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Köszöntő

Kedves Halbarát Kolléga!
 
Idén első alkalommal kerül megrendezésre a Halas Felsőoktatási Workshop, melynek 
kiadványát tartja a kezében.
 
A hazai felsőoktatás az elmúlt években nagy változásokon ment keresztül, és a jövő 
is folyamatos kihívások elé fogja állítani az intézményeket. Így az állandóan változó  
szabályozási környezethez alkalmazkodni, elvárásoknak megfelelni úgy lehet sikere-
sen, ha ágazatunk oktatási-kutatási-fejlesztői-innovációs szereplői kommunikálnak  
egymással és ismerik, vagy megismerik a társintézmények oktatási portfólióját,  
kutatási irányait.
 
Célunk, hogy a rendezvénnyel hagyományt teremtsünk, évről évre összejöve  
tájékoztassunk és tájékozódjunk, ötletekkel és tapasztalatokkal segítsünk egymáson. 
Bízom benne, hogy a rendezvény eléri célját, alapinformációkat nyújt a kollégáknak  
abban, hogy a jövőben közösen, hatékonyan, és érdekeinket egy irányba állítva  
fejlesszük ágazatunk oktatási-képzési kínálatát.
 
A kiadvány böngészése remélem hasznos időtöltést fog a kedves Olvasó számára  
szerezni,
 
Baráti üdvözlettel,
 
dr. Urbányi Béla
tanszékvezető, egyetemi docens



A Debreceni Egyetem, lévén az Észak-Alföldi Régió központjában, központi koordiná-
ló szerepet tölt be a halászati és akvakultúra képzés és K+F területén. Az osztatlan 5 
éves agrármérnök képzésben a halászat/halgazdálkodási jellegű tantárgyak az állat-
tenyésztés részeként jelent meg, de 1991-től elindult az önálló akvakultúra szakirány 
is. Jelenleg az Állattenyésztő mérnök BSc, a Természetvédelmi mérnök BSc, valamint 
a Hidrobiológus MSc szakok keretin belül folyik a diszciplína oktatása. A halászati szak-
mérnök képzés Dr. Pócsi László irányításával 1979-ben kezdődött, és azóta is időszakos 
rendszerességgel folyik. A nagy tapasztalatokkal rendelkező oktató/kutatógárda és a 
kutatóintézményekkel és vezető haltermelőkkel meglévő többszintű tapasztalatok tet-
ték lehetővé a nemzetközi elismerést is kiváltó képzés kialakítását, folytatását. A poszt-
graduális (szakmérnöki) képzés konzorciumi együttműködésben zajlik a szarvasi Halá-
szati és Öntözési Kutatóintézettel.
A Debreceni Egyetem, jogelőd- és partnerintézményei hasznosítva a rendelkezésre álló 
nemzetközi és hazai támogatási forrásokat jelentős erőfeszítéseket tettek a halászati 
és akvakultúra területén folyó graduális és posztgraduális szintű oktatás fejlesztésé-
re. A tananyagok folyamatos korszerűsítése 1996-ban kezdődött. Ennek keretében egy 
hét intézményből álló konzorcium részvételével a „Nemzetközi Együttműködés a halá-
szati oktatás fejlesztésére – IncoFIT” (TEMPUS-JEP No. 11266 96) címen magvalósított 
projekt eredményeként létrejött egy teljes graduális és szakmérnöki tananyag valamint 
nagymértékben fejlődött az oktatás technikai háttere. A képzés fejlesztésében ugyan-
csak jelentős volt az 1999-ben elnyert „A halászati oktatás vertikumának kialakítása 
az Északkelet-magyarországi Régióban” c. Phare projekt (HU PHARE HU9705 SOP’97 
H326). A program keretében megtörtént a tananyagok további korszerűsítése, valamint 
megépült a 230 m2 hasznos alapterületű Halászati oktató- és kutatólabor, amely immár 
megteremtette a feltételeit a gyakorlati oktatásnak és a színvonalas kutatómunkának.
Mindezen előzményeknek köszönhetően, az egyetemen évek óta sikeresen működik 
egy több tanszék oktatóit és kutatóit összefogó halgazdálkodási munkacsoport, amely 
működteti és fejleszti a halbiológiai laboratóriumot. A modern recirkulációs rendszert 
is magában foglaló „hallabor” alkalmas genetikai, szaporodásbiológiai, haltenyésztési, 
állategészségügyi, technológiai stb. vizsgálatok pontos, modellértékű és félüzemi szintű 
elvégzésére, ezáltal a haltermelés minden területén jelentkező kutatási igény költség- 
és időszükséglet tekintetében is racionalizált kielégítésére. A kísérleti rendszer elemei 
a következők: 13 db 1 m3-es kísérleti medence; 15 db 180 l-es akvárium; 3 db 2,8 m3-es 
tárolómedence; 14 db 8 l-es keltető (Zuger) üveg; 5 db 200 l-es keltető (Zuger) ballon. A 
korszerű oktató-kutatóbázis segítségével a Centrum hazai és nemzetközi szinten is be 
tud kapcsolódni a halászati és akvakultúra területén folyó kutatás-fejlesztésbe, szak-
képzési, szaktanácsadási tevékenységbe.
A Centrumban a halgazdálkodással kapcsolatos, jelenleg futó kiemelt témák a követke-
zők: (1) természetesvízi halgazdálkodás fejlesztése; (2) tógazdasági haltermelés fenn-
tarthatóságának vizsgálata; (3) geotermikus vizek halászati célú hasznosítása; (4) zárt 
rendszerű ivadéknevelési technológiák fejlesztése; (5) gazdagított beltartalmi értékű 
takarmányok (szerves szelén C-vitamin, aminosavak, antioxidánsok, spirulina alga) ha-
tásának vizsgálata (növekedési erély, szétnövés, FCR vizsgálata); (6) kísérleti recirkulá-
ciós rendszer felépítése és üzemeltetése; (7) tavi és „beltéri” recirkulációs rendszerek 
komplex gazdasági elemzése; (8) halmarketing kutatások: halfogyasztási szokások or-
szágos felmérése.

