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Bevezető
A “Tanyató program kézikönyve“ című oktató anyagunkat, főként kisebb vízterületek, néhány
ezer négyzetméter alapterületű vizes élőhelyek tulajdonosainak, kezelőinek, fejlesztőinek ajánljuk. Az elmúlt évtizedekben megváltozott vizes élőhelyek hibás vagy hiányos kezelése, a sorra
létesülő kerti és fürdőtavak multifunkcionalitásának hiánya, valamint a növekvő érdeklődés az
akvakúltúrák iránt késztetett minket a kézikönyv megírására, és a Tanyató program elindítására
és egy halászati bemutató és demonstrációs központ kialakítására. Alternatívákat és segítséget
kívánunk nyújtani olvasóinknak a meglévő és tervezett tavak gazdaságos, innovatív és multifunkcionális üzemeltetésére, valamint környezettudatos hasznosítására.
A 90-es évektől kezdve a figyelem a természeti erőforrásokat hasznosító termelő tevékenységek, mint a halászat és az akvakultúra hosszú távú fenntarthatósága felé fordult. Jelenleg az
akvakultúra a világ leggyorsabban növekvő élelmiszer előállító ágazata.
Magyarországon a tógazdálkodás fejlesztéséhez a feltételek adottak, rendelkezünk hagyományokkal és nemzetközileg elismert szakmai háttérrel, továbbá haltenyésztésre és növénytermesztésre kiválóan alkalmas vízterületekkel.
Az Aranyponty Halászati Zrt. és a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ (KÁTKI) felállított egy szakmai konzorciumot, amihez kapcsolódott a
Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke és az Iszapfaló Kft. 2012 ben a Konzorcium elindította a Tanyató program és Halászati bemutató és képzési központ létrehozását.
A program keretében kiemelt a multifunkcionális tó használat bemutatása, aminek keretében a
víziszárnyas ökológiai tartása kerül demonstrálásra ennek megfelelően a tanulmányban is külön fejezetet szentelünk ennek a területnek. A program keretében a kialakított multifunkcionális
bemutató tavak mellett, kialakításra kerül egy halászati bemutató központ, valamint a KÁTKI
tulajdonában lévő tavakon, egy magyar őshonos hal-génbank indul 2013-ban.
A tanyató rendszer kialakítása és elterjesztése segíthet a magyarországi csapadék- és belvizek
megtartásában, többirányú hasznosításában, a vizes élőhelyek számának növelésében, azok kihasználtságának fejlesztésében. A program jelentőséggel bírhat a biodiverzitás fenntartásában,
a tűzi-víz tározók hasznosításában, valamint a Vásárhelyi tervben is megfogalmazott víztározók és kubikgödrök hasznosításában.
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A víz megtartása és hasznosítása több előnnyel jár: kiskertek öntözése, viziszárnyasok optimális tartása, növénytermesztés, tűzvédelem, mikroklíma javítása, belvízkár csökkentése, esztétikai jelentőség, és nem utolsó sorban lehetőséget nyújt a haltermelésre. Egy 5x10 m alapterületű,
1 m mély (50m3) tó 50 - 100 kg halat tud termelni, amely kiegészítő jövedelemként jelentkezik
a család számára.
A belvízzel sújtott falvak esetében komplex program indításának lehetősége is felmerül, ami az
elvezető csatornák felújítását, régi (és majdnem minden falunál meglévő) kubikgödrök, mocsarak rehabilitációját, vízgyűjtők kialakítását jelentené, amiket multifunkcionális módon tudna a
falu és a tulajdonosok üzemeltetni.
A Tanyató program kiemelten kapcsolódik a Tanyafejlesztési programokhoz, annak megcélzott
térségeit és célcsoportjait segítené abban, hogy új tevékenységekkel bővíthessék az élhető modern tanyák szolgáltatásait.
A tanyató program a vidéki térségekben található kis kiterjedésű, lehetőleg állandó vízborítású
viztestek multifincionális használatának (haltermelés, víziszárnyas-tartás, öntözés, stb.) elterjesztést szolgáló program. A tanyató rendszer kialakulásának legnagyobb hátráltató tényezője,
hogy nincs meg a családok és érintettek számára az a modell és információs anyag /hálózat/,
ami a tavak fenntartható működéséhez minden tudást és segítséget megadna. Célunk, hogy a
kialakított Központ a Tanyató program információs és tanácsadó központja legyen, ahol
a tervezéstől a fenntartható üzemelésig minden információt és segítséget megkaphatnak az
önkormányzatok, szakmai szervezetek és a tanyasi-, falusi gazdaságok, gazdálkodók.
Könyvünkben a különböző típusú vízterületek adottságait figyelembe véve, több csoportban
tárgyaljuk a tavak kialakításának, és fenntartásának alapvető elemeit, elveit. Gyakorlati megoldásokat kínálunk a felmerülő problémákra, és komplex szakmai iránymutatást nyújtunk a sikeres haltenyésztés, növénytermesztés megvalósításához. Előrebocsátjuk, hogy az Aranyponty
Zrt. és a konzorcium többi tagjának kísérleti programjai és több évtizedes haltenyésztői gyakorlata, továbbá számos elismert szakirodalom beemelése, idézése szolgál alapul a közölt adatok
és javasolt technológiai megoldások hitelességére.
A kialakított Központban minden érdeklődő a Tanyatavakat és tevékenységünket megtekintheti.
A Központ 2013 Májusában nyitja meg kapuit.
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A Programban együttműködő partnerek bemutatása
Aranyponty Halászati Zrt.
Az Aranyponty ZRt. Fejér megye déli részén, a Mezőföldön, a Nádor-csatorna vízrendszerére felfűzött halastavakon gazdálkodik, teljes
vertikumú halgazdálkodást folytató társaság. Az
1989-ben létrehozott, 2001-ben részvénytársasággá alakult 100%-ban belföldi magántulajdonban levő vállalkozás évi átlagos 700 millió
forintos árbevétellel, folyamatosan bővülő tevékenységi körrel és dinamikus fejlődéssel jellemezhető. A tógazdaság területe kb. 1000 ha,

Rétimajor

ebből a tényleges tófelület 750 ha.
Az Aranyponty ZRt. a hazai halgazdálkodással foglalkozó cégek élvonalába tartozik. A vállalkozás vezetője több mint 30 éves szakmai tapasztalattal, szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint hazai és nemzetközi szakmai gyakorlattal rendelkezik. A vállalkozás fő profilja a
haltenyésztés. A rétimajori telephely rendelkezik a halászati infrastruktúra mellett a halastavi
felújításokhoz, rekultivációkhoz és útépítésekhez szükséges gépparkkal is, melyekkel nem csak
saját tavainkat tartjuk rendben, de más gazdaságoknak is vállalunk munkát.
A tógazdaságban megtermelt hal egy korszerű vízgépészeti rendszerrel létesített telelő-soron
várja további sorsát. A ki-és betárolás hagyományos módszerekkel történik, kímélve ezzel az
élő halat. Évi 800 tonna piaci hal és 100 tonna egyéb korosztályú hal mozgatását végezzük
halászati gépeinkkel. A különböző fajtájú és korosztályú halak döntő többsége élő hal formájában kerül értékesítésre. A halászat területén bevezetett termelési struktúra lényege a magas
biológiai értékű pontyállomány szaporítása, elterjesztése, ragadozóivadék-előállítás, bemutató
üzemi tevékenység.
A cég a hagyományos szakmához, a halászathoz igyekszik modern technológiát társítani, előnyben részesítve a környezetkímélő megoldásokat /pl. hévízkút üzembe helyezése, recirkuláció/. A
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tevékenység által érintett terület teljes egészében
természetvédelmi oltalom alatt áll, ez nagymértékben behatárolja a gazdálkodásban alkalmazható módszereket. A gazdaságban a halászat az
ökológiai szemléletet figyelembe véve történik.
A cég telephelyei közül legnagyobb a SáregresRétimajori központunk, amely a Zichy grófok

halászati múzeum

egykori uradalmi központja volt. A terület nagy része a Rétszilasi Tavak Természetvédelmi
Terület részét képezi, mely jelentős vizes élőhely és a Ramsari Egyezmény védelme alatt áll.
A telepen a halgazdálkodást biztosító infrastruktúrához most már szervesen hozzátartozik az
idegenforgalmat kiszolgáló, Halászcsárda, Ökoturisztikai Fogadóközpont és a Tavas Panzió is,
illetve a gyerektáborunk, mely 30 fős csoportok látogatását és elszállásolását teszi lehetővé. Itt
található az ország egyetlen halászati múzeuma, mely a halászatot, mint hagyományos magyar
mesterséget eleveníti fel. A zárt bemutató tér mellett szabadtéri kiállítás is fogadja a látogatókat
Árpád-kori halászkunyhóval és az egykori halászati fogások bemutatására alkalmas mintatóval.
A 29 oC-os termálvizű fúrt kutunk kapacitására építettük fel wellness központunkat, mely a
látogatók rekreációját segíti elő a szelíd turizmus szempontjait figyelembe véve és optimálisan
kihasználva. A vállalkozás horgász- és zöldturizmus felé orientálódása horgásztó üzemeltetésben is megnyilvánul. Az horgászturizmus egyre nagyobb jelentőségét figyelembe véve alakítottuk ki a Horgászcentrumot, ahol 90 hektáros kiépített terület várja a horgászatot kedvelőket.
Mottónk: „ a családját se hagyja otthon!” Hisz amíg a kisebb és nagyobb horgászok jól érzik
magukat Örspusztán, addig Rétimajorban meg lehet tekinteni a Halászati Múzeumot és halászkunyhót, illetve a Nádi Iskolánkat. Ha megéheznek, egy jó halászlét is el lehet fogyasztani a
Csárdánkban és délutáni kikapcsolódásként a Wellness központunk nyújthat felüdülést.
Kapcsolat
Halászat, turisztika, horgászat
7014 Sáregres-Rétimajor
+36 25/509-190
info@aranyponty.hu
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Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ
Az 1897-ben Gödöllőn alapított KÁTKI Magyarország egyik legrégibb, ma is működő agrárintézménye. Jogelődje az 1897-ben létrehozott Magyar Királyi Baromfitenyésztő Telep
és az 1899-ben létesített Méhészeti Gazdaság. A mezőgazdasági tárca felügyelete alá tartozó két intézmény 1952-től Kisállattenyésztési Kutatóintézet (KÁTKI) néven önálló státuszt
kapott, baromfitenyésztési, nyúl- és prémesállat-tenyésztési, méhtenyésztési és haltenyésztési
osztályokkal. Több átszervezést követően,
2010-től a Vidékfejlesztési Minisztérium
felügyeletével működő KÁTKI tevékenysége lényegesen bővült, és ismét önálló
intézményként végzi a Kárpát-medence tradicionális haszonállatainak megőrzését és
fenntartható hasznosítását, a kapcsolódó kutatási és oktatási tevékenységet és legveszélyeztetettebb haszonállatfajtáink - köztük
a régi magyar baromfifajták - nemzetközi
hírű génbanki munkáit.
A KÁTKI jelenlegi és kialakítás alatt lévő fő tevékenységei:
Génmegőrzési koordináció
• Hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatok ellátása az őshonosként védett magyar haszonállatfajták (kiemelten a kisállatfajták és a krajnai méh,
hal) védelme és az érintett hazai tenyésztő szervezetek támogatása érdekében.
• Országos programok kidolgozása és szervezése az őshonosként védett magyar haszonállatfajták (kiemelten a kisállatfajták és a krajnai méh, hal) védelmére és hasznosítá13

sára; igény szerinti tenyészállat-előállítás,
• kihelyezés, -forgalmazás.
• Génmegőrzési koordinációs feladatok ellátása: szakmai koordináció a génbankok, a
tenyészetekben végzett génmegőrzés és a fajták hasznosítása terén; illetve szervezeti koordináció minisztériumi háttérintézményként a hatóságok és szakmai szervezetek, tenyésztők és hasznosítók között.
Haszonállat fajtavédelem,
génbanki tevékenység
• Magyar baromfi génbankok in vivo
és in vitro fenntartása, üzemeltetése és
fejlesztése, magyar baromfi génbanki
hálózat szervezése és felügyelete.
• A Pannon méh (a Kárpát-medencében honos egyetlen méhfajta) központi tenyészeti (génbanki) állományának
kialakítása és fenntartása.
• A

Kárpát-medencében

őshonos

vagy honosult, különösen veszélyeztetett egyéb haszonállatfajták génbanki-, ill. bemutató állományainak kialakítása, fenntartása.
Kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység
• A fenti szakterületekhez kapcsolódó biológiai (genetikai, szaporodásbiológiai, élettani) alapkutatások, a környezetbarát és ökológiai szemléletű mezőgazdasággal kapcsolatos állattenyésztési, tartási és takarmányozási alkalmazott kutatások.
• A génbanki állományok jellemzését, hasznosítását és termelésbe vonását, hungarikum
termékek előállítását célzó alap- és alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések.
• - A magyar haszonállat-tájfajták felderítését, leírását, hasznosítását, és új génbanki
állományok kialakítását célzó terepi vizsgálatok végzése a Kárpát-medencében és más
nemzetközi együttműködések keretében.
• Kutatás a Fejlődésért.
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Vidékfejlesztési, oktatási és ismeretterjesztő tevékenység
• Részvétel a graduális és posztgraduális képzésben a központ és a szakirányú képzést
végző felsőoktatási intézmények közötti kihelyezett tanszéki megállapodások keretében.
• Bemutató- és oktatótelepek, mintaüzemek kialakítása, fenntartása és működtetése.
• A fajtavédelemhez, génmegőrzéshez és a veszélyeztetett haszonállatfajták hasznosításához és elterjesztéséhez szükséges szaktanácsadási, szakértői tevékenység, részvétel a
méhlegelő megfigyelő hálózat szervezésében és működtetésében.
• Publikációs tevékenység, tudományos, szakmai és kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése és kiadása.
• A magyar haszonállat-génmegőrzés és fejlesztés határokon túli bemutatása, nemzetközi szerepének erősítése, közös, két- vagy többoldalú génmegőrzési és fejlesztési programok szervezése.

KÁTKI - Gödöllő

Elérhetőség - KÁTKI
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200., HUNGARY
Telefon: +36-28-511-301
Fax: +36-28-430-184
E-mail: katki@katki.hu
web: www.katki.hu
Projektfelelős: Székelyhidi Tamás

15

Iszapfaló Kft.
Az Iszapfaló Kft.-t 2006-ban alapította Kovásznai Szász Béla és Dr. Hidas András. Az alapítók
első sorban a modern és környezettudatos biológiai hatóanyagokat, eljárásokat kezdték hazai
környezetben kutatni, tesztelni, később népszerűsíteni. A cég 2008-as piacra lépésekor először
a szennyezett termelői tavak biológiai iszaptalanításával kezdtek foglalkozni, később ezt a tevékenységet kiterjesztették horgásztavakra, majd a kisebb fürdőtavakra. A dinamikusan fejlődő
Iszapfaló Kft. 2010-re már közel 40 vízterületet kezelt biológiai hatóanyagokkal, köztük
kiemelten az EM Technológiával.
Az Iszapfaló Kft. életében mindig is kiemelt helyen szerepelt az eszközfejlesztés, hiszen a
munkához szükséges eszközök, gépek nem álltak a rendelkezésre, így gyártani kellett azokat.
Partnercégek bevonásával közösen 2010-től kisméretű, mobil eszközöket kezdtek fejleszteni a
mechanikai iszaptalanítás lehetőségeinek bővítésére, a kisebb vízterületek gyors és hatékony
hidromechanizációs kotrására. Emellett kutatások indultak a folyamatos üzemű fáziselválasztás, gyorsülepítés területén, hiszen
így a hidromechanizációs kotrási technológia szélesebb körben válhat alkalmazhatóvá.
2011-re tesztelés alatt voltak olyan eljárások,
melyek használatával, akár azonnal szállíthatóvá válik a hidromechanizációval termelt
zagy üledéktartalma és a tiszta víztartalom,
folyamatos üzemben visszaengedhető a vízterületre.
Főbb szolgáltatásaink:
• Vízterületek teljes körű állapotvizsgálata
• Ultrahangos és mechanikai üledékvizsgálat
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• 3D mederkép készítés

Elérhetőségek:

• Műszaki tervezés/kivitelezés

Cím: 2100 Gödöllő, Ősz utca 20.

• Biológiai iszaptalanítás, vízminőség javítás

Tel.: +36-20/ 228 7484

• Hidromechanizációs mini kotrógépek üzemeltetése

mail: info@iszapfalo.hu

• Partvédelmi és tóépítési munkák kivitelezése

web: www.iszapfalo.hu

Mintaterületek bemutatása

Mintaterületek bemutatása
A Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ (KÁTKI) területén 2012-ben 4 db mintaterület lett kialakítva, bemutatójaként több újszerű kialakítási,
karbantartási és hasznosítási eljárásnak. Az alábbiakban levezetjük az előkészítés és kivitelezés főbb lépéseit, bemutatjuk a vízterületek multifunkciós felhasználásának lehetőségeit és
részletezzük a kivitelezés költségeit. A továbbiakban 5 kisebb tó kerül bevonásra a génbanki,
demonstrációs és halászati képzésbe, a konzorciumi tagok együttműködésében.
A négy területet eltérő szempontok alapján választottuk ki, így kialakításra került:
• két átfolyó vízbázisra épült tó, egy halszaporításraés egy növénytermesztésre alkal
mas medence,
• egy olcsó és környezettudatos recirkulációs medence, ami lehetővé teszi 			
viziszárnyasok ökológiai tartását és lehetőséget ad kutatási és demonstrációs tevé
kenységre mesterséges vízterületen,
• alternatív eljárásokkal rehabilitáltunk egy 3000m2 alapterületű elnövényesedett
tavat úgy, hogy többféle módon hasznosítottuk a benne felhalmozódott szervesanyagot.

Átfolyó vízbázisra alapozott tanyató –Ruca-tó, K2
Kialakítások indoklása
A KÁTKI területén a továbbiakban szeretnénk fejleszteni az aqvakúltúrás tevékenységeink
körét. Két vízterületet alakítottunk ki, mind a kettő átfolyó vízbázisra épülő rendszer, de különböző céllal és mederprofillal lettek kialakítva. Az egyik újjonnan kialakításra kerülő hos�szúkás alakú tó (továbbiakban Ruca-tó) kifejezetten vizinövények szaporítására, nevelésére
lett kialakítva, míg a rehabilitált teleltető medence (továbbiakban K2 medence) hal tartásra,
nevelésre akarjuk használni.
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Kiinduló állapotok bemutatása
A Ruca-tó helyét egy rendezetlen elhanyagolt, kissebb nagyobb gödrökkel tagolt /régi
anyagnyerőhely/ területen jelöltük ki. A késöbbi tó területének egy részén akácos, másik részén
bozótos volt.
K2 medence 1995 óta nem volt gondozva és használva, jóllehet eredetileg is jó adottságú medence volt. Mostanra teljesen belepte a nád, szabad vízfelszín egyáltalán nem maradt. A régi

Ruca-tó, K2 medence

zsilipkialakítások többé kevésbé megmaradtak.
Műszaki előkészítés/tervezés
A munkálatok a tervezésnél kezdődtek, amihez szükségünk volt geológiai vizsgálatra. Földmérők segítségével felmértük és rögzítettük a kiinduló állapotok felszínrajzát és vizsgáltuk a
K2 eredeti gát magasságait (körtöltéses tó). Összevetettük a környező tavak üzemi vízszintjeivel az új tavakban várható vízszintet, és ez alapján került meghatározásra a fenéktükör tengerszinthez viszonyított magassága. A Ruca-tó esetében a meder alja lépcsőzetes lett, figyelembe
véve a szaporítani kívánt növények igényeit.
Felmérésünket követően az alábbi főbb eredményekkel dolgoztunk tovább:
Ruca-tó
Terület: 2105 m2
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Üzemi vízoszlop: 1 m
Várható víztérfogat: 1610 m3
Földmunka mérete: 1904 m3
Föld minősége: agyagos
Depóterület mérete: 4600 m2
Depóterület távolsága: 750 m
K2
Terület 2200 m2
Üzemi vízoszlop: 1,2
Várható víztérfogat: 2450 m3
Földmunka mérete: 2500 m3
Föld minősége: nádtorzsás, iszapos mederanyag
Depóterület mérete: 4600 m
Depóterület távolsága: 750 m
Földmunka megtervezése
A fenti adatok alapján összeállítottuk a munkára alkalmas gépsort. A két tó kialakítása párhuzamosan zajlott, így két vezérgépet kellett a területre szállítani. A két kotrógép más típusú és
adottságú, hiszen a feladat is különböző gépeket igényelt.
Ruca-tó kitermelő gépsora a következőképpen lett összeállítva:
Vezérgép: Kobelco SK460-6E (7 éves)
Haladómű: lánctalp
Lánctalp szélesség: 0,7 m
Kanál űrtartalom: 0,75 m3
Technikai teljesítmény: Nt= 0,75x180= 135 m3/h

Kobelco SK460-6E

Hasznosítható teljesítmény: ~ 80 m /h
3

Szállítóeszközök:
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Mercedes-Benz Actros 2640 (billenős plató)
Plató térfogat: 16,5 m3
Hasznosítható térfogat: 12 m3
Maximális szállítási sebesség: 25 km/h
Hasznosítható teljesítmény tárgyalt munkaterületen: max 60 m3/h
Kamaz 5511 (billenős plató)
Platótérfogat: 8,74 m3
Hasznosítható térfogat: 6 m3
Maximális szállítási sebesség: 25 km/h
Hasznosítható teljesítmény a tárgyalt munkaterületen: max 30 m3/h
Összesítés
Várhatóan a fent bemutatott szállító eszközökkel
a vezérgép folyamatos üzemben tud dolgozni.
A vezérgép naponta 6 órát termel ( 8 órás munkaidő, óránként 15 perces pihenőidőkkel), így a
várahtó termelékenység 450-500 m3/nap a Rucató esetében. Várható munkaidő: 4-5 nap
Megvalósítás

Ruca-tó - 1/5 rézsűprofil kialakítása

A földmunka kivitelezése komolyabb műszaki meghibásodás nélkül zajlott. Egyedüli fennakadást munka első napján a csapadékos időjárás jelentette (szemerkélő eső), aminek köszönhetően a Mercedes teherautó nehezebben mozgott a felázott talajon. A Kamaz típusú billencs
komolyabb elakadás nélkül tudta végezni a dolgát:
Földmunka tényleges időtartama: 5 nap

K2 medence kitermelő gépsora a következőképpen lett összeállítva:
Vezérgép: JCB JS 180 lr - mocsárjáró (1 éves)
Haladómű: lánctalp
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1,5 m lánctalpszélesség

JCB JS 180 lr - mocsárjáró

Lánctalp szélesség: 1,5 m
Kanál űrtartalom: 0,35 m3
Technikai teljesítmény: Nt= 0,35x220= 77 m3/h
Hasznosítható teljesítmény: ~ 60 m3/h
Várható napi teljesítmény (10 órás munkaidő): 500 m3/nap
Szállítóeszközök:
Mercedes-Benz Actros 2640 (billenős plató)
Várható kapacitás a tárgyalt munkaterületen: max 60 m3/h
Kamaz 5511 (billenős plató)
Várható kapacitás a tárgyalt munkaterületen: max 30 m3/h
Ütemterv
A K2 medencét a munkát megelőző 2 hónapban szikkasztottuk, azaz a régi műtárgyak használatával a lehetőségekhez mérten leeresztettük. Sajnos ez nem sikerült teljesen, ezért a
munkaterület bizonyos területein maradt kis
mennyiségben víz.
1. lépés: A mocsárjáró a medence egyik sarkába közelíti a mederanyagot
2. lépés: szikkasztás
3. lépés: elszállítás
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Megvalósítás
A JCB munkagép kiváló teljesítménnyel és meghibásodás nélkül 5 nap alatt elvégeszte a mederanyag összerendezését. A szikkasztásra 7 nap állt a rendelkezésünkre, miután a le víztelenedett
a növényes üledék, 4 nap alatt lett elszállítva a depóterületre. A depóterület további tereprendezéséről nem kellett gondoskodnunk.
Vízszabályzó műtárgyak beépítéseí
A Ruca-tó befolyó és kifolyó műtárgyának barátzsilipeket választottunk. A befolyó oldalon két
barátzsilip került beépítésre és így váltó műtárgyként lehet szabályozni a két tóba befolyó víz
mennyiségét. A zsilipekbe két sor zsilipdeszkát építettünk be és az áteresztő cső keresztmetszete 300 mm. A K2 medence kifolyó műtárgyát nem cseréltük ki, mert az jelenleg betölti a
funkcióját.
Partvédelem
A Ruca-tó partvédelmét nem alakítottuk, mert a résűt 1/5-ös lejtéssel alakítottuk ki a növények
miatt, továbbá a partvédelmi kialakítás akadályozná a tó későbbi növényesítését.
A K2-es medence partvédelmét úgy alakítottuk ki, hogy a későbbi halászatok során könnyedén
lehessen a tóba ki-be közlekedni és jó legyen a tó lehalászhatósága. Az 1,4 m-es partmagasság
mellett ⅓-as részűt alakítottunk ki. A tó partvonalát 9 mm vastagságú geotextillel védtünk.
A geotectil felső részénél mélyedést alakítottunk ki, amibe belefektetve fél méterenként, 6-8
cm átmérőjű akácfa cölöpökkel rögzítettük a textíliát, majd földel fedtük a karókat és az anyag
szélét.
1. befolyó csatorna
2.: befolyó/váltó műtárgyak
3.: rézsűprofil
4.: sziget
5.: sekély mederszakasz
6.: Ruca-tó elfolyó csatorna
7.: K2 elfolyó csatorna

Ruca-tó
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Recirkulációs medence - Libaúszta-tó
Kialakítás indoklása
A KÁTKI területén megközelítőleg 1200 libát és 1500 pecsenyekacsát tartanak a génállomány
fenntartása céljából. A megfelelő szaporodás céljából célszerű a szárnyasokat szakaszosan a
vízfelületen tartani. Amennyiben élő tóra engednénk az állatokat, úgy rövid időn belül felborulna a vízterület biológiai egyensúlya, ami túlzott algásodáshoz, illetve halpusztuláshoz is
vezethet. Továbbá a hatályos jogszabályok szerint 170 szárnyas/nap/ha a megengedett terhelhetősége egy átfolyó vízbázisú tónak, ami a szomszédos 2 ha-os tó esetében sem jelentene
megoldást komolyabb. Ezért egy szűrő rendszerrel ellátott recirkulációs medence kialakítását
tartjuk célszerűnek.

Kacsúszta-tó

1.:Liba ólak
2.: Csatorna
3.: MAB zeolitszűrők
4.: Szivattyú telep
5.: Gyökérzónás tisztítómedencék
6.: Visszafolyó csatorna
Kiinduló állapotok bemutatása
A kacsa ólak és a tó közötti területen jó lehetőség nyílik 10 m széles és 100 m hosszú csatorna
kialakítására. A terület jelenleg is a szárnyasok tartására szolgál, akác- és fűzfákkal borított. A
munkálatok megkezdése előtt mindenképpen elő kell tisztítani a munkaterületet.
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Választható víztisztítási eljárások /gyökérzónás szűrőrendszer, zeolít-szűrők/
Költség és fenntarthatóság szempontjából két megoldás merült fel a vízterület szűrésével kapcsolatban az alábbiak szerint:
MAB-bioszűrő - zeolitszűrők
A zeolit szemcsék felszíne kiválóan alkalmas a nagyfelületű biofilm-réteg kialakulására, nagymennyiségű baktérium csíra felszaporodására. Ennek köszönhetően a zeolitot több módon
használják a vízminőség javítására, szűrésre, és a baktériumháztartás javítására. A zeolit kivalló bioaktív felületét kihasználva alakították ki Magyarországon először az úgynevezett MAB
szűrőket. Különböző méretben és kapacitásokban kivitelezett szűrőket kis energiaigénnyel és
intelligens vezérlésének köszönhetően kis időráfordítással lehet üzemben tartani. A választásunk elsősorban erre a rendszerre esett a költséghatékony kivitelezés és a fenntarthatóság figyelembevételével.
Előnyök
• nagy hatékonyság
• kis odafigyelést igényel
• esztétikus, innovatív kiépítés
Hátrányok
• pelyhesítő adalék igénye van
• fenntartási költségei bár kicsik, de nem elhanyagolhatóak
• meghibásodása esetén napokig tarthat a javítása

Gyökérzónás víztisztító - szűrőágyak
A Libaúszuta-tó közvetlen szomszédságában, a várható vízszintnél 1,2 m-rel magasabban
fekvő területen jó lehetőségek adódnak gyökérzónás medencék kialakítására. 25x25 m-es területen lehetne kialakítani fóliázott medencéket, amelyeknek az alján összefolyó drain szivárgó
rendszert építenénk ki. A medencét különböző szemcseméretű zeolit töltettel lehetne feltölteni,
aminek a felső 25 cm-ére növényültetésre alkalmas ültető kavics réteg kerül. Az eljárás lényegét az képzi, hogy a csatorna vizét egy kisteljesítményű szivattyú alkalmazásával felemeljük
a gyökérzónás medencékhez és csepegtetők használatával a növényekkel beültetett töltetre en24

gedjük. A növények tápanyagfelvétele és a zeolit szűrő és tápanyaglebontó hatása együttesen
megtisztíthatja a Libaúszta-tó vizét a kívánt mértékben.
Előnyök
• rendkívül kicsi energiaigény
• a vízben felhalmozódott szervesanyag, további felhasználásra kerül
• az így termelt növényeket vissza lehet etetni az állatokkal
• esztétikus, innovatív fejlesztés
Hátrányok
• munkával jár a növények karbantartása, letermelése
• bizonytalan, hogy a víz minősége megfelelő-e a növények számára
• kérdéses a rendszer hatékonysága
• nincsenek elérhető kísérleti adatok libaúsztató víz ilyenfajta megtisztítására
Műszaki előkészítés/tervezés
Kezdő lépésként hagyományos GpS eszközzel megjelöltük a sarokpontokat és így megközelítő pontossággal meghatároztuk a célzott csatorna területét, a gyökérzónás ágyak maximális
méretét, és ezekből az adatokból kiszámítottuk a lehetséges térfogatokat. Az eredményeket felhasználva konzultációt tartottunk a szűrőkiépítés kapcsán a fejlesztővel Mátyás Tibor Úrral,
a Geoproduct Kft. ügyvezetőjével. Véleménye és eddigi tapasztalata szerint egy megfelelően
méretezett szűrőegység kiváló eredményeket tudna biztosítani.
A továbbiakban elkészítettünk egy kivitelezési tervet közösen, továbbá a csatorna mederprofiljának a tervét többször átdolgoztuk
a későbbi könnyű tisztíthatóság szempontjából.
A tervezés során felmerült, hogy a kitermelt
földdel meg kell erősíteni a csatorna és a
mellette lévő tó közötti gátat.
Libaúszta-tó területe
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Csatorna méretei: 10x100 m
Legnagyobb vízoszlop: 1,1 m
Víztérfogat: 720 m3
Földmunka méret: 1050 m3
Föld minősége: agyagos, gyökeres
Földmunka megtervezése és eszközei
Vezérgép: Caterpillar 428E árokásó-rakodó
Bobcat 753

alkalmazott eszközök

Kanálméret: 1,03 m3 - 0,25 m3
A terület adottságai megfelelőek voltak a munkagép zavartalan munkájához. A gép bontó-építő
munkát végzett napi 8 órában. Fóliázás előtt a csatorna rézsűit kézi lapvibrátorral (VD 450/22)
döngöltük az egyenletes felület érdekében.
Ütemterv
1. lépés: terület előtisztítása (favágás, kerítésbontás) - 3 nap
2. lépés: Föld kitermelés-beépítés megkezdése - 4 nap
3. lépés: gyökérzónás ágyak földmunkájának elvégzése - 2 nap
4. lépés: csövezés - földmunka - 3 nap
5. lépés: szűrő alap betonozása - meder fóliázás - 6 nap
6. lépés: Szűrőtest, szivattyúk, vezérlés beépítése - bekötés - 2 nap
7. lépés: csöpögtető és drain rendszer kiépítése a gyökérzónás medencékben- 2 nap
8. lépés: zeolit töltet behordása
9. lépés: szivattyúk és a szivárgás-mentesség tesztelése - 7 nap
A munka befejezte már erősen a télbe nyúlt, ezért a műszaki átadás/átvételt követően télisítettük a rendszer és leengedtük a vizet. További lépésként a tavaszi üzembe helyezéskor indikátor
halfajok telepítése mellett, többfajta vízi és part menti növényt ültetünk a gyökérzónás szűrőbe
további megfigyelések céljából.
Tervezett kutatási témáink a rendszerrel kapcsolatban:
- A MAB szűrök hatékonysága a vízterület adottságai mellett, a hatékonyság változása EM

26

adagolás mellett
• Gyökérzónás szűrőben mely növények tudnak eredményesen szaporodni
• Az indikátor halak viselkedése, fejlődése a medencében
• A gyökérzónás szűrő hatékonysága, hatékonyság változása EM adagolás mellett
EM (Effektív Mikroorganizmusok)
Az EM mikrobiológiai készítmény amit 1984 ben fejlesztettek ki Japánban Dr. Teuro Higa
professzor vezetésével. Eredetileg a természetet nem károsító talajhozam növelő anyag kifejlesztése volt a cél, ami kiváló eredménnyel sikerült is. Közel harminc éves mezőgazdasági
tapasztalat igazolja a 80 fajta erjesztő baktérium és 9 fajta mikrószkópikus gomba eredményes
együttműködését.
A mikroorganizmusok kedvező hatásai négy alapelven nyugszanak:
1. kiszorítás: a kedvezőtlen vagy kórokozó hatású mikroorganizmus kiszorítása a fermentálandó közegből,
2. dominancia: az oltott mikroflóra működésének áthangolásával rothadás helyett erje- dés
megy végbe,
3. bioaktív anyagok termelése: antioxidánsok, vitaminok termelése, amely segíti a hasz nos
szervezetek működését (Higa, 1995),
4. asztalközösség (commensalismus): a fiziológiai csoportok együttműködése a táplá- lékforrások átalakításában.
Ennek az anyagnak az alkalmazásával tehát a szerves anyag lebomlása nem rothadással megy
végbe, hanem erjedéssel, aminek következménye, hogy nem termelődnek kellemetlen szagok
és egyéb mérgező anyagok, a végtermékek alacsonyabb energiaszintű vegyületek lesznek.
Ez nem kémiai, hanem természetes anyag és nincsenek benne génmódosított élőlények.
EM Technológia főbb irányai: növénytermesztés, kármentesítés, vízminőség védelem/javítás,
iszapkezelés, istállókezelés stb.
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Nádasos, mocsaras vízterületek rehabilitálása – Nutriás-tó
A Nutriás tó a KÁTKI területén helyezkedik el az egyik övcsatorna mellett. A tó párhuzamosan van kapcsolva a csatornára és
a mederszintek miatt a vizét nem lehet elereszteni. A vízterület 2002 óta használaton
kívül van, azóta átfolyása is csak nagyobb
esőzésekkor volt. Napjainkra teljesen ellepte
a nád, halállománya elhanyagolható, esztétikai jelentőségét elvesztette.

Nutriás-tó - kiinduló állapotok

Kiinduló állapotok bemutatása
A vízterületet teljesen benőtte a nád az elmúlt 10 évben, jelenleg átlagos vízoszlop maximum
40 cm, a meder jelentősen feliszapolódott. Az eredeti vízterület mérete1600 m2, eredeti állapotban 1,2 m vízszintmagassága volt átlagosan.
A vizét nem lehet leengednia környező tavak miatt, de az vízátfolyást meg lehet szüntetni.
Cél meghatározása
Cél, hogy a vízterületet rehabilitáljuk, olyan módon, hogy a tóban felgyülemlett szervesanyagot
(növény-iszap) tovább hasznosítsuk. A vízterületet hagyományos földmunkagépekkel nem lehet megtisztítani a vízzel borítottság miatt.
Eredeti elképzelés bemutatása
1. Téli nádvágás
A vízben felgyülemlett növényi zöldet kétféle képen tervezzük hasznosítani. Első lépésként, ha télen megfelelő jégtakaró borítja
a tavat, akkor kézi kaszákkal letermeljük a
tóról a nádat és szárítjuk a nyesedéket. Későbbi felhasználása a nádnak a tó partvédelmi munkáinál lesz (nádkévés partvédelem).
1.:gépállás; 2.:megtisztított terület
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2. Előtisztítás
Hosszú gémű, lánctalpas kotrógéppel megtisztítunk és lemélyítünk egy kis részt a tóból, így
keletkezik egy közel 200 m2 es szabad vízfelületünk, átlagosan 1,2 m vízoszloppal.
3. Növényevő halfaj telepítése
Az előtisztított területen betelepítjük a tavat 1 ill. 2 nyaras amurral, megközelítőleg 2-300 kgmal. A növényevő hal becsléseink szerint 1 vegetációs idő alatt az egész tó területén megakadályozza a növényzet megerősödését. Ennek köszönhetően az iszapban lévő gyökérzet bomlásnak
indul, fellazul.
Véleményünk szerint, ennyi tápanyag elfogyasztása és jó vízminőség mellett, egy vegetációs
időszakban megkétszereződhet a halak tömege, így várhatóan 300 kg halhúst termeltünk egy
év alatt. Ez megközelítőleg 200.000 Ft többlet jövedelmet jelentene, amennyiben értékesíteni
szeretnénk az így nevelt, piacképes halat. A kis teljesítményű hidromechanizációs kotrás nem
veszélyezteti a halak épségét.
4. hidromechanizációs kotrás mini-kotrógép alkalmazásával
Egy magyar fejlesztésű, kis testű mini hidromechanizációs kotrógéppel, alacsony vízállás mellett is ki lehet szivattyúzni az iszapot a vízzel együtt. Az őszi időszakban, a vízterület alkalmas
lesz egy ilyen tisztításra, hiszen a kotrógép bontófeje akkora erőt képes kifejteni, hogy a növényzet gyökérzetét is eltávolítja. Az iszap csővezetékes szállítással egy 250 m távolságba lévő
depóterületre kerül, ahol a víztartalom elszivárog.
5. Kikotort iszap hasznosítása
A kikotort és megszikkadt iszapot a depóterületen felszántjuk és az így kialakul 4300 m2 alapterületű, szervesanyagban gazdag termőterületet különböző takarmánynövényekkel ültetjük be.
A munkálatokat az alábbi ütemterv alapján végeztük:
1. lépés: 2012 ősz - kezdő víz felszín megtisztítása
2. lépés: 2012-13 tél Nádvágás, kévézés
3. lépés: 2013 tavasz növényevő hal telepítése
4. lépés: 2013 ősz, hidromechanizációs kotrás
5. lépés: 2014 tavasz - növénytelepítés
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Hidromechanizációs mini-kotrógép bemutatása
A nagy kotrógépek működéséhez hasonlóan, egy magyar fejlesztésű kis testű, de nagy hatékonyságú kotrógép a tó vizével együtt ki tudja szívni iszapot. A kotrógépre több fajta szivattyút
és bontófejet lehet csatlakoztatni, így könnyedén lehet a munkaterület adottságaihoz igazítani
az eszközt. A bontófejek között van olyan amelyiket lehet használni fóliázott tavaknál is (vízsugaras bontófej), de a nagy teljesítményű gömb marófej a nagy szervetlenanyag tartalmú, tömör
iszapot is képes fellazítani. Az úszómű már 30 cm-es vízszintnél tud dolgozni és akár 4,5 m-es
mélységben is képes kotorni.
A kotrógépet egy speciális tréler, emberi erő beavatkozása nélkül tudja vízretenni, ill. kiemelni,
továbbá a felvonulás díjtalan.

