriumi vizsgálatokkal iga-
zoljuk, mentesítési programot kell indíta-
nunk. A szövetség októberben már dolgo-
zott ezen a programon, s az FVM-mel közö-
sen minden bizonnyal sikeresen meg is va-

lósul a tervezett mentesítési el-
járás. Ehhez is legalább két év
szükséges, mert ez után kapha-
tó meg a mentességi igazolás
Brüsszeltôl.

A harmadik napon techni-
kai kiránduláson vett részt a bi-
zottság. Ennek keretében ket-
reces tengeri halnevelést lát-
hattak a résztvevôk. Két tengeri
keszeget (Spanyolországban
dorádónak hívják) nevelô te-
lepre – az egyik norvég, a másik
török kivitelezésû – kalauzolták
a házigazdák a vendégeket. A
30 méter átmérôjû, 16 méter
mély ketrecekben igen nagy sû-
rûségben élnek a halak. Egy ki-
logramm halhús elôállításához
1,9 kilogramm takarmányt
használnak fel. Mindent számí-
tógép vezérel, így percre pon-
tos adatokkal szolgálnak a hal
fejlôdésérôl. A piaci méret
25–30 dekagramm, s igen ízle-
tes, keresett és drága halfajról
van szó. De a törökök arról pa-
naszkodtak, hogy bár igen drá-
gán megoldották az intenzív
nevelést, a keszeg piaci ára
másfél hónap alatt 1,5 eurót
esett. A halár nagysága problé-
ma ezen a piacon is.

H. Gy.

Törökország területén a haltermelés
kezdete még az ókorra datálódik. Két
kontinens – Ázsia és Európa – találko-
zik Törökországban, s négy tenger –
Fekete-, Márvány-, Égei- és Földközi-
tenger – három oldalról mossa a par-
tokat. Ez a természetes gazdagság adja
a legfôbb kihívást az akvakultúra fej-
lesztésére is, hiszen a négy tenger kör-
nyezete, biológiai gazdagsága, sótartal-
ma, hômérséklete különbözik egymás-
tól. Ugyanakkor a szárazföldi termé-
szetes vizek is jelentôs mértékûek: 175
kilométer folyó, egymillió hektár ter-
mészetes tófelület, 170 ezer hektár víz-
tároló, vízgyûjtô medence, 70 ezer
hektár lagúna, és 700 kisebb víztározó
található az országban.

A törökök 2006-ban 662 ezer tonna
halat – ebben a tengeri, a belföldi és a
tógazdasági haltermelés is benne fog-
laltatik – értékesített a piacokon. Ez a
mennyiség 21,5 százalékkal haladta
meg az elôzô évi teljesítményt. A tó-
gazdasági termelés 25 százalékot tesz
ki, amely 9 százalékos növekedés az
elôzô évihez képest. A halak többsé-
gét, 70 százalékát a négy tengerbôl
fogják. A tógazdasági termelés az egyik
leggyorsabban fejlôdô ága a török ha-
lászatnak, amit jól érzékeltet, hogy
míg 1986-ban alig haladta meg a ter-
melés mértéke a 3 ezer tonnát, addig
2006-ban – húsz évvel késôbb – már
129 ezer tonnánál tartanak. A fôbb
halfajok a szivárványos pisztráng, a
tengeri keszeg, a tengeri süllô, a ten-
geri pisztráng és a kagylók. A török
halexport is jelentôs, 2006-ban 260
millió dollár volt az exportbevételük.
Legfontosabb piacaik az Európai
Unió, Dél-Korea, Ciprus, Libanon és
az Egyesült Államok. A törökök úgy
tartják, hogy a hal az egészséges válasz-
tás, vagyis a hal és a tenger gyümölcsei
rendkívül fontos szerepet játszanak az
egészség megôrzésében. Ezért az egy
fôre jutó éves halfogyasztás meghalad-
ja a 40 kilogrammot. 

Intenzív sügértelep

Török halászhajó kifut a tengerre
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EURÓPAI HÍREK, ESEMÉNYEK

Az összehasonlítgatások az egész hét folya-
mán tartottak s igen sok párhuzamot talál-
tunk. A rengeteg szikla, a kaktuszok, a vörös
talaj, a déli stílusú építkezés jellegzetességei
már a géprôl jól látszottak. 

Még mielôtt elfoglaltuk volna szállásun-
kat, egy kagylótelep feldolgozójában fogad-
tak minket. Annak ellenére, hogy vasárnap
volt, az üzemet munka közben tekinthettük
meg. A lagúna vízében nevelt kagylókat
többszöri átmosás és éheztetés után kicso-
magolják és frissen szállítják az ország min-
den részébe, a környezô országokba is. Az
üzem jól felszerelt, korszerûen gépesített
egység, de a magyar állategészségügy valószí-
nûleg nem engedné hosszan üzemelni. A
kagylókat ivadéknevelô telepekrôl vásárol-
ják, helyben csak az utónevelés és a feldolgo-
zás, vagy inkább válogatás történik.