Szűcs István
A halgazdálkodási kutatás és oktatás múltja, jelene és jövője a Debreceni 
Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában

I. Halászati Felsőoktatási Workshop
2013. 05. 08-09. Akasztó

2013.05.08. 
9:30-10:00 Gyülekező, regisztráció

10:00-11:00 Debreceni Egyetem bemutatkozása
•	 Dr.	Szűcs	István,	egyetemi	docens
•	 Fehér	Milán,	PhD	hallgató	
•	 Nemes	Ildikó,	PhD	hallgató

11:00-12:00 Kaposvári Egyetem bemutatkozása
•	 Dr.	Hancz	Csaba,	egyetemi	tanár
•	 Sudár	Gergő,	tanszéki	mérnök
•	 Varga	Dániel,	PhD	hallgató

12:00-13:00 Nyugat Magyarországi Egyetem bemutatkozása
•	 Dr.	Szathmári	László,	egyetemi	docens
•	 Káldy	Jenő,	PhD	hallgató
•	 Hegedűs	Róbert,	MSc	hallgató

13:00-14:00 Ebéd

14:00-15:00 Pannon Egyetem bemutatkozása
•	 Dr.	Bercsényi	Miklós,	egyetemi	tanár
•	 Havasi	Máté,	PhD	hallgató
•	 Szűcs	Réka,	PhD	hallgató

15:00-16:00 Szent István Egyetem bemutatkozása
•	 Dr.	Urbányi	Béla,	egyetemi	docens
•	 Bencsik	Dóra,	PhD	hallgató
•	 Tóth	István	Gábor,	BSc	hallgató

18:00- Vacsora és kötetlen beszélgetés

2013.05.09. 
08:00-11:00 Üzemlátogatás az akasztói halgazdaságban
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Fehér Milán
A barramundi (Lates calcarifer) ivadéknevelési és takarmányozási 
technológiájának fejlesztése