Pupla2 - mini hidromechanikus kotrógép

Kotrási munkák műszaki paraméterei
Vízterület mérete: 1600 m2
Minimális vízoszlop: 40 cm
Iszap minősége: szervesanyagban gazdag, gyökérzettel benőtt
Átlagos iszapvastagság: 80 cm
Kitermelendő iszap mennyisége: 1200 m3
Depóterület távolsága: 250 m
Szintkülönbség: 0 m
Vízutánpótlás: biztosított
Termelékenység: 15 m3/h (tavi üledék)
Várható munkaidő: 15 nap
Várható költség: 570.000 Ft+Áfa
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Megvalósítási költségek bemutatása

Ruca-tó, K2
Kivitelezésnél felmerülő költségek
Tervezés/Engedélyeztetés		

1.200.000.- Ft+Áfa/nap

Földmunka				

1.900.000.- Ft+Áfa/nap

4 db. Műtárgyak beépítése

230.000.- Ft+Áfa

Partvédelem			

180.000.- Ft+Áfa

Összesen:				

3.510.000,- Ft+Áfa

Recirkulációs medence - Kacsaúszta-tó
Műszaki tervezés			

80.000,- FtÁfa

Földmunkák				

790.000,-Ft+Áfa

MAB			

1.250.000,- Ft+Áfa

Medrek fóliázása			

260.000,- Ft+Áfa

Zeolit 					350.000,- Ft+Áfa
Összesen:				

2.730.000,- Ft+Áfa

Nutriás-tó
Nádvágás				

30.000,- Ft+Áfa

Földmunka				

180.000,- Ft+Áfa

Haltelepítés				205.000,- Fr+Áfa
Hidromechanizációs kotrás 		

570.000,- Ft+Áfa

Partvédelem				

150.000,- Ft+Áfa

Összesen:				1.135.000,- Ft+Áfa
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Vízgazdálkodás fejlesztése
tanyasi környezetben
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, egyre jobban érezzük, hogy a környezetünk vízkészletével az eddigieknél átgondoltabban, következetesebben kell bánnunk, hiszen látjuk, hogy
az időjárásunk számunkra leginkább kedvezőtlen irányba változik. Bár sok kísérletet és eredményt tudnak felmutatni világszerte a kutatók az időjárás befolyásolásának területén, de be kell
látnunk, hogy változó éghajlatunkra az ember egyetlen és helyes válasza az energiatakarékos életvitel mellett az alkalmazkodás lehet. Vízgazdálkodási szempontból az alkalmazkodás eszköze elsősorban az országon átfolyó, és csapadék formájában érkező víz gyűjtése,
tározása. Fejezetünkben tanyasi gazdaságok, gazdálkodók számára iránymutatást, gondolatébresztőt és technikai segítséget szeretnénk adni, hiszen kulcsfontosságú a helyes vízgazdálkodás
feltételeinek megteremtése.

Magyarország vízrajzi adottságai röviden
Magyarország, a csapadékvíz mennyiségét
tekintve a vízben szegény országok közé
tartozik, miután a természetes körforgásban
kevesebb mint 1000 m3/fő/év csapadék jut
az ország területére. Ugyanakkor az egy lakosra jutó átfolyó vízmennyiség értéke a világon hazánkban a legnagyobb. Az ország
felszíni vízkészletének több, mint 90%-a határon túlról származik (ld. 1. ábra), vizeink
alvízi jellegűek, így folyóink vízminőségét
és mennyiségét nincs módunk szabályozni.

1. ábra Hazánkba érkező és innen távozó évi átlagos
vízmennyiség (National Geographic)

Hazánkba évente 122 km3 folyóvíz érkezik a szomszédos országokból (ez a mennyiség a Balaton medrét 60-szor lenne képes megtölteni), míg Magyarországról 130 km3 víz folyik tovább. A
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külföldi eredetű felszíni vízkészlet 67%-a a Duna, 20%-a a Tisza és 13%-a a Dráva vízgyűjtőjéről érkezik. A távozó vízkészlet 94%-a külföldi, 6%-a hazai eredetű. A vízfolyásokban a
vizekkel való gazdálkodás számára rendelkezésre álló természetes vízkészlet mértékadó értéke
75,2 milliárd m3/év. Miközben a vízkészleteink egyelőre képesek fedezni az ország vízigényét,
problémát jelent, hogy amíg a vízkészletek kb. 85% a Duna és 15% a Tisza vízrendszeréhez
kötődik, addig a felhasználásban az igények 59% kötődik a Duna és 41% a Tisza vízrendszeréhez, így különösen aszályos időszakokban a Tisza térségében vízellátási gondok jelentkezhetnek.

A talajvízszint változása
Az utóbbi években tapasztalható sajnálatos vízszintsüllyedések feltételezhetően a felszín alatti vízháztartást befolyásoló tényezők egymást felerősítő, kedvezőtlen hatására vezethetőek
vissza. Az előző években megfigyelt tendenciákhoz hasonlóan a legdrasztikusabb
talajvízszint-süllyedés a Duna-Tisza-közén
figyelhető meg. A csapadékszegény évben
tapasztalt csökkenő beszivárgás, és a folyamatos rétegvíz-kitermelés miatti leszivárgás
következtében a 2002. évi átlagos talajvízszintek eltérése az 1956-60 évek átlagától
100-200 cm között volt, de egyes helyeken
a 300 cm-t is meghaladta (ld. 2. ábra).

2.ábra Mértékadó talajvízszint változása 1956-60 és
2002 között (piros: csökkenés; kék: növekedés)

Éghajlatváltozásról hazánkban
Az éghajlat változása hazánkat is egyértelműen érinti, méghozzá döntően negatívan. A XX.
század során a globális átlagnak megfelelő mértékben emelkedett Magyarországon a földfelszíni átlaghőmérséklet, és az elkövetkező évtizedekben szintén a globális átlaggal nagyjából
megegyező mértékű melegedés várható. A XX. század során erőteljesen (éves átlagban kb.
640 milliméterről kb. 560 milliméterre) csökkent a hazánk területére lehulló csapadék men�33

nyisége télen nagyobb, nyáron kisebb mértékű volt ez a csökkenés. Az utóbbi évtizedekben
ráadásul a csapadék időbeli eloszlása is egyeletlenebbé vált, emiatt is jelentkeztek erőteljes
aszályok az elmúlt bő húsz évben. Az elkövetkező évtizedekben az éves csapadékmennyiség
további csökkenése várható, miközben a telek nedvesebbé, a nyarak viszont jóval szárazabbá
válnak. Mindez fokozódó aszályveszélyt jelent Magyarország számára!

sokéves átlagos csapadékmennyiség

belvíz térkép
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aszály térkép

Az elmúlt évtizedekben az árvízszintek jelentősen megemelkedtek egyrészt az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, másrészt a meder vízszállító képességének csökkenése, valamint a
vízgyűjtő területen történt emberi beavatkozások következtében. A gátak további emelése már
nem járható út.
Az elmúlt évek szélsőséges időjárási, és az ezzel együtt járó árvízi, illetve aszály- jelenségek
egyértelműen felhívták a figyelmet arra, hogy a korábbi vízgazdálkodási gyakorlat a továbbiakban nem alkalmazható/ nem hoz megoldást. Az eddigi „küzdelem az árvizekkel” szemléletet az
„együtt élni az árvízzel” szemléletre kell váltani. Hasonló szemléletváltás szükséges a belvizek
és aszályok kezelésének területén is, mely megfelelő területhasználat-váltást igényel. Teret kell
biztosítani a víznek, és a lehető legnagyobb mértékben visszatartani, illetve a vízhiányos helyekre vezetni. Ezt az új szemléletet tükrözi és valósítja meg a gyakorlatban a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése (VTT) kormányprogram, melynek célja nem csupán az árvizek elleni védekezés, hanem – többek között – a vízhiányos időszakok hosszának minimalizálása megfelelő
vízvisszatartási és vízkormányzási módszerekkel.

A vízgazdálkodás lehetőségei tanyasi környezetben
Magyarországon a tanyák jelentős része meglévő vízbázisokra, források, patakok, kisebb tavak
mellé épültek ki. A folyamatos vízutánpótlásnak természetesen nagy jelentősége van a gazdaságok működtetésében, ezért óvni és vigyázni kell őket. Sajnos a változó éghajlat és a talajvíz
szintjének változása veszélyeztetik a tanyasi vízbázisokat is, de átgondolt és következetes vízgazdálkodással lehet enyhíteni ezeket a hatásokat.
A következetes tanyasi-falusi vízgazdálkodás és a belvíz elleni harc csak ritkán magánügy, ezért a problémák kezeléséhez összefogás, közös gondolkozás és együttes erőből
történő cselekvés szükséges.
Meglévő víztározók, vízrendszerek karbantartása
Az időjárásról szóló vészjósló prognózisok tudomásulvételével érdemes felülvizsgálni a már
meglévő vízrendszerünk (forrás, patak, víztározó, elvezető árok) állapotát, kapacitását. Átgondolni és összegyűjteni az eddigi tapasztalatokat, esetleges meghibásodásokat és azok okait.
Források és környezetük
A források kapacitását sok esetben azzal lehet növelni, ha kitisztítjuk a víznyerőt. Minden eset-
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ben növeli a víznyerés hatékonyságát, ha kialakítunk olyan szigetelt összefolyó vízelvezető
rendszereket, melyek a forrásból származó vizet nem engedik kárba veszni, hanem a számunkra
kedvező irányba terelik. Érdemes a területen felmérni az időszakos források helyét és figyelni
azok kapacitását, indokolt esetben célszerű gondoskodni azok elvezetéséről, az így nyert víz
gyűjtéséről, tározásáról.
Víztározó medencék karbantartása
A már meglévő, régóta üzemelő tanyasi víztározók gyakran feliszapolódnak, így veszítenek
hasznos tározó kapacitásukból. A feliszapolódás oka sok minden lehet, leggyakrabban a bemosódott hordalék, vagy a behulló lomb.
Amennyiben a hordalékkal való feltöltődés túl gyorsan bekövetkezik, érdemes hordalékfogó
előtagot beépíteni. Egyszerű megoldásokkal elérhető, hogy a víztározóba érkező víz először
egy arra kialakított területen letegye a hordalékát, és csak azután kerüljön a tározóba.
A behulló lomb, bár fokozza a tározó feltöltődését, de a tározó feletti fák koronája nyári időszakban árnyékolja azt, így csökkenti a párolgás mértékét. A lombkoronákról behulló szerves
terhelésből származó üledéket biológiai eszközökkel kezelve, költséghatékonyan csökkenthetjük a feltöltődés mértékét. Cél, hogy a már meglévő víztározó teljes térfogatában képes
legyen funkcióját betölteni. Sok esetben őszi, tél eleji időszakban érdemes teljesen leereszteni
a tározót, kitakarítani, majd a téli, tavaszi időszak csapadékával újra feltölteni. Az ilyen jellegű
kisebb tározó tavak iszaptalanítására napjainkban már kialakult, mobil eszközök állnak a rendelkezésre, érdemes tájékozódni.
Műtárgyak karbantartása
Sok esetben a tározót elrekesztő zsilipek rossz állapotából fakadóan aszályos időszakban elszökik a tárolt víz nagy része. A javítási munkákat a csapadékmentes évszakban nehéz elvégezni, hiszen az veszteséggel járhat, ezért nagy jelentősége van az őszi karbantartási, felújítási
munkáknak.
Csatornák, összefolyó rendszerek karbantartása
Egy csatorna akkor tölti be jól a funkcióját, ha a benne áramló víz akadály nélkül tud haladni.
Szükséges az árkok rendszeres karbantartása, kitisztítása, hiszen sok csapadék esetén fontos a
zavartalan áramlás, de kevés vezetett víznél megnőhet az elszivárgás veszélye a tömődéseknél.
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Esővíz gyűjtés, tározás
Számítva a vízhiányos időszakokra, célszerű felkészülni az esővíz hatékony összegyűjtésére
és az így nyert víz további hasznosítására. Fejenként átlagosan napi 140 liter vizet használunk,
amiből mindössze 3 liter az, amit szomjoltásra és főzésre fordítunk. Lényegesen többet, közel
70 liter vizet használunk olyan célokra, amelyekhez nem indokolt a drága pénzen kitermelt és
hozzánk szállított ivóvíz használata. A listát mennyiség alapján a WC-öblítés vezeti 45 literrel,
de jelentős a mosás 18 literrel és a locsolás-autómosás-takarítás is 10-15 literrel.
Esővízgyűjtő rendszerünk megtervezésekor a fentiek mellett azt is figyelembe kell vennünk,
hogy mire kívánjuk használni az összegyűjtött esővizet, és milyen lehetőségeink vannak a tárolásra. A legegyszerűbb, ha az ereszcsatorna végéhez odaállítunk egy hordót, és abba gyűlik a
víz. Kertészeti árudákban külön erre a célra kifejlesztett, különböző méretű, akár sorba is köthető, alsó részükön csappal ellátott tartályok is beszerezhetőek mérettől és kiviteltől függően (200
litertől 1 köbméterig) 10 ezer forintos körüli ártól. Ezek előnye, hogy működtetésükhöz nem
kell plusz energia, mindössze néha le kell ereszteni (ősszel, a fagy beállta előtt mindenképp) és
kitisztítani őket. Viszont csak kültéren, öntözésre és tisztításra ajánlható vizük.
Persze elképzelhetőek és kivitelezhetőek ennél sokkal nagyobb kapacitású, összetettebb rendszerek, amelyek már-már a teljes vízigényünk csapadékvízből való fedezését célozzák. Ilyen
esetben komolyabb földalatti vagy épületben elhelyezett tárolóra, szivattyúra, szűrőkre és tisztítóberendezésre is szükség van.
Egyes elemek kivitelezése megoldható házilag, különböző anyagok, készülékek (például régi
tartályok) újrahasznosításával.
Tanyasi gazdaságok esetében olyan nagy méretű tetőfelületek jöhetnek szóba (hodályok, istállók, ólak, raktártető stb.) amelyek egy kisebb esőzés alkalmával is több m3
plusz vizet jelentenek. Számos szakember foglalkozik az ilyen rendszerek tervezésével,
kiépítésével, tanácsadással, érdemes segítséget kérni.

Belvíz elvezetés – tárózás
Amennyiben még nincsen kialakított belvíz elvezető csatornarendszer a gazdaságunkban, úgy
a tervezés sok figyelmet igényel, de jelentős haszonnal is járhat. Fontos a jó helyismeret és a
belvízzel fedett területek feltérképezése. Figyelembe kell venni a domborzati viszonyokat, és
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ha a terület alkalmas rá, akkor feltétlenül hasznos a belvízelvezető árkok létesítése és azok folyamatos karbantartsa. Egy kis szerencsével, az esetek többségében ki lehet jelölni egy olyan
mélypontot, ahova érdemes egy víztározót létesíteni, aminek a segítségével az elvezetett vizet
visszatarthatjuk, de a fölösleges víz a tározó árapasztó műtárgyain keresztül automatikusan
tovább tud haladni.
Minden belvizes terület adottsága eltérő, sok olyan terület van, ahol nem megoldható az elvezetés, vagy tározó építés, viszont az esetek többségében egy jól megtervezett és kialakított
rendszer több előnnyel járhat:
• belvízkárok csökkenése
• akár több ezer m3 többlet víz gyűjtésére ad lehetőséget
• vizes élőhely kialakítás - esztétikus, változtathat a mikroklímán

Gyakorlati tanácsok
• Érdemes geodéziai méréseket végezni a tervezés időszakában. A pontos szintmagasságok tudatában, számíthatóvá válik a szükséges földmunkák mérete, a munka időtartama.
• Árok-teszt, megfigyelés! Fennáll a veszélye annak, hogy a csapadékos időszakban
eltárolt vizünk gyorsan elszivárog a tározónkból. Célszerű kiásni egy 1-2 m2 alapterületű gödröt, amiben nyomon követhetjük a talajvíz mozgását egész évben. Amennyiben a
nyári időszakban eltűnik a gödrünkből a víz, úgy fóliázott, vagy egyéb eljárással készült
szigeteléssel kell védenünk a víztározó alját.

A talaj víztározó kapacitásának jobb kihasználása
Magyarország legnagyobb potenciális természetes víztározója a talaj. Ideális esetben a talaj
0–100 cm-es felszíni rétegébe az évi átlagos csapadékmennyiség (500–600 mm) közel kétharmada (300–350 mm) egyszerre beleférne, s ennek jelentős része a növényzet (bióta) számára
hasznosítható (felvehető) formában tározódhatna. Hazánkat, elsősorban a sokcélú biomassza
előállítására alkalmas alföldi területeket mégis a szélsőségesség jellemzi: egyaránt nagy az
aszályérzékenység a növényeknél és a túl bő nedvességviszonyok (árvíz, belvíz, túlnedvesedés) veszélye. gyakran ugyanabban az esztendőben, ugyanazokon a területeken. A szélsőséges
vízháztartási helyzetek kockázata, valószínűsége, gyakorisága, tartama, gazdasági/környezeti/
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társadalmi következményeinek súlyossága – a klímaváltozás prognózisok egybehangzó megállapításai szerint is – egyre fokozódik. A vízvisszatartási lehetőségek kihasználása mellett,
célszerű szárazságtűrőbb növényeket telepítenünk.
A potenciális vízraktározó képesség azonban gyakran nem hasznosul eredményesen az alábbi
okok miatt:
– a felszínre jutó víz talajba szivárgását akadályozza a talaj pórusterének vízzel való telítettsége; a felszíni rétegek fagyott volta; vagy a talaj felszínén, illetve felszín közeli rétegeiben
kialakuló víz-átnemeresztő réteg;
– a talajba beszivárgott víz ott nem tárózódik a növény számára hasznosítható formában, hanem
a talaj gyenge víztartó képessége miatt a mélyebb rétegekbe vagy a felszín közeli talajvízbe
szivárog.
Mindent meg kell tenni ezért, hogy a talaj felszínére jutó víz minél nagyobb hányada szivárogjon be a talajba, s tárózódjon ott növények számára hasznosítható formában. Erre megfelelő
talajhasználati és agrotechnikai módszerek állnak rendelkezésre, csak az adott körülményekhez
szükséges azokat – termőhely-speciﬁkusan – adaptálni és végrehajtani. Ezek az intézkedések –
a talaj potenciális vízraktározó képességének minél teljesebb körű kihasználásával – egyaránt
csökkentik az aszályérzékenység és a belvízveszély kockázatát, mérséklik azok kedvezőtlen
gazdasági, környezeti, társadalmi hatásait, káros következményeit is.
A talaj vízháztartás-szabályozása tehát egyaránt nélkülözhetetlen eleme egy fenntartható
talajhasználatnak, korszerű vízkészlet-gazdálkodásnak és az eredményes környezetvédelemnek.

A vízgazdálkodás pályázati szempontból
A vízgazdálkodás erős támogatottságot élvez az európai uniós pályázatok tematikai rendszerében, hiszen sok irányból, sokféle céllal megvalósuló tevékenységeket fog össze, melyek nem
csak hosszútávon, hanem már igen rövid fenntartással is erős megtérülést mutatnak és rendkívül hasznosak, hiszen a gazdaság, a lakosság, és az ökológiai rendszer fenntartása szempontjából egyaránt fontos a vízjárás szélsőségeinek enyhítése és a vízháztartás kezelése. Ennek
fényében a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében már az előző pályázati
ciklusban is több milliárd forint értékben kerültek kiírása pályázható tevékenységek az alábbi
megoszlás szerint:
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KEOP – 2.1.1./09-11 - Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések
KEOP – 2.1.2./ 09-11 - Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések
KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 - A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)
KEOP - 2011 - 2.2.2/B - A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer
fejlesztése
KEOP - 2.2.2/09-11 - A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek
fejlesztése
KEOP – 2.2.3/A/09-11 - Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata
KEOP – 2.2.3/B/09-11 - Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése
KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése
Egy pályázat szempontjából a vízgazdálkodás igen összetett, mind tulajdoni, mind természeti
határokon túlmutató tevékenység, épp ezért nagyon fontos a pályázati koncepció kialakítása,
mely segít választ találni az alábbi kérdésekre:
• mi a célja a beruházásnak;
• a beavatkozás milyen természetes komplex rendszert érint, annak hol vannak a termé
szetes és jogi/tulajdoni határai;
• ki a tulajdonos, ki dönt a beavatkozás helyszíneként szolgáló terület sorsáról;
• a beavatkozás igényel-e tervszerű előkészítést;
• az egyes tevékenységek igényelnek-e hatósági előkészítést, engedélyt, hozzájárulást;
• ki az illetékes hatóság, milyen átfutása van az engedélyeztetésnek;
• milyen nagyságrendű a tervezett beruházás anyagi szempontból;
• rendelkezik-e a tulajdonos önerő fedezettel.
E fenti kérdések megválaszolása után az aktuális pályázati projektkiírások közül kiválasztható
a leginkább megfelelő tematikai, költségvetési szempontból, továbbá átgondolható, hogy az
adott tevékenység ismeretében ki a leginkább célszerű pályázó (tulajdonos, üzemeltető, önkormányzat, vagy akár konzorciális társulás), és milyen támogatási százalék érhető el a pályázat
során.
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A BELVÍZ KIALAKULÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS
LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEMPONTJÁBÓL

Magyarország a Kárpát-medence árvízzel, belvízzel és aszállyal nagymértékben veszélyeztetett
területén fekszik. Az elmúlt évtizedekben, hazánkban a rendkívül szélsőséges időjárás következtében az ár-és belvizek, valamint a helyi vízkárok jelentős károkat okoztak.
Az ország közel 45 000 km2 nagyságú síkvidéki területének jelentős részén fennáll a belvíz
megjelenésének veszélye. Az ilyen mértékű, rendszeresen visszatérő belvíz elöntés nemzetközi összehasonlításban is egyedi problémát jelent. A hidrológiai tudománya a belvízrendezést
egyenesen „magyar” szakterületként tartja nyilván.
Magyarország közel 3200 településének belterülete megközelíti a 664 ezer hektárt, ami az
ország területének 7%-a. A településeink közül 1000 síkvidéki, 2200 dombvidéki területen
helyezkedik el. Természeti adottságainknak megfelelően a vizek kártételeinek lehetősége síkdombvidéken, településeinken és városainkban egyaránt jelen van. Országosan a települések 40
%-a erősen, mintegy 80 %-a valamilyen mértékben veszélyeztetett a vizek kártételeitől.
A belvíz jelenség a síkvidéki területeink sajátos jellemzője és nagyjából az ország 45 %-át érinti. A Duna, a Tisza és mellékfolyóik szabályozási, árvíz-mentesítési munkálatait követően főként a síkvidékeken jelentkeztek belvízi problémák. A belvízi veszélyeztetettség meghatározói
egyrészt a természeti adottságokban, másrészt az emberi tevékenységben kereshetők.
A természeti tényezők közül meghatározó a területhasználat módja, ami külterületen a helytelen mező- és erdőgazdasági művelésben, belterületeken a mély fekvésű területek beépítésében
csúcsosodik ki. A településeken belül szólni kell a szennyvízcsatornázás elmaradásáról, ami az
un. „talajvízdombok”1 kialakulásával nagymértékben hozzájárul a belvíz veszélyeztetettség
kialakulásához.
A belvízi veszélyeztetettség jellemzésére mérőszám szolgál, amely figyelembe veszi az
éghajlati tényezőket, a domborzati adottságokat, valamint a területhasználat módját. Az
Alföld belvízrendszerei eltérő veszélyeztetettségének kialakulásában legnagyobb szerepe a talajnak és a talajvíz mélységének van.
A nyolcvanas és kilencvenes évek aszályos éveiben háttérbe szorult a belvízi kutatások
jelentősége. A sokéves csapadékeloszlás ciklusosságát ismerve ugyanakkor nem szabad megfe41

ledkezni a csapadékmaximumok újabb, akár éveken keresztül jelentkező
előfordulásáról. Az elmúlt évtizedek földhasználatban, a mező- és erdőgazdálkodás területi
struktúrájában – a tulajdonviszonyok módosulása miatt – bekövetkezett változások lényegesen
módosították az érintett térségek lefolyási és összegyülekezési folyamatait.

BELVIZEK KIALAKULÁSA, KELETKEZÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A belvíz, mint a mezőgazdaságban, alkalmanként belterületi épületekben valamint a közlekedési hálózatban komoly károkat okozó jelenség a XIX. századi árvíz mentesítési töltésépítési
munkálatok nyomán jelent meg. A megépült árvízvédelmi töltések mentesítették az árterületeket a folyók árvizeitől, ugyanakkor megakadályozták az ármentesített területen belül keletkezett, vagy oda bejutott és a folyók felé törekvő vizek szabad lefolyását.
A szennyvízelvezetés igénye mindenki számára természetes, de az érdekfelismerés gyakran
csak „az én területemet ne érje” látható gondolkodásig jut el. Az ebből adódó, gyakorlatban
elterjedt átmeneti megoldások (szakszerűtlen derítők, un. emésztők, felhagyott kutakba vagy
felszíni vizekbe történő bevezetése) a talaj, a talajvíz, a tavak és a vízfolyások elszennyeződését, ill. talajvízdombok kialakulását okozzák, ami bár időben jelentős késleltetéssel ugyan, de
nagy veszélyt jelent a vízellátáshoz szükséges felszín alatti mélyebb rétegek vízkészletére is.
A belvíz kifejezés már a XIX. század közepétől használatos volt, a fogalom tartalma azonban
az idők során folyamatosan változott, sőt valójában ma sem létezik egyöntetűen elfogadottnak
tekinthető definíciója. A meghatározások egy része szerint pusztán az ártéren keletkező vizek
tekinthetőek belvíznek, azaz keletkezésük alapfeltétele az árvédelmi töltések megléte. Egy másik, mára uralkodóvá vált felfogás szerint az ártéren kívüli síkvidéki területen keletkezett vizek
is beleértendők a belvíz fogalmába, vagyis a belvízi jelenség tulajdonképpen az árvízvédelmi
töltések kiépülése előtt is létezett. A belvíz definíció szerinti összegzése során a meghatározások tartalmilag megegyeznek abban, hogy „a belvíz a sík vidékek időszakos, de meglehetősen
tartós és viszonylag nagy területre kiterjedő jelensége, sajátos vízfajtája”.
A belvizet befolyásoló tényezők
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A belvizek kialakulását egyrészt természeti, másrészt emberi tényezők befolyásolják. Meghatározó természeti tényezők közé tartoznak: a domborzati, az éghajlati, a talajtani, a sekélyföldtani
és hidrológiai tényezők, valamint a természetes növénytakaró.
A vízgyűjtő terület domborzati adottságai döntően befolyásolják a belvízképződést. A belvizek leggyakrabban a környezetüknél alacsonyabban fekvő, katlanszerű, lefolyástalan területen
gyűlnek össze. A magasabb területeken beszivárogni nem tudó vizek a mély fekvésű területekre
folynak.
Az éghajlati viszonyokat jellemzően a csapadék mennyiségének eloszlása jellemzi, ennek megfelelően csapadékos és hűvös éghajlat alatt több belvíz képződik, mint meleg száraz területeken. A belvíz keletkezése szempontjából megkülönböztetnek előkészítő és kiváltó csapadékot.
Az előkészítő csapadék a talaj nedvességtartalmát növeli, a belvíz akkor alakul ki, mikor a talaj
vízbefogadó-képessége kimerül. A másik legfontosabb meteorológiai tényező a hőmérséklet,
amely hatással van a csapadék halmazállapotára és a talaj vízbefogadó épességére is.
A talajtani tényezők fontossága abban áll, hogy a vízbefogadó és a vízelvezető-képességet befolyásolják. Minél nagyobb a talaj szabad hézagtérfogata, annál több vizet képes befogadni.
Fontos tényező az is, hogy a talaj milyen sebességgel képes a vizet a mélyebb rétegeibe vezetni, ha a talaj-vízelnyelő képessége kevesebb, mint a csapadék intenzitása, akkor belvízelöntés
jöhet létre.
A sekélyföldi tényezők szoros kapcsolatban vannak a talajtani tényezőkkel, mivel a talajok legalsó „C” szintjét tulajdonképpen talajképző kőzet alkotja. A sekélyföldtani adottságok regionális méretekben szabják meg a talajba jutó víz elhelyezkedését és mozgását, esetleges időszakos
felszínre törését.
A hidrológiai tényezők közül legfontosabb a talajvíz átlagos elhelyezkedése, amit az előzőekben felsorolt tényezők együttesen határoznak meg. A talajvíz szerepe azért lényeges a belvízképződésben, mert közvetlenül a magas talajvíz csökkenti a talaj vízbefogadóképességét,
szélsőséges esetben teljesen meg is szüntetheti a víz befogadását.
A természetes növénytakaró annyira átalakult sík vidékeinken, hogy a belvizek keletkezését
befolyásoló hatásairól beszélni az emberi tevékenységek között célszerű.
A belvizek kialakulását befolyásoló emberi tényezők: a terület használat módja, a vízrendezési
és meliorációs munkák, valamint a vízháztartási viszonyokat megváltoztató egyéb beavatkozások.
A területhasználat során sok esetben átalakul a táj természetes növénytakarója, ami a talaj víz43

befogadó-képességét jelentősen befolyásolja. A növények közül az erdőnek a legnagyobb a
belvízcsökkentő hatása. Az eltérő talajművelési módok jelentős különbséget idéznek elő a talaj
vízviszonyaiban A vízrendezési és meliorációs munkák jelentősen befolyásolják a belvizek keletkezésének feltételeit. Belvízi csatornák építésével, tereprendezéssel, talajcsövezéssel, a szivattyúzás eszközeivel elősegíthető a víz összegyülekeztetése, lefolyása.
A tározók, az öntözőcsatornák és minden olyan létesítmény, ahonnan víz juthat, az altalajba
megváltoztatja a vízháztartási viszonyokat. Például a településeken elszikkasztott szennyvizek
a talaj nedvességkészletét, növelik megemelik a talajvíz szintjét.

BELVÍZ-VESZÉLYEZTETETTSÉGI TÉRKÉPEZÉS
Egy adott térség belvízi veszélyeztetettségét számos természeti és emberi tényező jellemzi,
annak térképen való meghatározása elsősorban a tényleges belvízi elöntésekből kiindulva végezhető el megbízhatóan.
Az első, tényleges elöntési térképeken alapuló veszélyeztetettségi térkép az 1970-es évek végén készült, 1:100 000 méretarányban. Az 1980-as évek elején tényleges elöntési felméréseken
alapuló, az elöntési gyakoriságot tükröző térképes módszert dolgoztak ki. E belvíz veszélyeztetettségi térképek alapján egy adott terület belvízi veszélyeztetettsége egyetlen mérőszámmal
jellemezhető (BV), mely a területek összehasonlítását is szolgálja.
Az utóbbi években a belvíz-veszélyeztetettségi térképezésben is mindinkább teret nyert a korszerű térinformatika, az elmúlt 40 év adatainak számítógépre vitelével egy regionális megbízhatóságú ún. Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Térkép készült el.

A BELVÍZRENDEZÉS FELADATAI
A belvízrendszer egy belvízgyűjtő területen tervszerűen létesített belvízgazdálkodási művek
összessége, melynek feladata, hogy az egész vízgyűjtőre kiterjedően gazdaságosan oldja meg a
belvízlevezetést. A vízrendezés célja, hogy a településeken, ipari területeken a vizeket kártétel
nélkül elvezesse, mező-és erdőgazdasági területeken a lehető legjobb kapcsolatot alakítson ki
a természetes vizek, a felszíni és a felszín közeli talajrétegek között, nem utolsó sorban pedig a
káros vizek elleni védelmet megelőző műszaki megoldásokkal biztosítsa.
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A terep esése szerint megkülönböztetünk síkvidéki vízrendezést – más néven belvízrendezést –,
valamint hegy és dombvidéki vízrendezést. A vízrendezés területi alapegysége a vízgyűjtőterület, amelynek jellemzője, hogy a felszínen és a felszín alatt összegyülekező vizek egy kilépési
ponton hagyják el, illetve vezethetők le dombvidéken vízfolyásokon, síkvidéken belvízcsatornákon keresztül. A kis esésű területeken, a felszínen lefolyó víz sebessége igen csekély, a vízmozgás fékezett, elvezetése nehézségekbe ütközik. Ilyen helyeken a víz természetes körülmények között vissza marad a mélyedésekben és csak mesterséges eszközökkel, létesítményekkel
oldható meg az elvezetése. A belvizeket hazánkban 42 400 km hosszú belvízcsatorna vezeti el.
Azokat a területeket, amelyekről mesterséges létesítmények vezetik el a vizet, “belvízvédelmi
öblözetnek” nevezik. Számuk azországban 85, összes kiterjedésük 43 600 km2. Kiépítettségük
átlagosan a tízévente előforduló belvizek 15 nap alatt történő elvezetését biztosítja. A rendszeren belül a mezőgazdaság számára káros vizeket és a belterületről lefolyó csapadékvizeket nyílt
csatornahálózat vezeti le. A levezető hálózat gerincét a főcsatornák alkotják, amelyekre – mint a
levélerezet – csatlakoznak a mellékcsatornák, amelyek viszont az alacsonyabb rendű mentesítő
csatornák vizeit gyűjtik össze, és továbbítják a főcsatornába. A főcsatorna a belvízrendszer,
vagy
öblözet összegyűjtött vizeit a főbefogadóba továbbítja, ami általában töltésezett vízfolyás, vagy
folyó. A főbefogadóba a vizek gravitációsan, szivattyús átemeléssel vagy a kettő kombinációjával juthatnak el.
A síkvidéki vízrendezési tevékenység nemcsak a belvizek elleni védekezést, a levezetés feladatait foglalja magában. A belvizes és a vízhiányos időszakok váltakozása miatt egyre jobban
előtérbe kerül a belvízgazdálkodás. Lényege, hogy a vízrendezési művek célszerű üzemeltetésével a levezetés szabályozható, késleltethető, a belvizek medertárózással, övgátolt legelőkön,
belvíztározókban visszatarthatók. A belvízgazdálkodás a vízrendezési és a mezőgazdasági tevékenység egységes szemléletű alkalmazásával a belvizes és az aszályos időszakok kártételeinek
csökkentésére egyaránt hatékony eszköz.

A BELVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS SZABÁLYOZÁSA

Az elmúlt évszázadban, hazánkban végzett vízrendezési feladatok, valamint a vízügyi szak45

emberek munkájának eredményeként a belvíz által veszélyeztetett területeken jól kiépített belvízrendszerek találhatóak. Az elmúlt években-évtizedekben a legtöbb esetben a védművek ellátták funkciójukat és megvédték az emberi életet, épített és természetes környezetet a súlyos
károktól. Kedvezőtlen időjárási viszonyok között alkalmanként a belvízi elöntések súlyosabb
pusztításokat okoztak, mint az árvizek (pl. 1999., 2010-2011.). A vizek kártételei elleni védekezésre való felkészülés jogszabályi feladatrendszere a Vízgazdálkodásról szóló törvény (Vgtv.),
a végrehajtására kiadott 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet),
a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről (továbbiakban: Miniszteri rendelet), a Vízügyi Igazgatóságok (VIZIG), valamint a vízitársulatok és a települési
önkormányzatok felelősségi körébe helyezi a belvíz elleni védekezést.
A Kormányrendelet alapján a védekezésre kötelezettek – a megelőzés érdekében – a felkészülés
időszakában kötelesek karbantartani a védműveket, a védekezéshez szükséges gépi, technikai
berendezéseket, a különböző felszereléseket, védekezési terveket, különböző nyilvántartásokat
készíteni, szükség szerint azokat kiegészíteni, mindezeket évente felülvizsgálni, saját védelmi szervezeteiket megalakítani, azokat felkészíteni, számukra gyakorlatot tartani. E feladatok
végrehajtásával végül is egy komplex védelmi felkészülés valósítható meg a belvízveszélynek
kitett települések esetében, melynek valóban sarkalatos pontja a vízitársulatok és önkormányzatok által védelmi szakaszonként elkészítendő Belvízvédekezési terv, melynek kötelező tartalmi elemeit a Miniszteri rendelet írja elő.
A terv tartalma így kötelezően magába kell, hogy foglalja a:
1. - védelmi szakasz területének, belvízrendszereinek műszaki leírását, - ha a szakasz valamely
nagyobb belvízrendszer része, - akkor azon belül a
a) a főcsatornákba torkolló csatornákat a tulajdonosok, egyéb jogcímes használók megnevezésével,
b) a szakasz területén lévő csapadékmérő állomásokat, talajvízszint észlelő kutakat, a vízkormányzás mértékadó vízmércéket, információs hálózatokat,
c) a főcsatornák, szivattyútelepek jellemző adatait,
d) a belvíz tározására igénybe vehető területeket, azok művelési ágait, a tározókat, halastavakat,
vízkormányzó műtárgyakat, a szivattyútelepeket, a szivattyú állások üzemelési rendjét, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési helyét, kezelőszemélyzetüket, az üzemanyag ellátásukat;
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2. - áttekintő helyszínrajzot, amely feltünteti a vízgyűjtő terület határát, a településeket és azok
közigazgatási határát, a vízitársulatok határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati szivattyútelepeket, a kijelölt belvíztározókat, a különcélú vezetékes hírközlő hálózatot, az utakat és a vasutakat;
3. - részletes helyszínrajzot, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti a teljes belvízelvezető csatornahálózatot, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra
igénybe vehető területeket;
4. - a szakasz és a belvízrendszerek főcsatornáinak hossz-szelvényét és jellemző keresztszelvényeit, az engedélyezett (tervezett) méretekkel üzemelési vízszinttel és a hozzá tartozó vízhozamokkal, valamint a legutóbbi állapotfelvételt, a felmérés időpontjának feltüntetésével;
5. - a szivattyútelepek üzemeltetési előírásait;
6. - segédleteket, korábbi védekezési jelentéseket, felülvizsgálati jegyzőkönyveket, cím- és telefonjegyzékeket;
7. - a szakasz védekezési naplóját.
A szakaszvédelmi terveken túlmenően a VIZIG-ek működési területükre általános
belvízvédekezési terveket is készítenek az alábbi kiemelt fontosságú tartalmi részek kidolgozásával:
1. - a VIZIG síkvidéki területének leírása, a területi egységek lehatárolása, az éghajlati adottságok, a közigazgatási tagozódás, a természetvédelmi területek, a szomszédos államokkal vagy
más VIZIG-ekkel összefüggő belvízi művek jellemzői, megállapodásaik, a vízügyi igazgatóság, vízitársulások, önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek vagyonkezelésében lévő belvízvédekezési létesítmények és eszközök jellemzői és átfogó leírása;
2. - a belvízvédekezés személyi (átlagos létszámszükséglet) és tárgyi feltételei;
3. - helyszínrajz, a VIZIG-ek, a szakaszmérnökségek, továbbá a belvízrendszerek a belvízvédelmi szakaszok határaival, a településekkel, a fő- és mellékcsatornákkal, a főművi szivattyútelepekkel, a belvíztározókkal, a vízvisszatartásra igénybe vehető területekkel, a vízátadási,
vízátvételi helyekkel.
A védekezési tervekhez mindig csatolni kell mellékletként a védekezésre kötelezettek részéről a
név, cím és beosztás jegyzéket, amely alapja a riasztásnak, kiértesítésnek. A VIZIG-eknél mind-
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ezeken túl évente Védekezési Szervezeti Beosztást is készítenek, amely egy komplex adatbázis
a védekezésbe bevonandó munkaerőről, technikáról,- fokozatokhoz rendelve őket belvízvédekezéskor is.
Az elkészült belvízvédelmi terveket a vízügyi igazgatóságok esetében a felettes szerv az Országos Vízügyi Főigazgatóság hagyja jóvá, ugyanakkor a helyi önkormányzatok és a vízi társulatok esetében a polgármester, ill. az intézőbizottság elnöki jóváhagyás előtt a VIZIG szakmai
állásfoglalását is ki kell kérni. A tervek egy példányát a VIZIG részére biztosítani kell, melyet
a szakaszvédelmi központban helyeznek el ezzel is biztosítva a beavatkozások során a szakmaiságot.