Szállásunk nagyon kellemes körülmé-
nyek között, de távol minden nagyobb tele-
püléstôl a sziget közép-keleti részén volt egy
tengerparti kis faluban. Innen indultunk a
napi túráinkra. A második napon egy kes-
keny nyomtávú vasúttal zötyögtünk kb. 3,5
órát a sziget belseje felé, majd vissza, miköz-
ben gyönyörködtünk a szép, érdekes, de
mégis sivár tájban, s a nap végére meglepôd-

ve mértük fel, mennyire szegény az ország-
nak ez a része. Csak kanyargó keskeny utak
és az „erdei” vasút. A harmadik nap egy hal-
feldolgozó telepet tekinthettünk meg, ahol
igen széleskörû tevékenység folyik. Alapve-
tôen a lagúnákba kiúszó vagy a tengerbe vis-
szaúszó halak feldolgozására épült, de a
nyílt tengeren fogott halak is bekerülnek az
üzembe. A kardhaltól a kagylókig, a garnélá-
kig, a vörös sügértôl az angolnáig mindenfé-
le hal megtalálható a telepen.

A legérdekesebb termék egy tradicioná-
lis szardíniai kaviár volt. A cefalo nevezetû
növényevô hal ikrájából készül, amely kiné-
zetre az amurhoz hasonló. Már a hal fogá-
sa is muris, mert a mellig érô vízben a tere-
lôrácsok közzé a becsalogatott halat búvár-
szemüvegben, búvárruhában puszta kézzel
dobálják a tartószákokba. Kissé hihetetlen

volt az indok, miszerint a halat nem akarják
megsérteni, de ezt a késôbbi bánásmód
nem igazolta: nem volt éppen kíméletes-
nek nevezhetô. Az ivari szétválogatás után
történt a feldolgozás, melynek során a hal-
nak minden részét felhasználják. A
nôstények petefészkét egyben eltávolítják,
szárítják, füstölik, majd így, egészben érté-
kesítik, kilogrammonként akár 30–35
eurós áron.

A halszaküzletben a friss halféléken kívül
saláták és egyéb készételek is színesítették a
palettát. Az üzem éttermében végezetül egy
pazar ebéddel búcsúztattak bennünket, a
tenger minden gyümölcsét megtalálhattuk
a menüben.

A következô nap ígérkezett a program
szerint a legérdekesebbnek. A tengeri halá-
szatból kaptunk volna ízelítôt, mégpedig
élesben, testközelbôl. Ez elmaradt, mivel ez
idôben halászati tilalom volt érvényben,
amit tudomásul vettünk, azt azonban kevés-
bé, hogy miért ekkor vált ez ismertté a szer-
vezôk számára. Ennek ellenére így is talán a
legszebb napi programot tudhattuk ma-
gunk mögött estére. Kárpótlásul ugyanis a
tengerpart legizgalmasabb barlangjait, öb-
leit, zátonyait csodálhattuk meg a hajón el-
fogyasztott szerény halászebéd mellett.

Az ötödik nap egy pásztorfarm életébe te-
kinthetett be a csoport, ami szintén sok ér-
dekességgel szolgált, ízelítôt adva a helyi la-
kosság mindennapjaiból. Az utolsó nap a
sziget fôvárosában és környékén telt el,
megismertetve velünk Szardínia történel-
mének néhány érdekes momentumát. A
több ezer éves kôbôl épült erôdítmények
egyedülállóak a világon, s az egyiptomi épít-
kezéshez igen közel állnak.

Szardínia halászati kultúrája s halfogyasz-
tási szokásai sokkal színesebbek a hazainál,
így sok érdekességgel szolgáltak a szakmai
út során, bár az igazi tengeri halászat meg-
tekintésérôl ismét le kellett mondanunk.
Összességében, ismét ismeretekkel és élmé-
nyekkel gazdagon tértünk haza a természe-
tes vízi szekció éves hagyományos szakmai
útjáról, s már tervezgetjük a következô év
úti célját.

Szilágyi Gábor 

Szakmai tapasztalatok Szardíniáról
Szardínia, 2008. 9. 7–14. Mint minden út elôtt, most is izgatottan, nagy várakozás-
sal készültünk az új élményekre. A természetes vízi tagozat szokásos ôszi szakmai út-
ját Szardíniára szervezte, mert többet szerettünk volna megtudni a sziget halászatá-
ról, halfeldolgozásáról, s nem utolsó sorban turisztikai látványosságairól. Gépünk
hajnalban indult Bécsbôl, ez kissé hosszabbá tette az utazást. A landolás során olyan
érzésünk volt, mintha már jártunk volna itt, s rájöttünk, hogy mindannyian Máltá-
ra gondoltunk.
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Kagylósors

Ez a kard már nem öklel fel senkit