A barramundi (Lates calcarifer) egy Dél-Kelet Ázsiában és Ausztráliában 
őshonos, melegvízi, ragadozó halfaj, amely geotermikus adottságainknak  
köszönhetően Magyarországon is gazdaságosan nevelhető. A különböző élő 
eleségek, mint az Artemia nauplii kulcsfontosságúak a halfaj lárvanevelése során, 
ugyanakkor a természetes környezetben előforduló zooplankton jóval nagyobb  
koncentrációban tartalmaz ásványi anyagokat, mint a mesterséges nevelés során  
alkalmazott, frissen keltetett Artemia.
A kobalt a természetesen vizekben előforduló mikroelem, amely nyomnyi 
mennyiségben a gerincesek számos életfolyamatában játszik   
nélkülözhetetlen szerepet. Habár a kobalt esszenciális a halak számára, a nyomelem 
takarmányozásban betöltött szerepe kevésbé vizsgált. Utóbbi  
következtében a halak Co felvétele, illetve a más, szintén esszenciális  
nyomelemekkel - mint a cink és a mangán - való  kölcsönhatásait illetően  
kevés irodalmi adat áll rendelkezésre. Ugyanakkor a Zn és a Mn, amelyek szintén  
nélkülözhetetlenek az optimális növekedés szempontjából, illetve számos  
élettani folyamatban játszanak fontos szerepet, gyakran alkalmazott mikoelemek a 
haltakarmányozásban.
A doktori kutatásom során az említett nyomelemekkel, különböző 
koncentrációkban és kombinációkban dúsítottuk a frissen kelt Artemia 
nauplii-t. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy az Artemia nagy 
mennyiségben képes akkumulálni az alkalmazott mikroelemeket, azonban míg a cink 
és a mangán egymásra nem gyakorolt számottevő hatást, addig a kobalt és a mangán 
koncentráció között erős szinergizmust tapasztaltunk. 
A dúsítást követően megvizsgáltuk, a beltartalmában gazdagí-
tott élő eleség etetése hogyan befolyásolja a 15 napos barramundi lárvák  
megmaradását és növekedését, illetve nyomelem felvételét. A halak növekedése 
valamennyi beállítás esetében kedvezőbbnek bizonyult a kontrollhoz képest,  
ugyanakkor a kobalt és a mangán együttes adagolása az állomány szétnövéséhez, 
egyben a kannibalizmus megjelenenéséhez vezetett. A Co szignifikán-
san negatív hatást gyakorlolt a lárvák Mn akkumulációjára, a kontroll  
csoporthoz képest jelentősebb Mn felvételt csak azon kezelések esetén tapasztaltunk, 
amelyekben a Mn-t önmagában alkalmaztuk, a két elem között tehát kompetitív antag-
onizmus valószínűsíthető. 
A lárvanevelési kísérletek eredményei alapján egy kereskedelmi  
forgalomban kapható száraz tápot dúsítottunk kobalttal, cinkkel és  
mangánnal, különböző kombinációkban, majd vizsgáltuk a barramundi ivadékok  
termelési paraméterei gyakorolt hatását. Az adatok azt mutatták, hogy a nevelés  
későbbi szakaszában, vagyis a tápra történő átszoktatást követően az említett nyomelemek 
alkalmazása nem befolyásolja a halak növekedését és megmaradását, egyben az  
állomány egyöntetűségére sincs jelentős hatással.
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Nemes Ildikó
Intenzív haltermelő rendszerek környezetterhelésének csökkentése ak-
vapónia alkalmazásával