Vízkárelhárítási tervek a települések ár- és belvízvédelmében
Az önkormányzatok az elmúlt években a megyei és helyi védelmi bizottságok által a részükre
elkészítésre meghatározott Vízkárelhárítási tervet az 1991-ben készült, és legtöbbjük részére
kiadott „Települési vízrendezési feladatok megoldásához” című útmutató alapján dolgozták ki.
Helyi vízkárelhárítás az árvíz-, belvízvédekezés céljából kiépített védművek hiányában a fellépő káros vizek elleni védekezés, és az elöntések szétterült vizeinek a vízfolyásokba, csatornákba vezetése.
Sajnos az önkormányzatok jelentős része nem készítette el ezt a települési ár-és belvízvédekezés szempontjából alapvető tervet. Az Állami Számvevőszék két alkalommal vizsgálta a települések vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatellátását 1999-ben és 2007-ben. Az ÁSZ
Jelentésében megállapította, hogy a vízkárelhárítási tervek a települések 51%-ban nem készültek el, illetve ahol elkészültek az aktualizálásuk sok esetben nem történt meg. Javasoljuk, hogy
a jövőben a vizek kártételei elleni védekezés feladatait egységes jogi normák határozzák meg,
mert az egyébként vitathatatlanul hasznos, a védelmi bizottságok által kezdeményezett és megkövetelt „Vízkárelhárítási tervek” más műszaki tartalommal készültek el, mint amit a hatályos
védekezést szabályozó, Miniszteri rendelet előír az Árvízvédekezési, - illetve Belvízvédekezési
Tervek tartalmára vonatkozóan.
A korábbi években a belügyminiszter utasítása alapján a BM OKF és területi szervei - együttműködve az illetékes vízügyi szervekkel - felmérték a belterületi vízelvezető rendszerek állapotát, amelynek tapasztalatairól összefoglaló jelentést készítettek és átfogó javaslatot tettek a
hiányosságok megszüntetésére.
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A feladat eredményes végrehajtása érdekében valamennyi megyei és a fővárosi igazgatóság
részére egységes szakmai szempontrendszer került összeállításra, amely a felmérések alapját
képezte. A megyékben a veszélyeztetettség figyelembe vételével a legkedvezőtlenebb vízelvezető rendszerrel rendelkező településeken kezdték meg a helyszínbejárásokat.
A felmérés során vizsgálták:
• település típusát (síkvidék, dombvidék, hegyvidék);
• a közműtérképek meglétét;
• vízkár-elhárítási tervek meglétét;
• arkok, műtárgyak állapotát;
• az árkok hosszának tervezett bővítését;
• az árkok és műtárgyak összehangoltságát;
• a zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek hosszát;
• a belterületi vízelvezető rendszerek kapcsolatát;
• a mélyfekvésű területek beépítettségét
• mély fekvésű rendszerek vízelvezetését.
A felmérés 1173 települést érintett, melyből 276 db (24 %) volt a kritikus. Az országos számadatokból egyértelműen látható volt, hogy a települések negyedénél komoly problémák jelentkeztek, és jelenleg is vannak, amelyek megoldása nem tűr halasztást. Az évek során a belvízi elöntések kialakulása ‚73zempontjából az egyik leggyakoribb előidéző ok az árkok és műtárgyak
összehangoltságának jelentős hiánya volt. A Belügyminisztérium által elrendelt felmérések bizonyították, hogy átlagosan 24-25%-ban voltak csak megfelelően kialakítva a bel-és külterületi
vízfolyások összehangoltság szempontjából. Mindez azt eredményezte sok helyen, hogy hiába
volt rendezett, karbantartott árokrendszer egy településen, a belvízveszély mégis kialakulhatott,
mivel a falutól elvezető közcélú vízfolyást netalán már átszántották, vagy nem tartották karban.
A felmérések rámutattak, hogy a települések belvíz-veszélyeztetettségének csökkentéséhez
szükséges a költségvetési támogatás, a saját pénzforrások elkülönítése, de az építésügyi engedélyezési jogkör szigorítása is, hogy ne épülhessenek házak mélyfekvésű területekre. A belvíz
okozta károk megelőzését segítené elő az elvezető rendszerek még hatékonyabb kialakítása,
azok karbantartása. A kormányzati közmunkaprogram is eredményesen hozzájárulhat ehhez,
de mindezek nem mentesítik a védekezés szervezésére kötelezetteket a Kormányrendelet, és a
Miniszteri rendelet előírásainak betartásától, az ott meghatározott feladatok elvégzésétől. Sta-
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tisztikai szempontból említést érdemelnek az utolsó belvízveszélyes évek. 2006, amikor is egy
csapadékos telet követően a hóolvadások után március 15-én 244.000 hektár területet borított
belvíz, 34 településen 242 fő kényszerült elhagyni otthonát, mindösszesen 84 településen több
mint 1100 épület, és 3200 fő volt közvetlenül veszélyeztetve. Az időközben akkor a Duna, majd
a Tisza mentén kialakult súlyos árvízi helyzet miatt május közepén még mindig 96000 hektár
volt belvíz alatt hazánkban, melynek közel fele szántó volt, nem kevés mezőgazdasági vízkárt
elszenvedve. Elmondható ugyanakkor, hogy a statisztikák szerint az évi 102ezer hektáros elöntés még átlagosnak ítélhető.
Hasonlóan 2006-hoz, a 2010-es év is kimagaslóan nagy belvízi elöntéseket hozott. Ekkor a
májusi-júniusi felhőszakadások időszakában a rendkívüli árvízi védekezések mellett 380.000
hektár belvízzel elárasztott területen kellett megküzdeni a védekezőknek. A bemutatott belvízi
elöntések természetesen jelentős erőfeszítést követeltek az állami irányítástól, az önkormányzati vezetéstől, a katasztrófavédelmi, vízügyi, egészségügyi, közlekedési, mezőgazdasági szakigazgatási, és karitatív szervektől, a rendőrségtől, de leginkább a veszélynek kitett lakosságtól.
A tudatos prevenció az, amivel alapvetően tudunk küzdeni a belvizek kártételei ellen, melynek
konkrét feladatait meghatározzák az idézett vízügyi jogszabályok, és a Katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és
végrehajtási rendeletei.

A belvízvédekezés a belvízkárokat elhárító tevékenység

A védekezés az élet- és vagyonbiztonság érdekében, jogszabályokban meghatározott keretek
között szervezett operatív tevékenység, amely a mederből kilépő árvíz, a csapadék és hóolvadás
nyomán keletkezett belvíz elleni védekezés műszaki és az államigazgatási feladatok végrehajtását jelenti.
A belvíz elleni eredményes védekezés során, az államnak a vízi társulatoknak és az önkormányzatoknak az együttműködése szükséges. A Miniszteri rendelet 2. számú melléklete meghatározza a belvízrendszerek és védelmi szakaszok rendszerét, ahol alapvetően az államnak vannak
feladatai. A települések feladatrendszere a települések belterületére, illetve a vízitársulatokkal
közösen a külterületi védekezésimunkálatok megszervezésére is kiterjed, amely alapvetően a
következő feladatokat tartalmazza:
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• vízkormányzás (pl. tiltók kezelése )
• vízelvezetés csatornával
• víztározás, alapvetően belvízvisszatartást jelent, melynek alkalmazásával a vizet saját
területén visszafogják, ami által biztosítják, hogy értékesebb terület vízkárt ne szenvedjen
•

esésnövelő szivattyúzás.

A fentiek figyelembe vételével a települési vízrendezésnek, illetve az önkormányzati védekezésnek alapvetően hármas tagozódású feladatot kell ellátni:
A víz célzott irányítása árkok, belvízcsatornák között, továbbá a vízvisszatartása, majd továbbvezetése.
• A felszínen „megállt” csapadékvíz összegyűjtése és rendezett elvezetése a befogadó
helyekre,
• magas szintű talajvizek elvezetése és a talajvízszint csökkentése, szabályozása,
• rendkívüli esetben - ha az elvezetés nem lehetséges - beindul az effektív védekezés az
együttműködő szervek (pl. tűzoltóság, polgári védelem), közmunkások, lakossági közerő
bevonásával. Szükség esetén mentés kitelepítés, szükségelhelyezés szükségellátás.
A belvíz-védelmi tevékenységeket a védelemvezető irányítja, aki ezen belül összehangolja a
védekezésben résztvevő szervezetek munkáját és a főcsatornán folyó védekezésnek alárendeli.
Amennyiben a belvízzel elöntött területekről a befogadók (csatornák, tározók, szükségtározók)
teltsége miatt a vizek késleltetett vagy szakaszos levezetése nagy területekre fennáll, a vízzel
elöntött területek mentesítése a következő sorrendben valósul meg: lakott területek, ipari létesítmények, közlekedési útvonalak, mezőgazdasági területek, egyéb.
A védelemvezető a tevékenysége ellátása során belvízvédelmi fokozatot rendelhet el, határozat
formájában. A települési vízkárelhárítási terv tartalmazza az adott településre vonatkozóan az
elrendelés időszakát és az elvégzendő feladatokat.
A belvíz elleni védekezés hazánk sajátos veszélyeztetettsége miatt, évszázados múltra tekint
vissza. Az írásból látható, hogy a kialakulása és az ellene való védekezés terén a szakemberek
sokat tettek, de ezek a munkálatok sem mindig voltak elegendőek, így is keletkeztek elöntések.
A belvíz elleni védekezés sikeres és eredményes végrehajtásának egyik legfontosabb feltétele,
hogy a felszíni vízelvezetők funkciójukat ellássák, ehhez pedig szükséges a folyamatos karbantartásuk, tisztításuk. Sajnos ezen a területen a települések többségénél jelentős problémák vannak, a vízelvezető árkok és átereszek karbantartása évek, esetenként évtizedek óta elmaradt, így
azok jelentős mértékben telítődtek iszappal és funkciójukat részben tudják ellátni. A települések
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vezetése a belterületi felszíni vízelvezetést sok esetben nem súlyának és fontosságának megfelelően kezeli. Az ingatlan tulajdonosok részére a telkük előtt lévő árok rész és áteresz évenkénti
tisztítását helyi rendeletben elő lehet írni és a végrehajtását, pedig ellenőrizni lenne szükséges.
Aki nem hajtja végre karbantartást azt szankcionálni lehet, sajnos ezzel a lehetőséggel a települések elenyésző része él. Az önkormányzatok egy része a vízelvezetők fenntartását közmunkások bevonásával végezte el, ami egy járható út. A beinduló közmunkaprogram kiszélesítésével
lehetőségük lesz a településeknek a belterületi vízelvezető rendszerek működőképességének
helyreállításához forrásokat igényelni.
Nagyon sok településen a külterületi és belterületi vízrendszerek összehangoltságának a hiánya
is súlyos probléma, melynek eredményeként a külterületekről érkező vizek a települések belterületén elöntéseket okoznak. A termelőszövetkezetek megszűnését követően, a magán gazdaságok kialakulásával a mezőgazdasági területeken keletkező vizek elvezetéséről majdnem
mindenki megfeledkezett. Az elmúlt években egyre több településen keletkeztek súlyos belvízi
problémák a külterületek és belterületek határánál lévő övárkok, illetve a mezőgazdasági területeken lévő külterületi árkok nem megfelelő állapota, esetenként beszántásuk miatt. Ebben
kérdésben a települések polgármestereinek lenne szükséges lépni, mégpedig a földhivatalokban
a térképtárakból elő lehet keresni a megfelelő térkép szelvényeket, azokon fel vannak tüntetve a
külterületi árkok is. Ezt követően a földterület jelenlegi tulajdonosánál kezdeményezni kellene
az eredeti állapot visszaállítását. A folyamatba a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi Igazgatóságát is szükséges bevonni.
A jövőben mindenképpen a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, a településeket keresztező
vízfolyások, csatornák, útárkok tulajdonviszonyai alapján a fenntartási, fejlesztési feladatok
megoszlanak, az állam a vízi társulatok és az önkormányzatok között. Ezen túlmenően szükséges lesz többet fordítani a belterületi vízelvezető árkok és a befogadók karbantartására, a
műtárgyak rendeltetésszerű funkciójának biztosítására. Ez azért is fontos mivel a globális felmelegedés következtében egyre többször kell számolnunk szélsőségesen sok csapadék men�nyiséggel. A hatékony vízelvezető rendszerek kiépítéséhez a szükséges forrásokat a települések
hazai és uniós pályázati forrásokból tudják biztosítani, a kétkezi munkaerőt pedig a megújuló
közmunkaprogramból.
A gyakorlati feladatok terén a települési önkormányzatok és vízi társulatok belvíz védekezési
feladatait vizsgáltuk, valamint a belvízvédelmi fokozatok elrendelésének kritériumait és a vég-
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rehajtandó védekezést. A belvíz elleni szervezett védekezési tevékenység két, jól elkülöníthető
része közül ez a védekezés műszaki feladatainak szervezését, irányítását foglalja magában.
Ez a védekezés időszakában a védművek ellenőrzését, védelmi teljesítőképességük megőrzését,
azaz szükség esetén a terheléssel szemben lokálisan fellépő védőképességi hiányosságoknak a
védekezési munkával, ideiglenes védelmi létesítmények kiépítésével való pótlását jelenti.
Másik részük a védekezés államigazgatási feladatainak szervezésére, irányítására és ellátására
irányul. A belvíz elleni védekezés védelmi igazgatási feladatrendszerének és jogszabályi hátterének változása és összetettsége miatt egy másik cikk keretében lehet vizsgálni.

ÖSSZEGZÉS
Magyarország sajátos helyzetéből adódóan a települések és az egyes emberek kiszolgáltatottságát a vizek kártételei ellen csakis közös összefogással lehet elfogadható mértékűre csökkenteni.
Ehhez szükséges az állami, önkormányzati szerveknek, vízi társulatoknak és az egyes embereknek is a maguk területén lépéseket tenni. A legjobb belvíz elleni védekezés a megelőzés, úgy
gondoljuk ezt az örök értékű megállapítást ezen a területen is kiemelten figyelembe kell venni.
A lakott területek belvíz-mentesítése érdekében a település szerkezeti és településrendezési tervek készítésekor, módosításakor kiemelt figyelmet kell fordítani a domborzati és talajviszonyokra. A belterületi felszíni vízelvezetés tervezésekor figyelembe kell venni a mélyfekvésű,
elfolyás nélküli területeket, valamint a külterületi és belterületi vízelvezetők összehangolását.
Hazánkban az egyik legnagyobb katasztrófavédelmi kihívás napjainkban a rendkívüli ár- és
belvíz elleni védekezés megszervezése és végrehajtása. A rendkívüli időjárás okozta elöntések,
belvizek elkerülése érdekében nagyon fontos az árkok vízelvezető képességének a megőrzése,
ez pedig a rendszeres tisztítással és karbantartással biztosítható. Ehhez a civil szférának és az
önkormányzatoknak is minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, ahogy az új katasztrófavédelmi
törvény is fogalmaz, a katasztrófavédelem nemzeti ügy.
Hazánk földrajzi adottságaiból adódóan és az időjárás várható szélsőségesebbéválásának következtében, az elkövetkező években is számolhatunk kisebb-nagyobb belvízi elöntések kialakulásával. Mindenképpen szükséges a belvízvédelem rövid és középtávú stratégiájának újragondolása, melyben az állami szerepvállalásnak meghatározónak kell lennie és a jövőkép
szempontjából nem mellékes a belvizek kérdését együtt vizsgálni a vízmegtartás témakörével.
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Belvíz-gazdálkodási lehetőségeinek,
felmérése
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye példáján keresztül
A belvízzel való gazdálkodás új koncepciót jelenhet a semi-arid területeken, így Magyarországon ahol öntözés csak kiegészítő jellegű. A ma jellemző vízgazdálkodási gyakorlat szerint
a vízrendezéssel vizet vonunk el a talajból, azt összegyűjtjük és elvezetjük, majd öntözéssel
máshonnan a területre vezetett vizet osztunk szét és terítünk el a talajban. Önként adódik a
gondolat, hogy a vízbő időszakok vízfeleslegét tároljuk a területen (nem a talajban, mert ezt
a levegőtlen és sós talajok kialakulásának a gyorsítását jelentő kockázat nélkül nem oldhatjuk
meg), így az elvezetés a visszavezetés költségét megtakarítsuk, az aszályos hónapokban kellő
mennyiségben és gyorsan álljon rendelkezésünkre az öntözővíz. Ezt a feladatot oldja meg a belvíz síkvidéki tározása. A Víz Keretirányelv, ennek keretében a készülő vízgyűjtő-gazdálkodási
terv, kiemelt figyelmet fordít a hazai vízgyűjtőre lehulló csapadék visszatartására, így vízkészletek létrehozására. A dombvidéki területeken a többcélú tározók létrehozására már korábban is
volt program és az UMVP most is támogatja, az ilyen tározók létrehozását. Síkvidéki területen
a vízvisszatartás és a tározóépítés egyaránt kiemelt feladat és mindkettőre van Uniós támogatási
lehetőség.
A térinformatika eszközeivel lehetőségünk nyílik arra, hogy a területi vízgazdálkodás céljait
szolgáló víz visszatartásra optimális területeket lehatároljuk. A területi lehatárolás során számos
paramétert kell figyelembe venni. Az elsődleges tényező a morfológiai megfelelőség, ehhez a
digitális terepmodellt kell megvizsgálni. A terepmodell raszteres (értékkel rendelkező pixelkép)
változatán végzett lefolyási és összegyülekezési irány vizsgálatok valamint a konvexitás figyelembe vétele kijelöli környezetükhöz képest alacsonyabb fekvésű depressziókat, amelyek a
belvíz természetes gyülekezőhelyei lehetnek. További tényezőket is figyelembe kell venni, mert
az egyes területek talajtani és vízgazdálkodási tulajdonságai befolyásolják az alkalmasságot. A
megyei léptékű belvíz-veszélyeztetettségi térkép alkalmas a szélsőséges vízháztartású területek
lehatárolására.
A Halászati és Öntözési Kutatóintézet több éves kutatási munkája során belvíz-veszélyeztetettségi térképeket készített az Alföld számos területére. A belvíz-veszélyeztetettséggel kapcsolatos térképezési vizsgálatok 2001-ben kezdődtek a Békési-sík vizsgálatával. 2002-ben folytattuk a Békés-Csanádi löszhát területén, korszerűsített módszerekkel a térinformatikai eszközök
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használatával. 2003. évi vizsgálataink során (Csongrád megye és Békés megye Körösökön túli
vidéke) módszertanunkat módosítottuk, melyben az eredeti rangszám-képzési elvet megtartva
jóval kevesebb befolyásoló tényezőt, illetve paramétert alkalmaztunk, csak a belvízképződésben valóban lényeges szerepet játszókat vettük számításba. Egy vektoros digitális tényezőtérképeket állítottunk elő, amelyeket fedvényként kezelve egy részletgazdagabb térbeli felbontású
szintézistérképet hoztunk létre, amely jól kifejezi a vizsgált terület belvízi veszélyeztetettségét.
A végső szintézistérképet a regressziós egyenletből kiadódó Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutató (KBM) alapján szerkesztettük meg. A tényleges elöntések figyelembevétele regionális megbízhatóságot ad, a befolyásoló tényezők számbavétele pedig a lokális pontosságot
hivatott megteremteni. A 2005-ben a feladataink egyrészt a módszertan finomítására irányultak, másrészt a „véglegesített” módszerrel való számítások és térképszerkesztés elvégzésére.
A vizsgálatok elsősorban Békés megye teljes területére vonatkoznak, abból a megfontolásból,
hogy egységes módszerrel állíthassuk elő az elöntés-veszélyeztetettségi térképet. A meglévő
adatok felhasználásával Csongrád megyében is végeztünk egy újrafuttatást, annak ellenére,
hogy a területről készített belvíz-veszélyeztetettségi térképen jelentős változások már nem várhatók, viszont a lokális pontatlanságok még jelentősen javíthatók. 2006-ban Bács-Kiskun megye területére dolgoztuk ki a belvíz-veszélyeztetettségi térképet, mellyel elkészült a Dél-alföldi
régió egységesített térképe. A 2008-ban legfőbb célkitűzésünk a Dél-alföldi Vízgazdálkodási
Társulatok Regionális Egyesületének működési területére megszerkeszteni a belvíz-veszélyeztetettségi térképet. Ehhez fel kellett vennünk a társulatok pontos határait és meg kellett határoznunk a társulatok területének KBM mutatóit. 2009-ban elkészítettük Jász-Nagykun-Szolnok
megye belvíz-veszélyeztetettségi térképét, mely már lényeges előrelépést jelentett a korábban
alkalmazott adatminőséghez viszonyítva, ugyanis a FÖMI által forgalmazott 1:10000 DDM
igen jó lehetőséget biztosított a belvíz kialakulása szempontjából leginkább releváns domborzati tényező minél pontosabb meghatározásában.
A 2010-es évben Hajdú-Bihar megye belvíz-veszélyeztetettségi térképe készült el. A 2011es évben az Észak-Alföldi régió területének hiányzó részét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét
vizsgáltuk belvízképződési szempontok alapján. A feladat meghatározó célja a földhasználat
racionalizálásának elemzése. A KBM alapján elvégeztük a veszélyeztetettségi besorolást (osztályozás), mellyel differenciálni tudjuk a vizsgált területet a belvíz-veszélyeztetettség mértéke
szerint. Ezt a lehatárolást elvégeztük minden egyes tényezőtérkép alapján, melyek önmagukban
is információ-hordozók, ugyanis hűen tükrözik a belvízképződésben betöltött szerepüket, sú-
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lyukat. Ezt követően a veszélyeztetettségi kategóriákhoz hozzá kellet rendelnünk a lehetséges
hasznosítási alternatívákat. Ehhez meghatározott célszempontok szerint értékelni kellet a jelenlegi és a lehetséges hasznosítási módokat, mely alapján javaslatot tehetünk a belvizes területek
művelési módjára vonatkozóan.
A belvízi érzékenység a talaj és a domborzati viszonyokkal szoros összefüggésben van, ugyanakkor a földhasználat a vízelvezetés időbeli prioritásaira hívja fel a figyelmet. A fenntartható
földhasználat a mezőgazdasági termelésben a növénytermesztés diverzitásának a növekedését,
a minőségi termelés irányába való eltolódását jelenti. Mivel a vízérzékenység (aszály, belvíz,
árvíz) feltételezhetően növekszik, a vízrendezés fejlesztése tehát akkor felel meg a jövő ma
feltételezhető igényeinek, ha az ökológiai feltételeknek és a termesztés - a fenntartható fejlesztés - változó körülményeinek megfelelően történik. A belvízrendszerek fejlesztésénél feltétlen
a mezőgazdasági igényekből kell kiindulni, hisz a cél a mezőgazdaság mentesítése. Ennek érdekében javaslatot teszünk ideiglenes belvíztározók kialakítására, illetve extrém belvizes sajátosságú területeken a művelési mód változtatására.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természetföldrajzi bemutatása
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarországon, az Alföld ÉK-i szélén 3 megyével határosan
helyezkedik el, jelenlegi területe 1950 alakult ki 5 vármegye területének összevonásával. A
megye 5937 km2, székhelye Nyíregyháza Megyei Jogú város (CEBA önkormányzati adattár,
1995).
Földrajzilag a megye változatos, dombság és síkság is található itt. Két főbb tájegységre tagolható, a Nyírségre és a Felső-Tisza-vidékre. Az Alföld legkeletibb részét alkotó Nyírség kb.
78%-a tartozik a megyéhez, a Felső-Tisza-vidék kistájai közül a Rétköz teljes mértékben, a
Szatmári-síkságnak, a Beregi-síkságnak pedig egy-egy része tartozik ide. Az igen változatos
morfológiájú megye az Alföld nagytáj 4 középtáját és ezen belül 12 kistájat érint (Marosi és
Somogyi, 1990), melyet az 1. ábra szemléltet.

A természetföldrajzi tájbeosztás szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét a következő vidékek56

re oszthatjuk:
I.

1. ábra. Hajdú-Bihar megye kistájai

Felső-Tiszavidék (1.6.)
1. Beregi-sík (1.6.11.)
2. Szatmári-sík (1.6.12)
3. Bodrogköz (1.6.13.)
4. Rétköz (1.6.14.)

II.

Közép-Tiszavidék (1.7.)
5. Taktaköz (1.7.11.)
6. Hortobágy (1.7.31.)

III.

Nyírség (1.10.)
7. Közép-Nyírség (1.10.11.)
8. Északkelet-Nyírség (1.10.12.)
9. Délkelet-Nyírség (1.10.13.)
10. Dél-Nyírség (1.10.14.)
11. Nyugati- vagy Löszös-Nyírség (1.10.21.)

IV.

Hajdúság (1.11.)
12. Hajdúhát (1.11.11.)

A Felső-Tiszavidék 4 kistája található meg a megyében, ebből három eltérő genetikájú kistáj
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teljes területével érinti. A Beregi-sík (424 km2) az országhatár és a Tisza között elhelyezkedő
K-i részén ármentes máshol ártéri szintű, a mentesítés előtt gyakran elöntött, tökéletes síkság.
A monoton felszínen a medrek és morotvák kusza labirintusa figyelhető meg. A gátakon kívüli
területek (kb. 80%) fiatal öntés és réti talajokkal fedett sík területeire jellemző a magas talajvíz.
Kisebb vulkáni szigethegyek találhatóak a kistáj É-i peremén (Tarpai-hegy).
A Szatmári-sík (1189 km2) egy DK-ÉNy irányba lejtő gyengén tagolt ártéri szintű síkság, amelyet feltöltött folyómedrek hálózata borít. Három markáns ármentes hátat lehet elkülöníteni,
amelyek a Szamos különböző lefutási irányaihoz igazodnak. Az elgátolt medrekben gyakran
alakulnak ki vizenyős területek (Ecsédi-láp). Változatos folyóvízi üledékekből épül fel a kistáj,
amelyet azután fiatal nyers öntéstalajok fedtek be. A gátak és folyóhátak miatt rossz lefolyású a
terület, természetes állapotában jellemzőek a síklápok. A talajvíz többnyire magas.
A Bodrogköz (45 km2) kis része nyúlik a megyébe. Az egykori Bodrog medrekkel tagolt területet a Tisza oldalazó eróziója pusztította le. A folyóhátak, buckavonulatok közötti síklápok,
rétlápok és ligeterdők jellemzik a kistájat. A magas talajvíz okozta láposodás a mezőgazdasági
művelést akadályozza.
A Rétköz (262 km2) ártéri szintű folyóvízi és eolikus üledékekkel fedett tökéletes síkság. A
medermaradványok mellet változatos futóhomokformák is megjelennek. Jelentős vízrendezési
munkával az egykori síklápi területet alkalmassá tették a mezőgazdasági művelésre. A sűrű
csatornahálózat ellenére a kistáj rossz lefolyású, magas talajvíz jellemzi.
A Közép-Tiszavidék 2 kistája található a megyében. A Taktaköz (142 km2) kistáj déli pereme
egy ártéri szintű egykori hordalékkúp-síkság. Az enyhén dél felé lejtő monoton felszín változatosságát futóhomok foltok és az alluviális részek elhagyott folyómedrei és morotvái adják.
A másik kistáj a Hortobágy (129 km2) kis része esik a megyére. A területet a pleisztocén végén
három jelentős hordalékkúp fogta közre, e sajátos helyzet miatt főként finom szemű üledékek akkumulálódtak. A löszös, agyagos rétegeket a gyakori Tisza áradások homogenizálták. A
felszínt csak a Tisza elhagyott medrei és övzátonyos, futóhomok formák teszik változatossá.
Nagyrészt csernozjommal fedett, de a gyenge lefolyású részeken szikes talajokat is találhatunk.
A Nyírség középtáj 5 kistája található a megyében. A Közép-Nyírség (1409 km2) egy lös�szel, löszös homokkal és futóhomokkal fedett alacsony fekvésű hullámos hordalékkúp síkság.
Jellemző az ÉK-DNy-i csapás irányú löszös homokövezetek és az 5-25 méterrel magasabb
futóhomok övezetek váltakozása. Tipikus formák a szélbarázdák és a garmada dűnék, amelyek
a 12-16 m magasságot is elérhetik. Félig kötött és kötött buckás síkságon a mély talajvíz a jellemző. Az É-i részeken a futóhomok a jellemző.
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Az Északkelet-Nyírség (1059 km2) egy szélhordta homokkal fedett hordalékkúp síkság. A kistáj változatosan tagolt homokformákból áll, jellemzően kötött. A felszín közel 70%-ka szántó,
amelyekre a mély talajvíz a jellemző. A buckás felszíneken szigetszerűen homokpuszta gyepeket találunk.
A Délkelt-Nyírség (560 km2) szintén futóhomokkal fedett hordalékkúp-síkság. A múltban gazdagabb vízhálózatra utaló folyóvízi eredetű tagolódást a szél munkája tette teljessé. A nyírvizes
laposokban láposodási folyamatok figyelhetők meg. A félig kötött buckás kistájra a mély talajvíz a jellemző.
A Dél-Nyírség (146 km2) egy 100-162 m tszf-i magasságú szélhordta homokkal fedett hordalékkúp síkság. É-i és D-i területei eltérő tagoltságúak, míg előbbi jellemzően szélbarázdákkal
és deflációs mélyedésekkel tagolt, addig az utóbbira inkább a nagyméretű parabola- és szegélybuckák a jellemzőek. A futóhomok helyenként a 25 méteres vastagságot is elérheti.
A Nyugati- vagy Löszös-Nyírség (370 km2) egy É-D-i irányban elnyúló lösszel fedett enyhén
hullámos hordalékkúp síkság. Ny-i peremterületeken eolikus formakincsek is megtalálható.
előfordulnak magas talajvizű területek, ahol többnyire szikes gyepeket találhatunk.
A Hajdúság középtáj 1 kistája érinti a megyét. A Hajdúhát (193 km2) egy lösszel, lösz-iszappal
fedett egykori hordalékkúp síkság, amely a Nyírség és a Hortobágy közé ékelődik. Szigetszerű
megjelenését a Ny-i oldalon helyenként éles tereplépcső hangsúlyozza. É-i része enyhén hullámos, míg D-i része eróziós-deráziós völgyekkel tagolt.

A veszélyeztetettségi térképezés módszertana
Az idei fejlesztett módszerünk alapján arra törekedtünk, hogy a befolyásoló tényezők, illetve
paraméterek belvízképződésben betöltött szerepüket minél pontosabban meghatározzuk a GIS
eszközök minél szélesebb körű alkalmazásával. Ezért jóval sűrűbb hálózattal (rácshálózattal)
dolgoztunk, így vektoros digitális tényezőtérképeket állítottunk elő, amelyeket fedvényként
kezelve, egy részletgazdagabb térbeli felbontású szintézistérképet hoztunk létre, amely jól kifejezi a vizsgálati területek belvízi veszélyeztetettségét. A szintézistérkép előállításához továbbfejlesztettük a Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Mutatót (KBM). A mutató kiszámításához
regressziós vizsgálatokra volt szükség, amihez közvetetten felhasználtuk az elöntési térképet
(belvíz-gyakorisági értékek), mint függő változót.
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Befolyásoló paraméterek meghatározása
A belvízi veszélyeztetettség és a természeti tényezők kapcsolatának tisztázását célzó korábbi
kutatásaink eredményeire támaszkodva az alábbi 6 fő tényező számszerű értékét határoztuk
meg és ezeket használtuk fel a végső térkép szerkesztésénél.
•

Hidrometeorológiai tényező (a súlyozott csapadék és a lehetséges párolgás éves értéke

hányadosának 10%-os előfordulási valószínűségű értéke);
•

Domborzati tényező (1:10000 FÖMI által forgalmazott 20x20 méteres digitális dom-

borzati adatokat használtuk fel);
•

Talajtani tényező (víznyelési sebesség és egyéb mutatókból meghatározva, a Kreybig-

féle talajtérképek és a Várallyay-féle térképek alapján);
•

Földtani tényező (a felső 10 méteres rétegöszlet fő jellemzőiből, mint az agyagossági

százalékból, a vízzáró réteg vastagságából és elhelyezkedéséből számítva, földtani térképek
alapján);
•

Talajvíztényező (a 4 nagyvíz (NV) átlaga, konkrét kútadatokra feldolgozva és a dom-

borzati modellhez igazítva);
•

Földhasználati tényező (művelési ágakból, mint rét-legelő, szántó, erdő, meghatározva,

felhasználva a CORINE Landcover CLC50 adatbázist).

Hidrometeorológiai tényező
A hidrometeorológiai viszonyokat döntően meghatározó csapadék- és léghőmérséklet-adatokból egyetlen tényezőt, az ún. humiditási indexet (HUMI) alakítottuk ki. Ez a téli félévi csapadékot nagyobb súllyal veszi számításba, mint a nyári félévit, és ilyenformán a belvízképződés
hidrometeorológiai feltételeit jobban kifejezi, mint az egyszerű összeg. A Humiditási Index
számítási menete a következő:
 P* 
HUMI = 

 PET 

0,5

ahol, P*: súlyozott csapadékösszeg az október-szeptemberi 12 hónapos időszakban, [mm], a
PET pedig a potenciális evapotranszspiráció az október-szeptemberi 12 hónapos időszakban,
[mm].
A belvíz-veszélyeztetettségi térkép szerkesztéséhez a HUMI 10%-os előfordulási valószínűsé60

gű értékeit kell felhasználni. A hidrometeorológiai tényező, vagyis a humiditási index számított
értékeinek területi eloszlását a vizsgálati területen a 2. ábrán mutatjuk be.

Domborzati tényező
A FÖMI által forgalmazott ~ 1 m felbontású, 1:10000 méretaránynak megfelelő domborzati

2. ábra. A hidrometeorológiai tényező területi eloszlása, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

modellt alkalmaztunk vizsgálatainkhoz. Az ország teljes területét Egységes Országos Vetületi
(EOV) rendszerben lefedő digitális képi adatbázis létrehozásához szükséges 20 m x 20 m rácsmérető, ±1 m magassági pontosságú digitális domborzat modellt az 1:10000 méretarányú topográfiai térképek domborzati fedvényein ábrázolt szintvonalak vektorizálásával hozták létre.

A domborzati tényező kiszámítása
Az elkészült digitális terepmodell és az elemzéshez használt 1x1 km-es rácsháló segítségével
meghatároztuk az egyes cellákra a reliefenergia értéket, vagyis az 1 km2-en belüli magassági
szintkülönbséget méterben kifejezve. A domborzati mutató kialakításához a kapott értékeket a
diszkrét pontok tengerszint feletti magasságával és az előforduló legkisebb magasságértékkel
korrigáltuk.
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A domborzati tényező a következőképpen számítottuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:
Domborzati tényező = (tengerszint feletti magasság / 80) * relief energia
A tengerszint feletti magasság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 80-210 méterig változik,
tehát a relief energiát korrigáló szorzó tényező 1,0-2,14 közötti, mely alapján készített domborzati tényező térképet a 4. ábra szemlélteti.

Talajtani tényező
A talajtani tényező előállítása nem más, mint a talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak meg-

4. ábra. Domborzati tényező térkép (1:10000), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

felelő numerikus indikátorral történő jellemzése. A feladat megoldásához térbeli és tematikus
alapként a Kreybig-féle talajismereti térképsorozat térinformatikai feldolgozásaként épülő
Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszer (KDTiR) geometriai állományait használtuk. Két
évvel ezelőtti munkánk során az erőforrások korlátozottságára és a feladat végrehajtásának
szűkös időtartamára tekintettel nem tudtuk a talajfoltok teljes vektorizálását felvállalni, amelyet
egy hibrid megoldással hidaltunk át. Időközben az Alföld teljes területére összeállt a KDTiR
digitális talajfolt rendszere, amely magában foglalja a feldolgozott térképszelvények tematikus
és térbeli illesztését, határmenti korrekciókat, megfelelő téradat infrastruktúrán alapuló digitális
reambuláció révén elért bizonyos szintű aktualizálást, illetve a szintén a Kreybig-féle talajis62

mereti térképsorozat korábbi tematikus generalizálásaként elkészült 1:75.000-es méretarányú
tájtermesztési térképlapok információanyagának KDTiR-be integrálását.
A Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszert használtuk fel a belvíz-érzékenységi indikátor
kidolgozásához, amihez a tájtermesztési térképlapok ismeretanyagát és a Váralljai-féle vízgazdálkodási kategorizálást is integráltuk.

Földtani tényező
A földtani tényező meghatározásához a felszínközeli vízzáró képződmények elhelyezkedését és
vastagságát vettük figyelembe.
A tényezőtérképet az Alföld komplex földtani térképezése fúrási adatainak és megszerkesztett
térképeinek feldolgozásával készítette el a Magyar Állami Földtani intézet. A korábbi vizsgálataink alapján Gauss-Krüger vetületű 1:100.000-es szelvényt használtunk. A területen 10
méteres mélységű sekélyfúrás mélyült a térképezés során. Első lépésként ezeknek a fúrásoknak
a rétegsorait és a fúrások anyagából készült vizsgálatok szedimentológiai adatai kerültek leválogatásra. Megállapításra kerültek az egyes fúrások által feltárt kőzetkifejlődés vízáteresztő
képessége, és az esetleges felszínközeli vízzáró képződmények horizontális és vertikális kiterjedése.
A belvíz előfordulásának a legnagyobb a valószínűsége, ha a legfelső vízzáró réteg a felszínen
található, és jelentős vastagságú. Ugyanis a felszínen lévő vastag rossz vízáteresztő képességű
üledék megakadályozza vagy jelentősen gátolja a felszínre kerülő csapadék mélybe szivárgását,
míg egy 1 m-nél vékonyabb réteg, különösen, ha könnyen repedező agyag könnyebben átengedi a vizet a mélység felé.

Talajvíz tényező
Korábbi tapasztalataink szerint a talajvíz-adatsorok statisztikai megbízhatósága kétséges, ami
valójában azt jelenti, hogy habár az adatsorok vizsgálata statisztikai módszerekkel elvégezhető, ellenben a megbízhatósági faktorok alacsony értékeket mutatnak. Ezért a talajvízállások
jellemző NV értékeit – ami egyben a talajvíz tényező értékei is – egy részletesebb vizsgálattal alátámasztott módszerrel igyekeztünk meghatározni, miszerint kiválasztottuk kutanként az
1950 és 2010 közötti adatsorból négy NV értéket, mégpedig külön-külön az 1950-1980-es és
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az 1981-2010-os időszakra vonatkozólag
Minél nagyobb a mutató értéke, vagyis minél mélyebben van a talajvíz, annál kisebb a belvízképződésnek a lehetősége. A mi esetünkben az volt a cél, hogy a talajvíz általunk meghatározott
talajvízkutak NVátlag értékei közötti területeken az egyszerű lineáris interpoláció helyett a
domborzathoz igazítsuk az értékeket. Ezzel a módszerrel kiküszöböltük azt a hibát, ami a lineáris interpoláció hibájából adódhat, miszerint keletkezhetnek olyan pontok, illetve területek a
talajvíz térképen, ahol a talajvíz szintek meghaladják indokolatlanul a terepszintet, tehát nem a
valóságot tükrözik. Más szóval a talajvízszint követi a terepszintet, mivel a ko-krigelési eljárás
során a digitális domborzati modell és a talajvíz értékeinek regressziós kapcsolatával határoztuk
meg a kutak közötti területeken uralkodó talajvíz szinteket, melyet a következő ábra szemléltet.

Földhasználati tényező

Kokrigeléssel módosított talajvíz tényező térkép, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A földhasználati kategóriák a CORINE adatbázis alapján különíthető el, melynek segítségével
osztályozhatjuk őket a belvízképződésben betöltött szerepük fontossága szerint. A belvíz-veszélyeztetettségi szintézistérkép szerkesztéséhez az egyes földhasználati kategóriák a súlyuk64

nak megfelelő értékekkel jellemezhetők. A számértékek nagyságrendjét úgy választottuk meg,
hogy az illeszkedjen a többi tényező értékéhez.

Belvíz-gyakorisági térkép
A vizsgálati területen működő Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(FETIKÖVIZIG) által regisztrált belvízi elöntési maximum értékek kontrúrjait ábrázoló térképi
állományokat (211 db) dolgoztuk fel. A feldolgozás során az 1. táblázatban bemutatott évekre
vonatkozó belvízi elöntési térképeket alkalmaztuk a belvíz-gyakorisági térkép elkészítéséhez.

