Pisces Hungarici 6 (2012)
__________________________________________________________________________
A Magyar Haltani Társaság 2011. évi működése
2011-ben a taglétszámunk 88-ról 104-re nőtt. A létszámból 95 fő rendes tag, 9 jogi
személy pedig pártoló tagunk. Társaságunk zavartalanul működött, az anyagi helyzete stabil.
Márciusban megtartottuk évi taggyűlésünket, amelyen a beszámoló és a munkaterv
elfogadásának szokásos programján túl tisztújításra is sor került. A választáson újabb 5 évre
kapott bizalmat az eddigi elnökség. Tagjai dr. Harka Ákos elnök, dr. Juhász Lajos alelnök,
valamint dr. Nagy Sándor Alex, Sallai Zoltán és Szepesi Zsolt elnökségi tagok.
Legjelentősebb tudományos programunk 2011-ben a IV. Magyar Haltani Konferencia
megszervezése és lebonyolítása volt. A rendezvény házigazdája ezúttal is a Debreceni
Egyetem (DE) AGTC Állattani Tanszéke volt, színvonalas körülményeket biztosítva az
előadások megtartásához, a poszterek megtekintéséhez és a megbeszélésekhez.
A tanácskozás anyagát a Pisces Hungarici 5. kötetében rövid határidővel sikerült
megjelentetnünk. Az új kötetet – nagyrészt a DE TTK Hidrobiológiai és a DE AGTC
Állattani Tanszéke segítségével – néhány héten belül eljuttattuk tagjainkhoz, s küldtünk
belőle valamennyi nemzeti parkunknak, környezetvédelmi felügyelőségeinknek, a vízügyi
igazgatóságoknak, továbbá az agrár-felsőoktatási, valamint a biológus- és biológiatanárképző intézmények könyvtárainak is. Kiadványunk, hasonlóan a korábbi kötetekhez, a
honlapunkon teljes terjedelemben elérhető.
Ismeretterjesztés terén hatékony lépésnek bizonyult az év hala internetes közvéleménykutatás alapján történő megválasztása. A honlapunkra érkezett mintegy 2500 szavazat
alapján 2011-re a kősüllő nyerte el a kitüntető címet. A választásnak jó médiavisszhangja
volt, s úgy tűnik, mintaként szolgált, 2012-re ugyanis már a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület is ilyen módon döntött az év madaráról. A kősüllő győzelméről
kiadott sajtóközleményünket számos médium átvette, és több rádióriportban is szóltunk róla.
Emellett cikkekben ismertettük az Élet és Tudományban, a honlapunkon és a Halászatban,
továbbá javaslatot nyújtottunk be a VM Vadászati és Halászati Főosztályához a faj legkisebb
fogható méretének és naponta elvihető mennyiségének a módosítására.
Munkatervünkben ugyan még nem szerepelt, de mivel a FishBase internetes
adatbázisából közvetlenül elérhetővé vált a honlapunk, sürgetővé vált annak kétnyelvűvé
alakítása. Az angol változattal, amelynek létrehozásában számos kollégánk is részt vett,
augusztus végére készültünk el. Társaságunk ismertségének a növelése érdekében ekkor
komoly kampányba kezdtünk. Ez hírportálok, napilapok, horgászszervezetek e-mail
címeinek a gyűjtéséből, kapcsolatépítésből, tájékoztatók küldéséből, sajtóközlemények
kiadásából állt. Az eredmény: 2011. augusztus 22-től december 31-ig 69 országból tízezernél
több új látogatója volt a weblapunknak, elsősorban „Az év hala – 2012” akció nagy
médianyilvánosságának köszönhetően.
Folytattuk hagyományos tevékenységeinket is: a Halászatban lévő rovatunkat elláttuk
hírekkel, emellett két ismeretterjesztő előadást tartottunk.
A DE Hidrobiológiai Tanszéke által létrehozott Trans-Tisa Hidroecological Network
tagjaként – ugyancsak munkatervi feladatainkon túlmenően – vállalkoztunk arra is, hogy
gesztorként működjünk közre a hidroökológiai metaadatbázis javaslattervének
kialakításában, valamint az 5 országra kiterjedő hálózat programindító konferenciájának a
megszervezésében. Társaságunk e célra 500 ezer forintos támogatást nyert a VM
Környezetvédelmi Államtitkárságának pályázati keretéből. A projektet előkészítő
tanácskozást 2011 decemberében megtartottuk, a programindító konferencia előkészületei
megtörténtek. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy 2011-ben is eredményes évet zártunk.
Dr. Harka Ákos elnök
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