Európában igen nagy kereslet tapasztalható a hal- és halászati termékek 
iránt, melyet jó minőségben és megbízható módon csak az akvakultúra 
képes kielégíteni. Az erőforrások hatékony felhasználása, valamint a  
fenntarthatósági és élelmiszerbiztonsági kérdések előtérbe kerülése miatt,  
ezeknek a kihívásoknak legjobban az intenzív haltermelő rendszerek tudnak megfelelni. 
E rendszerek üzemeltetése során nagy mennyiségű hulladék hő- és  
tápanyaggal terhelt víz keletkezik. Ennek a terhelt víznek a hasznosítára jelenleg kevés 
technológia áll rendelkezésre, erre ad alternatív lehetőséget az akvapónia. 
Az akvapónia a haltenyésztés (akvakultúra) és a talaj nélküli, hidrokultúrás 
növénytermesztés (hidropónia) kombinációja. Rendszere egy mesterséges,  
recirkulációs ökoszisztéma, amelyben a bakteriális folyamatok alakítják át a  
halak nevelésére használt vízben lévő hulladék anyagokat növényi  
tápanyagokká. A rendszerben keletkező hulladék hővel együtt alkalmas gazdaságilag 
értékes növények termesztésére, ezáltal csökken az intenzív haltermelő rendszerek  
elfolyó vizének tápanyagterheltsége és mennyisége. Emellett egy  
környezetbarát, természetes élelmiszer előállítási eljárás is. 
A kutatás az intenzív haltermelő rendszerek anyagforgalmára, valamint 
az akvapóniás rendszer előnyeinek számszerűsítésére irányul, félüzemi  
modellkísérletben. A célkitűzések az akvapónia és az intenzív  
haltermelő rendszer tápanyagforgalmi összefüggéseinek feltárása,  
valamint az akvapónia és a recirkulációs halnevelő rendszer illesztési feltételeinek 
meghatározása műszaki, állategészségügyi, fenntarthatósági, üzemeltetési és  
gazdaságossági szempontból. A kapott eredményekkel várhatóan rendelkezni 
fogunk olyan, a gyakorlatban közvetlenül alkalmazható számszerűsített  
adatokkal, melyek segítik a már meglévő, illetve létesítendő intenzív  
haltermelő telepek környezeti fenntarthatóságának növelését, egyidejűleg az  
árutermelés diverzifikációját, ezáltal gazdasági életképességük javítását.  
Meghatározzuk azokat a fajokat/fajtákat, amelyek az adott termesztési időszak fény- és 
hőmérsékleti viszonyait legjobban tolerálják, úgy, hogy mellette értékesítésre alkalmas 
termést adnak. Egyben javaslatot próbálunk tenni arra, hogy az adott halfaj tartásából 
származó víz tápanyag összetétele milyen növény kultúra termesztésére ad lehetőséget 
az év különböző szakaszaiban.
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Hancz Csaba
A haltenyésztés oktatása Kaposváron
múlt – jelen - jövő

A Dél-Dunántúli régió hazánk egyik legfontosabb haltermő területe, ahol a ked-
vező természeti adottságok miatt nagyszámú halastó épült. A halastóterület 
további, jelenleg is tartó növekedésének újabb lendületet adott az ágazat  
fejlesztési stratégiájának hatékony eszközeként működő  
támogatási rendszer. A horgászturizmus fejlesztésében rejlő lehetőségeket is igyekeznek  
kihasználni a régió haltermelő gazdaságai, amelyek a tulajdonformák, az  
üzemméret és a termelés műszaki illetve financiális feltételeinek  
szempontjából is rendkívül heterogének. Az ágazat expanziójával és az utóbbi két 
évtizedben lezajlott, de befejezettnek még aligha tekinthető privatizációs folyamattal  
kapcsolatos az országosan is jellemző a szakemberhiány, ami a termelés minden  
szintjét érinti.
A halászat és haltenyésztés oktatása több mint 25 éve indult karunk  
jogelődjénél, a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán. Később, a Pannon  
Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán a tradícióknak  
megfelelően, az országban egyedülállóan kötelező tantárgyként szerepelt az 
agrármérnök-képzésben. 
A Kaposvári Egyetem Állattudományi karán a Természetvédelmi Tanszék 
„kötelékében” haltenyésztési ismereteket felsőfokú szakképzési, BSc, MSc 
és PhD szinten oktatunk, de igény szerint részt veszünk a szakmunkásképzés  
oktatási feladataiban is.
Jelenleg az alábbi tantárgyak oktatása folyik a különböző szakokon:
•	Állattenyésztő	mérnök	Felsőoktatási	szakképzés	–	Halászati	szak:	4	tantárgy
•	Természetvédelmi	mérnök	Felsőoktatási	szakképzés	–	„Halgazdálkodási	ismeretek”
•	Állattenyésztő	mérnök	(BSc)	alapszak	-	Társ-	és	hobbiállat-tenyésztő	specializáció	–			 
   „Díszhaltenyésztés és akvarisztika alapjai”
•	Mezőgazdasági	mérnök	(BSc)	-	Állattenyésztési	specializáció	–	„Haltenyésztés”
•	Természetvédelmi	mérnök	(BSc)	alapszak	–	„Halászati	alapismeretek”,	 
   „Hidrobiológia”, „Halfaunisztika”
•	Állattenyésztő	mérnök	(MSc)	mesterszak	–	„Tógazdasági	haltermelés”
•	Takarmányozási	és	takarmánybiztonsági	mérnöki		(MSc)	mesterszak	–	 
   „Haltakarmányozás”
•	Takarmányozási	és	takarmánybiztonsági	mérnöki		(MSc)	mesterszak	(angol)	–	 
   „Haltakarmányozás - Fish nutrition”
•	Szakirányú	továbbképzések	-	Halászati	szakmérnök	szak	(4	félév)
•	Állattenyésztési	tudományok	Doktori	Iskola	–	Haltenyésztés	PhD	-	„Hidrobiológia”,	 
   „Halgazdaságtan”