A belvíz-gyakorisági térképe elkészítéséhez először a papír alapú elöntési térképek feldolgozását kellett elvégeznünk, melynek első lépése a papír térképek szkennelése volt. A szkennelés
után 300 dpi felbontásban digitális formátumban jöttek létre az elöntési térképek. A raszteres

1. táblázat: A FETIKÖVIZIG által szolgáltatott belvíz elöntési tréképek

térképek vektorizálása volt a következő lépés. A vektorizálás során a raszteres állományokból,
az elöntések kontúrvonalainak törésponti koordinátáit határoztuk meg, a kontúrt alkotó sokszögvonal törésponti koordinátáival.
A feldolgozás következő fázisa az elöntések kontúrjainak egységes koordináta rendszerben történő illesztése volt. Ebben a fázisban az elöntési térképeken előzetesen kijelölt, ismert EOV
koordinátával rendelkező illesztési pontokhoz viszonyítva transzformáltuk a kontúrvonalakat
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az Egységes Országos Vetületi Rendszerbe. A művelet során az illesztési pontok digitalizált
megfelelőit beillesztettük az aktuális koordináta értékre, oly módon, hogy a közbenső pontok
transzformációját is elvégeztük az ún. „gumilepedő”-eljárás alkalmazásával. Ennek eredményeként abszolút EOV törésponti koordinátákkal ellátott elöntési térképek jöttek létre.
Az így előállt vektoros állományok alapján meg lehetett kezdeni a gyakorisági összesítő térkép
elkészítését. Az évenkénti elöntéseket tartalmazó digitális állományokat, mint rétegeket egy
közös állományban dolgoztuk fel.
A következő feldolgozási fázisban az ArcView szoftver segítségével meghatároztuk az elöntések relatív előfordulásának gyakorisági értékeit a vizsgálati területen. A gyakorisági értékek
területi eloszlását összesítő térképi állomány EOV vetületi rendszerbe illesztve tartalmazta a
különböző években előfordult elöntések figyelembevételével számított gyakorisági értékeket
(9. ábra).

Területi regressziós vizsgálatok

9. ábra. Belvíz-gyakorisági térkép, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A területi regressziós vizsgálatok során megvizsgáltuk, hogy a befolyásoló tényezők milyen
súllyal vesznek részt a belvíz-veszélyeztetettség kialakításában. Ehhez alkalmaztunk kétváltozós-, illetve többváltozós regressziós vizsgálatokat, ahol a „függő” változók minden esetben a
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belvíz-gyakorisági értékek voltak.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében a domborzati tényező mutatja a legszorosabb kapcsolatot. Lényegesen lazább kapcsolatot mutat a talajvíz, a talajtan, a földtan és a földhasználati tényező. A többváltozós kapcsolat vizsgálatok eredménye szerint a domborzati tényező az,
amely a leginkább hat a belvízelöntés kialakulására, ugyanis ennél a legnagyobb a parciális
korrelációs együttható értéke (-0,223), illetve annak abszolút értéke.

A belvízzel történő gazdálkodás alternatívái
A területi lehatárolást az egyes veszélyeztetettségi kategóriákhoz igazítva elvégeztük, amely
szerint területileg is lehet differenciálni, illetve lehatárolni a nem, mérsékelten, közepesen, erősen és az igen erősen veszélyeztetett kategóriák alapján. Az összes tényező figyelembe vételével
készült szintézis térképen jó elkülönülnek a belvíz által veszélyeztetett területek. A szintézistérkép segítségével megtehető lehatárolásokat egyéb szempontok segítségével további finomíthatjuk. A veszélyeztetett területek morfológiai adottságai és az elöntések előfordulási gyakorisága alapján elkülöníthetők a visszatartás lehetséges színhelyei. További szűkítések tehetők
a területhasználat figyelembe vételével. Az alkalmas területhasználati módok kiválasztása a
tározás költséghatékony megvalósíthatóságán alapult. A természetvédelmi érdekek figyelembe
vétele alapján a Natura 2000 területek (12. ábra) csak korlátozottan alkalmasak, mert a törvényi
előírás korlátozza az adott védelmi kategóriába eső területeken a vízépítési beavatkozásokat. A
területek alkalmasságánál fontos szempont a megfelelő kiépítettségű csatornahálózat megléte
vagy fejlesztési lehetősége. A belvíz visszatartás több célt szolgálhat, egyrészt minőségjavítást azáltal, hogy a befogadókat mentesítheti a túlzott szervesanyag és egyéb szennyezőanyag
beviteltől, másrészt kielégíthet területi vízigényeket (elsősorban mezőgazdasági vízhasználat).
Ezért is fontos a megfelelő műszaki feltétel, amely biztosíthatja a visszatartott belvíz odavezetését, kormányzását és elvezetését.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a belvíz által igen erősen és erősen veszélyeztetett területein (121 356 és 94 657 ha) célszerű megfontolni a mezőgazdasági termelés racionalizálását.
A termesztési technológiák tervezésénél figyelembe kell venni a magas kockázatot. Az igen
erősen és az erősen veszélyeztetett kategória viszonylag nagy területi kiterjedése azzal magya67

rázható, hogy az általunk vizsgált időben állandónak tekinthető tényezők (talajtan, domborzat,
sekélyföldtan) megteremtik a belvíz kialakulásának feltételeit. Ez nem azt jelenti, hogy ezeken
a területeken minden évben kialakulhat belvízi elöntés, viszont a feltételek, vagy másképp fogalmazva az adottságok megvannak. Ennek alapján a földhasználó teljesen kiszolgáltatott az
ún. évjárathatásnak, amivel számolni kell a növénytermesztés tervezése során is. Azt, hogy
adott évben mikor és hol jelenik meg tavaszi víztöbblet, azt az időben változó, elsősorban
hidrometeorológiai tényezők determinálják. Ilyen megfontolások alapján javasoljuk egyes
szélsőségesen mélyfekvésű belvizes terület művelési ágának megváltoztatását. A belvíz által
erősen veszélyeztetett területeken javasolható az erdőgazdálkodás és a nádgazdálkodás. Jó vízzáró réteg esetén a halastavi hasznosítás jöhet számításba, természetesen szem előtt tartva a
multifunkcionalitás elvét. A szolonyeces réti talajokon a rizstermesztés lenne a megfelelő megoldás. Végül, pedig a gyep- és legelőgazdálkodás feltételeit is meg lehetne teremteni. Erősen és
igen erősen kockázatos területeket találunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szatmári, Beregi
és Rétközi területein, valamint a megyébe benyúló hortobágyi és Taktaközi kistájakon. A magasabb veszélyeztetettséget több tényező magas értéke okozza, ami ezeknek a területeknek a
hasonló genetikai felépítéséből következik.
A belvíz által közepesen veszélyeztetett területeken (129 807 ha) jöhetnek szóba a termőhelyspecifikus termesztéstechnológiák. Itt szem előtt kell tartani a talajművelési eljárásokban rejlő lehetőségeket, úgymint a mély- vagy mélyítő szántást, a mélylazítást, a vakondrénezést,
esetenként a céldrénezést, illetve meg kell szüntetni a káros tárcsa és eketalp jelenségeket.
Célszerű a későbbi vetésidejű fajták alkalmazása és a nyári-, illetve másodvetésű növényeké.
A takarmánynövények termesztésére ezek a területek kiválóan alkalmasak. Emellett (a ritkábban előforduló belvízelöntések miatt) célszerű a gyümölcsösök telepítését ezeken a területeken
is szorgalmazni. A Nyírségi táj belvíz veszélyeztetettség tekintetében a közepes és mérsékelt
kategóriába sorolhatók, egyedül a homokvidékekre jellemző mélyedések mutatnak magasabb
értékeket.
A belvíz által mérsékelten vagy nem veszélyeztetett területeken (176 694 és 70 818 ha) a hagyományos technológiák alkalmazása megmaradhat, viszont a terület sajátosságaiból következően
szélsőséges időjárási időszakokban (pl. kora tavaszi gyors hóolvadás) ezeken a területeken is
kialakulhat rövid ideig tartó belvízi elöntés. A nagyobb értékű kultúrák termesztése ezeken a
területeken kisebb kockázattal vállalható.
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Összefoglalás
A vizsgálatok eredményeként elkészült Szabolcs-Szatmár-Bereg megye belvíz-veszélyeztetettségi térképe, illetve egy hasznosítási koncepciót, amely a földhasználat racionalizálására irányuló vizsgálatokat foglalja magába.
A megyére vonatkozóan meghatároztuk azokat az alternatívákat, melyek a belvizes területen
lehetőséget teremtenek egy fenntartható gazdálkodáshoz folytatásához. Ezt követően a befolyásoló tényezőket és a KBM alapján elkészített veszélyeztetettségi térképet osztályoztuk és
veszélyeztetettségi kategóriák szerint besoroltuk. Ehhez a Jenks-féle módszert alkalmaztuk,
mellyel pontosan differenciálhattuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területét a nem, mérsékelten, közepesen, erősen és az igen erősen veszélyeztetett kategóriák szerint. A kategorizálást
követően a hasznosítási alternatívákat hozzárendeltük az osztályokhoz, mellyel a döntéshozó,
illetve a területen gazdálkodó megfelelő információhoz juthat azáltal, hogy adott terület vízháztartási szempontból milyen veszélyeztetettségi kategóriába sorolható, milyen kockázatokkal
bír a jelenlegi gazdálkodási forma, illetve azt helyettesítendően milyen alternatív lehetőségeket
állnak rendelkezésre.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye NATURA 2000 területei
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A kiegyensúlyozott, több lábon álló
kistérségi fejlődés forgatókönyve –
vízgazdálkodás, belvízvédelem, multifunkcionális tavak.
A kistérségek fejlődését alapvetően két tényező határozza meg: az egyik a térség belső, sajátos erőforrásai, a másik pedig a környező térségek gazdasági potenciálja. A kistérség ezen két
tényező kihasználását tekintve aktív módon, lehetőségeihez mérten irányító, kezdeményező
szerepkörben, de mindenképpen a folyamatok egyik legfontosabb mentoraként munkálkodik.
A fejlődés fontos motorja az önkormányzatokkal, vállalkozásokkal, a fejlesztésben érdekelt
szakmai és civil szervezetekkel szoros együttműködésben tevékenykedő kistérségi menedzsment rendszer, amely jól segíti és egészíti ki a helyi szereplők térségi és mikrotérségi szinten
is megnyilvánuló, a kölcsönös előnyök és hatékonyság alapján nyugvó együttműködést, közös
projekteket.
A kistérség fejlődése egy átgondolt, a települések és a különböző mikrotérségi együttműködések által elfogadott stratégia mentén formálódik. A fejlesztések egy több lábon álló gazdasági
potenciál kiépítését célozzák, amellyel párhuzamosan folyik a lakossági szolgáltatások és az
önkormányzatok által fenntartott intézmények mikrotérségi szinten történő átalakítása is. A kistérség fejlesztése tehát, az első lépésben – a stratégiai döntések meghozatala után – az egészséges, több lábon álló és egymással nagymértékben összefüggő gazdasági-társadalmi-környezeti
feltételek javítását célozzák, második lépésben pedig a kistérség ezen megteremtődött feltételek
mind jobb kihasználását célzó fejlesztéseket valósít meg. A koncepció rövid távú stratégiája
tehát először a humán és műszaki infrastruktúra minőségének növelését célozza, és középtávon
teremtődhet meg a feltétele annak, hogy ezek hasznosításával a térség lakossága és vállalkozásai egy sikeres és a környezeti fenntarthatóság feltételeinek is megfelelő fejlődésen menjenek
keresztül.
A munkanélküliség csökkenése és a jövedelemtermelő képesség növekedése általánosan elősegíti a lakosság életszínvonalának javulását, az önkormányzatok egyre növekvő forrásokkal
rendelkeznek, melyeket az intézményhálózat fenntartása mellett, sikeresen használnak fel a
különböző pályázati források elnyerésére is. A térségben az együttműködésen, a közös érdekeken, valamint a megfelelő szakmai követelmények teljesítésének igényén alapuló, több önkor70

mányzat, vállalkozás és szakmai szervezet együttműködésében megvalósuló fejlesztések történnek. Ezen közös projektek kiterjednek az infrastruktúra fejlesztésére, az intézményi rendszer
szakmai alapokon történő racionalizálására, a táji és gazdasági potenciált fejlesztő/fenntartó
alapfeltételek megteremtésére, valamint konkrét gazdaságfejlesztési projektek és működő tőke
beruházások elősegítésére is.

A kistérség fejlesztésének átfogó célja a társadalmi-gazdasági élet és a környezetminőség számos kérdését érinti.
A fejlesztési koncepció és stratégia céljai ezek alapján általánosan fogalmazhatók meg, míg az
operatív célok meghatározása alapvetően más okból történik. A stratégiai célkitűzések megfogalmazásának célja a kistérség fejlesztési irányainak kijelölése, míg az operatív célok kitűzése
– a stratégiai célokkal összhangban – elsősorban az eredmények és a célok elérésének összevetése kapcsán indokolható. A stratégiai célok így általánosságban határozzák meg a fejlesztendő területeket, az operatív célok ezzel szemben szorosan kötődnek a program végrehajtása
hatásfokának méréséhez, így lehetőség nyílik a rövid-, közép- és hosszú távú célok kijelölésére
is, amely a stratégiai céloknak – és a kapcsolódó stratégiai fejlesztési feladatoknak is – megfelelően az egyes fejlesztési elképzelések ütemezését is adják.
A kistérségi programok esetében ez a megközelítés alapvetően nem veszi figyelembe a jelenleg
működő területfejlesztési rendszer sajátosságait. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a
jellemzően forráshiányos települések és kistérségek számára csak a különböző megyei, regionális, nemzeti és EU-s források felhasználása jöhet szóba a fejlesztések anyagi fedezetének
megteremtése szempontjából, tehát nem tervezhető a bizonyos fejlesztésekre fordítható források nagysága, így az elérendő konkrét célok sem határozhatók meg. A források elnyerése
egyértelműen függ a helyi aktivitástól és együttműködéstől, de ezen túlmenően a kistérségen
kívüli szempontok is megjelennek (pl. nemzeti, megyei források szűkössége, politikai megfontolások). Így a valóságban is a program megvalósítására szánt fejlesztési források meglehetősen
bizonytalanok, aminek következtében a számszerűsített, bizonyos időtávhoz kötött operatív
célok kitűzése meglehetősen nagy bizonytalansággal terhelt. Az operatív célok így pusztán „tájékoztató jellegűek” lehetnek.
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Az átfogó stratégiai cél a következő stratégiai célokból – fejlesztési irányok – tevődnek össze:

A térség gazdasági versenyképességének növelése
• A gazdasági versenyképesség fejlesztése összetett folyamat, amely magába foglalja
• a képzettségi szint és szakképzés,
• az infrastrukturális ellátottság területeit,
• a termelési struktúra vonatkozásait,
• a működő vállalkozások technológiai jellemzőit, valamint
• az ehhez kapcsolódó szervezeti és marketing feladatok elvégzését is.

A települési életminőség javítása
• A települési életminőség javításának főbb területei:
• A lakossági közszolgáltatások (alap- és középfokú oktatás, egészségügyi, szociális feladatok ellátása)
• Létbiztonság, társadalmi szolidaritás
• Köztisztaság és a településkép javítása
• Kulturális javakhoz történő hozzáférés
• Civil szerveződések

Vidék sajátos táji értékeinek védelme és hasznosítása
• A táji adottságok fenntartható hasznosítása és fejlesztése jellemzően többcélú fejlesztésekkel valósítható meg, melynek főbb elemei:
• A térség természeti, épített és kulturális örökségének védelme
• A környezeti infrastruktúra fejlesztése
• Korszerű és környezetbarát mezőgazdasági technológiák alkalmazása
• Az értékek funkcionális fejlesztése különös tekintettel a turizmus lehetőségeire

Fenntarthatóság
A fenntarthatóság alapelvének alkalmazása a fejlesztések környezeti, társadalmi és gazdasági
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egyensúlyának hosszú távú megteremtését célozza. A fenntarthatóság magába foglalja
•

a környezeti erőforrások, a különböző fejlesztések esetében különösen a természeti kör-

nyezet körültekintő, a káros hatásokat összességében minimalizáló és kompenzáló tevékenységek végzését, illetve az ennek megfelelő létesítmények kialakítását,
•

a helyi társadalmi elfogadottság biztosítását és a társadalmi fejlődés érdekében történő,

minden társadalmi csoport számára elérhető és minden csoportot magába foglaló tevékenységeket, valamint,
•

a fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek és létesítmények olyan kialakítását, amely

az érintett gazdaság ágazati és területi erőforrásait nem meghaladó terhet ró a beruházó és fenntartó szervezet(ek)re.

Gazdaságosság
A fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások és fenntartási költségek arányban álljanak a kistérségben, illetve mikrotérségeiben realizálódó – közgazdasági értelemben vett – gazdasági
haszonnal.

Partnerség
A stratégia olyan formában valósuljon meg, hogy az érintett szervezetek egymással összhangban, erőforrásaikat közös cél érdekében mozgósítva a feladatokból és a fejlesztések társadalmigazdasági hasznából megfelelő mértékben részesüljenek.
Illeszkedés a nemzeti, regionális és megyei fejlesztési irányokhoz
A stratégia olyan formában és célokkal kell megvalósuljon, amely biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaihoz, valamint a megyei fejlesztési dokumentumokhoz való
kapcsolódást, ezzel megteremtve a lehetőségét a különböző nem helyi források bevonására.

Szubszidiaritás
A fejlesztések olyan formában valósuljanak meg, hogy a felmerülő döntések helyben történő
meghozatala, illetve a feladatok mind szélesebb körének a helyi erőforrások felhasználásával
történő elvégzése lehetővé váljon.
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A fejlesztések eszközrendszere – a fejlesztési feladatok rendszere
A kistérség adottságai és fejlesztési lehetőségei, valamint a lefektetett célok alapján a következő fő fejlesztési irányokat, prioritásokat jelöli ki.
I. Prioritás: Az infrastruktúra fejlesztése
II. Prioritás: A helyi gazdaság versenyképességének javítása
III. Prioritás: Az emberi erőforrások fejlesztése
IV. Prioritás: A táji értékek védelme és hasznosítása

A vízgazdálkodási-, ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztése

Tevékenység: Tározók, tavak és a kapcsolódó műtárgyak kialakítása, fejlesztése
Tevékenység: A belvíz- és csapadékelvezető rendszerek rehabilitációja, fejlesztése
Tevékenység: Az árvízvédelmi rendszer fejlesztése
Az árvíz- és belvízvédelmi célú fejlesztések hatására növekszik a társadalmi-gazdaságikörnyezeti létbiztonság és a táji értékek védelmének hatékonysága. A vidék sajátos táji értékeinek védelmét és hasznosítását szolgálják a környezeti, természeti és kulturális örökség megőrzésére irányuló fejlesztések is. Mindezek hatására javul a térség környezeti állapota és tájképi
környezete. A tájképi környezet javulásával és a helyi értékek bemutathatóságának növelésével
párhuzamosan növekszik a térség turisztikai potenciálja, amely a helyi lakosság számára új,
kiegészítő jövedelemforrást, és új munkalehetőségeket jelent.

Az intézkedés céljai
•

A társadalmi, gazdasági, környezeti létbiztonság növelése

•

A környezeti, természeti és kulturális örökség megőrzése

Az intézkedés indoklása
A felszíni vizek kiemelten fontos élőhelyek, emellett a vizekben gazdag térségben az áradások és belvizek sokszor az anyagi és emberi létbiztonságot is fenyegetik. A térségben jelentős
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anyagi károkat okoz az ár- és belvíz. A belvízkárok elsődleges oka a belvízelvezető rendszerek
fenntartási hiányosságaiból fakadó működésképtelensége, illetve ár- és belvíz tekintetében helyenként a védművek kiépítetlensége
A gazdag vízi élővilág fennmaradása mellett tehát gazdasági-társadalmi szempontok is indokolják a mennyiségi és minőségi szempontú fejlesztéseket: a felszíni vizek turisztikai hasznosításán túl az árvízvédelmi biztonság fokozása és a kedvezőtlen csapadékeloszlási, lefolyási
viszonyokból fakadó hátrányok kiküszöbölése is lehetővé válik egy megfelelően működő víztározó rendszer kialakításával. A tározók létesítését azonban mindenképpen ki kell egészítenie
a belvízelvezető rendszer felülvizsgálatának és rehabilitációjának a vízgyűjtőre kiterjedő munkálatai is. A fejlesztések folyamatában minden esetben kellő hangsúlyt kell fektetni az egyes
létesítmények többcélú hasznosítására, beleértve a mezőgazdasági és turisztikai hasznosítást,
valamint a természetvédelem érdekeit is.

Az intézkedés tartalma
Az intézkedés a környezeti létbiztonság növelését valósítja meg, amelynek járulékos – de korántsem elhanyagolható eleme – a természeti és táji rendszerek fejlesztése, rehabilitációja, illetve a létesítmények többcélú hasznosítása. Ennek érdekében magába foglalja az ár- és belvízelvezetéshez szükséges, valamint a csapadékeloszlás szélsőségeit mérséklő infrastrukturális
fejlesztéseket, melyek kiegészítő funkciójukban természetvédelmi, rekreációs és turisztikai célokat is szolgálnak.
A tervezés alapját képezi a védművek állapotára vonatkozó naprakész információk rendelkezésre állása. Ennek érdekében az árvízvédelmi vonalakat és a belvízelvezető rendszerek állapotát fel kell mérni, majd erre alapozva kell kidolgozni a fejlesztési javaslatokat. A tervezés
mindenképpen térségi, a vízgyűjtő területre, és a funkciógazdagságra kiterjedő megközelítést
kíván, a megvalósítás és fenntartás olyan feladat, amely a vízügyi szervek és az önkormányzatok együttműködésében valósítható meg.
A fejlesztés eredményeként a árvízkárból fakadó károk csökkennek és járulékos haszonként a
gazdasági lehetőségek növekednek.
Az intézkedés keretében megvalósítani tervezett tevékenységek
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•

Tározók, tavak és a kapcsolódó műtárgyak kialakítása, fejlesztése

•

A belvíz- és csapadékelvezető rendszerek rehabilitációja, fejlesztése

•

Az árvízvédelmi rendszer fejlesztése

Az intézkedés megvalósításában érintett szervezetek
•

települési önkormányzatok

•

települési önkormányzati társulások, melyek feladatai között a támogatható tevékenysé-

gek között felsorolt feladatok valamelyike szerepel
•

a támogatható tevékenységek területén működő vállalkozások és fenntartó/fejlesztő

szervezetek

Tájrehabilitáció – Önkormányzatok - Közmunka- Új fejlesztési lehetőségek
A belvíz elleni védekezés hazánk sajátos veszélyeztetettsége miatt, évszázados múltra tekint
vissza. A kialakulása és az ellene való védekezés terén a szakemberek sokat tettek, de ezek a
munkálatok sem mindig voltak elegendőek, így is keletkeztek elöntések. A belvíz elleni védekezés sikeres és eredményes végrehajtásának egyik legfontosabb feltétele, hogy a felszíni vízelvezetők funkciójukat ellássák, ehhez pedig szükséges a folyamatos karbantartásuk, tisztításuk.
Sajnos ezen a területen a települések többségénél jelentős problémák vannak, a vízelvezető árkok és átereszek karbantartása évek, esetenként évtizedek óta elmaradt, így azok jelentős mértékben telítődtek iszappal és funkciójukat részben tudják ellátni. A települések vezetése a belterületi felszíni vízelvezetést sok esetben nem súlyának és fontosságának megfelelően kezeli. Az
ingatlan tulajdonosok részére a telkük előtt lévő árok rész és áteresz évenkénti tisztítását helyi
rendeletben elő lehet írni és a végrehajtását, pedig ellenőrizni lenne szükséges. Aki nem hajtja
végre karbantartást azt szankcionálni lehet, sajnos ezzel a lehetőséggel a települések elenyésző
része él. Az önkormányzatok egy része a vízelvezetők fenntartását közmunkások bevonásával
végezte el, ami egy járható út. A beinduló közmunkaprogram kiszélesítésével lehetőségük lesz
a településeknek a belterületi vízelvezető rendszerek működőképességének helyreállításához
forrásokat igényelni.
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A belvíz elvezető rendszerek funkciójukat csak akkor tudják ellátni, ha folyamatosan karban
vannak tartva, a műtárgyak (zsilipek, szivattyúk) pedig működőképesek. A belvízvédelmi rendszerek következő problémás területe a műtárgyak működőképességének biztosítása, amelyeknél sok esetben a legnagyobb gondot az okozza, hogy a zsilipek fém 89 alkatrészeit ellopják.
Az alkatrészek hiányán túl, a karbantartottság elmaradása is nagyon sokszor problémát jelent,
ezen a területen a költségvetési források növelésével lehet előre lépést elérni.
Nagyon sok településen a külterületi és belterületi vízrendszerek összehangoltságának a hiánya
is súlyos probléma, melynek eredményeként a külterületekről érkező vizek a települések belterületén elöntéseket okoznak. A termelőszövetkezetek megszűnését követően,
a magán gazdaságok kialakulásával a mezőgazdasági területeken keletkező vizek elvezetéséről
majdnem mindenki megfeledkezett. Az elmúlt években egyre több településen keletkeztek súlyos belvízi problémák a külterületek és belterületek határánál lévő övárkok, illetve a mezőgazdasági területeken lévő külterületi árkok nem megfelelő állapota, esetenként
beszántásuk miatt.
Ebben kérdésben a települések polgármestereinek lenne szükséges lépni, mégpedig a földhivatalokban a térképtárakból elő lehet keresni a megfelelő térkép szelvényeket, azokon fel vannak
tüntetve a külterületi árkok is. Ezt követően a földterület jelenlegi tulajdonosánál kezdeményezni kellene az eredeti állapot visszaállítását. A folyamatba a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságát
is szükséges bevonni. A jövőben mindenképpen a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, a településeket keresztező vízfolyások, csatornák, útárkok tulajdonviszonyai alapján a fenntartási,
fejlesztési feladatok megoszlanak, az állam a vízi társulatok és az önkormányzatok között. Ezen
túlmenően szükséges lesz többet fordítani a belterületi vízelvezető árkok és a befogadók karbantartására, a műtárgyak rendeltetésszerű funkciójának biztosítására. Ez azért is fontos mivel
a globális felmelegedés következtében egyre többször kell számolnunk szélsőségesen sok csapadék mennyiséggel. A hatékony vízelvezető rendszerek kiépítéséhez a szükséges forrásokat a
települések hazai és uniós pályázati forrásokból tudják biztosítani, a kétkezi munkaerőt pedig a
megújuló közmunkaprogramból.
A gyakorlati feladatok terén a települési önkormányzatok és vízi társulatok belvíz védekezési
feladatait vizsgáltuk, valamint a belvízvédelmi fokozatok elrendelésének kritériumait és a végrehajtandó védekezést.
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A belvíz elleni szervezett védekezési tevékenység két, jól elkülöníthető része közül ez a védekezés műszaki feladatainak szervezését, irányítását foglalja magában.
Ez a védekezés időszakában a védművek ellenőrzését, védelmi teljesítőképességük megőrzését,
azaz szükség esetén a terheléssel szemben lokálisan fellépő védőképességi hiányosságoknak a
védekezési munkával, ideiglenes védelmi létesítmények kiépítésével való pótlását jelenti.
Másik részük a védekezés államigazgatási feladatainak szervezésére, irányítására és ellátására
irányul. A belvíz elleni védekezés védelmi igazgatási feladatrendszerének és jogszabályi hátterének változása és összetettsége miatt egy másik cikk keretében lehet vizsgálni.

Ormánsági példa
Több mint 400 embernek indul Start munkaprogram az ország egyik leghátrányosabb tájegységében, a dél-dunántúli Ormánságban március második felétől december végéig jelentette be
Tiffán Zsolt, a Baranya Megyei Közgyűlés fideszes elnöke Pécsen.
A megyei önkormányzat és 35 ormánsági települési önkormányzat szerdán együttműködési
megállapodást írt alá, amelynek értelmében összefognak a Belügyminisztérium által indított
kistérségi mintaprogram megvalósításában.
Tiffán Zsolt a megállapodás aláírása után újságíróknak elmondta, az Ormánság felemelkedését
célzó 25 milliárdos, főként pályázati forrásból fedezett Ős-Dráva program megvalósításához
kapcsolódhat a Start munkaprogram.
Visszaállítják az eredeti állapotot
Tájékoztatása szerint az úgynevezett vízkormányzási rendszer kialakításával eredeti állapotába
állítják vissza a 150 évvel ezelőtt szabályozott Dráva környezetét, és ez rendkívül élőmunkaigényes lesz, így a közfoglalkoztatási lehetőségeket is igyekeznek kihasználni.
Elmondta: a komplex vidékfejlesztési program első teljes évében az idén március 19. és December 31. között több mint 400 embernek tudnak munkát adni. A programba bevont emberek,
akik olyan településeken élnek, ahol rendkívül magas a munkanélküliség, elsősorban a régi
árkok mentén dolgoznak majd, és egy 89 kilométernyi csatornarendszer kialakításában vesznek
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részt. Nagy lehetőség Tiffán Zsolt kitért arra, hogy a Dél-Dunántúl térsége az Észak-Alfölddel
és Észak-Magyarországgal együtt az Európai Unió legelmaradottabb térségei között van, így
a többéves Ős-Dráva program nagy lehetőséget jelent az évszázados hátrányok leküzdéséhez.
Az Ős-Dráva programban a Dráva-meder által határolt Ős-Dráva térségében revitalizálják a
holtágakat, tavakat, vizes élőhelyeket, a közelükben az ökoturizmus, a horgászat, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar fellendülését várják.
A kivitelezés során a még hasznosítatlan folyó vizének egy részét szabályozottan, vízpótló
árokhálózatokon keresztül tavakhoz, holtágakhoz, öntözendő területekhez juttatják, a természetes eredetű lefolyásból származó vizet visszatartják, tárolják, ebből oldanák meg az agrárterületek öntözését.
Szakemberek véleménye szerint az Ős-Dráva program fejlesztései hozzájárulhatnának ahhoz,
hogy a lakosság minél több piacképes terméket állítson elő, biztosítva a megélhetését.

Bükki Nemzeti Park példa
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 2012. június 26.-án kiadott Alapító Okiratában és a
347/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok alapján. Élőhelyek fenntartása,
rehabilitációja .
Forrás: elemi költségvetés, KEOP, közmunkaprogram
Folytatódott a bükki, mátrai és hollókői rétek, fáslegelők rehabilitációja, az első évre tervezett
munkálatokat (fakitermelés, cserjeirtás, sarjleverés, kaszálások) elvégeztük. , jelenleg a második télre tervezett fakitermelés-cserjeirtás folyik. A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet és
a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területén tovább folytatódott a vizes élőhely-rekonstrukciós munkálatok kivitelezése, az előbbi területen megvalósult a természetvédelmi célú gyeptelepítés, valamint elkezdődtek a fatelepítések előkészítő munkálatai. A nógrádi, tarnavidéki és
lázbérci gyepterületek kezelésére benyújtott második fordulós pályázatunk pozitív elbírálásban
részesült.
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Tanyató haltermelési modell 100 m2-en.
Modell vízterület bemutatása
Vízterület: 100 m2
Átlagos vízoszlop: 1 m
Víztérfogat: 100 m3
Vízterület előkészítésének főbb lépései
•

vízminőség vizsgálata

•

üledékmentesítés

•

térfogatszámítás

•

telepítési terv elkészítése

A kihelyezés elvégzésének általános követelményei a következők:
• A kihelyezés munkája gyors rövid időtartamú legyen
• A kihelyezés munka folyamatára a szállítás alatt is a kíméletes, gondos, körültekintő
bánásmód, a szervezettség legyen jellemző.
• Kihelyezni csak teljesen egészséges kihelyezési anyagot szabad.
• A népesítési irányszámokat nem szabad túllépni.
• A kihelyezést általában április 15-ig be kell fejezni.
Ajánlott népesítési szerkezet polikultúrás nevelés esetén étkezési hal előállítási célra
Ponty
2 nyaras

		

9-20 db/100m3

3-12kg össztmeg

megmaradás:90%
lehalászáskor várható hozam: 25-55kg
Fehér busa

3-5 db/100m3

6-10kg

megmaradás:95%
lehalászáskor várható hozam:30-50kg
Amur
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7-15 db/100m3

1.5-3kg

			

megmaradás:80%
lehalászáskor várható hozam:15-18kg
Aranykárász

1.5-2.5kg/100m3

megmaradás:65%
lehalászáskor várható hozam:5-8kg
Ragadozó

0.5-1.5kg/100m3

megmaradás:90%
lehalászáskor várható hozam:2-7kg
Összes számított hozam ideális esetben: 77-130kg/100m2 tófelület
Várható halbeszerzési költségek - 2012-2013
A hal beszerzési költsége igen eltérő lehet, így változhat a termelő területek elhelyezkedésétől
és minőségétől, továbbá a piac éppen aktuális helyzetétől és a vásárolni kívánt hal mennyiségétől is. A továbbiakban ezért megközelítő értékeket közlünk, kétnyaras, közvetlenül a termelőtől
vásárolt halak esetében.
Ponty 700-800,- Ft+Áfa/kg
Amur 700-800,- Ft+Áfa/kg
Busa 350-500,- Ft+Áfa/kg
Aranykárász 800-1200 Ft+Áfa/kg
Szürkeharcsa 2500-3500 Ft+Áfa/kg
Csuka 1500-2000 Ft+Áfa/kg
A haltakarmányozás főbb kritériumai
• A tenyésztési célnak megfelelő beltartalmi értékű takarmány kiválasztása
• A takarmány felvétel napi rendszerességgel történő ellenőrzése (etetőtálca, kutatószák)
• Étvágy szerint etethető takarmány adag meghatározása (1-3 test tömeg %)
• Az etetőhelyek számának és elhelyezkedésének meghatározása.
• Az etetéseket mindig rendszeresen ugyanabban az időpontban, lehetőleg a reggeli
órákban végezzük el
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A halhús-termelés termelési alapjai
A tógazdasági termelés minden esetben megkívánja bizonyos alapvető erőforrások meglétét
(föld, halastó, állat, befektetett eszköz, forgóeszköz, munkaerő stb.). Ezen erőforrások egy része objektív, míg más része szubjektív jellegű ráfordításként is értelmezhető. A halászatban
tipikusan objektív ráfordítás a halastó, a víz, az ivadék és szubjektívnek tekinthető a takarmány
és a trágya a szakmai hozzáértésen túl, de pl. a helyes népesítési arány megválasztása már szubjektív jellegű ráfordításnak minősül.

A tógazdaságok üzemelési jellemzői
A tógazdaságok üzemformáit a következő szempontok szerint különíthetjük el egymástól:

A tóterület nagysága szerint megkülönböztetünk kis-, közép-, és nagy tógazdasági üzemet. A
kisüzemet kb. 30 ha-ig, a közepes üzemet kb. 30 - 300 ha-ig és a nagy üzemet 300 ha felett
számítjuk. A kis- és közepes nagyságú tógazdaságokra általában jellemző, hogy részüzeműek
és beilleszkednek az egyéb mezőgazdasági tevékenységek rendszerébe (pl. a mezőgazdasági
üzemen belül csak egy ágazat a halászat). A nagy tógazdaságokat rendszerint önálló halászati
üzemegység formájában szervezik, ahol ennek a speciális üzemágnak a különleges termelési
követelményei könnyebben megvalósíthatók.
Az üzemelés teljessége alapján elkülöníthetünk teljes és részüzemű tógazdaságot. A jelentősebb magyar halgazdaságok üzemi formájára általában jellemző, hogy a tógazdaságok zöme
teljes üzemű tógazdaság. Ez azt jelenti, hogy a haltenyésztéssel az ivadékneveléstől a piaci hal
előállításáig foglalkoznak. A részüzemű tógazdaságokat főleg az elszórt kisebb méretű tavak
alkotják, ahol rendszerint hiányoznak a termelés teljes műszaki, agronómiai adottságai. A kisebb és közepes méretű üzemek - a vegyes profilú szövetkezetek tógazdaságainak jelentős része
- általában részüzemek. Ennek megfelelően csak ivadékneveléssel, vagy csak piaci hal előállításával foglalkoznak. Előbbi esetben az ivadékot a tenyészidőszak végén értékesítik, utóbbi
esetben vásárolt ivadékot nevelnek piaci hallá.
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A tenyésztés (árutermelés) időtartama alapján megkülönböztethetünk két- és hároméves üzemű
tógazdaságot. Az eltérés a két üzemelési mód között lényegében az, hogy az egyikben a ponty
kétéves, a másikban pedig hároméves korában fejlődik piaci áruvá. Azt, hogy melyik üzemformát célszerű választani mindig a helyi adottságok és gazdasági körülmények döntik el.
A népesítési mód szerint megkülönböztetünk egységes (tiszta), vegyes és kombinált népesítésű
üzemet. Tiszta népesítés esetén adott halfaj azonos korú és egyenlő nagyságú egyedeit, míg vegyes népesítés esetén adott halfaj, különböző korosztályait és eltérő nagyságú egyedeit vegyesen helyezzük ki a tóba. Kombinált népesítéskor egy tóban több halfaj azonos, vagy különböző
korosztályai élnek együtt. Általában kombinált népesítéssel használható ki a tó termőképessége
a legjobban.
A termelési mód alapján a halastavak lehetnek kizárólag a halhús termelésére orientáltak, amikor azok évről évre folyamatosan termelik a halat, és lehetnek váltóüzeműek, amikor ez a
folytonosság megszakad. Ez utóbbi esetben, a tófenék megfelelő kiszárítása után különböző takarmánynövényeket, esetleg rizst termesztenek. A ún. száraz hasznosítást követően a halhúshozamok jelentős javulást mutatnak, elsősorban a megnövekedett természetes termőképességnek
köszönhetően. A növénytermesztéssel történő hasznosítás esetén jelentős tápanyag-utánpótlással (trágyázással) kapcsolatos költség is megtakarítható.

Szervezeti keretek
A magyar halászati ágazat mezőgazdaságunk egyik sikerágazata volt az elmúlt harminc évben.
A politikai rendszerváltás után az ágazat átstrukturálódott, megváltoztak a tulajdonviszonyok,
a meglévő tavak egy részén felhagytak a halászattal és sok helyütt alapvető változások következtek be a gazdálkodás mikéntjében is. A termelő alapok sok helyütt leromlottak, az országos
átlaghozamok csökkentek, a tartalékok felélése folyt, ugyanakkor kiugróan sikeresen gazdálkodókkal is találkozhatunk.
A halászati ágazat termelői a következő vállalkozási, illetve szervezeti formákba sorolhatók be:
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Általánosságban megállapítható, hogy a vállalkozási forma alapvetően nem befolyásolja a gazdálkodás színvonalát (kivéve támogatások hatását) annak ellenére, hogy eltérés tapasztalható az
egyes szektorok között. A szövetkezeti halászat külön is említést érdemel, mivel ez térségünkre
a maga formájában szinte egyedülállóan jellemző. A szövetkezeti halászat két egymástól eltérő
szövetkezeti típusban jelentkezik, mint tisztaprofilú halászati szövetkezet és vegyesprofilú mezőgazdasági szövetkezet. A magyar halászati szövetkezeti mozgalomnak nagymúltú hagyományai vannak. Az 1888-ban kiadott halászati törvény alapján halászati társulatok szerveződtek,
majd 1945-ben és 1946-ban a társulatok területein halászati bérlőszövetkezetek alakultak. A
bérlőszövetkezeteket tekintjük a mai halászati szövetkezetek jogelődjeinek. A halászati szövetkezetek főleg a nagyobb folyók menti történelmi halásztelepülések (Tokaj, Baja, Szekszárd,
Győr, stb.) környékén alakultak ki. Kezdetben a gazdálkodási tevékenységüket a természetes
vizek viszonylag gazdag halállományára alapozták, de napjainkban már nagyüzemi keretek
között három, egymástól jellegében elkülönülő területen folyik a termelés: tógazdasági haltenyésztés, zártvízi halgazdálkodás és természetesvízi azaz szabadvízi halászat.
A halászattal foglalkozó szövetkezetek többségében saját termelésű takarmánybázis áll rendelkezésre, valamint a vegyes profilú gazdálkodás esetében a „többlábon állás” biztosíték a
nehezebb időszakokra. Sok általános célú szövetkezet esetében a halászati ágazat megléte és
kedvező jövedelempozíciója tette lehetővé a túlélést a kilencvenes évek első felében.
A hal-termékplya szereplőit a Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) és a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) tömöríti, melyek a magyar
halászat ágazati, szakmai érdekképviseleti szervezetei.

