
A III. Tiszafüredi Halas Fórum 
 (A társaság 8. konferenciája) 

 
A Magyar Haltani Társaság 2012. július 13-án a hagyományos Tiszafüredi Halas Napok 

keretében tudományos konferenciát rendezett a helyi Balneum Hotelben. A rendezvényen 14 
szakmai előadás és 6 poszterismertetés hangzott el. 

 

 
 

Az első előadó, Dévai György professzor a hidroökológiáról mint térségfejlesztő elvről 
adott átfogó képet. Ebben és a témát folytató két előadásban is a Tisza-vidék volt a főszereplő. 
Nagy Sándor Alex a Transz-Tisza Hidroökológiai Tudományos Együttműködési Hálózat 
gyakorlati jelentőségéről szólt, majd Harka Ákos az ennek keretében tervezett a haltani 
kutatásokat ismertette. Végül Demény Ferenctől egy érdekes fotókkal illusztrált szakmai 
élménybeszámolót hallottunk a dunai galóca szerbiai mesterséges szaporításáról. 

A második blokk első előadása arra próbált választ adni, hogy hány halfaj él 
Magyarországon? Az előadó, Halasi-Kovács Béla rögtön jelezte, hogy ez az ichtiológia költői 
kérdése, hiszen még az sem egészen tisztázott, hogy mi tekinthető fajnak. A következő három 
előadás is e téma kisebb szeleteit dolgozta fel, az elektromos kecével végzett vizsgálatok 
mintavételi hatékonyságától (Szalóky Zoltán) egészen addig, hogy milyen hatással vannak az 
árvizek egy kis folyó halközösségére (Szepesi Zsolt), majd a Hármas-Körös és a Berettyó 
vízrendszerének határainkon átívelő kutatásáról hallhattunk (Györe Károly).  

A harmadik egység első előadásában Ladislav Pekárik a halfajok jelenlétének és 
dominanciájának előrejelzéséről, valamint a mintavétel napszaktól függő hatékonyságáról 
beszélt. A következő prezentáció ugyanezt a kérdést járta körül, csak más oldalról: a 
mintavétel módjainak a hatékonyságát elemezve (Mozsár Attila). A következő két előadó már 
a mintavételek feldolgozott eredményeit prezentálta: Ferincz Árpád az idegenhonos halfajok 
Balaton környéki állományainak felméréséről, Juhász Lajos a dél-nyírségi Erdőspuszták 



néhány kisvizének a halközösségéről számolt be. A nap utolsó előadásában Nyeste Krisztián a 
Közép-Tisza vidékén élő amurgébek növekedését ismertette.  

Az egész délelőttös figyelem után svédasztalos ebéd várt a résztvevőkre. A Tisza Balneum 
Hotel éttermében mindenki kedvére válogathatott az ízek között.  

 

 
 
Az étkezés után szóbeli poszterbemutatók következtek. Keresztessy Katalin színes 

prezentációt tartott a Duna-Tisza-köze két víztere halfaunisztikai vizsgálatairól és a lápi póc 
növekedéséről, amit a Barbus carpathicus (kárpáti márna) szlovákiai elterjedésének és 
védelmi státuszának elemzése következett (Ján Koščo). Újra hazai vizekre evezve egy 
halivadékmentéssel egybekötött felmérésről értesülhettünk a sügér egynyaras ivadékainak 
növekedésével kapcsolatban (Papp Gábor).  Végül, de nem utolsó sorban Sály Péter a Tarna 
élővilágát igen hátrányosan befolyásoló eséscsökkentő műtárgyakról beszélt. Kitért arra, hogy 
a természetvédelmi szempontból kívánatos megoldások korántsem ismeretlenek Európában, 
csak az a kérdés, hogy hazánkban mikor alkalmazzák majd ezeket.  

A poszterismertetők elhangzását követően a résztvevők ellátogathattak a Tisza-tavi 
Ökocentrumba, ahol Kóródy Olivér mutatta be az Európa legnagyobb édesvízi 
akváriumrendszerét magában foglaló létesítményt. A hivatalos program a tiszafüredi Park 
Étteremben, szakmai és baráti eszmecserével zárult.  