Kaposvári Egyetem
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Sudár Gergő
Az aranykárász (Carassius carassius L.) intenzív nevelésének
lehetőségei

A veszélyeztetett és védettségre javasolt aranykárász (Carassius carassius L.)  
állományainak növelésére kiváló lehetőséget nyújthat a tenyésztéséből  
származó egyedek kihelyezése is. Ennek lehetőségét vizsgáltuk a Kaposvári  
Egyetem Hallaboratóriumában. 
Az egynyaras állományt (n=480) intenzív, recirkulációs rendszerben  
tartottuk a 80 napos kísérlet alatt. A kísérleti csoportokat véletlenszerűen  
helyeztük el 12 darab 65 literes üvegmedencében (40 hal/akvárium, 0,83g/l). A kísérlet  
indulásakor a testtömeg 1,34±0,4 g (átlag±SD, n=480), míg a standard testhossz 35,2±3,2 
mm (átlag±SD, n=480) volt. A vizsgálat alatt tíznaponta mértük a halak testtömegét. A 
kísérlet után teljes testösszetétel-analízist végeztünk.
A vizsgálat során három takarmányozási változatot vizsgáltunk 4-4  
ismétlésben. Az első kezelésnél FIX3 haltáppal etettük az állományt a  
halbiomassza 4 %-ában, a második kezelésnél hetente hat nap FIX3 
haltápot (4%) és heti egyszer fagyasztott szúnyoglárvát kínáltunk fel a  
kísérleti egységekben, míg a harmadik kezelés esetében kizárólag fagyasztott  
szúnyoglárvát etetettünk. Mivel ezen utóbbi kezelésre vonatkozóan  
szakirodalmi adatok nem álltak rendelkezésünkre, az aranykárász által  
elfogyasztott ad libitum mennyiség, ezért célunk volt ennek meghatározása is. Így a 
szúnyoglárvát a halbiomassza 8-27%-ában kínáltuk fel.
A vizsgálat végén a testméretek, illetve a kondíciófaktor tekintetében a három  
kezelés átlagértékeiben szignifikáns eltéréseket nem tapasztaltunk (P>0,05). A befejező  
egyedi testtömeg 3,5-4-szerese volt a kísérlet megkezdése előtt mért átlagos  
testtömegnek. A vizsgálat végén a kondíciófaktor a kiindulási értékekhez képest minden 
kezelés  esetében növekedett. 
Az	 SGR	 értéke	 az	 élő	 táplálékot	 reprezentáló,	 szúnyoglárvát	 fogyasztó	 
csoportnál jelentősen felülmúlta a másik két csoport ezen  
paramétereit (P<0,05). A szúnyoglárva etetése mellett a takarmányértékesítés  
(szárazanyagra számolva) 1,4 g/g volt, ami szignifikánsan kisebb, mint a táp 
etetésekor	 tapasztalt	 szintén	 kedvező	 (2,5-2,6	 g/g)	 értékek.	 Véleményünk	 
szerint a vegyes takarmányozás lehet a gyakorlatnak ajánlható gazdaságos 
és	 hatékony	 megoldás.	 Ennél	 a	 kezelésnél	 a	 tömeggyarapodási	 és	 az	 SGR	
értékek meghaladták (bár nem szignifikáns mértékben) a tápos csoportét, míg a  
takarmányfogyasztás és a takarmányértékesítés szignifikánsan jobbnak  
bizonyult a szúnyoglárvás kezelés eredményeinél (P<0,05).
Az állományt a kísérlet után a hallaboratóriumban átteleltettük, majd  
kihelyezésre került a Csombárdi Természetvédelmi Terület 3 hektáros tavába. További 
cél az állomány későbbi monitorozása.