Befektetett eszközök, álló alapok
A halászatban az összes befektetett eszközértéknek mintegy 75-85%-át a halastó és az ehhez
kapcsolódó létesítmények értéke adja. Az egyéb befektetett eszközök, mint az épületek (takarmánytárolók, szociális épületek, keltetőház, stb.), gépek, szállítóeszközök, stb. relatív részesedése értékben nem túl jelentős, de létesítésük, karbantartásuk mégis sok esetben szűk keresztmetszetet jelent a gazdaságok számára. Mivel befektetett eszközértéknek legnagyobb része a
halastó értéke - és mivel a hazai haltermelés mintegy 80%-a is a halastavakból származik -,
ezért kiemelten ezzel a területtel kívánunk foglalkozni.
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A hazai édesvízi haltermelés több évszázados múltra tekint vissza. Szinte minden halászattal
foglalkozó szakkönyv megemlíti a tatai Öreg-tavat, amely még a középkorban létesült, valamint az Eszterházy birtokon Komárom megyében épült ma már 250 évesnél is idősebb halastavakat. Ezek a tavak nevezhetők a mai értelmezés szerint az első haltermelő bázisoknak.
A hazai halastavak klasszikus felosztási rendje szerint, a rendelkezésre álló tóterületet ivadéknevelésre, növendéknevelésre és étkezési halnevelésre (piaci halnevelés) osztható fel. Az általános üzemi felosztási elv szerint, egy komplex tógazdaságban a rendelkezésre álló terület
mintegy 70%-át étkezési haltermelésre, 20-25%-át nyújtásra használnak, és a maradék 5-10%ot az ivadéknevelés, illetve tároló és teleltető tavak területe adja.
A működő halastavak területe, műszaki állapota és az alkalmazott technológia alapvetően meghatározza a haltermelés, illetve a hazai ellátás helyzetét. A legutolsó átfogó felmérés szerint
(GARÁDI, 1995) A halastó művelési ágként nyilvántartott terület közel 40%-a teljesen degradálódott, feltétlen rekonstrukcióra, esetleg kivonásra szorul, míg 30%-án csökkent színvonalú
termelés folytatható és csak a maradék 30% minősíthető megfelelő kultúrállapotúnak. A tavak
kultúrállapotának vizsgálata során kiderült, hogy a hazai halastavak 67%-a belső halággyal,
16%-a külső halággyal, és 17%-uk központi, vagy egyéb lehalászó rendszerrel rendelkezik. A
halágyak állapotára jellemző, hogy mintegy 73%-uk részben feliszapolódott, 22,5%-uk teljesen
feliszapolódott és csak a 4,5%-uk tekinthető megfelelő állapotúnak. A tófenék feliszapolódása
igen nagy mértékű, azaz több mint fél méteres az iszap a tavak 29%-án, és a tóterületünknek
mindössze 18%-a az, ahol az iszap vastagság 20 cm alatti. A tavaink 63%-a teljesen lehalászható, a maradék 37% viszont csak részlegesen. A tóegységek gépesítettségéről elmondhatjuk,
hogy közel 55%-uk esetében egyaránt nem kielégítő színvonalban és mennyiségben sem. Ezek
alapján kijelenthetjük, hogy a hazai halastavak rekonstrukciójára és létesítésére szükség van,
melyet támogatnia szükséges.
A halastó létesítés minimum 40-50 évre teremti meg a termelés alapvető feltételét, így nagy
körültekintéssel kell eljárni a beruházási döntés meghozatalakor, a termelés műszaki, ökológiai
szempontjait figyelembe véve, és mindezek mellet talán az egyik legfontosabb tényező az elfogadható bekerülési költség kialakítása. A beruházási költségének nagysága több tényezőtől is
függ, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:
-t erepadottságok, a megmozgatandó föld mennyisége;
- a halastó típusa (körtöltéses, völgyzárógátas, stb.);
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- a halastó mérete (minél nagyobb, annál kisebbek a fajlagos költségek);
- a kiegészítő, kiszolgáló berendezések, csatornák, műtárgyak mennyisége, típusa;
-a kivitelezés módja (saját vagy idegen);
- egyéb tényezők.
Amint látható nagyon sok tényező befolyásolja a bekerülési költségeket, így egy hektár síkvidéki körtöltéses halastó létesítésének költsége (zöldmezős beruházásként, műtárgyakkal együtt
a föld árát is belevéve) nagy szórást mutat: kb. 4,5-5,5 millió Ft (2010). Völgyzárógátas tavak
létesítése esetében azonban az egy hektárra vetített beruházási költségek akár harmadára is
csökkenhetnek. A beruházáskor feltétlenül mérlegelni kell mind az ökológiai, mind az ökonómiai és műszaki tényezőket, melyek a következők:
- Megoldható-e a környezet károsítása nélkül az üzemeltetés, vízelvezetés?
- Milyen termelési szakaszt szolgáló tavakat kívánunk létesíteni?
- Van-e lehetőség takarmány termesztésére a tórendszer közelében?
- Milyen messze van a potenciális piacoktól?
- Nem ütközik-e hatósági engedélyekbe a létesítés?
- Saját és idegen tőke megléte, aránya, megtérülése és ezek fedezete.
- Megfelelő-e a talaj minősége, víztartóképessége?
- Rendelkezésre áll-e a közelben elegendő, jó minőségű víz?
- A terepviszonyok milyen építési módot tesznek lehetővé?
A halastó létesítés egy összetett, komplex szemléletmódot igénylő beruházás, amely hosszú
évekre meghatározza az adott területen a gazdálkodás módját és egyben drasztikus beavatkozás
az ott lévő, hosszú idő alatt kialakult ökoszisztémába.
A halastavak alapvetően a halhústermelést szolgálják, de időnként szántóföldi növénytermesztést is folytathatunk rajta. Ekkor, mint termőföldet kell figyelembe venni az értékelés során. A
tógazdasági termelés bizonyos takarmánytermő-terület lekötéssel is bír, abban az esetben, ha
a saját takarmánybázisra alapozzuk a termelést. A szükséges fajlagos takarmánytermő-terület
természetesen sok tényezőtől függ (pl. hozamok, takarmány-felhasználás, évjárat, a termőföld
minősége, stb.), de általánosságban elmondható, hogy egy hektár halastóterület éves takarmányszükségletét átlagosan kb. 0,3-0,4 ha átlagos minőségű (20-22 AK)szántóföldi területről
tudjuk megbízhatóan biztosítani.
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Ha halászati gazdálkodásba szeretnénk fogni és nem áll rendelkezésünkre saját halastó, akkor
kézenfekvő megoldásként jelentkezik a vásárlás vagy a bérlet. Napjainkra azonban jellemző,
hogy a meglévő halastavak nem igazán cserélnek gazdát - kivéve az állami tulajdonban lévő
tavak privatizációját -, senki sem akarja eladni őket, így erre a speciális ingatlanpiacra a stagnálás a jellemző. Bérlet esetében a bérleti díj jelenleg (2007) 35-50 ezer Ft/ha érték között alakul.
A bérleti szerződést tanácsos több évre előre kötni. A bérleti díj fizetését érdemes a bevételek
időpontjához igazítani, mivel azok nem folyamatosan jelentkeznek.

Forgóeszközök, forgó alapok
A forgóeszközök közül ki kell emelni az állatállomány szerepét, mivel azok közül a tenyészállatok a jelenlegi számviteli szabályoknak megfelelően a befektetett eszközök közé tartoznak.
Ez a megkülönböztetés a legtöbb állattenyésztési ágazatban nagy jelentőséggel bír, azonban a
halászatban a relatíve kis értékű (pénzérték) tenyészállatok miatt ennek szerepe elhanyagolható.
A tógazdasági termelésben a forgóeszköz igény az összes eszközszükséglet 25-70%-át is kiteheti. A halászatban tipikusan megjelenő forgóeszközök a következők: víz, energia; trágya;
takarmány; mész, gyógyszerek; fogyóeszközök (háló, gumiruha, kosarak, stb.); tenyészhal és
hízlalási alapanyag.

Munkaerő, humán erőforrás
A halastavi haltermelés munkaerő gazdálkodásának sajátosságai - mely részben azonos az általános mezőgazdasági sajátosságokkal - a következőkben foglalhatók össze:
- természethez kötött, térben kiterjedt, időjárásnak kitett;
- az év egyes időszakaiban eltérő a munkaerő igény;
- fokozott a balesetveszély;
- a konkrét munkavégzés és az eredmény időben elválik egymástól;
- a munkavégzés során rendszeresen változó feladatok;
- a szakképzett (szakmunkás) munkaerő állomány kiöregedő;
- a halakról bizonyos információk csak közvetett úton nyerhetők és ezek ismerete nagy tapasztalatot igényel;
- a halásznak egyben vagyonőrként is kell tevékenykedni, mivel az ágazatra különösen jellemzőek a vagyonvédelmi problémák.
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A tógazdasági haltermelésre jellemző, hogy fajlagosan közepes a munkaerő szükséglete és így
az élőmunka-hatékonysági mutatók a többi ágazathoz viszonyítva viszonylag kedvezően alakulnak. Az elvégzendő munkák jelentős része idényszerűen (tavaszi és őszi csúcs) jelentkezik,
így munkacsúcsokat okoznak. Ezek áthidalására általánosan elfogadott az idényjellegű foglalkoztatás, mely díjazása általában „vacsora halban”, vagyis termékben történik. A tógazdasági
gyakorlatban különösen az őszi lehalászások idején gyakori az állandó dolgozói létszám feletti
foglalkoztatás, mely szinte kizárólag fizikai, azaz segédmunkát jelent. Az állandó foglalkoztatottak létszámát célszerű úgy beállítani, hogy esetleg nyújtott műszak alkalmazásával a tavaszi
csúcsidőszak munkaerő-szükséglete fedezhető legyen. A lehalászási kampány időszakára, érdemes napokra lebontott munkaerő mérleget készíteni, amiben tavanként, illetve tóegységenként szerepeltethetjük a munkaerő szükségletet és fedezetet és az ezek különbségéből számított
egyenleget. Amennyiben az egyenleg negatív okszerű munkaszervezéssel, vagy plusz munkaerő létszám bevonással korrigálhatunk. A táblázatban az őszi lehalászás átlagos munkaerő
igényére vonatkozóan mutatunk be jellemző irányszámokat.

Forrás: LAJKÓ I – HORVÁTH L. 1994

A megtermelt hal hús mennyisége függ :
- a termő terület (tó) nagyságától
- a vízmélységtől
- a növényzettel való borítottságtól
- a víz kémiai összetevőitől
- a tenyészteni kívánt halfajok összetételétől
- a tenyésztési technológiától

A sikeresen megtermelt halak mennyisége szerint két részre kell osztanunk a végtermék
felhasználási lehetőségeit.
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- A 100-150 kg halhús termelésre alkalmas kerti tavak termése.(önellátó)
- A minimum 1 ha területű tavak termése , mely meghaladhatja az 1500 kg /év halhús hozamot.
(kisüzemi)

Önellátó termelés
A 100 m3 térfogatú tavakban megtermelt halhús mennyisége a családi gazdaságok gazdaságosság javító tényezője lehet.A 100-150 kg hal termés biztosítja a család évi étkezési hal szükségletét, még abban az esetben is ha a csapadék víz tárolására szolgáló tó több szomszédos
családi gazdaság vizét tárolja. Abban az esetben ha három szomszédos család , azaz 10-12 fő
élelmezésére fordítják a képződött halat akkor is a magyar éves halfogyasztási átlag jelentős
mértékű növelését érhetjük el.
Amennyiben a termést nem szakaszosan halásszák vagy horgásszák ki, hanem a tó időszakos
leürítése kapcsán (öntözés, tüzi víz felhasználás, karbantartás)egyszerre kerül kézbe a teljes
zsákmány, akkor gondoskodni kell az időszakos tárolásról vagy az azonnali értékesítésről.
A magán gazdaságok különféle vállalkozási formában működnek és értékesítési tevékenységet
folytatnak.Némi előzetes piackutatás elvégzése után a fent említett mennyiségű hal könnyedén
értékesíthető .
Természetesen, lehetőség szerint figyelembe kell venni a magyar fogyasztói szokásokat,ami
indokoltá teszi a teljes lehalászat időpontját a karácsony és húsvét előtti időszakra helyezni.

Kisüzemi termelés
Az 1 hektáros vagy annál nagyobb kisüzemek haltermelése már nagyobb mértékű annál, hogy
azt a család, vagy társulások esetén családok önélelmezés céljára teljes mértékben felhasználják.
A hektáronként megtermelt 1500-2000 kg hal mennyisége azonban még nem ad alapot akár egy
kis halbolt üzemeltetésére.
A mellékelt lista alapján, mely tartalmazza az országban haltenyésztői munkát végző cégek
névsorát és elérhetőségét, javasolhatjuk hogy a közelben tevékenykedő haltenyésztőkkel ös�szefogva juttassák a kisüzemi árukészletet a fogyasztói asztalokra.
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Természetesen, a közvetett értékesítés egy alacsony eladási árat fog eredményezni.
A kisüzemi termelőnek lehetősége van, azonban akár egy őstermelői engedély kiváltásával saját erőből a fogyasztók asztalára juttassa termékét. Ebben a rendszerben nagy szerepe van az
országszerte működő őstermelői piacoknak. A piacokra jutás szabájainak betartása valamint az
állatvédelmi és élelmezés egészségügyi előírások maradéktalan teljesítése, a termelőnek többlet kiadást jelent.
Mégis, ebben az esetben számításaink szerint magasabb eladási ár mellett, a termelő nagyobb
profitra tehet szert.
Az említett lehetőségek abban az esetben realizálódhatnak ha a vállalkozó, önkormányzati tulajdonban vagy kistérségi kezelésben lévő vízterületek, teljesen lehalászhatók, és a termelés
biztonsággal kivitelezhető.
Az esetek többségében azonban a hasznosított vízterületek lefolyástalan területeken helyezkednek el, ahol a teljes lehalászat kivitelezhetetlen. A ritkító halászat módszerének alkalmazásával
ezeket a tavakat is termelési egyensúlyban lehet tartani, valamint alkalmanként értékesíthető
mennyiségű halhoz juthat a vízkezelő.
Azonban a teljes lehalászat hiánya miatt, az egymást követő termelési ciklusokból bennmaradó
halak, egy vegyes méretű halállományt hoznak létre.
Ebben az esetben a kialakult halállomány egy része a sporthorgászok számára vonzó méretűre
gyarapodik. Ekkor valósítható meg a tenyészidőszakban párhuzamosan megvalósított halnevelés és horgásztatás. A napijegyes horgásztatás helyi szabályozási rendszerrel rendelkezhet ,
amely a magasabb piaci értékkel rendelkező nagytestű halak megóvására kötelezheti a horgászokat.
A tenyész időszakban így a termelő, folyamatos árbevételt realizálhat a napi jegyek forgalmazásából, valamint a horgászok által megvásárolt étkezési méretű halak eladásából.
A tél beálltával a horgászati igény is csökken, viszont a karácsony közeledtével az étkezési
halak utáni igény megnő.
Az egész éven át helyesen végzett haltenyésztői munka eredményeként a tóban még tetemes
mennyiségű eladható méretű hal található. Az ebben az időszakban nagyvízen elvégzett kerítőhálós halászat során, csaknem a teljes halállomány kifogható.
A halak ebben az időszakban ugyanis a tó legmélyebb területeit keresik fel a téli vermelés miatt.
A halak anyagcseréje és mozgása is lelassul ezért könnyebben keríthetők hálóba.
Az így fogott halak , válogatás és esetleges kezelés (lásd:fürdetések) után értékesítésre bocsájt90

hatók.

A tavak létesítésével kapcsolatos jogszabályi háttér
314/2005 (XII. 25.) Kormányrendelet - A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
A rendelet meghatározza a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást megelőző engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges előfeltételeket. A mennyiben természetvédelmi oltalom alatt áll
a tó létesítéssel érinteni kívánt terület, akkor hatásvizsgálat köteles. A hatásvizsgálati eljárás
megelőzi a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást.
- 1995. évi LVII. Törvény – A vízgazdálkodásról – általános előírásokat tartalmaz.
- 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
- 18/1996. (VI. 13.) - KHVM rendelet - A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
- 147/2010 (IV. 29.) Kormányrendelet - A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
(25. pont Öntözés, 26. pont Tavak) Alapvetően a fogalom meghatározást, illetve a tervezés, a
létesítés általános szabályait tartalmazza.
220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet - A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet - A felszín alatti vizek védelméről.
Meglévő bányató ilyen jellegű hasznosításával (öntözés, halnevelés/horgászat) kapcsolatosan a
239/2000 (XII. 23.) Kormányrendelet – A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és
kötelezettségekről. A jogszabály alapvetően a már meglévő és bányabezárási engedéllyel, illetve elvégzett tájrendezéssel érintett tavakra vonatkozik. Ha a meglévő bányató a majdani funkcióval kapcsolatosan átalakításra szorul, akkor vízjogi létesítési engedély köteles az átalakítás.
Tavak vonatkozásában általános elvként leszögezhető, hogy annak vízpótlását felszíni vízből
kell megoldani. Különbség van a horgásztó és a halastó között, hiszen utóbbi iparszerű haltenyésztést biztosít és számos kritériumnak meg kell felelnie (vízfeltöltést és - lecsapolást biztosító, a gazdálkodás során teljesen lecsapolható, vízterület, amely érvényes vízjogi üzemeltetési
engedéllyel rendelkezik, és haltenyésztési célokra szolgál.
Tavak tervezésénél, melyet az adott tervezési tevékenységre jogosult tervező végezhet a vízpótlás mellett a párolgási, és egyéb veszteségeket is a meg kell határozni. A tervezés keretein
91

belül a vonatkozó jogszabály szerint kell elkészíteni a tervdokumentáció és rendkívül lényeges a tervezett tó vízpótlását biztosítani szándékozott víz minőségi vizsgálata is, tehát annak
eldöntése, hogy a víz ilyen célkora alkalmas-e egyáltalán. Figyelembe kell venni a környező
területek érzékenységét, az ott már meglévő, vagy távlatilag tervezett ivóvízbázisokat, stb. A tó
tervezésével érintett terület művelésből történő kivonásáról is gondoskodni kell.
Az elkészült létesítményre meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedélyt, és ennek a beadandó
dokumentációnak a részét képezi a tó üzemeltetési utasítása és sok más mellett a lapvízmérce
elhelyezése és észlelése, valamint a Hatóság által előírt vízvizsgálatok elvégzése és benyújtása.
Összefoglalásul elmondható, hogy a tervezett tó létesítése többlépcsős engedélyezési eljárásban történik és ezzel kapcsolatosan számos érvényes jogszabályi, előírást kell betartani, melyek
esetleges menetközbeni változását sem lehet kizárni. A tervezett tó vonatkozásában több kulcsfontosságú elem vagy, így a felhasználni tervezett vízkészlet mennyiségi és minőségi oldala
is. Mindez igen gondos előkészítést és tervezést igényel Mindezért javasolható, a területileg
illetékes I. fokú Zöldhatóság (Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség),
valamint a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság (mint a felszíni vízfolyás, vagy felszín alatti
vízkészlet) vagyonkezelőjének előzetes, tehát már a tervezést megelőzően történő megkeresése.

Magyarország haltermelő szervezeteinek térképe
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Tanyató program szaktanácsadása
Tanyatavak Szaktanácsadási központja

2013 május 22.-én megnyitja kapuit a Tanyató Program tanácsadói központja, több neves intézmény és vállalkozás összefogásával. A központban gyakorlati mintaterületek és eszközök
bemutatása mellett kiadványokkal, szakmai anyagokkal, bemutatókkal várják az érdeklődőket.
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

Együttműködés bemutatása
Együttműködő felek:
Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ
Székhely:

2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

Alapító okirat szám: KGF/1438-2/2011.
Államháztartási azonosító:

297213

Statisztikai szám:			
Adószám:

15779942-7219-312-13

15779942-2-13
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Képviseli:

Dr. Szalay István Igazgató

SZIE Halgazdálkodási Tanszék
Székhely:

2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Alapítói okirat szám: 107129-1/2011
ÁHT azonosító: 		

230210

OKM azonosító: 		

FI69207

Adószáma:

15329767-2-13

Képviseli:		

Dr. Gyuricza Csaba Dékán és

		

Dr. Urbányi Béla Tanszékvezető

Aranyponty Zrt.
Székhely:

2440 Százhalombatta, Arany J. u. 7. fsz. 1.

Tel/Fax:

(23) 354-764

Cégjegyzékszám:

13-10-040685

Képviseli:

Lévai Ferenc – Vezérigazgató

e-mail:

info@aranyponty.hu,

Iszapfaló Kft.
Székhely:

2100 Gödöllő, Ősz utca 20.

Cégjegyzékszám:

13-09-110539

Adószáma:

13844549-2-13

Képviseli:

Kovásznai Szász Béla - Ügyvezető igazgató

mail: 		

info@iszapfalo.hu

a továbbiakban: „Iszapfaló Kft.”,
PREAMBULUM
A Felek jelen együttműködési megállapodást annak érdekében hozzák létre, hogy azzal elősegítsék a korábban megfogalmazott közös stratégiai céljaik megvalósulását, kiemelten egy
„Halászati Génmegőrzési, Képzési és Kutató Központ” kialakítását a KÁTKI bázisán. A Felek
megállapodnak abban, hogy – figyelemmel a mindenkor hatályos intézményi akkreditációról,
felnőttképzésről, termelői szaktanácsadásról szóló jogszabályokra és belső szabályzatokra, va-
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lamint a Felek alapító okiratában, illetőleg társasági szerződésében, illetőleg a KÁTKI és az
Aranyponty Zrt. és a KÁTKI és az Iszapfaló Kft. között létrejött, szakmai együttműködést és
ingatlanhasználatot is szabályozó bérleti szerződésekben foglalt rendelkezésekre – kölcsönösen
segítik egymás képzési, szaktanácsadási és tudományos kutatási feladatait a halászat, halgazdálkodás és halszaporítás területén.
A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a magyar haszonhal-fajok kutatásában,
génmegőrzésében, szervezett tenyésztésében és szaporításában, a halászati felnőttképzésben,
szaktanácsadásban, a magyarországi vizes élőhelyek rehabilitációjában, a „Tanyató program”ban, és mindazon területeken, amelyeken a szakmai együttműködés kölcsönös előnyeit ki lehet
használni. Megosztják egymással a közép- és felsőfokú szakképzéssel, az alap- és mesterképzéssel, továbbá a szakirányú továbbképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos tapasztalataikat
és módszertani ismereteiket. Fentiek keretében kiemelt együttműködési terület a KÁTKI vagyonkezelésében lévő Gödöllő-Isaszegi Tórendszer szakirányú hasznosítása, rehabilitációja,
vízkormányzása, térségfejlesztése és a génbanki-génmegőrzési-tenyésztési tevékenységbe való
bevonása szakmai, demonstrációs és turisztikai fejlesztési céllal.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS JELLEGE
A Felek kijelentik, hogy jelen együttműködési megállapodás keret jellegű, általános felhatalmazást tartalmaz arra nézve, hogy a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott területek
bármelyikén a Felek együttes, összehangolt munkájával a jelen együttműködési megállapodás
1. pontjában megfogalmazott célt minél hathatósabban elérjék. A Felek megállapodnak abban,
hogy amennyiben a konkrét együttműködés a jelen megállapodásban nem rendezett, de annak
tárgya indokolja és a Felek abban egyetértenek, a konkrét együttműködés részleteit külön szerződésekben részletezik.
A Felek kijelentik, hogy jelen együttműködési megállapodás megkötésével egyik fél sincs elzárva attól, hogy jelen megállapodás tárgykörében mással hasonló tartalmú – jelen együttműködési megállapodás céljait és érdekeit nem sértő – megállapodást kössön.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI HATÁLYA, IDŐTARTAMA
Az együttműködési megállapodás a Felek képviseletére jogosult személyek aláírását követően
lép hatályba.
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Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre jön létre.

Halászati Génmegőrzési, Képzési és Kutató Központ
A tavakon az alábbi tevékenységek kialakítását és demonstrációját tervezzük:
•

Génmegőrzési céllal három tavat üzemeltetünk, ahol a magyar halfauna kerül telepítés-

re; ezek a K1, K2, K3, valamint a Ruca tó, amely egyben a Központ régi halászati módszereket
bemutató-oktató tava is lesz.
•

A génmegőrzési munkába (szaporítás, horgásztatás, kísérletek stb.) több kisebb T jelű

teleltető tavat, valamint a 7a, 7b, 7c, 7d jelű tavakat vonjuk be.
•

Multifunkcionális tanyatóként a 4-es tó kerül kialakításra, ahol demonstrációs és kísér-

leti jelleggel víziszárnyas és haltenyésztési programokat demonstrálhatunk.
•

Zárt víziszárnyas fürösztő csatorna, amely a tenyésztés és tartástechnológiába fenntart-

ható módon bevonható. Rajta bemutatásra kerül egy zeolitos és egy gyökérzónás szűrő rendszer
kombinációja.
•

Vizes élőhely rehabilitációt demonstráló tavakként kerülnek bemutatásra az úgyneve-

zett Nutriás tó és a 2d tó.
•

A halászati és kereskedelmi tevékenység demonstrálását a T jelű tavakon tudjuk bemu-

tatni.
•

Őshonos halfauna fenntartása, vizes élőhely rehabilitáció, TDM (Turisztikai Desztináció

Menedzsment) turizmus fejlesztés stb. a tórendszer összes tagján.
•

Kutatási programok helyszíneként a témáktól függően az összes tó bevonásra kerülhet,

kivéve a Génmegőrzési bázist.
Tervezett kiemelt kutatási területek:
•

Élőhely rehabilitáció,

•

Őshonos és már behozott halfajok gazdasági és tenyésztési kísérletei,

•

Halastavak vízbázisának fenntartható üzemeltetése, iszap és szerves anyag eltávolítása

mechanikai és biológiai úton,
•

Ökológiai víziszárnyas tartás, multifunkcionális tóhasználat.

A Központ területén bemutatható, vagy még kialakításra váró helyszínek:
•
96

haltenyésztési, halászati oktató és -demonstrációs terem (keltetők, eszközök, poszterek

stb.),
•

biológiai és mechanikus iszapmentesítési és tó rehabilitációs oktató terem,

•

halfeldolgozó és hal-lé üzem,

•

halászati vizsgálati és kutató labor (demonstrációs, és az itt folyó tevékenység támoga-

tására),
•

Ökológiai víziszárnyas telep

•

KÁTKI fogadó és látogatói központ.

Kutatási területek
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Alapismeretek
A víz
A víz nem más, mint a hidrogénnek oxigénnel alkotott vegyülete (H2O). A szerves élet és
általában a mindennapi emberi élet a köznapi emberi, társadalmi szükségletek kielégítésének
nélkülözhetetlen eleme. Tiszta állapotában színtelen, szagtalan, íztelen, semleges vegyhatású
folyadék. Légköri nyomáson 0°C alatt szilárd (jég), 0–100°C intervallumban cseppfolyós (tulajdonképpeni víz) és 100°C-nál magasabb hőmérsékleten légnemű (gőz). Sűrűsége cseppfolyós állapotban +4°C-on a legnagyobb. Szilárd halmazállapotban térfogata kb. 8%-kal nagyobb, emiatt a jég a víz felszínén úszik. Természetbeni előfordulási formái a légköri, a felszíni
(folyók, tavak, tengerek) és felszín alatti (talaj-, mélységi, karszt-) vizek. Minősége szerint
lehet édes és sós, kemény vagy lágy, tiszta vagy szennyezett.

Magyarország felszíni vizei
Magyarország is a csapadékvíz mennyiségét tekintve vízben szegény országok közé tartozik,
miután a természetes körforgásban kevesebb mint 1000 m3/fő/év csapadék jut az ország területére. Ugyanakkor az egy lakosra jutó átfolyó vízmennyiség értéke a világon hazánkban a
legnagyobb. Az ország felszíni vízkészletének több mint 90%-a határon túlról származik (ld.
következő ábra), vizeink alvízi jellegűek, így folyóink vízminőségét és mennyiségét nincs módunk szabályozni.
Hazánkba évente 122 km3 folyóvíz érkezik
a szomszédos országokból (ez a mennyiség a Balaton medrét 60-szor lenne képes
megtölteni), míg Magyarországról 130 km3
víz folyik tovább. A külföldi eredetű felszíni vízkészlet 67%-a a Duna, 20%-a a Tisza
és 13%-a a Dráva vízgyűjtőjéről érkezik. A
távozó vízkészlet 94%-a külföldi, és 6%-a
hazai eredetű. A vízfolyásokban a vizekkel
való gazdálkodás számára rendelkezésre
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álló természetes vízkészlet mértékadó értéke 75,2 milliárd m3/év. Miközben a vízkészleteink
egyelőre fedezni képesek az ország vízigényét, problémát jelent, hogy míg a vízkészletek kb.
85 százaléka a Duna és 15 százaléka a Tisza vízrendszeréhez kötődik, addig a felhasználásban
az igények 59 százaléka kötődik a Duna és 41 százaléka a Tisza vízrendszeréhez, így különösen
aszályos időszakokban a Tisza térségében vízellátási gondok jelentkezhetnek.

Halbiológiai alapismeretek
A hidrobiológia tudománya a vizi ökoszisztéma elemeinek egymásra gyakorolt hatásait vizsgálja. A vízben jelenlévő biotikus (biológiai) és abiotikus (fizikai és kémiai) elemekből felépülő
vizi ökoszisztéma, valamint biológiai körforgás egyensúlyi állapotának fenntartásához ismernünk kell annak építőelemeit.

A fizikai környezet elemei
• Fény

A biológiai körfolyamatok építői :
Termelő szervezetek

• Vízmozgás

• ciano baktériumok

• Hőmérséklet

•

algák

• magasabb rendű növényi szervezetek
Kémiai elemek
• A víz ionösszetétele

Lebontó szervezetek

• Nitrogén

• baktériumok

• Foszfor

• gombák

• Szénformák
• Oldott oxigén

Fogyasztó szervezetek

• Szén-dioxid

• egysejtűek

• Kénhidrogén

• kerekesférgek

• Metán

• alsórendű rákok

• Ammónia

• rovarok
• halak
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A víz fizikai sajátosságai
A tiszta víz (H2O) színtelen, szagtalan, átlátszó, nagy tömegben kékes színű folyadék. A csapadékvíz fizikai és kémiai szempontból gyakorlatilag tiszta, de a talajra érve azonban különböző
anyagokat (sók, szerves és szervetlen tápanyag, vegyszerek stb.) old fel. A vízben oldott és
egyéb módon jelen lévő anyagok a későbbiek során döntő mértékben meghatározzák az adott
víz használati értékét a halászat vonatkozásában is.
Átlátszóság
A víz egyik fontos tulajdonsága az átlátszóság, amely lehetővé teszi a fénynek –mint a vízi élet
legfontosabb energiaforrásának – a vizek mélyebb rétegeibe való behatolását. A víz színét és
átlátszóságát sok élő és élettelen anyag befolyásolja, amelyek a következők:
• A vízben oldott ásványi sók minősége és mennyisége
• a vízben oldott szervetlen anyagok mennyisége és minősége
• A vízben jelen lévő planktonok mennyisége és faji összetétele,
• téli időszakban a jég- és a hótakaró vastagsága
• szervetlen és szerves hordalék mennyisége
• a különböző típusú áramlások és a hullámzás erőssége
A kevésbé átlátszó víz mélyebb rétegeibe nem, vagy csak igen kevés fény jut. A fényhiány
gátolja a növényi fotoszintézist, aminek következtében csökken a szervesanyag és oxigéntermelés.
Hőmérséklet
A víz hőmérsékletét a legnagyobb mértékben a Napból sugárzás útján érkező hőenergia szabályozza. A hő a vízben hővezetés, sugárzás és hőáramlás útján terjed. A vízi élőszervezetek
testhőmérséklete nem állandó, hanem azt a környezetük, vagyis a víz határozza meg. Hideg
vízben a halak nem, vagy csak alig táplálkoznak. A vízhőmérséklet emelkedésével párhuzamosan a halak étvágya rohamosan nő. A hazai halaink többségének a hőmérsékleti optimuma
20-25 oC között van.
Vízben oldott anyagok
A természetben található víz minden esetben oldat és legtöbbször szuszpenzió is, amelyek meghatározzák a víz kémiai tulajdonságát is. Tehát a víz oldóképessége átmenetet képez a víz fizi100

kai és kémiai tulajdonságai között. A vízben oldott, vagy szuszpendált anyagok lehetnek gázok,
folyadékok, vagy szilárd anyagok.

Vízkémiai alapismeretek - Lefontosabb vízikémiai elemek a gyakorlatban
(ph) Hidrogén ion koncentráció
A ph mérés még a halak kihelyezése előtt elvégzendő feladat, hiszen általában a tenyésztett halaink nem tolerálják a túl savas vagy túl lúgos vizeket. Amennyiben szélsőséges adatot kapunk,
érdemes a szükséges beavatkozásokat még a telepítés előtt elvégezni, hiszen a telepítendő halakra gyakorolt stresszhatás negatívan befolyásolja a termelést.
ph érték 0-14-ig terjed. Az optimális érték 7. A tó élővilága számára a 6-8,5-ig kedvező.
A 7-14-ig lúgos kémhatásnak nevezzük. A 7-0 értékig savas kémhatásúnak nevezzük.
A mérés eszköze a lakmuszpapíros teszt, mely egyszerűen beszerezhető. A tesztcsík vízbemártása után a színskálán jól azonosítható a kémhatás.
A víz ph értéke napi szinten is változik, ennek egyik oka lehet a vízben élő algák nagy száma,
mely főként a reggeli órákban csökkenti a ph értékét, tehát savassá teszi a tavunkat. Mechanikai
szűréssel egyszerűen és gyorsan megoldható ez a probléma.
Semleges értékhez közeli vízminőségnél eredményes lehet a kalcium-karbonát vagy a nátriumbikarbonát használata, melyek puffer hatásuk révén kiküszöbölik a napi PH-ingadozást.
A 9 ph-érték fölé emelkedő vízben a halaink már veszélybe kerülnek.
A túlzott lúgosodás egyik leggyakoribb oka a betonos aljzatból kiázó mész (kalcium-hidroxid).
Az ilyen esetekben a tó teljes leürítése és az aljzat megtisztítása, fedő festékekkel történő borítása vezethet célra.
Ammónia
A tavunk vizében lévő kis koncentráció is veszélyes lehet a halaink számára. A ph méréssel
előre jelezhető az ammónia szint növekedése, mivel az emelkedő ph-érték utal az ammónia jelenlétére is. Leggyakoribb oka az ammónia szint növekedésnek a túl sok hal jelenléte a vízben
vagy az elszóródott és megromlott takarmány, esetleg a tavak aljzatán felhalmozódott szerves
üledék bomlása. Ezek eltávolításával sokat segíthetünk a kialakult állapoton.
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A hosszútávú megoldást mégis az ioncserélő anyagok, mint pl. a zeolit jelenthet. Kereskedelmi forgalomban kapható kristályos, illetve tömb formában. A szűrőben elhelyezett 50g/m3
mennyiségű zeolit kristály 1-2 nap alatt megtisztítja a vizet. Hosszú távú megoldást jelenthet a
zeolit tömb elhelyezése a tó aljzatán. Ezen nitrifikáló baktérium telepek alakulnak ki, amelyek
a zeolit által megkötött ammóniát táplálékul hasznosítják, ezáltal beindul a biofilter hatás.
Nitrit
Erősen mérgező anyag révén nagy hangsúlyt kell fektetni a nitrit vizsgálatára, valamint az ellene
való védekezésre. Sajátossága ennek a vegyületnek, hogy a vér hemoglobinjához csatlakozva
a sejtlégzést akadályozza. A vízben jelen lévő ammónia szinte biztos jele a nitrit jelenlétére is.
Teljes bizonyosságot mégis a kereskedelmi forgalomban beszerezhető nitrit-teszt adhat, ráadásul a mennyiséget is ellenőrizhetjük vele. Amennyiben a nitrit koncentráció már a toxikus értéket is eléri be kell avatkoznunk. Első lépésként a minden esetben eredményre vezető részleges
vízcserét javasoljuk. A fennmaradó nitrit koncentráció mértékéhez kiszámolt nátrium-kloridot
(jódmentes konyhasó) kell a vízbe oldanunk. Az adagolás mértéke 1 mg/l nitrit koncentrációnál
vízköbméterenként 20g konyhasó.
Kén-hidrogén
A fóliázott kerti tavakban illetve az újonnan épített tavakban nem kifejezetten jellemző, hiszen
itt a víz alatt (anaerob) bomló szerves üledék nem halmozódott föl. Amennyiben mégis szúrós,
záptojás szagot észlelünk biztosak lehetünk a kén-hidrogén gáz jelenlétében. Ilyen gázképződés
főként a nyári nagy melegben történik és a felszabadulása, valamint a vízbe oldódása a nyári
záporokat megelőző légnyomás eséskor következik be.
Védekezési módszer lehet az alapos vízszellőztetés, szerves üledék képződésének meggátlása valamint, eseti megoldásként a literenként 3-6 mg kálium-permanganát adagolása.

Oxigénhiány
A haltenyésztésre hasznosított víztestek legmeghatározóbb tényezője a vízben oldott oxigén,
melynek mennyisége sok tényezőtől függhet.
Néhány lehetséges magyarázat az alkalmankénti, vagy állandósult oxigénhiányos állapotra
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• A zöldalgák hiánya a vízben eredményezheti a gyors oxigénszint esést,
hiszen a fotoszintetizáló élőlények
életműködésük során ezt az elemet pótolják a vízbe. Az egyensúlyi állapot
megtartásával az oxigént fogyasztó
élőlények számára viszonylag biztonságos állapot tartható fenn. Túl sok fogyasztó szervezet a vízben szintén az

hajnali oxigénhiány

oxigénhiányt eredményezhet. A fogyasztó szervezetek alatt nem csak a halakat értjük,
hanem a csigákat, rákokat, illetve a nagy tömegben felszaporodni képes planktonikus
szervezeteket, mint pl. a Daphnia magma, melyet más néven vízibolhának ismerhetjük.
Ezek az elevenszülő ágas csápú rákok óriási mennyiségben képesek elszaporodni néhány
napon beül, ezzel felborítva az egyensúlyi állapotát. Kiszűrik a fotoszintetizáló algákat,
emésztésükhöz pedig felhasználják a maradék oxigént is.
• Az iszapban képződő gázok felszabadulása, valamint a vízbe oldódása szintén oxigén
hiányos, vagy mérgezési tüneteket produkálhat. Jellemzően erre a jelenségre a nyári záporokat megelőző légnyomáseséses időszakban kerül sor.
• Legjellemzőbb oxigénhiányos időszak az úgynevezett hajnali oxigénhiány, melynek
magyarázata a következő. A nappali időszakban a zöldalgák által megtermelt oxigén a
vízen egyensúlyi állapotot teremt, mely a napnyugtával lassanként megbomlik. Az éjjeli
időszakban az algák is fogyasztóként jelentkeznek, melynek eredményeképpen a hajnali órákra az oxigénszint veszélyesen alacsony szintre képes csökkenni. Jellemzően ez a
jelenség a felmelegedett vizeknél fordul elő, hiszen a víz hőmérsékletének emelkedése
az oxigéntartó képesség csökkentésével jár. A magasabb rendű zöld növényi vegetáció
szintén ezt a jelenséget erősíti, ezért mindig ügyelnünk kell a megfelelő nyílt vízfelületre,
melyen keresztül a légköri oxigén bejuthat a vízbe.
• Elhalt növényi részek, ill. túlszaporodott planktonikus élőlények ciklikus elhullása
után, a tófenékre rakodó bomló szerves anyag szintén elvonja a vízből az oxigént.
• A nem csak dísz tóként, hanem termelő tóként üzemeltetett vizekben előfordulhat,
hogy a nagy mennyiségben feletetett takarmány is okozhat oxigénhiányt. Egyrészt a
halak által el nem fogyasztott táplálék az aljzatra kerülve, bomlásával oxigént von el.
Másrészt a halak emésztéséhez nagy mennyiségű oxigénre van szükség, ezért a létfenn-

tartó oxigén felhasználás kétszeresét is fogyaszthatják az adott időszakban. Az etetések
célszerű időpontját reggeli órákra határozzuk meg, mikor a hajnali oxigénhiány elmúlt.
Az ekkor felvett takarmány a halainkban az esti órákra már javarészt megemésztődik, jól
hasznosul, és nem okoz további problémákat.
Az oxigénhiányt megszüntetése az említett okok meghatározásával kezdődik, majd mikor azonosítottuk a problémát, célszerű közvetlenül megszüntetni. Általános megoldást
jelent a vízforgatás, a vízátfolyás biztosítása, a csobogók és a szökőkutak, levegőztetők
üzemeltetése.

