Pisces Hungarici 7 (2013)

A Magyar Haltani Társaság 2012. évi működéséről
Egyesületünk az év során 16 új taggal gyarapodott, létszáma 104‐ről 120‐ra nőtt. Ebből
107 fő a rendes tagok száma, 13 jogi személy pedig pártoló tagunk.
A 2012. évi programunkban két jelentős tudományos rendezvény szerepelt. Egyik volt
közülük a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszéke által 5 országra kiterjedően
létrehozott hálózat, a Trans‐Tisa Hidroecological Network márciusi programindító
konferenciája, amelynek társszervezői voltunk. A konferencia résztvevőiként a projekt
keretében végzendő haltani kutatásokra is javaslatot készítettünk, de fő feladatunk a VM
Környezetvédelmi Államtitkársága pályázati keretéből e célra nyert összeg célirányos
felhasználásának biztosítása, valamint a vele kapcsolatos pénzügyi elszámolás volt. E
vállalásnak közmegelégedésre, maradéktalanul sikerült eleget tennünk.
Másik tudományos rendezvényünk az önállóan szervezett III. Tiszafüredi Halas Fórum
volt, melyet a Tiszafüredi Halas Napokhoz kapcsolódva – a városi önkormányzat anyagi
támogatásával – a Tisza‐tó partján épült Balneum Hotelban tartottunk. Az előadóülés
hatvanfős közönsége 14 előadással és 6 poszterrel ismerkedhetett meg, emellett ellátogatott
az Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszerét üzemeltető Tisza‐tavi Ökocentrumba is.
A tiszafüredi konferencián előadásként bemutatott kutatási eredményekből számos
tudományos dolgozat készült. Ezek – a lektorálási procedúrát követően – saját időszaki
kiadványunk, a Pisces Hungarici 6. kötetében jelentek meg. Új kötetünkből nem csupán
társaságunk tagjai kaptak tiszteletpéldányt, küldtünk belőle valamennyi nemzeti
parkunknak, környezetvédelmi felügyelőségünknek és vízügyi igazgatóságunknak, továbbá
az agrár‐felsőoktatási, illetve a biológus‐ és biológiatanár‐képző intézmények könyvtárainak is.
A Pisces Hungarici cikkeinek szélesebb körű és biztosabb elérhetősége érdekében 2012‐
ben szerződést kötöttünk az Országos Széchényi Könyvtárral. Megállapodásunk értelmében
a megjelent kötetek tartalmát digitalizált formában átadjuk az intézmény szervezeti
egységeként működő Elektronikus Dokumentum Központnak, amely az Elektronikus
Periodika Archívum és Adatbázis segítségével gondoskodik megőrzéséről, és hosszú távon
stabil URL‐címen biztosítja elérhetőségét a világhálón.
Ismeretterjesztő előadást az év során nem kértek tőlünk, de helyette megindítottuk és
szolgáltatásként fönntartjuk honlapunkon a Mit fogtam? rovatot. Ez beküldött fényképek
alapján segíti horgászainkat a fogott halak azonosításában, halismeretük fejlesztésében.
Részint hasonló céllal rendszeresen frissítettük honlapunkon a magyar nyelvű Hírek és az
angol nyelvű News rovatot, amelynek közleményei nagyrészt a Halászat folyóiratban is
megjelennek.
Legjelentősebb ismeretterjesztő akciónk az Év Hala cím elnyerésére honlapunkon
meghirdetett közönségszavazás volt, amelynek győztese 2012‐re a széles kárász lett. Az év
folyamán számos ismeretterjesztő cikket jelentettünk meg róla az elektronikus és a
nyomtatott sajtóban egyaránt, a honlapunkon pedig új oldalt nyitottunk, amelyen minden
eddiginél pontosabban mutatjuk be a kitüntető címet eddig elnyert fajok aktuális hazai
elterjedését.
A 2013‐ra vonatkozó Év Hala‐szavazást, amelynek érdekében itthon és külföldön is
komoly marketingmunkát végeztünk, szeptemberben indítottuk meg. Az elért eredményre
büszkék lehetünk, hiszen a honlapunkra beérkezett 6700 szavazat nem sokkal marad el a
sokkal ismertebb és százszor nagyobb taglétszámú Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület által szervezett Év Madara‐választás 7400 szavazatától. Ami persze korántsem
jelenti azt, hogy jelentőségünk összemérhető a számunkra is mintát adó, nagy múltú
szervezetével, de azt jelzi, hogy akciónk sikeres volt, ami ismeretterjesztő tevékenységünk
hatékonysága szempontjából rendkívül fontos. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak
társaságunk eredményes működéséhez.
Dr. Harka Ákos elnök
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A 2012. évi Tiszafüredi Halas Fórum megnyitása

A konferencia hallgatósága (Papp Gábor felvételei)
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