Kaposvári Egyetem



Sudár Gergő
Az aranykárász (Carassius carassius L.) intenzív nevelésének
lehetőségei

Kaposvári Egyetem



Sudár Gergő
Az aranykárász (Carassius carassius L.) intenzív nevelésének
lehetőségei

Kaposvári Egyetem



Sudár Gergő
Az aranykárász (Carassius carassius L.) intenzív nevelésének
lehetőségei

Kaposvári Egyetem



Varga Dániel
A ponty (Cyprinus carpio L.) termékminőségét befolyásoló környezeti és a 
tartási körülmények

Magyarországra a ponty-centrikus tavi haltermelés a jellemző. A  
ponty a tógazdasági haltermelésben első helyen áll 75% fölötti részarányával. Ez a  
hazai fogyasztási szokásokban is visszatükröződik, a legkeresettebb halfaj  
Magyarországon. A fogyasztási szokások átalakulásával egyre jelentősebb lesz 
a feldolgozott termékek, készítmények aránya, mely indokolja a különböző  
halfajok, különös tekintettel a ponty fokozott húsminőségi vizsgálatát.
A disszertációban foglalt kísérletsorozat a ponty húsminőségére fókuszált olyan  
szempontokból, amelyeket ezidáig kevésbé vizsgáltak. A kutatás célja volt, hogy 
feltérképezze, melyek azok a tényezők (a takarmányozást leszámítva), amelyek a ponty 
minőségére befolyással vannak.
Az eltérő környezetből származó pontyok húsminőségi vizsgálatánál a  
ponty fajtákat vágási tulajdonságok és húsminőségi paraméterek alapján  
hasonlítottuk össze. Annak ellenére, hogy a halak testformája és vágósúly 
között jelentős különbségek adódtak, a filé pH-ja és a víztartó képessége közel  
azonos volt a fajtákban. A halhús színében sem volt különbség a csoportok  
(fajták) közt, melyben fontos szerepet tulajdonítok az azonos vágási módszernek is.  
Ezzel szemben a filé minták zsírtartalma jelentősen különbözött, mely való 
színűleg a változatos természetes takarmánynak volt köszönhető. Az eredmények 
határozottan megerősítik azt a gyakorlati tapasztalatot, hogy a tógazdasági ponty  
populáció kifejezetten nagy változatossággal rendelkezik a testösszetétel és a vágási 
tulajdonságok tekintetében.
A fizikai aktivitás hatásanak vizsgálatakor levonható következtetés, hogy 
a ponty modellállatként képes elvégezni a rendszeres, szubmaximális  
úszási feladatot. A rendszeres aktivitás enyhe fokban, ám jól jellemezhető módon 
és detektálható mértékben megváltoztatja a gyorsan összehúzódó izomrostok  
foszfolipidjeinek összetételét, mely összefüggésben lehet a megváltozott citokin  
termeléssel. Emellett fokozza az izmok antioxidáns kapacitását is. A vérparaméterek  
vizsgálatának eredményeiből arra lehet következtetni, hogy a rendszeres  
terhelés és az ahhoz törvényszerűen kapcsolódó stressz hatására emelkedett a  
lipoprotein-triglicerid felhasználás mértéke és erős hepatocelluláris sérülés alakult ki. 
Végső	soron	feltételezhető,	hogy	hosszabb	távú	rendszeres	kimerítő	terhelés	is	csak	kis	
mértékben befolyásolja a szubsztrát metabolizmust ponty esetében. 
Az extrém környezeti feltételek (Hévízi-tó) ponty filé zsírsavösszetételére   
gyakorolt hatásának vizsgálatakor az elszigetelt  ponty populáció    
béltartalom vizsgálata bizonyítékot   adott arra nézve, hogy a halak bentikus táplálékot  
fogyasztanak. Ugyanakkor a viszonylag magas arachidonsav és a  
dokozahexaénsav kínálat nem vezet ezen savak rendkívüli jelenlétéhez a szövetekben. A 
filé lipidjei erősen telítettek, mely egy speciális hőmérsékleti adaptációra utal.
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Szathmári László
Halászat és Aquakultúra oktatása 
A Nyugat-magyarországi Egyetemen