Műszaki alapismeretek
Amennyiben építő, vagy fenntartó munkálatokat végzünk a tavunkkal kapcsolatban, jelentősen
megkönnyíti a helyzetünket, ha rendelkezünk a szükséges műszaki alapismeretekkel. A meglévő ismereteinknek hasznát látjuk többek között a tervezésnél, szakemberekkel való konzultációnál, vagy akár gépkezelőkkel folytatott egyeztetéseknél.

Földművek
A tógazdaságok földből készült létesítményeit földműveknek nevezzük. A földműveket három
nagy csoportba oszthatjuk: töltések, csatornák, halágyak.
Töltések
A halastavak egyik legfontosabb földműve a töltés. A tavakat jellemzően töltések veszik körül
és gyakran a tápláló csatorna is két töltés közé épül. A töltéseknek vízzárónak, hullámzással
szemben ellenállónak és üzembiztosnak kell lenniük, valamint a járműközlekedés okozta terhelést el kell hogy viseljék. A töltések keresztmetszete (keresztszelvénye, vagy más szóval
profilja) trapéz alakú.
A kétoldali lejtős oldal a rézsű. A tó felöli rézsűt belső, vagy nedves rézsűnek, az ellenkező
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oldalt külső, vagy száraz rézsűnek nevezzük. A gátak száraz oldalát gyepesítik, ami az esőzések ellen megfelelő védelmet tud nyújtani. Elhabolással szemben gátak hullámvédelméről is
gondoskodnak egy belső, 3 – 5 m-es padka kialakításával 0,5 – 0,8 m-re az üzemvízszint alatt.
A padka megléte azért lényeges, mert rajta helyezhető el később a biológiai hullámvédelem,
leggyakrabban humuszterítés és nád. A védelem előnye, hogy önmagát újítja fel. Hullámcsillapító hatása a nádtelepítés szélességétől és sűrűségétől függ.
Halastavaknál a töltések építéséhez leggyakrabban helyi talajokat használnak fel. Így a gátak
geometriai formáját a rendelkezésre álló anyag és gátmagasság ismeretében tervezhetjük meg.
A töltések magasságából meghatározható a koronaszélesség – melynek minimális értéke termelőtavak esetén 2,0 m (belső üzemi úttal 3,0 m) – és a szükséges árvízi szint feletti biztonsági
magasság.

a töltés részei

A talajmechanikai jellemzőkből a rézsűhajlásra lehet következtetni. Homokos vagy szikes talajoknál az ajánlott legkisebb vízoldali rézsűhajlás 1:3. Közepesen kötött és erősen kötött szerkezetű talajok ennél meredekebb, az előbbi sorrendben 1:2 és 1,5-ös hajlást engednek meg. A
töltések anyagának egy részét az árapasztók és teleltetők munkagödréből nyerhetjük ki.
A töltés magasságát elsősorban a tervezett üzemi vízszint mélysége határozza meg. A tervezett
üzemi vízszint és a korona közti távolságot
biztonsági magasságnak nevezzük. Völgyzárógátas tavaknál a biztonsági magasság
50-100 cm, a körtöltéses tavaknál pedig 3050 cm.
Abban az esetben, ha a gátat nem tudjuk
kellőképpen vízzáró anyagból megépíteni,

Ajánlott koronaszélesség és biztonsági magasság

a szivárgás megakadályozására vízzáró oldalszigetelést alkalmaznak, vagy a gáttestbe agyag105

magot építenek be (emellett alkalmaznak még homlok- és héjalatti szigetelést is). Az ilyen
összetett szelvényű gátaknál a támasztótest és agyagmag közé szűrőt, geotextiliát helyeznek a
finom szemcséjű anyag kimosódásának elkerülésére.
Töltésépítés folyamata
A munkálatok a nyomvonalak kitűzésével,
majd tereprendezéssel, tükörvágással kezdődnek. Először a nyomvonalat és az anyagnyerőhelyeket kell megtisztítani a fáktól,
cserjéktől és növényi maradványoktól. A
kellően megtisztított termőföldet (humuszréteget) el kell távolítani, hogy a megépített
töltés csúszásmentesen, stabilan álljon. Ezt
a munkaműveletet tükörvágásnak nevezzük.

töltésépítés folyamata

A tükör legkisebb mélysége 0,2 m, de ha a termőréteg ennél vastagabb, akkor a tükröt is mélyebbre kell kivágni. A kitermelt humuszt félreeső helyen deponálni kell, mert az a töltés megépítése után újra felhasználható lesz. A tükör kivágása után a következő munkafolyamat az alap
“fogazása”. Legegyszerűbb eszköze egy olyan eke, amelynek minden második lemeze le van
szerelve. A kellően előkészített alapra hordjuk fel az anyagnyerő helyről a földet. Ha a talaj
minősége megfelelő és azt gumikerekes munkagépek hordták be a töltésre különböző nyomvonalakon, akkor a tömörítés munkafolyamata is jelentősen csökkenthetők.
A földmunkagépekkel megépített, kissé szabálytalan alakú töltés végleges profilját gépi vagy
kézi erővel alakítsuk ki. A korona bogárhátúra legyen kiképezve, mert így a csapadékvíz a töltés oldalain le tud folyni.
Végül a tükör kivágásakor deponált humuszt egyenletes rétegben a töltésre kell teríteni, és fűmagkeverékkel bevetni az erózió elkerülése miatt.

Partvédelem
A megépített töltésekben jelentős károkat okozhat a hullámzás, amelynek az erőssége elsősorban a szél sebességétől, a víz mélységétől és a tó felület nagyságától függ. A tavak töltéseit
természetes (biológiai) és mesterséges (épített) rézsűvédelemmel láthatjuk el.
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Természetes partvédelem
A természetes vagy biológiai partvédelem a
töltés padkájára telepített nád vagy gyékény
telepítésével alakítható ki. A nád értékesebb
növény mint a gyékény, de a kellő megerősödéséhez sokkal több időre van szükség. A
várható hullámzás mértékétől függően a nádat vagy a gyékényt 2-5 m szélességű sávban kell telepíteni a töltések mellett.
A telepítés megkezdése előtt a padkára 15-

természetes partvédelem

20 cm vastagságban humuszt kell teríteni, melyet kis adag műtrágyával be kell szórni, hogy a
telepített fiatal növények gyorsan megerősödjenek.
Nádtelepítés magvetéssel
A magot csak a teljes érést követően (november 15. után), száraz időben kell gyűjteni. A bugákat száraz hűvös, helyen kell tárolni. A magvetést kora tavasszal talajtakarítás nélkül kell elvégezni. A vetés és a kikelt növények ápolásának technológiája a fűmag vetésével megegyező.
Nádtéglákkal való telepítés
Sokkal biztonságosabb, mint az előző módszer, de egyben költségesebb is. Olyan helyeken
jöhet számításba, ahol a szállítási távolság aránylag rövid.
A nádtégla kitermelés helyén a növényzetet kb. 4-5 cm vastagságban le kell vágni. A kitermelést ősszel, vagy tavasszal a vegetáció szünetében kell végezni. A kitermelt nádtéglák mérete

Ruca-tó kivitelezési munkája
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30x30x15 cm legyen, és minden tégla legalább 2-3 hajtást tartalmazzon. A telepítés helyén a
nádtéglákat szorosan egymás mellé kell illeszteni és a hajtásnövekedés megindulásáig nedvesen kell tartani.
A telepítések utókezelése
A megfelelő eredéshez a következő szabályokat ajánlott betartani:
Ülteréstől 3-4 levél megjelenéséig kedvező, ha a talaj vízzel telített állapotban van, de az állandó vízborítás kifejezetten káros. Ezért a vegetációs idő kezdetétől 5-6 héten keresztül rendszeres öntözéssel szükséges a nád vízigényét kielégíteni.

Mesterséges partvédelem
A mesterséges partvédelem kiépítése igen költséges, de olyan töltéseknél ahol még a telepített
nem erősödött meg, feltétlenül szükséges, mert a víz rövid időn belül is képes elmosni a töltést.
Az alábbiakban bemutatunk két hagyományos, olcsóbb megoldást, majd modern, időállóbb, de
költségesebb kivitelezési lehetőségeket is.
Rőzsés partvédelem
A töltés rézsűjébe egymástól 50-60 cm távolságra, a töltés felé enyhén dőlő karó sort
vernek le. A karók maximális üzemi vízszint
esetén 30-35 cm-re álljanak ki a vízből. A
karók köré - a kosárkészítéshez hasonlóan rőzsét fonnak. A rőzsefonat és a töltés közötti üreget nehezen rothadó anyaggal, például
száraz náddal, sással vagy gyékénnyel kitömik, majd a tetejét vékony rétegben földdel

rőzsés partvédelem

borítják.
Ez a partvédelmi megoldás nem időtálló, leginkább a parti növényzet megerősödéséig jelent
megfelelő védelmet. Amennyiben ezt a védelmi módszert önmagában alkalmazzák, úgy érdemes akácfa karókat alkalmazni és a fonatot 3-5 évenként cserélni.
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Nádkévés partvédelem
Igen erős és tartós partvédelem készíthető nádkévéből. A módszer lényege az, hogy 25-30 cm
átmérőjű nád- vagy rőzsekévéket, két karósor közé vízszintesen, szorosan egymásra fektetünk
úgy, hogy a felső rész a vízszint felett legyen kb. 30-35 cm-rel. A lefektetett kötegeket dróttal
rögzítenünk kell.

Partvédelem geo- műanyagok használatával
A geoműanyagok (vagy más néven geoszintetikák) a földmunkáknál és a mélyépítő iparban
alkalmazott anyagok, amelyeket utak, töltések, támfalak, tározómedencék és hasonlók építéséhez, hegyoldalak, vízpartok megerősítéséhez stb. használnak fel.
Geotextil
A

textilipari

eljárásokkal

készült

geoműanyagokat leggyakrabban poliészterből, polivinilalkoholból és polipropilénből
állítják elő. Kivételes esetekben használnak
csak természetes szálasanyagot, pl. jutát
vagy kókuszrostot erre a célra. Az anyagválasztás magyarázata az, hogy a szintetikus
anyagok nem bomlanak le a földben, szem-

geotextíl

ben a természetes szálasanyagokkal, amelyek viszonylag rövid idő alatt elrothadhatnak a nedves környezetben. A poliészter előnye a nagy szakítószilárdság és kis nyúlás, a polivinilalkoholé
és polipropiléné a jó mechanikai tulajdonságok mellett a kitűnő vegyszerállóság (ez különösen
agresszív talajokban való felhasználás esetében fontos).
Felhasználásása többféleképpen lehetséges, alkalmazása mindig a védendő föld kimosódását, megtartását célozza vizes környezetben.
Geocella
A Geocellák alkalmazásának célja, hogy rézsűfelületeken (vagy akár sziklafelületeken) 2,517 cm vastagságú termőréteget tartsanak meg és ezzel lehetőséget teremtsenek ott a növényzet megtelepedésére és megerősödésére. Egyaránt alkalmasak gyepesítendő felületekre való
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terítésre és cserjetelepítéshez. A végeredményképpen kialakuló felületnek gyakorlatilag 100%-a zöldfelület, azaz biológiailag
aktív. A megfelelő típust kiválasztva, akár
80° meredekségig lehet a növénytelepítés
lehetőségét megteremteni. (10 cm-es cellaátmérővel). Kis sodrású patakokban, erős
hullámveréstől mentes állóvizekben partvédelemre, mederburkolásra is alkalmas esz-

Geocella

közök, ekkor a cellákat kaviccsal kell feltölteni.
Georács/geohálók
A georács legfőbb alkalmazási területe a felületi erózióvédelem rézsűkön és természetes hegyoldalakon. A háromrétegű - két sík
között egy harmonikaszerűen meghajlított
-, polipropilén (PP) georácsban közel több
cm vastagságú termőföld megtartására van
lehetőség, így ún. soványrézsűk alakíthatók
ki, de alatta, igény szerint, vastagabb termőréteg terítésére is van mód. A gyep és egyéb

Georács

lágyszárú növények gyökérzete a kikelést követően néhány napon belül már annyira megkapaszkodik a rácsban, hogy onnan a víz nem tudja kimosni. A rács és a gyökerek szövevénye biztosítja a termőföld megtartását is. Mivel nem bomlik le, tartósan, évtizedeken keresztül erősíti
a gyökérzónát és megakadályozza, hogy a felületről kiindulva, mélyreható erózió károsítsa és
veszélyeztesse a rézsűt. A rézsűkön acélkampókkal, esetenként facövekekkel rögzíthető.

Műtárgyak
Betonból, vasbetonból és köböl készült létesítmények, amelyek a halastavak vízellátását, lecsapolását, a vízszint szabályozását, és egyéb vízkormányzási feladatokat látnak el.
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Barátzsilip
A tógazdaságok legáltalánosabb, legismertebb műtárgya. A tavak feltöltésére, lecsapolására és a telelőkön átfolyó víz biztosítására
használható. Három fő részre osztható: alap,
vízszintes kifolyócső és a torony, vagy más
néven kürtő.
Az alap olyan vastag és erős betonból készüljön, hogy a zsilipet biztonságosan meg-

barátzsilip

tartsa. Esetleges süllyedése vagy vetemedése után rendszerint a vízszintes kifolyócső eltörik,
illetve a műtárgy megrongálódik.
A torony három függőleges betonfallal határolt négyszög alapú hasáb. A homlokzati oldalon
nincsen fal, ezt az oldalt betétpallókkal illetve halráccsal lehet lezárni. Erre a célra, a töltésre
merőleges három szemben lévő betonfalba általában két pár horonyt képeznek ki az építés során. Az első horonypár a halrács helye, a két hátsó pedig a betétpallóké. A torony mindig arra
néz, amerről a zsilip a vizet kapja. Ritkán, de előfordul, hogy egy barátzsilippel megoldható a
tó feltöltése és lecsapolása is.
A barátzsilipet úgy kell méretezni, hogy a tó maximum 2-3 hét alatt feltölthető, illetve lecsapolható legyen. A műtárgy áteresztő képességét elsősorban a vízszintes cső átmérője és a vízoszlop
magassága határozza meg. A nem kívánatos csurgás megszüntetése végett a két sor közé érett
trágyát, vagy komposztot tömöríthetünk.
A barátzsilipek átlagos vízáteresztő képessége
Átfolyó cső átmérője		

Vízszállítás

(m)			

(m3/s)

0,4			

0,13

0,6			

0,3

0,8			

0,5

0,8-1,1			

0,9

1-1,2			

1,2

1,2-1,4			

1,7
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Nyílt zsilipek (nyílt áteresz)
Feltöltésre és lecsapolásra egyaránt használható műtárgy, de ezen kívül lehetővé teszi
a vízi közlekedést is, ha a tavak és a tápláló
csatorna vízszintje azonos magasságú. Ezek a
műtárgyak a töltés teljes keresztszelvényében
beépített két függőleges betonfalból és beton-

Nyílt átersz

aljzatból állnak. A horony-párokba elhelyezett betétpallókkal elzárható a víz. Vizi közlekedés
esetében billenő halrács elhelyezése indokolt, ugyanis ennek használata egyszerű és nem időigényes.
Árapasztók
Az árapasztók kifejezetten a dombvidéki halastavak, vagy víztározók speciális műtárgya. Szerepük az, hogy a nyári záporok után a felesleges vizet (árvizet) elvezesse, szinte automatikusan
úgy, hogy a halastó üzemi vízszintje ne csökkenjen és a tó töltése se károsodjon. Több méter
széles, fölből, köböl vagy betonból készült létesítmény, amelynek a küszöbszintje a tó vízszintjével azonos.

Műtárgyak tartozékai
Betétpallók /zsilipdeszkák/ A hosszúsága a zsilip méretének megfelelő, szélessége kb. 4-6 cm,
magassága pedig 20-30 cm Célszerű keményfából (legjobb a tölgy) készíteni. Az első felére két
kampó van szerelve, a könnyű kiemelhetőség érdekében.
Halrács A halrácsnak kettős feladata van. Egyrészt megakadályozza, hogy a tóba telepített hal
a vízfolyással elszökjön, továbbá megakadályozza a nagyobb ágak, uszadékok zsilipbe jutását,
ami később dugulást okozhatna. A halrácsok úgy készülnek, hogy szögvasból készült téglalap
alakú keretbe, gömbvas pálcákat hegesztenek. A pálcák sűrűségét a tóba telepített hal mérete
határozza meg, így szükség esetén célszerű szűrő hálót is erősíteni a rácsra.
GereblyeA rácsok tisztításának legfontosabb eszköze. Rossz gyakorlat az, amikor a rácsot a
műtárgyból kiemeli a tisztításhoz, mert ilyenkor halak, illetve szennyeződősek kerülhetnek a
csőbe.
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Csákja az esetleg elszabadult deszkák kiemelésére alkalmas szerszám
A betétpallók kiemelésének speciális eszköze az “T” alakú gömbvas. Az idomvas jól illeszkedik a deszkához szerelt két kampóhoz, így azok károsodás nélkül kiemelhetők.Meder-típusok
bemutatása

Meder-típusok bemutatása
Technológiai különbségekkel vannak a síkvidéki, ún. körtöltéses és a dombvidéki, ún. völgyzáró-gátas halastavak között. Ezt a két fő meder típust különböztetjük meg hazánkban az átfolyó víz-bázisra épült mesterséges tavak esetében. Elsősorban halászati gazdaságokban
elterjedtek továbbá, az úgynevezett hossztöltéses tavak, melyek a völgyzáró-gátas
halastavak egyik ritka típusai. A továbbiakban megkülönböztetünk még bánya-gödrök,
földnyerők helyén kialakult, elsősorban talajvíz utánpótlással fenntartott bánya tavakat
(talajvizes tavakat) ill. mesterséges, kisebb
alapterületű fóliázott tavakat.

Körtöltéses halastó-rendszer külső halággyal

Hazánkban elsősorban az Alföldön épültek, és itt üzemelnek a körtöltéses típusú halastavak.
Az ilyen tavak köré földtöltés épül, az üzemeléshez szükséges vizet pedig árasztó, illetve lecsapoló műtárgyakon keresztül juttatják be, illetve ki a tóból. A körtöltéses tavak minden oldalát
mesterséges töltés, vagy mélyítéssel kialakított partvonal határolja, ezért ezek meder formája
legtöbbször szabályos.
Amíg a körtöltéses tavaknál az árasztóvíz irányítottan, a technológia igényeinek megfelelő
időszakokban nyerhető, addig a völgyzáró-gátas tavak esetén a tógazda a téli-tavaszi csapadékvizek összegyűjtésére és hasznosítására kényszerül. Igen ritka az olyan völgyzáró-gátas
tó, amelynél az üzemeléshez szükséges víz minden időszakban rendelkezésre áll. A víztározók legtöbbször völgyzáró gátas tavak, melyeknek a legfontosabb műtárgyaik a völgyzáró gát,
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zsilip és árapasztó. Az árapasztó műtárgy helyes kivitelezése és karbantartása elengedhetetlen
ezeknél a tavaknál.
A völgyzáró gátak esetében fokozottan fontos a műtárgy rendszeres ellenőrzése, karbantartása.
Hossztöltéses halastó-rendszer, a völgyzáró-gátas halastavak egyik ritka típusa.
A vízkormányzás szempontjából kedvező, ha a táplálópatak vize nem folyik keresztül a tavakon, hanem azok mellett fut le.
Bányatavak (talajvizes tavak) kialakítása talán a legegyszerűbb és leg olcsóbb kis méretben.
Ilyen tavakat csak ott lehet kialakítani, ahol a talajvízszint lehetővé teszi azt. Veszélyei ezeknek
a tavaknak, hogy bennük átfolyás nincs, vagy a talajvíz áramlását követi a víz cserélődése is, de
leginkább elhanyagolható módon. Kis mederméretnél fontos gondoskodni a víz keringtetéséről.

Hossztöltéses halastó-rendszer

sorba kapcsolt völgyzáró-gátas halastavak

talajvizes tó
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A vizek élővilága

Hasadó gombák, vagy baktériumok
Az élővilágban a legelterjedtebb, és legkisebb kezdetleges sejtes szerkezettel rendelkező, sejtmag nélküli mikroszkópikus méretű szervezetek. Mindenütt nagy számban jelen vannak. Általában osztódással szaporodnak,
igen gyorsan. Kedvező körülmények között
húsz-harminc percenként megduplázzák az
állományukat. Légzésüket tekintve lehetnek
aerob és anaerob baktériumok. Kisebb részük kórokozó, amelyek pl. halak esetében
járványos megbetegedéseket okozhatnak.
Az aerob baktériumok szervezetük felépíté-

élesztőgomba

séhez és életfolyamataikhoz szerves anyagot igényelnek, melyeket anyagcseréjük során szervetlen anyaggá bontanak le.
Az anaerob baktériumok szintén elbontják – oxigén jelenléte nélkül – a tóba került szerves anyagokat, de mintegy „melléktermékként” a halállományra mérgező anyagokat /H2S, NH3,CH4/
termelnek. A baktériumok számos vízi állat /egysejtűek, kerekes férgek, rákok, fehér busa, stb./
táplálékául szolgál.

Moszatok (algák)
A növényvilág alacsonyabb rendű csoportja. A moszatok vagy algák (Algae) egy rendszertani
gyűjtőnév, melybe azon egyszerű felépítésű növények tartoznak, melyek felépítése még egyszerű sejttársulásban élő, fonalas, lemezes vagy telepes, tehát valódi szövetek nélküli szervezetek. Evolúciójuk során a vízben alakultak ki, és ezt az életteret a mai napig sem hagyták el. Sokban hasonlítanak a hajtásos növényekhez; viszont valódi szöveteik, szerveik nincsenek. Csak a
növényi szervekhez (gyökér, szár, levél) hasonló képleteket hoznak létre. A tápanyagokat egész
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testfelületükön keresztül veszik fel a vízből. A fotoszintézist elősegítő festékanyagaik (= színanyagaik) is eltérnek a magasabb rendű növényekben található fotoszintetikus pigmentektől. A
moszatokat a bennük található színanyagok alapján osztályozzuk.
Kékalgák
A legegyszerűbb felépítésű és származásuk
tekintetében a legősibb növények. Alkalmazkodó képességük igen nagy, szélsőséges körülmények között is megtalálják az
életfeltételeiket. Kedvelik a tápanyagban
gazdag, könnyen felmelegedő sekélyebb vizeket. Ezért nyáron a sekélyebb vizekben,
tógazdaságainkban is nagy tömegben elszaporodhatnak. Nagy tömegű jelenlétük vize-

kékalgaák

inkben inkább káros, mint hasznos. Tömeges elszaporodásuk esetén toxinokat (méreganyagokat) termelnek, amik a halak és az élővilág számára egy szinten túl halálos mérgezést idézhet
elő. Védekezni a kékalgák ellen a nagy ellenálló képességük miatt igen nehéz. A védekezés
helyett a megelőzés célravezetőbb lehet, hiszen az algásodás okát (pl. szervesanyagbok feldúsulása a vízben, mederben) kell megszüntetni.
Fonalas zöldalgák (ostoros moszatok)
Színük zöldes, de idősebb korukban világosbarna színt is ölthetnek. Az állat és növényvilág határán állnak, mert egyes tulajdonságaikban az állatokhoz, más tulajdonságaikban
meg a növényekhez állnak közelebb. Elsősorban a szervesanyagban gazdag édesvizeket szeretik. A vízben lebegve közvetlenül a
vízből nyerik a tápanyagukat. Hirtelen nagy
terjedelmű telepeket tudnak alkotni, toxino-

fonalas zöldalga

kat nem termelne, így nem közvetlenül veszélyeztetik az élővilágot. Tömeges elszaporodásuk
oxigénhiányhoz vezethet, a védekezés ellenük lényegesen könnyebb, mint a pl. a kékalgák
ellen.
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Kovaalgák
Ebbe a csoportba sárgászöld, sárga- és kovamoszatok tartoznak. Alakjuk igen változatos és zömmel egysejtűek. Halgazdasági
szempontból a jelentőségük igen kicsi, toxinokat nem termelnek, oxigénhiányt ritkán
okoznak. Tavasszal, ősszel csökkenő vízhőmérséklet mellett tudnak hatékonyan szaporodni, ezért ezekben az időszakban rövid idő
alatt voltoztatják a víz színét barnássárgára.

kovaalgák

Zöldalgák
Zöld színű egysejtű, de néhány fajuk sejttársulásokat alkot. Az egysejtűek alakja gömb,
vagy kissé oválisan megnyúlt és lebegő berendezéssel ellátott. Leginkább a szerves
anyagban terhelt, meleg eutróf vizeket kedvelik. Vizeinkben inkább szabadon lebegnek, de számos fajuk a fenékre tapadva él.
Az egysejtűek elsőrendű és legnagyobb tömegű táplálékot biztosítanak az alacsonyabb

zöldalgák

rendű rákoknak és például a fehér busának, a fonalat képező soksejtűek pedig az amurnak.
Védekezni a zöldalga túlszaporodása ellen megelőzéssel, vagy például klórozással lehet hatékonyan, túlzott elszaporodása esetén, hajnali oxigénhiányt eredményezhet.
Gombák
Klorofillal nem rendelkező növények, tehát fotoszintetizálni nem képes heterotróf szervezetek.
A valódi gombák közül csak a moszatgombának van jelentősége halászati szempontból. Ezek
egyszerű felépítésű növények. A fejletlenebbek, mikroszkopikusak, egysejtűek. A fejlettebbek
telepe elágazó, többek között ebbe a csoportba tartoznak a soksejtű vízi penészek. Gyakorlatilag minden vízben megtalálhatóak. Elhalt növényeken, állati hullákon élnek és általában
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szerves anyagot bontanak el, tehát az tápanyag-körforgásban van nagy szerepük. Néhány fajuk
kifejezetten parazita életmódot folytat. Ezek közül a legismertebb képviselőik a halpenész és a
kopoltyúrothadás halbetegségek kórokozói.
A hínárok
Állóvizek (tavak, holtágak, víztározók) és lassú vízfolyások (különösen csatornák, folyók mellékágai) lágyszárú növényzete. A vizek mélységének, kémhatásának és tápanyagtartalmának
megfelelően más-más fajok alkotják. A növények a víz felszínén lebegnek, vagy teljesen alámerülve a tó aljzatában gyökereznek, vagy az aljzatban gyökereznek, de a leveleiket a víz
felszínén terítik szét. Ezeket a növényközösségeket általában az egyszerű szerkezet és a laza
kapcsolatok jellemzik, gyakran kevés (1-2) faj uralmával. A hínárnövényzetben sok a természetes pionír faj, ennek következtében jól elviselik a természetes zavaró tényezőket (pl. hullámzás,
elárasztás, sőt olykor a víz időszakos eltűnését is).
Az alábbiakban képekben bemutatunk néhány hazánban elterjedt hínár és úszónövényt.
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tündérhínár

tüskéshínár

átokhínár

bodros békaszőlő

vizitök

tavirózsa

kolokán

rucaöröm

vízisaláta

sulyom

vízijácint

békatutaj
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Víziállatok
Zooplankton
A vizek állatait rendszertanilag a következő kategóriákba sorolhatjuk: egy¬ sejtűek, férgek,
rákok, rovarok, puhatestűek, halak. Haltáplálék szempontjából lebegő, planktonikus és úszó,
nektonikus életmódot folytató szervezeteket különböztetünk meg. A talaj és a parti öv fenéklakó szervezeteinek közös neve benthos. Alkotói: gyűrűsférgek, rovarlárvák, kagylók, csigák,
rákok.
A tó planktonjának mennyiségi és minőségi
összetétele egyszerű planktonhálóval rövid
idő alatt megállapítható. A tógazdaságilag
is jelentős plankton-szervezetek közül a
kerekesférgek 0,1- 1,0 mm nagyságúak.
Egyes halak (ponty, amur) zsenge ivadékának nélkülözhetetlen első táplálékai.
A planktonállomány tógazdaságilag legjelentősebb részét az alsóbbrendű rákokhoz
tartozó ágascsápú és evezőlábú rákok al-

zooplankton

kotják.
Nagyságuk 0,3-1 mm között mozog. Kisebb méretű fejlődési alakjaik a halivadék fontos
táplálékai. A pettyes busa és a garda számára idősebb korban is fő táplálékként szerepelnek,
de mint a természetes táplálék jelentős összetevői a pontyok számára is lényegesek. Az
ágascsápú rákokról tudott, hogy nagy tömegű elszaporodásuk esetén kárt is okozhatnak. Ilyenkor csaknem teljesen kiszűrik
a halastó vizét, elfogyasztják az egysejtű
algákat, és így más, fontosabb haltáplálékszervezetek, pl. a kerekesférgek elől elvonják a táplálékot. A hirtelen elszaporodott
ágascsápú rákokat a halak rendszerint nem
evezőlábú rákok
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tudják hasznosítani, így azok elpusztulnak, és mint halélelem veszendőbe mennek.
Az evezőlábú rákok (kandicsok) petéiből kikeitnauplius lárvaalakok a halivadék számára
az élet első 1-2 hetében pótolhatatlan táplálékot jelentenek. Az idősebb példányok sem nőnek
oly nagyra, mint az ágascsápú rákok, tömeges elszaporodásuk sem fordul elő gyakrabban, így
a kandicsféléket tekintjük a halivadék legértékesebb táplálékainak. Egyes fajok idősebb példányai ragadozók lévén - a fiatal, néhány napos halivadékot is megtámadják és elpusztítják,
különösen a tehetetlenül nyugvó, növényevő halak lárváira veszélyesek.
A tó talaj és a parti öv jellegzetes élőlénye a gyűrűsférgek közé tartozó tubi-fex, mely
nemcsak haltáplálék, hanem különböző paraziták köztigazdája is, valamint a bolharákok,
a víziászka, egyéb alsóbbrendű rákok, csigák, kagy-lók és rovarlárvák. Mint haltáplálékok legfontosabbak az árvaszúnyogok
lárvái, jellemző képviselőjükkel, az iszapból gyakran előkerülő vérvörös színű tollas árvaszúnyog lárvával (Chironomus
plumosus) gyakran találkozunk. A talajlakó
állatok a ponty természetes táplálékai. Éppen ezért szerepük az ún. természetes hozam kialakításában pótolhatatlan.

árvaszúnyog lárva

A tóban élő szervezetek általában táplálékot termelnek, de önmaguk is táplálékok. A
tápláléktermelés szempontjából elsődlegesek a növények. A lebegő zöld algák egyrészt
az oldott szervetlen anyagot hasznosítják, másrészt a zooplankton, illetve a növényevő
halak táplálékát képezik. A kemény és lágy szárú vízinövényzet a növényevő halak
számára szolgál táplálékul. A zooplankton főképpen algákat és baktériumokat fogyaszt,
ugyanakkor a halak tápláléka. Így alakul ki a tóban az ún. tápláléklánc, melynek
legfelső tagját a ragadozó halak képezik. A ragadozó halak révén a alhústermelés
azonban csak addig gazdaságos, míg a ragadozók a tóban előforduló szeméthalakat, a ponty és a növényevő halak táplálékkonkurrenseit hasznosítják. Jelenlegi
körülményeink között az eggyel alacsonyabb láncszemnek, a békés halak tartásának
és tenyésztésének van jelentősége.
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Tenyészthető halfajok
A következőkben sorra vesszük gazdaságilag fontos és értékes halainkat, megemlítve azt az
energiaszintet, területet, melynek produktumát elsősorban fogyasztják (táplálkozás), valamint
gazdasági jelentőségüket, szaporodásukat, élőhelyüket, növekedésüket, oxigénigényüket.
Ponty (Cyprinus carpio)
Mindenevő, békés hal ;

főként rovar-

lárvákkal férgekkel, csigákkal él, fiatalabb
korban táplálékát zömmel planktonállatok
jelentik. Időszakos tápláléka az érett hínármag. A növényeket fogyasztják energia(táplálék-) szintjéhez

tartozik (harmadik

szint).
Ponty

Tógazdaságokban gabonamagvak etetésével egészítik ki a tó víz természetes táplálékkészletét, a nagyobb hozamok elérése érdekében.
Gazdaságilag legfontosabb haszonhalunk. Az országban termett halmennyiség 80%-a ponty.
Természetes viszonyok között csoportos ívással szaporodik. Ívási időszaka április vége és május, amikor a víz hőmérséklete tartósan elérte a 17-20 °C-t. Az ívás frissen feltöltött füves
területen vagy hínár mezőkben folyik. A tejesek harmad-, az ikrások negyednyaras korukban
ivarérettek. Mesterséges úton is szaporítható, ennek módszerét Magyarországon dolgozta ki
Dr. Woynarovich.
A ponty élőhelyei táplálékban gazdag, álló- és lassú folyású folyóvizek és

tógazdaságok.

Háromnyaras korára 30-50 cm hosszú, súlya 0,8-3,10 kg. Oxigénigénye kicsi (2 mg/1). Jól
szállítható.
Compó (Tinca tinca)
Zömök, oldalról kissé lapított testű hal, aránylag nagy fejjel és kicsi szemmel. Szája kicsi,
csúcsba nyíló, szögletében egy-egy — a fiataloknál alig látható bajusz-szállal. Ajkai húsosak.
Pikkelyei aprók; testét vastag nyálkaréteg fedi. Úszói vastagok, húsosak, lekerekítettek, csak a
farokúszó enyhén homorú. Háta sötét olajzöld, oldala szennyes sárga, máskor barnászöld, hasa
sárgásfehér.
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Mindenevő, békés hal. A harmadik energiaszinthez tartozik. Gazdaságilag értékes, a
tógazdaságokban tenyésztett hal faj. Étkezési és tenyészhalként egyaránt exportálható
Nyugat Európába.
Szaporodása: május végén, inkább június-júliusban csoportosan ívik,

vízi

nö-

Compó

vényzettel sűrűn benőtt helyeken, 22-23 OC hőmérsékletet elért vízben. A lerakott ikra a
növényzetre tapadva kel ki. A lassan mozgó vagy álló, iszapos fenekű, sekély vizeket kedveli.
A háromnyaras compó 15-20 cm hosszú, 200-300 g egyedsúlyú. Oxigénigénye nagyon kevés
{1,5 mg/1). Szállítása - nyálkássága miatt - nehezebb (könnyen sérül).
Fehér busa (Hypophthalmichtys molitrix)
Fő tápláléka a planktonalgák tömege,
amely a szervesanyag építés első szintjéből
kerül ki. Ők maguk tehát a második szintbe
tartoznak.
A ponty mellett a közvetlen algahasznosítás
révén egyik legfontosabb tógazdasági mel-

Fehér busa

lékhalunk. A hozam növelésének egyik igen hatásos és eredményes eszköze. Húsa száraz, a
pontyéhoz hasonlóan szálkás.
Szaporodása: a természetes viszonyok között sebes folyású, 22-24 oC hőmérsékletű folyóvízben ívik. Ikrája erősen meg duzzadva az áramló vízben lebeg. Hazánkban kizárólag mesterséges szaporítás útján tartható fenn állománya. Ivarérettségét 5-6 év után éri el. Az algákban dús,
jól felmelegedő vizekben él. A nyílt víz hala; a felszín alatt 1-2 méteres rétegben tartózkodik.
Őshazája Kína, az Amur folyó.
A háromnyaras példány 30-40 cm, 0,7-1,5 kg. Oxigénigénye közepes, élve nehezen szállítható
és tartható. Hazánkba 1963-ban telepítették először.
Amur (Cotenopharyngodon idella Valenciennes)
Főtáplálékai a fűzfélék, a békanyál, a hínár, a békalencse, melléktáplálékai a vízi rovarok, a
szárazföldről vízbe került mindennemű hulladék {gyümölcs, levél stb.). Tógazdaságokban a
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takarmányra is rászokik; mivel növényevő,
a második energiaszintbe tartozik.
Gazdasági

jelentősége

elsősorban

az,

hogy értéktelen és káros vízinövényekből értékes halhúst termel. Előkészíti a
vízi élőhelyet a mindenevő (ponty) és a
planktonfogyasztó hasznos halak számára
(fehér és pettyes busa). Tógazdaságokban a

Amur

káros vízinövényzet elleni biológiai védelem eszköze.
Szaporodása hasonló a fehér busához, de már 21-22 oC hőmérsékletű vízben is szaporítható.
Ivarérettségét a 6-8 éves példányok érik el. Élőhelye a növényzettel dúsan benőtt, jól felmelegedő vizek. A parti öv hala. Az amur háromnyaras korára 35-45 cm hosszú, 0,8-1,5 kg
súlyú. Oxigénigénye kicsi, jól szállítható.
Süllő (Stizostedion lucioperca)
Kis halakkal táplálkozik. A süllő ivadékkorától kezdve ragadozó. A negyedik energiaszint tagja. A tógazdaságokban a káros
apró halak elszaporodásának meggátlására
népesítik a tavakba.

Egyik legértékesebb

húsú halunk. A balatoni süllő fogas néven

Süllő

vált Európában ismertté és keresetté.
Szaporodása: párosan, általában április hónapban, ha a víz hőmérséklete a 10-14 °C-t elérte,
gyökerekre, gyepes aljzatokra ívik. Tógazdaságokban félmesterséges módszerrel szaporítják.
Előregyártott „fészkekre” ívatják le az általában teleltető tavakba párban kihelyezett és előkészített anyákat.
Élőhelyei: néhány méter mély, csendes folyású folyószakaszok, tavak, holtágak. A vizek
fenekén élő hal. Oxigénigénye igen nagy, élve általában nem vagy csak szakszerűen, jegelve
szállítható. A háromnyaras süllő 210-215 cm hosszú és 0,25-0,50 kg súl.
Harcsa (Silurus glanis)
Táplálkozására a falánkság jellemző. Elsősorban halevő, de a tömegesen található rovarálcákat, hernyókat, sőt a fiatal víziszárnyast is elfogyasztja. Nem válogatós ragadozó. A negye
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dik táplálkozási szint hala.
A harcsa húsa fehér, lédús, ízletes, szálkátlan. Tenyésztése tógazdaságokban a káros
halfajok

pusztítása, értékes

halhússá

való átalakítása révén, valamint exportlehetőségek miatt feltétlenül indokolt. Termé-

Harcsa

szetes vizekben nem előnyös, mivel a túl nagyra nőtt példányok nehezen foghatók meg és
nagy kárt tesznek a halállományban.
Szaporodása: általában május-júniusban ívik,

20 0C hőmérsékletű vízben. Ikráit víz alatti

gyökerekre rakja. Párban ívó hal. Tógazdaságokban félmesterséges úton szaporítják. Előre el
készített sátorszerű fészkekre ívatják.
Élőhelyei: lassú mozgású folyók és az állóvizek. Fenéklakó hal, kedveli az iszapos, lágy
vízfenéket, partoldalak üregeit, mélyedéseket. Oxigénigénye kicsi. Élve

jól szállítható és

tárolható. A háromnyaras harcsa 40-60 cm hosszúra nő és 1-2 kg súlyú.

