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A Magyar Haltani Társaság 2010. évi működése

Taglétszámunk az év folyamán 80-ról 88-ra nőtt. A létszámból 1 fő tiszteletbeli tag, 80
fő rendes tag, 7 jogi személy pedig pártoló tagunk. Tárgyi feltételeinkben nem történt
változás, de működésünk zavartalan volt. Ez annak a 100 ezer forintnak is köszönhető,
amelyet a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán nyertünk működési költségeink
támogatására. Az összeget internet-, posta- és útiköltségeink részbeni fedezésére, valamint
számítástechnikai kellékek beszerzésére fordítottunk.
Legjelentősebb tudományos programunk 2010-ben a Tiszafüredi Halas Fórum
megszervezése és lebonyolítása volt. A városi önkormányzat támogatásának köszönhetően a
rendezvényt ideális feltételek között tarthattuk. Az előadóülés és az azt követő szakmai
eszmecsere a helyi Tisza Balneum Hotel egyik jól felszerelt konferenciatermében folyt,
ebéddel a szálló étterme szolgált. A tanácskozás anyagának publikálása az idén már nem
okozott gondot. Taglétszámunk növekedésének, pártoló tagjaink jelentősebb
áldozatvállalásának és támogatóink befizetéseinek köszönhetően a nyomdai munkálatok
költségei rendelkezésünkre álltak, így a Pisces Hungarici 4. kötetét viszonylag rövid
határidővel sikerült megjelentetnünk.
Az új kötet – nagyrészt a DE TTK Hidrobiológiai és a DE AGTC Állattani Tanszéke
segítségének köszönhetően – néhány héten belül eljutott tagjainkhoz, s mások mellett
küldtünk belőle nemzeti parkjainknak, környezetvédelmi felügyelőségeinknek, a vízügyi
igazgatóságoknak, valamint az agrár-felsőoktatási, a biológus- és biológiatanár-képző
intézmények könyvtárainak is. Kiadványunk tartalmáról a Matarka internetes portál, a
Halászat c. szaklap és az Állattani Közlemények mellett a Tiscia is rendszeresen tájékoztatja
olvasóit, 2010-ben pedig az angliai Zoological Record is fölvette az ismertetett kiadványok
listájára. Saját honlapunkon a dolgozatok teljes terjedelemben elérhetők.
Szakmai vonatkozásban két téma emelhető ki, amelyben társaságunk véleményt
nyilvánított. Az egyik a Torna-patakot és a Marcalt sújtó ökológiai katasztrófa, amelynek
kapcsán az elhamarkodott, könnyen visszájára forduló lépésektől óvott, hangsúlyozva, hogy
az elsőrendű cél a szennyezések megszüntetése, ám ezt a Marcal renaturalizációjának kell
követnie. A másik téma, amelyben hangját hallatta, az év rendkívüli, országosan sok-sok
milliárd forintnyi halszaporulata, amely nemzeti érték, és amelynek sikeres áttelelését
minden lehetséges eszközzel és eljárással elő kell segítenie a vizek kezelőinek és
hasznosítóinak.
Ismeretterjesztés terén hatékony lépésnek bizonyult az év hala cím bevezetése, amelyet
2010-re a nyúldomolykó kapott meg. Az MTI sajtószolgálatának leadott hírünket, amely
rövid ismertetőt és fényképet is tartalmazott a fajról, számos hírcsatorna, napilap és
horgászportál vette át – köztük felvidéki és erdélyi médiumok – sokszorosára növelve az
általunk elérhető célközönséget. Annak érdekében azonban, hogy a nagyközönség passzív
befogadóból aktív közreműködővé váljék, 2011-re a honlapunk már internetes szavazást
kínált arról, hogy a megadott három faj közül melyik legyen az év hala.
Folyamatosan frissítettük a honlapunkat, és a Halászat folyóiratban lévő rovatunkat is
elláttuk hírekkel, bár anyagtorlódás miatt az év négy lapszámából csak kettőben
szerepeltünk. Ismeretterjesztő előadásokat is tartottunk az év során. Egyiket általános iskolás
gyerekeknek a vizes élőhelyek világnapja alkalmából (180 fő), másikat a kárpát-medencei
református iskolák tanárainak magyarországi találkozóján (50 fő), harmadikat – ugyancsak
felnőttek részére – a magyar tudomány ünnepére időzítve (50 fő).
Munkatervi feladatainkat maradéktalanul teljesítettük, sőt azokon felül újabbakat is
megoldottunk, tehát elmondható, hogy 2010-ben is eredményes évet zártunk.
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