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi 
Karán a halászati képzés első tanrendje 1905-nen készült, természetes vízi 
halászat és tógazdasági haltenyésztés témakörében. Jelenleg a halgazdálkodás  
szakirány keretében nyolc tantárgyat oktatunk öt féléven keresztül. A tárgyak a  
halbiológia (rendszertan, morfometria, anatómia, élettan), limnoló-
gia és vízgazdálkodás, halszaporítás és genetika, tógazdasági ismeretek,  
természetes vízi halászat, halfeldolgozás és értékesítés, halászati műszaki  
ismeretek, horgászcélú halgazdálkodás ismeretanyaga egymásra épül. Fakultatív  
tárgyként oktatjuk a díszhaltenyésztést.  Az MSC képzésben az állattenyésztő mérnök  
szakon halászat és halgazdálkodás, tenyésztés szervezés  és  
tartástechnológiai rendszerek az állattenyésztésben tárgyakat oktatjuk.  A  
gyakorlati	foglalkozások	a	kar	mintagazdaságaiban	(Győri	„Előre”	Htsz	Tógazda	Zrt),	a	
Szigetközben és az Óvári Campus taván illetve akváriumrendszerében zajlanak. A hallgatók  
speciális ismeretekre is szert tehetnek. (hajózási szabályzat, elektromos halászati  
bemutató).	 Meghívott	 előadóink	 a	 Pannon	 Egyetem	 Georgikon	 Karról,	 a	 
mintagazdaságokból és a HAKI-ból érkeztek. Sajnos ezen lehetőségek egyre  
szűkebbek. Az elmúlt 10 évben 27 diploma illetve szakdolgozat készült. Kari tudomán-
yos diákköri versenyen hét szakirányos hallgató vett részt. OTDK versenyen két hallgató  
kapott különdíjat. Egy hallgató szerzett PhD fokozatot, két szigorlatot teljesített  
doktorandusz ebben az évben védi meg értékezését. A halászat és akvakultúra területén az 
elmúlt 10 évben 255 millió Ft támogatást nyertünk. Részt veszünk a „Halászat”  szakmai lap 
szerkesztői munkáiban. A szakirány hallgatóinak közreműködésével két esetben vettünk 
részt a „Kutatók Éjszakája” programban Hegedűs Róbert MSc hallgató témája ragadozó  
halfajok mesterséges és félmesterséges szaporítása. Részletesen 
foglalkozik a süllőszaporodás etológiával, az ikra védett körülmények közötti  
inkubációjával, a Mc-Donald üveg alkalmazásával, a hormonális szabályozással és a  
szezonon kívüli szaporítással. Káldy Jenő doktorandusz a kecsege és a  
szibériai tok keresztezésének növekedési és testösszetételi kérdéseit  
vizsgálja recirkulációs rendszerű laboratóriumban. Takarmányozási kísérleteket 
folytat különböző adalékokkal kiegészített tápokkal.  Németh Ádám doktorandusz a  
fogas süllő szaporításának és ivadéknevelésének üzemi méretű kérdéseit kutatja.  
Vizsgálja	 a	 különböző	 hormonkészítmények	 ovulációra	 gyakorolt	 hatását,	 továbbá	
ökonómiai elemzéseket végez a süllő ivadék nagyüzemi előállítására vonatkozóan.
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Káldy Jenő, A kecsege (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) és a szicsege (Acipen-
ser ruthenus Linnaeus, 1758  x Acipenser baeri Brandt, 1869) korai növekedésének 
és takarmányhasznosításának összehasonlítása intenzív halnevelő rendszerben

Az előnevelt 157 darab, indító tápra szoktatott kecsege ivadékot egy 300 l-es 
hasznos térfogatú, lekerekített sarkú nevelőkádban, míg az előnevelt 80  
darab szicsege ivadékot egy 250 l-es hasznos víztérfogatú halkádban helyeztük el. A víz  
oxigénkoncentrációja 6-8±1,5 mg/l között volt, míg a víz hőmérséklete 14-16±2 Celsius 
fok között változott a kísérlet időtartama alatt. A halakat a méretüknek megfelelő teljes 
értékű Aqua Bio haltáppal takarmányoztuk, kezdetben ad libitum mennyiségben, majd a 
kísérlet további szakaszában az első méréstől kezdődően a testtömeg 1 %-ának megfelelő  
mennyiségben,.
Bár a kecsegék induló átlagos testtömege mérettartományonként 14,33±1,95g, 
19,06±1,39g és 23,75±2,59g volt, amely jelentősen felülmúlta a szicsegék induló  
átlagos testtömegét 4,33±3,11g, 7,4±2,23g, és 17,2±5,2g, azonban a szicsegék be-
fejező átlagos testtömege 92,4±14,41g, 137,3±13,39g, és 207,1±36,38g, jelentősen  
meghaladta a kecsegék befejező átlagos testtömegét, amely 21,26±6,2g, 44,3±7,53g  
valamint, 90,9±16,51g értéket mutatott. Megállapítható hogy a szicsege a kecsegénél, mint 
apai vonalnál szignifikánsan gyorsabban növekedett, mind testtömeg, mind testhosszúság 
tekintetében, valamint takarmányhasznosítása is szignifikánsan jobb volt, mindhárom  
mérettartományban.
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Hegedűs Róbert
Hazai ragadozó halfajok mesterséges szaporításának vizsgálata