Csuka (Esox lucius)
A legfalánkabb ragadozó halunk. Csak gerinces állatokat fogyaszt. Fő táplálékait a
part menti vizek halai teszik ki. A negyedik
táplálkozásiszint tagja.
Vizeinkben a legelterjedtebb ragadozó hal.
Az értéktelen halfajok túlzott elszaporodá-

Csuka

sának meggátlásában fontos szerepe van. Tógazdaságokban olyan helyeken, ahol a harcsa és
a süllő nem tenyészthető, ott ragadozó halként a csukát használják fel. Fél kg körüli egyedsúlyban exportra is szállítható. Húsa fehér, ízletes, száraz és szálkás.
Szaporodása: a hazánkban tenyésztett tógazdasági haszonhalak közül legkorábban, már február-márciusban 5-10 oC hőmérsékletű vízben csoportosan ívik. Ikráit sekély vízben parti növényekre (nádas, fű) rakja. A hímek kétnyaras, az ikrások háromnyaras korukban ivarérettek.
Élőhelyei: a növényzettel benőtt vizek, parti részek hala. A legtöbb folyó- és állóvízben megtalálható. Oxigénigénye közepes. A háromnyaras csuka 25-45 cm testhosszúságot és 0,5-1,0
kg egyedsúlyt ér el.
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Arany kárász (Carassius carassius)
Napjainkban ez a halfaj egyre népszerűbb
keresett árucikk lett, miután a 70-es években
teret hódító (invazív) ezüst kárász majdnem
teljesen kiszorította hazánk vizeiből ezt az
őshonos halfajunkat. Szerencsére még időben elkezdődött az aranykárász mesterséges

Arany kárász

szaporítására irányuló kutató munka,melynek eredményeként ma már néhány hazai haltenyészet sikeresen tenyészti ezt a fajt.
Nagy ellenálló képessége és az alacsony oxigénviszonyokkal szembeni tűrőképessége miatt,
javasoljuk ennek a halfajnak a telepítését , sekélyvizű ,növényzettel benőtt kistavakba is.
Szaporodása: Ragadós ikráit rendszerint vizi növények bolyhos gyökereire vagy hínárfoltokra
rakja. Csapatosan ívó halfaj aki ikráit szakaszosan rakja le, áprilistól junius végéig.
Élőhelyei : Sekély vizű növényzettel benőtt vízterületeket kedvel, ahol nagyszámú természetes
táplálékból válogathat.
A következőkben kevésbé részletesen felsoroljuk a Magyarországon található gazdaságilag fontos halakat, gyakorlati csoportosításban.
Elsőrendű haszonhalak
Az élelmiszer-ellátásban is jelentősek:
a) Békés halak: ponty, fehér busa,

pettyes busa, amur, compó, arany vagy széles kárász.

b) Ragadozó halak: süllő, kősüllő, harcsa, csuka
Másodrendű halak
Élelmezési szempontból még jelentősek, de egyedsúlyuk alacsonysága és szálkásságuk miatt
kevésbé értékes halak. Néhány természetes vizünkben (pl. Balaton) a fogás nagy részét e halfajok teszik ki. E csoportba sorolhatók a dévérkeszeg, a garda, a paduc, a jász, a domolykó, a
fejesdomolykó és az ezüstkárász .
Harmadrendű halak.
150-200 g egyedsúlyt ritkán meghaladó fajok. Fogyasztásra még alkalmasak. Kisebb példá126

nyaik haltáplálékként hasznosulnak. Ide tartozik, többek között az ezüstkárász.
Táplálékhalak
A ragadozóhalak táplálékszervezeteként jelentősek. Közvetlen kártételük tenyésztett halfajainkra nézve (táplálék konkurrencia, ikrapusztítás) igen csekély. Képviselőik: szélhajtó küsz,
szivárványos ökle, vágódurbincs, fenékjáró küllő és a kínai razbóra.
Káros gyomhalak. Ikra- és ivadékpusztítók. Lassan növő, kis egyedsúlyt elérő fajok. Kártételük nincs arányban élelmezési értékükkel. Állományuk ritkítása nehéz feladat. Káros, gyomhal
nak minősített halfajaink a következők: sügér, naphal, törpeharcsa és az ezüst kárász.
Az ország halfaunáját összesen kb. 80 halfaj alkotja. Ebből csak azokat a legfontosabbakat
soroltuk fel, amelyeknek jelen esetben gazdasági szempontból jelentőséget tulajdoníthatunk
akár hasznos vagy éppen káros hatásukat tapasztalhatjuk vizeinkben. A vizek életét, halak
szerepét és helyét a vizek életében röviden megismerve, a továbbiakban azt vizsgáljuk meg,
hogy a hazánkban található vizek (folyók), természetes tavak, mesterséges halastavak hogyan
hasznosíthaták a halászattal, milyen szintű haltermelés folytatható bennük és melyek a halhús
előállításának tenyésztési, termeléstechnológiai módszerei

Török Viktória - Halászat
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Haltenyésztés, állományfejlesztés
A halászat általános szempontjai
Hazánk területén jelenleg rendelkezésre álló haltermő helyek, a természetes vizek ( folyók,
patatok, holtágak, természetes tavak stb.) vagy mesterséges halastavak, víztározók a halászat
és a halhús termelése szempontjából nem azonos minőségűek. A vizek jellegéből kiindulva a
halászat színvonala, az elérhető eredmények, a megszervezhető üzem értéktermelő képessége
igen eltérő lehet. Bevezetésként szükségesnek tartjuk ismertetni és jellemezni a vizek életét, a
haltermelés általános lehetőségeit.

A haltermelés környezeti, biológiai alapjai
Hazánk éghajlata a halászat számára kedvező környezeti feltételeket teremt. Kedvező földrajzi,
éghajlati adottságaink mellett a víz, mint a halászat legfontosabb környezeti tényezője, határozza meg a haltermelést. A víz fizikai (hőmérséklet, szín, fajsúly, áramlási viszonyok stb.) és
kémiai (oldott ásványi anyagtartalom, oxigénviszonyok, szennyezettség stb.) jellemzői döntik
el a víz alkalmasságát a halászat, a haltermelés számára.
A vízi élet alapjai a növények, amelyek az energiát fény formájában a naptól, a nélkülözhetetlen

Sajdik Ferenc: Tápláléklánc
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elemeket (szén, hidrogén, nitrogén, foszfor stb.) a vízben oldott gázokból és sókból kapják, a
környezetet pedig a folyók és az állóvizek szolgáltatják.
A vizekben élő növények megkötik a nap energiáját, szerves anyagát állítanak elő, elindítva
ezzel az életet hordozó szén körforgalmát. A vizekben élő és található elfogyasztott növényi
szerves anyagból épülnek fel az állati szervezet anyagai. Az állatvilágon belül tovább tart ez a
folyamat, miután a kisebbeket a nagyobbak falják fel.
A vízi életet rendszerező hidrobiológia ezt a folyamatot fokozatokba osztotta, széndioxidot és
szervetlen sókat felhasználó növényeket az első, a növényevő állatokat a második, az ezekkel
élőket a harmadik, a ragadozókat pedig a negyedik lépcsőbe sorolta.
Az első lépcső vagy másként táplálkozási szint szervezetei (egysejtű algák, fonalas moszatok,
hínárfélék, nád stb.) végzik az elsődleges termelést, a második, harmadik és a negyedik szint
szervezetei pedig a másodlagos termelést (ide tartoznak az ember által táplálékként felhasznált
szervezetek, a halak). Fontos szerepet töltenek be az elbontó szervezetek (baktériumok), amelyek a különböző lépcsőkből kikerült holt anyagot élik fel, alkotóelemekre bontva azokat.
A tápláléklánc tagjaiban levő élő anyag mennyisége fokozatosan csökken, s a sor végén a legkisebb. Minél több a lépcső, az áttétel a szerves anyagot termelő növény és a lánc végén helyet
foglaló ragadozó hal között, annál kisebb
lesz a húsevő ragadozó összmennyisége. Az
elmondottak alapján az is megállapítható,
hogy a növények és a halak közötti tápláléklánc rövidítésével arányosan növelhető a
halászat eredménye.
A víz élőlényeit a vízinövények és a víziálla-

cyanobakteriumok

tok két nagy csoportjába soroljuk. A növények között mikro- és makrovegetációt különböztetünk meg.
A mikrovegetáció képviselői közül a vízi élet szempontjából igen nagy jelentőségűek a nagy
számban előforduló baktériumok. A vízben zajló kémiai folyamatokban, a szerves anyagok
végső lebontásában vesznek részt. Jelenlétük nélkül a víz biológiai egyensúlya felbomlana.
Táplálékként is nagy jelentőségűek.
Az algák a mikrovegetáció másik - a vizekre jellemző - fontos szervezetei. Haltermelési szempontból a legfontosabbak. A nap energiájának megkötésével az oldott szervetlen anyagot hasznosítják, a planktonszervezetek és a halak részére értékes fehérjetáplálékot képezve.
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A makrovegetáció képviselői a vizek parti övében a hínárnövények. Halgazdasági szempontból nemkívánatos, a vizekben a halak számára hátrányos állapotot teremtő növények (oxigénhiány).
A partszegély növényei a nád, a gyékény, a sás és a kákafélék szintén a makrovegetáció tagjai.
Túlzott elszaporodásuk a halászat számára kedvezőtlen helyzetet teremt.
A töltések erózió és hullámverés elleni védelmében viszont fontos szerepet töltenek be a növények, elsősorban a nád.
A vizek állatvilágát- (elsősorban a haltermelést, mint hal táplálék-szervezetek szempontjából
tárgyalva) - a következő csoportokba sorolhatjuk: egysejtűek, férgek, rákok, rovarok, puhatestűek, halak.
A lebegő életmódot folytató élőlényeket planktonnak nevezzük. A lebegő szervezetek növények és állatok egyaránt lehetnek.
Az úszó életmódot folytató szervezetek gyűjtőneve nekton. Legjellegzetesebb képviselőik a halak.

A fenéklakó szervezetek közösségének neve a benthos. Alkotói: gyűrűs férgek, rovarlárvák, kagylók, csigák, rákok.
A vizek állatvilágának mennyiségi és minőségi ismerete (összetétel) a vizek értékének
meghatározásához feltétlenül szükséges. A
planktongyűjtés és a gyűjtött anyag értékelése révén meggyőződhetünk a víz értékéről
(gazdagságáról) a halászat számára.
plankton háló

Tógazdasági szempontból a planktonállományba tartozó legfontosabb szervezetek a következők: kerekesférgek (nagyságuk ·0,1-1,·0 mm), a ponty, amur zsenge ivadékának nélkülözhetetlen, első táplálékai; az alsóbbrendű rákok (vízibolhák, kandicsok), nagyságuk kifejlett
korban 0,3-11 mm; a vízfenék (benthos) és a parti öv talajárrak jellegzetes élőlénye a gyűrűs
férgek közé tartozó Tubifex; a haltáplálkozás szempontjából legfontosabb fenéklakó állatok
az árvaszúnyoglárvák, kérész- és szitakötőlárvák (a fenéklakó állatok képezik legfontosabb
halunk, a ponty fő természetes táplálékát).
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A vizek állatvilágához tartoznak még a kétéltűek, hüllők, a vízimadarak és a vizes élőhelyhez kötődő emlősök. Ezen fajok a vízi ökoszisztémák értékes elemei, melyek azonban esetenként érzékeny károkat tudnak okozni a halastavi gazdálkodásban. A károk megelőzésekor
mindenkor tekintettel kell lennünk a vonatkozó jogszabályokra és a károk enyhítése helyett a
megelőzsére célszerű törekedni.

A hal élete és a halászat
A haltermelés alapfeladata az, hogy az előbbiekben röviden vázolt vízi anyagforgalomban
képződött szerves anyagot halhús formájában kitermelje a vízből. A vizekben képződött
élő szerves anyag csak áttételekkel lesz gazdaságilag is jelentős és hasznos halhús. Az
áttételeknek azt a sorozatát, melyben a szerves anyag a növényektől eljut a halakig, táplálékláncnak nevezzük.
A halászat, a haltermelés szempontjából az a fontos, hogy a vizekben minden egyes táplálékcsoportnak legyen olyan fogyasztója, amelyből közvetve vagy közvetlenül halhús képződik.
Az előző fejezetben leírtak szerint a halak tápláléktermő területe a nyílt víz, a vízfenék és
a parti öv. A vizek halállományát tehát úgy kell kialakítani, hogy mindegyik tápláléktermő
területnek legyen meg a képződött élelemmel arányban álló fogyasztója. A vízben termelődött
szerves anyag kitermelése akkor a legjobb hatásfokú, ha a biológiai adottsághoz legjobban alkalmazkodó halállomány alakul ki.

Népesítési szerkezet –Halasítás
A kis vízfelületek halasításakor mindenkor figyelembe kell venni a környezeti tényezőket hiszen a kis mennyiségű víz kompenzáló, kiegyenlítő képessége is kisebb. Ezen környezeti tényezők az alábbiak:
• Vízmélység
• Vízkémiai összetétel
• Nyílt vízfelület és a növényzettel borított terület aránya.
• Az iszapréteg összetétele és mennyisége.
• Vízpótlási lehetőségek.
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1.
A vízmélység vizsgálatakor tisztában kell lennünk azzal, hogy a mélyebb vizek lassabban melegszenek fel , ezálltal az oxigénszintjük is kevésbé ingadozó. Azonban a hidegebb vizekben a
halak étvágya is kisebb lesz. Tehát a takarmányozás mértékét és módját körültekintőbben kell
meghatároznunk.
2.
Vízkémiai összetétel alatt a vizünk szerves anyag tartalmának vizsgálatára kívánunk rávilágítani. A csapadékvíz vagy belvíz táplálta tavak, nagy valószínűséggel magas szervetlen vegyület
tartalommal rendelkeznek, a környező területekről bemosódott különféle szennyezőanyagok
miatt.
A kútvízzel ellátott tó szerves anyag tartalma rendkívül alacsony, ezért a haltelepítés előtt a
szervestrágyázást érdemes időben elvégezni.
A halnevelés szempontjából a legideálisabb és legkevesebb beavatkozást igénylő víztípus a
természetes vízfolyás által táplálható tó.
Az alacsony szerves anyag tartalmú vizekben elsőként a hiányzó elemeket kell pótolnunk. Ezt
több módon is megtehetjük. Amennyiben a tótalajon van szerves üledék , a mechanikai mozgatással (boronálás , gereblyézés) azonnali hatást érhetünk el.
Ha nincs iszapréteg akkor szerves trágya kis adagokban történő belocsolásával is elérhetjük a
kívánt hatást.
3.
A nyílt vízfelület jelenti a tavunkban a halak számára az életteret. Továbbá a légköri oxigén
is itt keveredhet a vízbe. A túlzott növényi borítás a vízben oldott szerves anyagok kiszűrésével elvonja a mikroalgák, azaz a termelő szervezetek elől a tápanyagot, meggátolva ezzel a
vizibiológiai körfolyamat halakig való eljutását. Ezen túl a növényzet nagy felülete növeli a
párolgási veszteség mértékét.
4.
Az iszapréteg vizsgálatakor a tavunk termelő képességéről tájékozódhatunk. A szerves
üledék réteg tulajdonképpen a vízi szervezetek számára nem hozzáférhető tápanyagbázis. Mechanikai beavatkozással ezt a tápanyagot oldott formába hozhatjuk , ezáltal a tápláléklánc első
láncszemét biztosíthatjuk a tóban. Biológiai hatóanyagok alkalmazásával, az iszapban deponá132

lód szervesanyagok nagy, részét vissza lehet állítani a táplálékláncba. A biológiai iszapkezelések eredményeként, a víz zooplankton állománya felszaporodik, és így közvetett módon az
üledék, halhúsban hasznosul.
Az iszap nem csak lehetőségeket hanem veszélyeket is rejthet magában , hiszen a korhadó üledék alatt metán vagy kénhidrogén halmozódhat fel, amelyek veszélyeiről már az előző fejezetekben beszéltünk. Halasításkor telepíthetünk olyan fajokat (ponty, aranykárász) melyek
táplálkozásuk során , az iszap turkálása során meggátolják a gázok felhalmozódását
5.
A halastavunk vízpótlása létfontosságú kérdés a tenyésztett halaink szempontjából , hiszen az
élettér csökkenésével az oxigénszint csökken, a hőmérséklet emelkedik , a káros UV sugárzás
meggátolja a vízi biológiai körfolyamatokat, ezáltal végül a tenyésztett halak pusztulásához
vezethet. A tavunk vízszintjét ezért a lehetőségek függvényében állandó szinten kell tartani.
A tenyészteni kívánt halak mennyiségét tehát , a mindenkori legkisebb vízszinthez kiszámolt ,
eltartó képesség küszöbértékéhez kell igazítani már a kihelyezéskor.
A Tanya tavak főként étkezési hal előállítására alkalmasak, hiszen a legkedvezőbb hatásfokot és hozamot ebben a ciklusban érhetjük
el. Másrészt a harmadéves halak a környezeti viszonyokkal szemben is toleránsabbak
mint a fiatalabb egyedek.
Minden kistavas rendszerre az úgynevezett polikultúrás népesítési szerkezetet javasoljuk, hiszen a vízi erőforrások minden
eleme hasznosítható és ezáltal értékes haltanyasi bánya-tó

hús állítható elő.

A kétnyaras ponty ideális kihelyezési egyedsúlya 300-600 g között van. A harmadik életévben
(nyár) testtömegüket képesek megötszörözni , tehát ideális esetben ősszel 1500-3000 g átlagtömegű pontyokat halászhatunk le.
A termőképesség alapján a tavakat négy csoportra oszthatjuk:
• Alacsony termőképességű

1000-1600 kg/ha összes hozam

• Közepes

1600-2000 kg/ha összes hozam

• Jó

2000-2400 kg/ha összes hozam
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• Kiváló

2400-2800 kg/ha összes hozam

Ajánlott népesítési szerkezet polikultúrás nevelés esetén étkezési hal előállítási célra
Ponty
2 nyaras

		

9-20 db/100m3

3-12kg össztmeg

			

megmaradás:90%
lehalászáskor várható hozam:25-55kg
Fehér busa

3-5 db/100m3

6-10kg

megmaradás:95%
lehalászáskor várható hozam:30-50kg
Amur

7-15 db/100m3

1.5-3kg

megmaradás:80%
lehalászáskor várható hozam:15-18kg
Aranykárász

1.5-2.5kg/100m3

megmaradás:65%
lehalászáskor várható hozam:5-8kg
Ragadozó

0.5-1.5kg/100m3

megmaradás:90%
lehalászáskor várható hozam:2-7kg
Összes számított hozam ideális esetben: 77-130kg/100m2 tófelület
A kihelyezés elvégzésének általános követelményei a következők:
• A kihelyezés munkája gyors rövid időtartamú legyen
• A kihelyezés munka folyamatára a szállítás alatt is a kíméletes, gondos, körültekintő
bánásmód, a szervezettség legyen jellemző.
• Kihelyezni csak teljesen egészséges kihelyezési anyagot szabad.
• A népesítési irányszámokat nem szabad túllépni.
• A kihelyezést általában április 15-ig be kell fejezni.
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Haltakarmányozás
A halak táplálására szolgáló takarmányokat három fő csoportra oszthatjuk
• Gazdasági abrak takarmányok
búza, kukorica, árpa, köles, tritikálé, borsó, keserű csillagfürt stb.
• Melléktermékek
rostaaljak, törtszemek, zöldborsó és egyéb konzervipari melléktermékek.
• Takarmánykeverékek
peletált haltápok melyek halfajonként változó összetételűek.
A takarmányozás a hozam növelésének legfontosabb eszköze. A halak takarmányozása a sajátos élettér miatt eltér a melegvérű házi állatok megszokott takarmányozásától. A tógazdasági
takarmányozás kiegészítő jellegű. A tóban termelt természetes táplálékkészletet, mint a takarmányozás alapját kell mesterséges úton pótolni, kiegészíteni. Azokban a tavakban, ahol a ponty
adja az állományt (egyszerű népesítés), a tó vizében lévő haltáplálék állatok mennyisége, mint
fehérje bázis, határozza meg a gazdaságosan felhasználható takarmány mennyiségét. Kombinált népesítésnél a tó halállományának növényevő halakkal történt kiegészítésével, a tó fehérje
készlete már nem egyedüli meghatározója az elérhető hozamnak, mivel e halfajok élelmük
nagyobbik részét a ponty által nem hasznosított vízi növények alkotják. Ezen felül a növényevő
halak a ponty takarmányozását is gazdaságosabbá teszik azzal, hogy az ürülék hasznosítás mellett a ponty számára jobb életteret teremtenek.
A kombinált népesítés ezen keresztül növeli a tó természetes hozamát, több takarmány felhasználását teszi lehetővé, tehát komplex módon elősegíti a tó haltermelésének emelését. A
természetes és mesterséges takarmány kedvező arányát 40% illetve 60%-ban határozzuk meg
a súlygyarapodás függvényében. A takarmányozás jól mérhető mutatószáma az 1 kg súlygyarapodásra jutó takarmány mennyiség (relatív takarmány együttható). Értéke akkor
megfelelő, ha nem haladja meg az 1.8 –tól 2.2 kg-t. a feletetésre kerülő takarmány mennyiség
időbeli eloszlását össze kell hangolni a tó természetes táplálék készletének alakulásával a tenyészidő alatt, a tóban lévő halak takarmány felvevő képességének változásaival.
Tájékoztatás képpen közöljük az étkezési halat termelő tavak takarmányozására egész évben
feletetésre tervezett takarmány mennyiség javasolható megoldását havonkénti részletezésben.
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A haltakarmányozás főbb kritériumai
• A tenyésztési célnak megfelelő beltartalmi értékű takarmány kiválasztása
• A takarmány felvétel napi rendszerességgel történő ellenőrzése (etetőtálca, kutatószák)
• Étvágy szerint etethető takarmány adag meghatározása (1-3 test tömeg %)
• Az etetőhelyek számának és elhelyezkedésének meghatározása.
• Az etetéseket mindig rendszeresen ugyanabban az időpontban, lehetőleg a reggeli
órákban végezzük el

Lehalászat
Amennyiben a tóelőkészítéstől a haltakarmányozásig a megfelelő körültekintéssel jártunk el
a tenyészidőszak során, akkor az őszi lehűlés beköszöntével, egészséges és jól fejlett halakat
foghatunk ki tavunkból. A lehalászásnak több módszere is ismert.
Legkézenfekvőbb megoldás amennyiben erre lehetőség van, a tó vizének teljes lecsapolása és
a teljes halállomány összegyűjtése.
Ismeretes ezen kívül még a nyári ritkító halászat, mikor a tenyészidőszak közben a nagyobb
növekedési erélyű egyedek kifogásával életteret nyitunk a kisebb egyedeknek.
Eszközei lehetnek pl.:
• Horgász felszerelés
• Emelőháló
• Kis kerítő háló
• Dobóháló
•

Elektromos lehalászó berendezés

Az utóbbiak engedélyhez kötött halász eszközök, ezért indokolt esetben kérjünk segítséget a
térségünkben működő haltenyésztő cégektől, vagy a Megyei Kormányhivatal halászati szakemberétől.
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Emelőháló

Kis kerítő háló

Dobóháló

elektromos halászgép

kismennyiségű halszállítás helyes módja
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Ketreces halnevelés
Polikultúrás halnevelés multifunkcionalitásának fejlesztése az Aranyponty Zrt. sáregresi
telepén
A hagyományosan pontyhús előállításra berendezkedett halnevelő tóegységek jövedelmezőségének növelésére nyújthat lehetőséget a ketreces halnevelés módszere.
A polikultúrás halnevelés, lényegében a termelő tó, halak által hasznosítható táplálékbázisának
teljes kihasználására törekszik. A szerves anyag útja a halakba beépülve véget is ér. A termelőképesség fenntartására tehát, tápanyag utánpótlásra van szükség, amit hagyományosan
szervestrágyázással oldunk meg.
Ebbe a témakörbe tartjuk beilleszthetőnek a
ketreces halnevelést, hiszen a ketrecben intenzív körülmények között nevelt halak etetéséhez, magas beltartalmi értékekkel rendelkező tápokat etetünk, ami végeredményben jó

halnevelő ketrec - Aranyponty Zrt.

minőségű, oldott szerves anyagként realizálódik a tó szerves anyag körforgásában. Az Aranyponty Halászati Zrt. sáregresi telephelyén berendezett bemutató tavában ezt a halnevelési technológiát tesszük hozzáférhetővé az érdeklődők számára.
A „TORZSOKOS” elnevezésű tóban étkezési halhús előállítás folyik, különféle gazdasági abrak takarmányok etetésével.
A természetes takarmánybázis fenntartására csak a tóban felállított ketreces tartású, intenzív
(tápos) nevelésű halak szerves trágyáját használjuk.
A tó területe 10000 m2, átlagosan 120 cm vízborítással.
A belső halágyban, azaz a legmélyebb ponton
felállított halnevelő ketrecnél a vízmélység
meghaladja a 180 cm –t. Ennek azért van jelentősége, mert így a 150 cm-re belógó, úszó
ketrec alól az esetleg elszóródó táp szemcséket
a tóban szabadon tartott halak hasznosíthatják.
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Ebben az esetben, a ketrecben szürke harcsa
nevelést végzünk, amivel az egyébként a tavunkban előállítható ragadozó halak arányát 2% -ról 8-12 %-ra vagyunk képesek
növelni.
A tó műszaki adatai:
Tófelület:

10 000 m2

Átlagos vízmélység: 120 cm
Vízmennyiség:

10 200 m3

Tó típusa:

körtöltéses

Műtárgyak:

barát zsilipek

Partvédelem típusa: geológiai textillel védett töltés
Ketreces nevelő egység paraméterei:
• Műanyag ponton elemekből összeépített tartóelemek
• 4m x 4m-es gumi bevonatú nevelő ketrec
• PVC korlát szerkezet
• Lapátkerekes vízforgató levegőztető
• SOLARIS típusú önetető
Az általunk bemutatott termelési rendszert könnyen adaptálhatjuk akár egy kerti tóba is, hiszen egy díszhalak tartására fenntartott vízterület műszaki fölszereltsége nagyban hasonlít az
általunk ismertetetthez. Ugyanakkor több indoka is van a ketreces halnevelés bevezetésének
díszhalas tavakban.
Néhány indok a ketreces nevelés mellett:
• A szerves anyag utánpótlás folyamatossá válik (haltrágya)
• A természetes táplálék mennyisége egyenletesen hozzáférhető, a tóban szabadon tartott halak számára.
• Gyors és biztonságos halhús előállításra nyílik lehetőség.
• Naponkénti megfigyelési lehetőség, a tenyésztő nagy örömére.
• Könnyű üzemeltetés és minimális munkaerő igény.
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• Az előállított étkezési méretű hal, bármikor hozzáférhető.
• A rendszer tenyészidőszakon kívül könnyen eltávolítható a tóból.
• A rendszer tenyészidőszakon kívül könnyen eltávolítható a tóból.
• A ketrecben nevelt halak faj összetétele variálható (Amur, Harcsa, Ponty)
• Idényenként változtatható tenyészcél.
A tartó egység, a ponton elemei, valamint az
önetető, ma már kaphatók a kereskedelmi forgalomban. Aránylag magas beszerzési áruk
azonban megtérül a szakszerű üzemeltetés
mellett. Ugyanakkor hosszú élettartama és
esztétikus külleme évekig jelenthet örömöt az
üzemben tartó számára.
önetető

Ha azonban a tenyésztési célkitűzés az esztétika érvényesülésével szemben előnyt élvezhet,
akkor a tartó szerkezet és a ketrec kialakításával házilag is próbálkozhatunk.
A tartó szerkezet lehet :
• úszó
• vagy lábakra telepített.
Anyagában is változatos lehet :
• Fa (járó keret és palló szerkezet)
• Fém (Vas hordók egymás mellé erősítve egy járó felülettel)
• Műanyag paneles szerkezet
A halak tartására szolgáló ketrec lehet :
• Fém pálcákból álló ketrec
• Műanyag szálas (perlon) háló kifeszítve
• Rozsda mentes drótfonat esetleg műanyag bevonattal
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halnevelő ketrec

A vízforgató, levegőztető berendezések is nagy változatosságot mutatnak a kereskedelmi
forgalomban. Működési elvüket tekintve három fő típusra oszthatók :
• Lapátkerekes, ahol a vízibicikli működési elvén működő forgó lapátok juttatják az
oxigént a vízbe.
• Esőztető, ahol egy szűrőn keresztül fel szivattyúzott vízoszlopot megszellőztetve juttatnak vissza a tóba.
• Levegő befújásos, ahol nagy nyomású levegőt porlasztanak a vízbe.
Önetető típusok :
• Szalagos kihordású
• Pálcás (a halak az adagoló pálca mozgatásával működtetik)
• Automata adagoló rendszerű
Ma már energia tárolós, napkollektoros egységek is beszerezhetők.
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Halbetegségek
Fontosnak tartom már az elején leszögezni, hogy a halakat támadó betegségek a melegvérű (emberi) szervezetekre nem terjednek át. A halak kezelése ugyanakkor különféle
hatóanyagú készítmények alkalmazásával történik, amelyek az emberi szervezetre károsak lehetnek. Ezért fontos felhívni a figyelmet a biztonsági előírások pontos betartására.
Fontos tisztázni a kérdést ugyanakkor, hogy „Mikor beteg a hal?”, és Mikor milyen teendőnk
van egy adott tünet vagy tünet együttes felismerése után? Ha valami szokatlan jelenséget tapasztalunk, de nem tudjuk a problémát azonosítani,”Kitől kaphatunk segítséget?”
Először néhány tünet, amely utal a halaink komfortérzetének csökkenésére vagy a betegség
kialakulásának első fázisaira.
• Csökkenő étvágy, időjárás változás nélküli időszakban. A halak igen érzékenyek az
időjárás változással együtt járó légnyomás ingadozásra. Gondoljunk a nyári záporokat
megelőző légnyomásesésre. Az ilyen esetekben egy esetleg két etetés alkalmával étvágycsökkenést tapasztalhatunk. A hosszabb ideig tartó vagy egyéb tünettel jelentkező étvágycsökkenés alaposabb vizsgálat elvégzését indokolja.
• A felszín közelében úszó hal erőtlen mozgása, esetleg a szájnyílással rendszeresen érintett vízfelszín (pipálás) a szokatlan, aggodalomra okot adó jelek közé tartozhat.
Azonban ezt a jelenséget is érdemes alaposan vizsgálni, hiszen a nyár elején bekövetkező
planktonbőség idején, csapatosan a felszín közelében táplálkozó pontyfélék hasonló látványt nyújtanak. Érdemes az ilyen tünetet produkáló hala közelébe egy kavicsot dobni,
és figyelni az állat reakcióját. Amennyiben fürgén reagál a hal, megriad és elúszik azonnal, akkor valószínű, hogy csak táplálkozik a víz felső rétegében. Ha nincs, vagy késett
reakciót produkál az állat, akkor kábult állapotban van, feltételezhetően oxigénhiány,
vagy egyéb rendellenesség okozhatja a jelenséget.
• A békés halak fajtársukat bökdösik, csipkedik. A halakra nem jellemző a közvetlen
testi kontaktus létesítése az év nagy részében. Természetesen a nyár elején a szaporodási
ciklusban nem szokatlan a párban vagy csoportosan látható, egymás társaságát kereső
egyedek látványa.
• Szokatlanul gyors mozgású kopoltyúfedő. Ez a jelenség, erős stressz hatás vagy
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légzőszervi megbetegedésre utalhat.
• Fokozott nyálkatermelés utalhat valamilyen vegyszer vagy egyéb irritáló vegyület
bemosódására.
• Kivörösödött foltok az uszonyokon vagy a testfelületen, amely utalhat baktériumos
megbetegedésre is, de okozhatja a telepítéskor szerzett mechanikai sérülés is ami néhány
nap alatt regenerálódik minden beavatkozás nélkül.
• A halak a növényzethez vagy egyéb tereptárgyakhoz dörgölőznek akkor nagy
valószínűséggel külső élősködők jelentek meg a tóban. Természetesen a növényzethez
dörgölés nem tévesztendő össze a párban vagy csoportosan produkált ívási mozgással
(násztánc) mely szintén rend szerint a növényzet között zajlik.
A halak megbetegedését leggyakrabban a környezeti stressz váltja ki. Ezért a megelőzés hatékonyabb eszköz lehet, mint a vegyszerek és gyógyszerek alkalmazása halaink egészségének
megóvása érdekében. Ezért fontos a halak egyedsűrűségét az optimális számon tartani. A lehető
legkevesebb zaklatásnak kitenni a halakat. A napi munkavégzés ütemét rendszeressé téve a halak szokathatók a különböző zajokhoz, ezáltal is csökkenthető a stresszérzet.
A tavunkban tenyésztett halak fertőzöttségüket alapjában véve három módon szerzik:
• Fertőzött halak közvetítésével
• Befolyó víz által közvetített kórokozóktól
• A tó talajában lappangó csírák útján
A halak által közvetített betegségeket a fertőző állomány megelőző gyógykezelésével és a korcsoportok elkülönítésével érhetjük el.
Baktériumok, gombák, valamint paraziták petéinek és spórás formáinak elpusztítása végett fontos a tó talajának kezelése amennyiben erre van lehetőség.
Ezek a kórokozók nedves környezetben viszonylag hosszú ideig életben maradnak, kiszáradásra és az alacsony hőmérsékletre azonban érzékenyek.
Ebből következik, hogy a talajfertőtlenítés legegyszerűbb módja a tavak szárazra állítása, télen
pedig kifagyasztása.
A kezelés hatásfoka kémiai fertőtlenítő szerekkel növelhető. Száz négyzetméterre vetítve 250
kg égetett mész vagy 25-30 kg klórmész egyenletes kijuttatása a talajfelületre kiváló fertőtlenítő hatású.
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Halpenész

Darakór

Hasvízkór

Kopoltyúféreg

Szájhab

Lernea

Koiherpesz vírus
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Halpióca

Mint említettük a halak megbetegedését okozhatják:
• Vírusok (pl. KOI herpesz )
		

Védekezés ellene az egység zárolása és a fertőzött egyedek megsemmisítése.

• Baktériumok (bőrpirosodás foltok)
		

Védekezés lehet a tófertőtlenítés és meszes fürdetés.

• Gombák (vízi penészgomba)
		

Főként mechanikai sérülések helyén telepednek meg, vagy a kopoltyút támad-

		

ják. A formaldehides(10-15 mg/l) vagy klórmeszes fürdetés célravezető lehet.

•

Egysejtű paraziták(fátyol betegség, bársony betegség)

Környezeti tényezők okozta bántalmak
Amikor a környezeti tényezők okozta károsodások ismertetésére kerül sor, a halkórtanos szakember meglehetősen zavarban vannak. Be kell vallaniuk ugyanis, hogy a kórokozók által okozott veszteségek jóval alatta maradnak azoknak a károknak, amiket az emberi gondatlanság és
nemtörődömség okoz évente. A sajtó híradásaiból ismert, hogy lényegesen több hal pusztul el
mérgezések következtében, mint a kórokozók kártétele nyomán. Mérgek, szennyező anyagok
élővízbe kerülése nyomán folyók és tavak teljes állománya pusztulhat ki. Ezek az országos
méretű katasztrófák alapjában véve nem az állatorvosok, hanem a rendőrség hatáskörébe tartozó esetek. Vannak azonban olyan abiotikus, főként horgásztavakat érintő, környezeti tényezők
által okozott lokális károsodások, amik odafigyeléssel, a lehetséges veszélyek ismeretével megelőzhetők. Az alábbiakban ezek közül említünk néhányat:
Oxigénhiány
A leggyakoribb elhullást okozó tényező. Jól gondozott tavakban is kialakulhat meleg augusztusi hajnalokon. Ilyenkor a tóvíz szellőző-berendezésekkel történő frissítése ill. motorcsónakkal való mozgatása segíthet. A tó magasabb szervesanyag-tartalma az oxigénelvonással járó
lebomlás miatt elősegíti az oxigénhiány kialakulását. Gyakori az oxigénhiány kialakulása
szállítások, lehalászások alkalmával. Az utóbbi esetek kellő odafigyeléssel elkerülhetők.
Mérgezések
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Az ipar fejlődése és a mezőgazdaság kemizációja nyomán a jó minőségű felszíni víz egyre
kevesebb Magyarországon. Esetenként mulasztások nyomán mérgezések következnek be megfelelő vízminőségű tavakban is. Ezek a mérgezések egyaránt létrejöhetnek szervetlen és szerves
anyagok hatására, s igen gyakran közvetett úton oxigénhiány kialakulásáért is felelõsek.
Ipari jellegű vízszennyezések
Számos fajtájuk lehet. Közűlük a fémek, különösen a nehézfémek, savak, lúgok, ásványolaj termékek okoznak problémát. Ezek jobbára bányákból, gyárakból és kisebb üzemekből kerülnek
a folyók és tavak vizébe. Sajnálatos példája ennek a mérgezéstípusnak a tiszai ciánszennyezés.
Egyre gyakrabban okoznak problémát a detergensek, klórtartalmú vegyületek és ásványolaj
származékok, melyek az ipari üzemek mellett a kommunális szennyvízzel is bekerülhetnek az
élővizekbe.
Mezőgazdasági jellegű vízszennyezések
Bomló szervesanyagokat, növényi és állati eredetű hulladékot tartalmazó szennyvizek mezőgazdasági nagyüzemekből, sertéstelepekről, cukor- és sörgyárakból stb. származhatnak. Jellemzőjük, hogy lebomlásukhoz nagy mennyiségű oxigént használnak fel, és tartós oxigénhiányt okoznak.
A mezőgazdaság mellett a halastavak is gyakran használnak mész- és foszfortartalmú műtrágyákat. Esetenként azonban ezek olyan nagy mennyiségben kerülnek a halastavak vizébe, hogy
a víz ionegyensúlyának megbontásával közvetlen elhullást okoznak. Halaknál az utóbbi vegyületek hatása elsősorban a légzőhám károsítása révén érvényesül. A leggyakoribb mezőgazdasági anyagok a növényvédő szerek. Közülük a klórozott szénhidrogének és foszfátészter tartalmú
rovarölő szerek, továbbá a herbicid, fungicid és algicid anyagok mérgező hatásúak. Ezek a
szerek elsősorban idegmérgek, ezért a halak elhullásuk előtt idegrendszeri tüneteket mutatnak,
az elhullás azonban a légző-centrum bénulása miatt fulladás következtében áll be.
Autogén mérgezések
A vízzel szállított külső mérgező anyagok mellett mérgezés következhet be a tavakban autogén
mérgezések nyomán is. Ezek közül iszapos tavakban a kénhidrogén felszabadulása az iszapból
és az ammónia feldúsulása a leggyakoribb. A kénhidrogén anaerob bomlás esetén halmozódik
fel az iszapban, és mélyebb iszapú tavakból légnyomáscsökkenés esetén mérgező koncentrációt elérő mennyiség kerülhet a tó vízébe. Az ammóniumion semleges kémhatású vízben még
5-10 mg/liter töménységben sem károsítja a halakat, azonban lúgos közegben szabad ammónia
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szabadul fel, amely mérgezést okoz. Ilyen mérgezésekre főképpen a tiszántúli és Duna-Tisza
közi meszesszódás talajon létesített tavakban kell számítani. A bántalom bekövetkezte megakadályozható a fitoplankton és a víz csíraszámának csökkentésével, melyet un. sávos meszezéssel
érnek el.
Takarmányhibák
Az állattenyésztésben tévesen elterjedt vélemény, hogy az egyéb állatfajok részére alkalmatlan,
rossz minőségű takarmány még megetethető halakkal. Ilyen okok miatt lejárt szavatosságú régi
tápok, penészes gabonák, sőt csávázott magok is etetésre kerülnek. Jobbik esetben a halak a
vízbe szórt rosszminőségű takarmányt nem fogyasztják el, rosszabb esetben esznek belőle, s
rajtuk hamarosan a betegség jelei, leggyakrabban bélgyulladások jelentkeznek. A csávázott,
mérgező anyagokat tartalmazó takarmányok a vegyületre jellemző mérgezéseket okozzák, a
penészgombák és baktériumok toxinjait tartalmazó tápok viszont a toxikus hatás mellett a bél
normális baktériumflóráját változtatják meg. Takarmány okozta bélgyulladás alakulhat ki azonban egészséges táp etetése nyomán is, ha bizonyos halfajok nem a fajuknak megfelelő összetételű tápot fogyasztják (például akkor, ha az amur a ponty takarmányából eszik), vagy pedig
abban az esetben, ha a halat a táplálkozás után sokk éri. Bélgyulladás alakulhat ki akkor is, ha
a halat a béltartalom kiürülése nélkül közvetlenül szállító edényekbe helyezik.
Ugyanezen takarmányhibák a horgászvizeken is okozhatnak hasonló gondot, főleg ha mértéktelenül és mindenféle anyaggal etetik, csalogatják a halakat.

