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A Magyar Haltani Társaság 2013. évi működéséről
Taglétszámunk az év során 120‐ról 124‐re nőtt. A szavazati joggal rendelkező rendes
tagok száma 110, a pártoló tagoké 14. Az anyagi és tárgyi feltételek megfelelő hátteret
biztosítottak a működéshez, amelyben most az ismeretterjesztés erősítése volt a fő cél.
Az évet a 2012. december 31‐én zárult év hala választás eredményhirdetésével kezdtük.
A jelöltekről és a győztes menyhalról január elsején kiadott sajtóközleményünket számos
médium átvette, és ezt követően több rádióriportban kaptunk lehetőséget a versenyben
jelöltként állított fajok ismertetésére, őshonos halaink népszerűsítésére. Ugyanezt a célt
szolgálták ismeretterjesztő cikkeink is, amelyek az Élet és Tudomány, a Természetbúvár, a
Halászat és a délvidéki Magyar Szó hasábjain láttak napvilágot. Ezek a cikkek a honlapunkon
is elérhetők, az év halainak hazai elterjedéséről összeállított, folyamatosan frissített
ponttérképekkel együtt.
Új rovatként, ugyancsak az év elején indítottuk el honlapunk rejtvényoldalát, havonta
bemutatva rajta egy‐egy Kárpát‐medencében előforduló hal fotóját, amelynek alapján meg
kell állapítani a faj nevét. A játékban öt országból több mint százhúsz érdeklődő vett részt,
havonta átlag 50 megoldás érkezett be. Huszonkét olyan versenyző akadt, aki mindegyik
fordulóban részt vett, s közülük nyolcan minden alkalommal hibátlanul válaszoltak. Ők
valamennyien könyvjutalmat nyertek, amelyet postáztunk a címükre.
Az év során két ismeretterjesztő előadást kértek tőlünk, mindkettőt megtartottuk.
Egyiket a tiszaderzsi művelődési ház közönségének, másikat a debreceni agráregyetem
hallgatóinak.
Az előző évinél több kérdés érkezett honlapunk Mit fogtam? rovatához, amely
szolgáltató jelleggel áll a horgászok rendelkezésére: beküldött fénykép alapján segít a fogott
halak azonosításában. A kérdésekre e‐mailben felelünk, de a közérdeklődésre számot tartó
problémákra a honlapunkon adtunk nyilvános választ.
Tudományos téren az V. Magyar Haltani Konferencia megszervezése és lebonyolítása
jelentette számunkra az év legfontosabb eseményét. A Debreceni Egyetem Agrár‐ és
Gazdálkodástudományi Centrumában tartott rendezvényen 14 előadás és 6 szóbeli
poszterbemutató hangzott el. A közel nyolcvan főnyi hallgatóság zömét hazai szakemberek
adták, köztük a halgazdálkodás és a természetvédelem felső szintű vezetői, de érkeztek
résztvevők Pozsonyból, Dunaszerdahelyről, Eperjesről, Székelyhídról és Nagyváradról is.
A konferencián bemutatott előadások anyagából számos dolgozat készült. A lektorok
által közlésre alkalmasnak minősített kéziratok a Pisces Hungarici 7. kötetében jelentek
meg. A részben magyar, részben angol nyelvű kiadványt – társaságunk tagjain túlmenően –
ingyenesen postáztuk valamennyi nemzeti parkunk, környezetvédelmi felügyelőségünk és
vízügyi igazgatóságunk címére, s megküldtük az agrár‐felsőoktatási, valamint a biológus‐ és
biológiatanár‐képző intézmények könyvtárainak is.
Azok a haltani tárgyú észlelések, amelyek faunisztikai vagy egyéb szempontból fontosak,
de nem elegendőek egy tudományos dolgozathoz, rövid közlemények formájában kaptak
nyilvánosságot. Az év során 16 ilyen kishírünk jelent meg a Halászat folyóirat részünkre
biztosított rovatában. Ezek a rövid írások – magyarul és angolul – a honlapunk Hírek (News)
oldalán is olvashatók.
Az év utolsó jelentős ismeretterjesztő akciójaként október elején hirdettük meg a 2014‐
re vonatkozó év hala választást, amelyre nagyon sok munkával ugyan, de szép számú
közönséget sikerült mozgósítanunk. A honlapunkon zajló közönségszavazásra kettő híján
6500 szavazat érkezett be, köszönhetően a médiumok híradásainak és a tagjaink által
kifejtett aktivitásnak. Köszönet mindazoknak, akik segítették társaságunk eredményes
működését.
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