Tennivalók mérgezések, takarmányhibák esetén
Mérgezések ill. takarmányproblémák esetén halat és tápot kell laboratóriumi vizsgálatra küldeni az illetékes állategészségügyi intézetbe. Lehetőleg élő, de a betegség tüneteit mutató halat
kell eljuttatni a laboratóriumba. A horoggal, dobóhálóval, vagy merítő-szákkal fogott egészséges vagy viszonylag egészséges egyedek boncolása megtévesztő diagnózist adhat. Elhullott
halak esetében csak frissen elhullott példányokat juttassunk el a laboratóriumba, mivel a bomló régi hullák vizsgálatra alkalmatlanok. Az élő halat leginkábbvizet és oxigént tartalmazó
műanyag zsákban, az elhullott példányokat szárazon, például nedves fűbe csomagolva
küldjük vizsgálatra. A vízben érkező elhullott hal a szállítás ideje alatt tovább bomlik, s belőle
egysejtű paraziták vagy baktériumok nem mutathatók ki. A halmintát az illetékes Állategész147

ségügyi Intézetbe a helyileg illetékes állatorvossal egyeztetve kell eljuttatni. Vízszennyezés
gyanúja esetén a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek laboratóriumai az illetékesek. A vízminta küldeményt gondosan felcímkézve kísérőlevéllel együtt
juttassuk el a vizsgálati helyre. A kísérő levélnek minden olyan adatot tartalmaznia kell,
ami a laboratóriumi diagnózist elősegíti. Fontos, hogy információt adjon a tó nagyságára,
mélységére, vízellátására, hőmérsékletére, a népesítésre, a betegség első észlelése és az elhullás
időpontjára, a hullák számára és az esetleges egyéb megfigyelésre vonatkozóan. A hal szervezetéből a méreganyagok kimutatása nem könnyű, az állategészségügyi vizsgálat azonban negatív
eredmény esetén is fontos, mert kizárhatja a fertőző betegségek szerepét az elhullásban.
A tavunkban tenyésztett halak fertőzöttségüket alapjában véve három módon szerzik:
• Fertőzött halak közvetítésével
• Befolyó víz által közvetített kórokozóktól
• A tó talajában lappangó csírák útján
A halak által közvetített betegségeket a fertőző állomány megelőző gyógykezelésével és a korcsoportok elkülönítésével érhetjük el. Baktériumok, gombák, valamint paraziták petéinek és
spórás formáinak elpusztítása végett fontos a tó talajának kezelése amennyiben erre van lehetőség. Ezek a kórokozók nedves környezetben viszonylag hosszú ideig életben maradnak,
kiszáradásra és az alacsony hőmérsékletre azonban érzékenyek.
Ebből következik, hogy a talajfertőtlenítés legegyszerűbb módja a tavak szárazra állítása,
télen pedig kifagyasztása. A kezelés hatásfoka kémiai fertőtlenítő szerekkel növelhető. Száz
négyzetméterre vetítve 250 kg égetett mész vagy 25-30 kg klórmész egyenletes kijuttatása a
talajfelületre kiváló fertőtlenítő hatású.

Vírusok
Koiherpesz
Hazánkban még elő nem forduló fertőző betegség, ami a pontyra specifikus és nevével ellentétben nem csak a színes pontyot (koit), hanem a folyóinkban és tavainkban közönséges európai pontyalfajt is képes megbetegíteni. A koiherpesz nevet a betegség a pontyherpesztől való
elkülönítés miatt kapta. A bántalmat egy kevéssé tanulmányozott, csupán néhány éve ismert
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herpeszvírus okozza, ami rendkívüli kórokozó-képességével hívta fel magára a figyelmet.
A betegséget Izraelben figyelték meg első ízben, ahol a vírus néhány hónap alatt a ponty- és
koiállomány 80 %-át kiirtotta. A betegséget később Indonéziába is behurcolták, ahol az Izraelben észleltekhez hasonló, súlyos fokú elhullásokat okozott. A fertőzött halak néhány európai
országba is bekerültek, azonban ott az importált tételek gyorsan elhullottak, és a betegség tovaterjedéséről nincsenek további adatok.
Ma még nem világos, hogy a betegség csak a magasabb hőfokú vízben képes-e kórokozó hatását kifejteni, vagy a mérsékelt égövben is patogén lehet. A behurcolás megakadályozása a
ponty és koi import korlátozásával lehetséges, és az állategészségügyi szervek mellett a halász
és horgász társadalom fegyelmezett odafigyelésével lehetséges. Hazánkban a betegség megjelenése és elterjedése mind a halászok mind a horgászok számára katasztrófa-közeli állapotot
eredményezne.
Védekezés ellene az egység zárolása és a fertőzött egyedek megsemmisítése.

Baktériumok okozta betegségek
Aeromonas hydrophila okozta hasvízkór
Hasi vizenyővel, a belső szervek gyulladásával, vérzésével járó fertőzöttség, ami tüneteiben a
tavaszi virémiára emlékeztet. A bántalom a legkülönfélébb halfajokban kialakulhat az ellenálló
képesség csökkenése nyomán.
Különösen helytelen takarmányozás, a tóvíz nagyobb hőingadozása, rosszul végrehajtott
szállítás és rakodás nyomán, vagy vírusos és parazitás betegségek szövődménye lehet.

Gombák okozta betegségek
Halpenész
A betegséget a természetben széles körben elterjedt, korhadó, bomló szerves anyagokon élõ
Saprolegnia és Achlya nemzetségekbe tartozó gombák idézik elő. Ilyenkor a halak testén
szürkésfehér színű, vattapamacsra emlékeztető, kisebb nagyobb felrakódások találhatók. A felrakódás alapjában véve a gombafonalak tömegéből áll, aminek egyik vége a bőrbe fúródik, és a
bőr hámjának felső rétegét behálózza, másik vége a halon kívül a vízben lebeg. A felrakódások
az úszókon, a szemen, a bőrön, és a kopoltyúkon egyaránt előfordulnak.
Horgásztavakban főként friss telepítés után alakul ki a bántalom, amikor is a telepítéssel járó
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törődések nyomán, a sebek helyén a gombák megtelepednek. Természetes vizekben a gombás
felrakódások kormorán és sirályvágások, valamint a ragadozó halak harapása helyén jelennek
meg a bőrön, de létrejöhet fertőzöttség egyéb paraziták okozta bőr vagy kopoltyúsérülések nyomán is. A gombatelepek alatt a pikkelyek rendszerint hiányoznak, a bőr elhalt, az úszósugarak
töredezettek, a szaruhártya kifekélyesedett.
A beteg halak bágyadtan úszkálnak a vízben, a befolyók közelébe húzódnak. Az erősen fertőzött halak nehezen gyógyíthatók, a betegség korai felismerése esetén az állományt korábban
malachitzölddel eredményesen kezelték. A beteg hal nagyon lesoványodik, húsának élvezeti
értéke csökken, de a gombáktól csak kisebb fokban ellepett hal még fogyasztható.
Kopoltyúrothadás
Régebben gyakran, újabban ritkán előforduló betegség. Valamennyi tenyésztett halfajon kialakulhat. Okozója a Branchiomyces sanguinis nevű algagomba, amely a halak kopoltyúereiben
élősködik. A gomba spórákat leginkább halak terjesztik, de a vízzel is bekerülhetnek az állományokba. A hal szervezetébe bejutott gombák a vérerekbe hatolnak, s eljutnak a kopoltyú
hajszálereibe. A hajszálerekben fejlődő gombafonalak eltömik a hajszálereket, s a kopoltyúlemezek elhalását idézik elő. Az erősen fertőzött kopoltyú jellegzetesen márványozott színű,
mivel egyes kopoltyúlemezek a bennük pangó vér miatt haragos vörösek, míg mások a hiányos
vérellátás miatt szürkésfehérek.
A súlyosan károsodott kopoltyújú halak elpusztulnak. Megjelenése csak horgásztavakban várható, ahol a bőséges szervesanyag-tartalom kedvez a gombák elszaporodásának. Diagnózisát
csak szakember által állíthatja fel, mert tünetei a kopoltyúférgességekkel, kopoltyúnekrózissal,
sőt a columnaris-betegséggel is összetéveszthetők. A betegség egyéb hasonló kopoltyú-bántalmaktól való elkülönítése a kórokozó kimutatásával lehetséges. A bántalom jelentkezése
esetén a halastó szervesanyag-tartalmát és planktonállományát lehet csökkenteni.

Paraziták
Egysejtű paraziták (fátyol betegség)
Az egysejtű kórokozókat nem vagy csak alig láthatjuk szabad szemmel. Jelenlétüket mint a
megbetegedés elnevezése is mutatja, a bőrfelületen megjelenő fátyolszerű réteg megjelenése
mutatja. Egysejtű paraziták okozhatnak fekélyes foltokat is. Leggyakoribb egysejtű a darakórt
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okozó csillós élősködő, aki a legyengült szervezetű halakon nagy mennyiségben képes elszaporodni.
Többsejtű paraziták
Ezeket az állatokat már szabad szemmel is jól láthatjuk, ezáltal azonosításuk is nagyban leegyszerűsödik. A haltetű (Argulus) egy áttetsző élőlény melyet a halak testén nehéz észrevenni,
de az úszók tövénél alapos vizsgálattal felfedezhetők. Kerekded lapított testük kb. 1 cm hosszú.
A halcsimbe (lernea) egy megnyúlt testű, legfeljebb 2 cm hosszúságú parazita, mely horogszerű fejvégi képződményével kapaszkodik áldozatába.
Halpióca (Piscicola geometra)
Az ormányos piócák, (Rhynchobdellidae) rendjébe tartozó, fonálszerűen megnyúlt testű féreg.
A 25 mm hosszú állat nagy veszedelme a halaknak, mert gyakran tömegesen rájuk csimpaszkodva nedvüket szívja.
Többnyire kerti tóban találhatóak meg. Pár cm nagyságúak, könnyen észrevehetőek így szabad
szemmel. Szájuknál lévő szívókorongjuk segítségével kapcsolódnak a halakhoz, megnyitnak
egy véredényt és a kiszivárgó vért kiszívják. Amikor elhagyják a halat, vérző sebek maradnak
a bőrön. A piócák egyik halról a másikra vándorolnak, így veszélyes betegségeket terjeszthetnek.
Kopoltyúférgek
A kopoltyúférgek elleni küzdelem nem csak a haszonhalaknál, hanem a trópusi díszhalaknál is
nagy szerepet játszik. A dél amerikai sügéreknél és itt különösen a diszkoszok tenyésztésénél
okoznak problémát, megjelennek a halak kopoltyúján és részben a testükön is, ezzel jelentős
veszteségeket okozva a fiatal halállományban.
Ezek után a kopoltyúférgek jelentősen elszaporodnak, nagy csokrokban lógnak a kopoltyú
nyálkahártyáján és élősködnek a kopoltyúfedélen. Ez a kopoltyúk elnyálkásodásához vezet,
amelyek ezáltal összeragadnak. Még rosszabb esetben a kopoltyú nyálkahártya sejtjei károsodhatnak, a véredények elszakadhatnak. A gázcsere, azaz az oxigén felvétele és a CO2 leadása a
kopoltyúkon keresztül erősen legyengül.
Galandférgesség
Szabad szemmel is jól észlelhető férgek okozzák. A galandférgek általában ízelttestű meg151

nyúlt laposférgek, melyek kifejlett állapotban a bélcsatorna lakói, de lárvaalakjaik az ún.
plerocercoidok a halak hasüregében, májában és bélfalán is előfordulnak. A halak belében egyaránt megtalálhatók a más állatfajokra jellemző ízelt testű formák és az ízeletlen testű szegfűférgek. Súlyosabb fertőzéskor az egész bélcsatorna férgekkel van kitöltve. Néhány fajuk jelentős kórokozó.
A halbetegségek tüneteit felismerve a tenyésztőnek nem feladata a pontos diagnózis
felállítása, sem az gyógykezelés módjának meghatározása. A területileg illetékes állatorvos segítségét kérve útbaigazítást kaphatunk a probléma megoldásához.

Halegészségügyi tanácsok
A halegészségügyi tudnivalók után nem árt felvetni és összefoglalni néhány hasznos tanácsot a
halvásárlásokkal, haltelepítéssel és halgazdálkodással kapcsolatosan:
• Lehetőleg azonos tógazdaságból vásároljuk a népesítési anyagot.
• A halátvételnél figyeljünk erősen a körülményekre. A szállításra kerülő hal megfogásánál nem célszerű, ha a szállítás előtt hosszabb ideig tartják a hálóban. Fontos,hogy a
tanyában /hálóban/ ne legyenek nagyon zsúfoltan a halak, és ne pipáljanak folyamatosan.
Figyeljünk a hallal való bánásmódra a szákolás, válogatás, mérlegelés és gépkocsira rakás során. Mindegyik tevékenység további stresszt vagy traumát okozhat a halaknak, és
a nem megfelelő bánásmód hatása jó néhány nappal később jelentkezik már a horgászvizünkben.
• A szállító jármű elindulása előtt ellenőrzik a halas kád oxigénporlasztását, a túlzott
mennyiségű oxigén is káros lehet, míg a spórolós üzemmód is a hal lebágyadásával jár.
• Telepítés előtt kádanként ellenőrizzük a halak állapotát.
• Készüljünk fel a telepítés helyszínén, hogy a kádból a hal vízzel együtt megfelelő/
sima/ csúszdán közvetlenül vízbe (vízmélység megfelelő legyen) kerüljön. Nemegyszer
kevésbé károsodik a hal a kádból kosárba szákolás így vízbe öntés során, mint a levegőben lévő rövid csúszdáról való tömeges vízbehullás, vagy éppen a kádból csúszda nélküli drasztikus leengedés során. Telepítés előtt, kizárólag szakember által végzett, szállító
kádban történő parazita-mentesítő fürdetés segít elkerülni esetleg az idegen parazitának
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a horgászvízbe jutását.
• Célszerű a gyorsfürdetéses eljárásokat a telepítendő tóhoz érkezve elvégezni. Itt már
nem kell a különböző akadályozó tényezőktől /sorompó, defekt, motorhiba stb./ tartani.
Kihelyezést követően hosszabb-rövidebb ideig biztosítsunk nyugalmat a telepített halaknak, azért, hogy környezetüket megszokják, alkalmazkodjanak. Bármilyen gondosan
végzett telepítést követően is lehet számolni néhány egyed elpusztulásával, amit az esetleges sérüléseket befedő halpenész(Saprolegnia) okozhat.
• Az igen rosszul szállított, a kihelyezést követően még jó néhány órát folyamatosan
pipáló, megtört, traumás, bőrsérüléses halállomány a stressz következtében fokozottan
érzékeny a különböző fertőzésekre. A kis vízterületre telepített nagy mennyiségű hal a
honos állományt is figyelembe véve, a sűrűség miatt fokozottan ki van téve a paraziták
feldúsulásának. Nemegyszer a nagy tömegben a halon lévő paraziták okozzák azt, hogy
a halállomány téli vermelése a hideg ellenére sem zajlik normálisan. A paraziták irritáló
hatására a halak nyugtalanok, mozognak, elvesztik erőtartalékaikat (őszi zsírdepójukat),
ezáltal elvesztik ellenálló képességüket és a szövődményesen kialakult egyéb kórokozók
elleni védettségük is gyengül.
• Hosszabb téli periódus utáni hirtelen felmelegedés után a halak nagy intenzitással vetik magukat a természetes táplálék után. A télen legyengült hal könnyen fertőződhet az iszapban élő káros baktériumok által, és kialakulhat a fekélyes bórgyulladás
(erythrodermatitis), bélgyulladás, úszóhólyag-gyulladás, stb. Ilyenkor érik a halgazdát a
vádak, hogy ősszel sebes, fekélyes halat telepített, pedig a fertőzés már ebben a vízben tavasszal történt meg. Ha lehetőségünk van rá, ezért telepítsünk inkább pikkelyes pontyot,
mivel a tükrös fokozottabban ki van téve ennek a veszélynek. A fehér udvarú sebek már
gyógyulási folyamatot jeleznek, amíg a vérbő, vöröses gyulladásos alapú vagy szegélyű
bőrfekélyek a betegségi folyamatok előrehaladására utalnak.
• Esetenként más halfajok telepítése során gyakran ezüstkárásszal is behurcolhatunk
kórokozókat, melyek a horgászvízben jelenlevő vagy bekerülő pontyállományra is ráterjedhetnek. Ezt figyelembe véve célszerű bármely halfaj telepítésénél az egészséges,
parazitamentes kihelyezésre gondot fordítani.
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Földmunkák gépesítése - Vízi munkagépek
A megfelelő tervezés és előkészítés után, egy tó kialakítása minden esetben, kisebb-nagyobb
földmunkával, anyagmozgatással jár. Szerencsére napjainkban fejlett és hatékony munkagépek
állnak a rendelkezésünkre, de a megvalósíthatóság és a költséghatékonyság szempontjából
fontos, hogy az aktuális munkát a megfelelő munkagéppel végezzük el. Ebben a fejezetben
szeretnénk segítséget adni ebben, így bemutatjuk a jelenleg használt munkagépeket, az elérhető
kapacitásokat, és az ezekhez fűződő költségeket.
A földmunkák kivitelezésénél sok tényezőn múlhat a költséghatékonyság. A megmozgatott
föld mennyiségének nagyságától függően a nem jól megválasztott munkagépek, vagy gépsorok
jelentős plusz-költségeket jelenthetnek a kivitelezésnél. Célszerű az elvégzendő munkát alapos
tájékozódással és számításokkal kezdeni. Érdemes munkagépeket a munkaterülethez közel
találni, hiszen ezeknek a gépeknek a felvonulási költsége is magas lehet nagy távolságok esetében.

Ruca-tó - KÁTKI Gödöllő

A munkagépek helyes kiválasztásához szükséges alap lépések
• Műszaki tervdokumentáció elkészítése
• Földmunka mértékének meghatározása (m3)
• A munkaterület kijelölése
• Talajjellemzők meghatározása
• Depóterület/földnyerőhej kijelölése
• Szállítási távolság meghatározása
• Esetleges időkorlátok meghatározása
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A megfelelő munkagép/ek kiválasztásánál célszerű vizsgálni a munkagép műszaki állapotát és a gép kezelő jártasságát.

A földmunkagépek felosztása és jellemzése
Meghatározás: földmunkagépek, azok a motorral hajtott vagy mozgatott munkagépek, munkaeszközök, amelyekkel a talajjal kapcsolatos kitermelő, rakodó, szállító és elhelyező vagy
beépítő tevékenységet végeznek.
A földmunkagépekkel az alábbi munkákat végzik el:
• A földkitermelése: lazítás, bontás, kiemelés, nyesés, munkaeszköz megtöltés,
		

lerakás, szállítóeszközre vagy depóniába.

• A föld szállítása a beépítés helyére (kitermelő géppel vagy szállító járművel).
• A föld beépítése: a föld lerakása, a szállítóeszköz ürítése, a talaj tömörítése.
• Utómunkák: a profil kialakítása, egyengetés.
Szakaszos üzemű kotrógépek termelékenységi számítása
Technikai teljesítmény:
Az a számított ideális teljesítőképesség, amit a kotrógép meghatározott feltételek mellett (talajtípus, felső forgóváz elfordulási szöge, stb.) elvileg elérhet.
Ciklusidő: ismétlődő, ciklikus munkavégzés esetében a ciklusidő az az idő, ami két ugyanazon
munkafázis között telik el. ( pl. 1 ciklus: markolás-fordulás-kanál ürítés-fordulás-markolás)

Nt= V x n mértékegység m3/h
amelyből n=180-220 ciklusidő/üzemóra (hidraulikus kotrógépek esetében)
V = kanál térfogat
Munkagépek teljesítményénél megkülönböztetünk még üzemi teljesítményt és Hasznosítható
teljesítményt. A hasznosítható teljesítmény számunkra az értékelhető információ, így ezt a
megközelő értéket a technikai teljesítmény 0,5-0,7-szeresére becsülhetjük, a munkagépek állapotától és a terepadottságoktól függően.
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Földkitermelő, fejtő-rakodó gépek (kotrógépek)
Kotrógépek azok az önjáró földmunkagépek, amelyek megfelelő munkaeszközökkel végzik a talaj kitermelését és depóniába vagy szállítóeszközre rakását. A kotrók lehetnek
egymunkaedényes (egykanalas), vagy többmunkaedényes (többkanalas) kivitelűek.

egymunkakanalas, forgófelsővázas, széles-lánctalpas kotrógép - Aranyponty Zrt.

Függesztett munkaeszközű kotrógépek (több munkaedényes)
Jellemzők
• felhasználási területük sokféle (univerzális kotrógép)
• árkok, kissebb munkagödrök földkiemelése
• földvisszatöltés
• rakodás
• terítés, stb
• alapgép: gumikerekes, vagy lánctalpas traktor

hasznos munkaterület

• kotrószerelék elfordulási lehetősége: ± 90 o
• kiegészítő munkaeszköz: rakodókanál, vagy dózerlap
Jellemző kanálméretek: 0,06 m3 - 0,5 m3

Forgófelsővázas kotrógép
A munkagép felső szerkezete képes 360o-ban elforogni a haladómű fölött, így munkája nagyon
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hatékony. Ezeknél a munkagépeknél megkülönböztetünk gumikerekes ill. lánctalpas, továbbá rövid, ill. hosszú gémű kivitelt. Tavak
kialakításánál, vizes ingoványos területeken
elsősorban a lánctalpas eszközöket használjuk, azon belül jellemzően a 70 cm-, ill. 150
cm-es lánctalpszélességgel dolgozhatunk, a
munkaterület adottságaitól függően. A hos�-

hosszúgémű mocsárjáró kotrógép

szú, ill. rövid gémes kivitelben jellemzően 7m, ill. 12 m gémhosszúság között lehet választani,
de tudni kell, hogy a 12 m-es gémhosszra nem lehet 350 l-es kanálnál nagyobbat szerelni, a
borulékonyság miatt.
Működési elv: Álló gép mozgó munkaeszköz
Jellemző munkaeszköz méretek: 0,06-1,5-2,5 m3
Mini Kotrógépek
A Függesztett munkaeszközű kotrógépek
családjába tartozó kistestű kotrógépek gumikerekes és lánctalpas kivitelben, továbbá
nagytestvéreikhez hasonlóan forgó felsővázas, ill. homlokrakodó kanállal felszerelt
változatban is megtalálható. Bár ezek a gépek megjelenésükben kicsik, de termelékenyek amennyiben a munkakörülmények

mini kotrógép

ideálisak a számukra. Kerti tavak, kisebb csatornák kialakítására kiválóan alkalmas eszközök.
Homlokrakodók
Mederkialakítások esetében, akkor van a
homlokrakodó munkagépre szükség, ha
nagy mennyiségű földet, töltőanyagok kell
kamionra rakni, vagy nagy területen elteríteni. Kiemelkedő előnye az itt bemutatott
gépekkel szemben, hogy kanál mérete nagyobb.

homlokrakodó
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Működési elv: mozgó gép - álló munkaeszköz
Szerelék: elöl különböző kialakítású rakodóaknál
Alkalmazási terület: rakodás, földvisszatöltés, könnyű talajban fejtés, terítés, stb
Jellemző méretek: 0,8 m3 - 5 m3
Vonóvedres Kotró
A vonóvedres kotrógépeket elsősorban a
bányászatban használják. A vonóvederrel
vagy nyesőládával dolgozó gép eldobja,
majd visszahúzza a nagyméretű kanalat és
a húzás közben termeli ki a mederanyagot.
Járószint alatt dolgozik, ezért ez is főleg
bányákban dolgozó, valamint folyómedrek
mélyítésében résztvevő gép. Általában lyu-

vonóvedres kotrógép

kacsos vedret használnak, hogy a víz kicsurogjon a kanálból.
Kétéltű munkagépek
Szerencsére hazánkban a mocsárjáró lánctalpas kotrógépeken túl, egyre több helyen bérelhetünk kétéltű munkagépeket. Ezek a leginkább könnyű szerkezetű eszközök kiválóan tudnak
dolgozni a víz felszínén, mocsaras ingoványos területeken, vagy a vízparton. Multi funkciós
eszközök lévén, általában különböző munkaeszközöket képesek üzemeltetni.
Hazánkban a legelterjedtebb kétéltű munkagép a Truxor DM lánctalpas, kétéltű, nádvágó,
többfunkciós gép.

CAT kétéltű kotrógép
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Truxor

Hidromechanizációs kotrás
A hidromechanizációs kotrógépek a felgyülemlett tavi iszap, vagy víz alatti mederanyag kitermelésének eszközei. Alkalmazása akkor indokolt, ha egyéb munkagépek nem tudnak a területen dolgozni a vízzel borítottság miatt. A hidromechanizációs kotrógépek a vízen úszva képesek
a kitermelendő mederanyagot, nagy teljesítményű szívó-nyomó szivattyúik használatával, vízzel együtt kiszívni, csővezetékes szállítás útján a partra, depóterületre juttatni. Ezek a gépek az
egész kisméretű mini-kotróktól a hatalmas 4-8 t-ás gépekig elérhetőek Magyarországon.
Teljesítmény tekintetében nagyon eltérőek lehetnek ezek az eszközök, így az 1,5 m3/perc és a
900 m3/h, kapacitások között mozognak.
Az így kitermelt vizes üledéket az erre a célra kialakított medencékben kell szikkasztani,
és gondoskodni kell a nagy mennyiségű kitermelt víz elvezetéséről.

mini hidromechanizációs kotrógép

nagy teljesítményű hidromechanizációs kotró

Földmunkagépek átlagos munkadíjai napjainkban (2012-2013):
Függesztett munkaeszközű kotrógépek:

8000-10000,- Ft/h+Áfa

Forgófelsővázas kotrógép:			

14.000-19.000,- Ft/h+Áfa

Mini Kotrógépek:				

6000-8000,- Ft/h+Áfa

Homlokrakodók:				

10.000-15.000,- Ft/h+Áfa

Kétéltű munkagépek:				

12.000-25.000,- Ft/h+Áfa

Hidromechanizációs kotrás:			

1200-2500,- Ft/m3+Áfa
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Akvapónia
Mi az az akvapónia?
Az Akvapónia természetes folyamatokon
nyugvó termelés. Felületesen meghatározva
az akvakultúra (aquaculture) és a hidropónia
(hydroponics) kombinációja, a megnevezés is ebből származik aqua-ponia (ejtsd:
akvapónia).
Hidropóniás rendszereknél az optimális
növekedés mesterséges tápanyagok pontos adagolásán múlik. A növények növekedéséhez
szükséges tápanyagot meghatározott recept szerint állítják össze, különböző kemikáliák, só,
és nyomelemek alkotják a „tökéletes egyensúlyt” biztosító receptet. A hirdopóniás rendszerek
vizét azonban időnként cserélni kell mert bizonyos anyagok visszamaradnak benne és a túlzott
dózis mérgező.
Az akvakultúra célja a halak növekedésének maximalizálása, tartályos vagy tavas
rendszerekben.A tartályos rendszerekben nagyon nagy sűrűségben tartják a halakat, gyakran
100 liter vízben 10kg halat nevelnek. Ilyen sűrűség mellett óriási problémát jelent a halak általt
kiválasztott ammónia, amit különböző szűrőkkel,
vagy vízcserével vonnak ki a rendszerből. Az elhasznált szűrők és a lecserélt víz is környezetszennyező.
Az akvapónia a két rendszer egyesítése, mégpedig
úgy, hogy a negatívumok kiütik egymást. A növények
növekedését nem hozzáadott kemikáliákkal történik
hanem a halak szerves hulladékával, ami szinte minden szükséges tápanyagot tartalmaz. A vízcsere helyett az akvaponia a növényeket és a termesztő közeget használja a víz megszűrésére, megtisztítására
amely ez után visszatér a hal tartályba. A körfolyamat
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eper, saláta, hagyma, retek

a végtelenségig ismételhető és csak a párolgási veszteséget kell visszapótolni.

Mennyire bonyolult az akvapónia?
Pont olyan egyszerű mint amilyennek hangzik. A halak tápanyagban gazdag szerves hulladékát átszivattyúzni a növények gyökerei közt, amik felveszik a tápanyagot belőle. A növények
valamilyen termesztő közeggel (agyaggolyó, kavics, perlit, kőzetgyapot, stb…) töltött tálcákban nőnek, a haltartály vizét ezekbe a tálcákba szivattyúzzuk, az átfolyik a termesztő közegen,
majd vissza a hal tartályba.
Akvapóniával kísérletezni, pont olyan egyszerű, vagy bonyolult lehet amilyet te szeretnél. A
legegyszerűbb kirakni egy hagyományos akváriumot az ablakba, fölé tenni néhány kaviccsal
töltött virágcserepet és átszivattyúzni azokon az akvárium vizét. Ez után az egyszerű rendszeren szerzett tapasztalatokkal akár lehet bővíteni a több termesztő tálcás, nagy hal sűrűségű
rendszerek felé.

A nitrogén ciklus
A rendszer nélkülözhetetlen nem látható elemi
a baktériumok. A termesztő média közt baktérium telepek burjánzanak melyek a halak hulladékát alakítják át a növények számára felvehető
tápanyagokká. Az akvapónia organikus rendszer
egy önálló ökoszisztéma. A rendszerbe műtrágyát
adagolni nem lehet mert az a baktériumokra és a
halakra is károsan hat, a rendszernek organikusan
kell működnie.
Két különböző baktérium alakítja át a halak szerves hulladékát. Először nitroszómák bontják az

Az aquapóniás körfolyamat

ammóniát nitritre, majd nitrobaktériumok bontják a nitritet nitrátra, amit a növények tápanyagként felvesznek.
Az akvapónia egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy a folyamat nagy mértékben önszabá161

lyozó. Amint a halaknak adott táplálék mennyiségét növeljük, a keletkező többlet tápanyagot
a növények felveszik. Amennyiben a halak kicsik, vagy csökkentjük a bevitt hal táplálékot a
növények növekedése is lelassul.

Újrafelhasznált anyagok
Gyakran használunk újrahasznosított IBC
tartályokat, műanyag hordókat, hasonló
eszközöket akvapóniás rendszerek építéséra. Ennek több oka van, köztük az alapanyagok könnyű elérhetősége és relatív
alacsony ára. Mielőtt megvásároljuk ezeket
a használt tartályokat, nem árt tudni mit tároltak bennük előzetesen.
Ha egy ügyes kétkezi ember vagy, inkább
próbálj létrehozni valamit a semmiből, tarts

gyerekek számára is érthető

nyitva a szemed, rengeteg helyen dolog vár újrahasznosításra. Például a használt fürdőkádak
ideális akvapóniás termesztő tálcák, mert a szükséges leeresztő már be van építve.
www.aquaponics.hu - Gönczi Péter

fotók: aquaponics.hu és backyardaquaponics.com
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Multifunkcionális tó használat, ökológiai pecsenye kacsa tartás

A pecsenyekacsa-nevelés célja 48-50 napos korra 2,9-3,2 kg körüli élősúlyú kacsák
előállítása, amelyek érett, iparilag is feldolgozható tollazatúak és ízletes húst szolgáltatnak. A piaci igényhez igazodva vághatók
a kacsák fiatalabb életkorban, alacsonyabb
élősúlyban is, de ilyenkor a tollazat iparilag
nem feldolgozható és a nehezebb kopaszthatósággal is számolni kell (pl. szakadékonyabb bőr).
Magyar gyakorlat szerint a pecsenyekacsa-nevelés során két fázist különböztetünk meg. Beszélünk előnevelésről és utónevelésről.
Az előnevelés lehet egy- és kétfázisú. A kétfázisú előnevelésnél megkülönböztetünk ún.
meleg- és hideg előnevelést. A továbbiakban a hideg előnevelést technológiáját mutatjuk
be.

Hideg előnevelés
Az előnevelés célja, hogy 19-21 napra utónevelésre alkalmas, az időjárás ingadozásait elviselő
kacsákat neveljünk. Ez úgy érhető el, ha a 14 napos kacsára már nem vagy alig kell fűtenünk.
A hideg előnevelés során a kacsák a nap jelentős részét a kifutón töltik. Enyhe éjszakákon is
szabadon használhatják a kifutó területét, amelyik akkor megfelelő, ha az ól alapterületének
legalább 3-szorosa.
A hideg előnevelő egyszerű istálló, vele szemben csupán annyi igény merül fel, hogy az éjszakai vagy nappali behajtás esetén fedél legyen az állatok fölött, esőtől, hirtelen lehűléstől,
vihartól védve legyenek a kacsák.
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A hideg előnevelőben nagy gondot kell fordítani az alom tisztaságára. Ebben a korban tekintélyes a bélsárürítés, rövid idő alatt szennyeződik az alom. Gyakori csere, illetve felülalmozás
szükséges. A hideg előnevelés során a takarmányozás és az itatás a kifutóban történik. Ezzel
eddzük a kacsát és az alom védelmét is szolgáljuk.
A hideg előnevelő kifutóján már úsztatómedencét is célszerű építeni. Ez különösen akkor elkerülhetetlen, ha utónevelésre a kacsák
halastóra, nagy szabad vízfelületre kerülnek.
Ha víz nélküli, ún. száraz utónevelést alkalmazunk, akkor nincs szükség vízi kifutóra a
hideg előnevelés során.
A 3. hét végére éjjel-nappal a kifutón tartózkodjanak a kacsák. Vigyázzunk arra, hogy a kifutók
világítása egyenletes legyen. A kacsák ugyanis könnyen riadnak, a jobban megvilágított rész
felé törnek. Jó időjárás esetén 24-48 órával az utónevelőbe helyezés előtt mindenképpen a kifutóban töltsék az éjszakát a kacsák. Ettől csak rossz időjárás, különösen vihar esetén térjünk el.
Ilyenkor haladéktalanul hajtsuk, be a kacsát a hideg előnevelőbe.
Ha az előnevelés alatt nem következik be hiba, akkor a 19-21 napos kacsák 800-1000 g élősúlyt
mutatnak. Ezzel az élősúllyal és edző felneveléssel már nyugodtan telepíthetünk az utónevelőbe.
A kifutóban árnyékot adó megoldásról gondoskodni kell. Nyári nagy melegben naponta
többször indokolt cserélni az úsztatók vizét.
A vízcserék alkalmával el kell távolítani a
medence aljára lerakódott szennyanyagot.
Éjszakai kint tartózkodás esetén a fürösztőben kezdetben csak alacsony vízszintet szabad tartani.
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szárazföldi pecsenyekacsa utónevelésről

A pecsenyekacsa utónevelése
Az utónevelés célja, hogy - élve a kacsa biológiai sajátosságával - viszonylag extenzív
körülmények között természetes tartásmódban, költségkímélően, nagy súlyt elérő, kiegyenlített súlyú kacsát állítsunk elő.
Az utónevelésnek több változata lehet és
változatonként mások az utónevelésre alkalmas hely megválasztásának szempontjai.
félszáraz pecsenyekacsa utónevelésről

Beszélünk:
• szárazföldi pecsenyekacsa utónevelésről,
• félszáraz pecsenyekacsa utónevelésről,
• halastavi pecsenyekacsa utónevelésről,
A korábban hitt felfogással ellentétben bizonyságot nyert, hogy úsztató víz nélkül, száraz tartásban is eredményesen lehet pecsenyekacsát nevelni. Olykor a tollazat minősége gyengébb és
koszosabb is lehet, mint a tavi kacsanevelés esetén, de a pecsenyekacsa nevelés így egyszerűbbnek tűnik. További térhódítása várható.
A félszáraz pecsenyekacsa utónevelésnek két formáját:
• a beton úsztatócsatornán történő pecsenyekacsa utónevelést és
• a korlátozott vízi kifutón (természetes vízfelületen) való pecsenyekacsa utónevelést
különböztethetjük meg.
A halastavi pecsenyekacsa nevelésnél is megkülönböztetjük:
• a völgyzárógátas és
• a körgátas tavakon végzett utónevelést.
A telephely kiválasztásánál figyelembe kell venni a távolságot, a megközelíthetőséget, az útviszonyokat (esős időben is), a kitettséget. Az uralkodó széliránnyal szemben legyen természetes
védelem. Elegendő hely álljon rendelkezésre a takarmányozáshoz, pihenéshez, szállításhoz.
Legyen a terület rotációba fogható. Ugyanarra a területre legalább 1 hónapos pihentetés után
kerüljön újabb kacsaparti. Ennek állategészségügyi szempontból van jelentősége. Ivóvízvételi
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lehetőség egyszerűen legyen megoldható.
Nem hátrány, ha a terület bevilágítható.
A 10-21 órás napi világosság segíti a takarmányfelvételt, s ezzel az állatok gyarapodását. A vadkár is mérsékelhető egy jól
bevilágítható területen.
A kacsák utónevelésére ritkán kerül sor az
előnevelő közelében. A kitelepítés törődéssel jár. Az utónevelés sikere érdekében kö-

halastavi pecsenyekacsa tartás

rültekintéssel végezzük a kitelepítést (hajtás sebessége, egy ketrecbe rakható állatok száma,
kíméletes bánás stb.). Nem túl messzire történő szállításnál a kacsákat csupán a teherautó vagy
a traktor pótkocsi beszalmázott platójára hajtják és így utaztatják az utónevelés helyszínére. A
kacsák felfelé szívesen mennek, elkerülhető a ketrecbe pakolással járó törődés. Nagyobb távolságra szállításnál megnő az egymásra csúszásból származó fulladás veszélye. Ilyenkor ketrecbe
kell helyezni a kacsákat. Jó gyakorlati fogás, hogy ott kell lerakni az állatokat, ahol a rendszeres
etetésük történni fog.
Kihelyezéskor fokozott gondosságot igényel az állomány. Az első napon az etetőtér közelében
kell tartani a kacsákat, hogy mindegyik megtalálja azt és az ivóvíz-felvételi helyet. A fogadó és
etető-itató területet elő kell készíteni, ami inkább csak a kacsa mozgásának korlátozását igyekszik elkerülni (a legelő lekaszálása, idegen, sérülést okozó anyagok eltávolítása, ha vízre járhat
a megfelelő lejárók kialakítása). Ha vízre helyezzük a kacsákat, nem kell egész nap a vízen
tartani azokat. Tollazatuk ilyenkor még könnyen átázik, azon túl elfárad a kacsa a folytonos
úszkálásban, és kimerül. Nem tud kijönni a vízből és előbb-utóbb alámerül. Célszerű ezt megelőzni.
A pecsenyekacsa halas tavi utónevelését a halastavak komplex hasznosítására dolgozták
ki. A tavon tartott kacsa trágyája kiváló hatású a halastavak szervesanyag-tartalmának növelésére, ezáltal elősegíti a plankton elszaporodását. A fény behatolását gátló alámerülő és a víz
színén úszó lágy szárú növényzetet a tavon tartott kacsák feltépik, elfogyasztják. A kacsák biológiailag értékes takarmányhoz jutnak, közben elősegítik a fotoszintézis kedvezőbb érvényesülését, amely alapja a halhús-termelésnek. A tavon a hal és a kacsa igen kedvező biológiai
kölcsönhatásban tartható.
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A hideg előnevelőből a kacsákat kora tavasszal 18-21 napos korban, nyáron 16-18 napos korban célszerű a tóra helyezni. A kacsákat a tó azon részére kell telepíteni, ahol a víz fokozatosan
nullára fut. Így a partra kerülésük egyszerűbbé válik, a rézsűk rongálódásával nem kell számolni. Kisebb tavakon az egész vízfelület rendelkezésükre állhat, nagyobb tavakon célszerű
30-50 méteres vízszélességet lekeríteni a kacsák számára (ez az ún. tóparti nevelés). Kerítéses
megoldással a kacsák úszkálása mérsékelhető, kevesebb energiát fogyasztanak, gyakrabban
juthatnak takarmányhoz.
A vízminőségtől függően hektáronként 170-350 kacsa telepíthető a halastavakra. A tenyészés folyamán a nyújtó és hizlaló tavakon 4 csoport nevelhető fel. Ivadéknevelő tavakon a
halastavi pecsenyekacsa utónevelés nem ajánlott.
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