A hazai ragadozó halfajok kiemelt helyet foglalnak el a tógazdaságok életében. Fontos 
haszonhalak abból a szempontból is, hogy értékesítik a gazdaság számára értéktelen 
szeméthalakat. Nem utolsósorban kiváló sporthalnak számítanak.
Dolgozatomban szakirodalmilag a csuka- és a leső harcsa szaporítást, a  
gyakorlatban viszont a süllő- (Bódis Márk halszaporító és ivadéknevelő tele-
pe)	 és	 az	 afrikai	 harcsa	 szaporítást	 (Győri	 „Előre”	 HTSZ)	 sikerült	 vizsgálnom.	
A munkám során megismerkedtem e két telep termelési technológiáival is.  
Vizsgálataim	konkrétan	a	szaporítás	munkálataira,	azon	belül	is	az	új	eljárásokra	és	a	
szaporítás során felmerülő problémákra terjedtek ki. A szaporítások során az utolsó 
számolt adataim a termékenyülési százalékok voltak.
Megfigyeltem és vizsgáltam a szaporítás munkálatait az anyahalak tartásá-
tól egészen a kelésig, az afrikai harcsa esetében a kihelyezésig. Következteté-
seket	 vontam	 le,	 hogy	 az	 új	 eljárások,	 módszerek	 (HCG	 hormon,	 „süllődugó”)	 
majdan nélkülözhetetlenek lesznek a mesterséges süllő szaporításban. Az afrikai  
harcsa szaporítás során felmerülő problémára, a ragadósság-kelés  
problémájára, megoldást jelenthet a proteáz enzim helyes alkalmazása. Fontos még 
megemlíteni a táppal való etetést, amellyel jelentős mennyiségű takarmányt és energiát 
takaríthatunk meg.
Ezen új eljárások kiforrásával lehetővé válhat, hogy a ragadozó halaink  
tenyésztése	 gazdaságosabb	 és	 jóval	 eredményesebb	 legyen.	 Versenyképesebb	 helyet	
foglaljon el az ország a nemzetközi piacon.
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Nyugat-magyarországi Egyetem
Bercsényi Miklós
A Pannon Egyetemen oktatott „vizes-halas” tárgyak

Mérnöki Kar, Limnológia Tanszék (Veszprém)
Algológia	és	diatomológia,	tantárgykód:	VEMKLIK253d,	tárgyfelelős:	Dr.	Stenger-Kovács	
Csilla
Balaton,	tantárgykód:	VEMKLISV22b,	tárgyfelelős:	Dr.	Padisák	Judit
Hal-	és	halászatbiológia,	tantárgykód:	VEMKLIK152h,	tárgyfelelős:	Dr.	Bercsényi	Miklós
Hidrogeológia,	limnológia,	tantárgykód:	VEMKLIB112h,	tárgyfelelős:	Dr.	Padisák	Judit
Limnológia	és	hidrobiológia	I.,	tantárgykód:	VEMKLIK112l,	tárgyfelelős:	Dr.	Padisák	Judit
Limnológia	és	hidrobiológia	II.,	tantárgykód:	VEMKLIK112h,	tárgyfelelős:	Dr.	Padisák	Ju-
dit
Limnoökológia,	tantárgykód:	VEMKLIL458l,	tárgyfelelős:	Dr.	Padisák	Judit
Víz	keretirányelv,	tantárgykód:	VEMKLIK254r,	tárgyfelelős:	Dr.	Stenger-Kovács	Csilla
Vízi	gerinctelenek,	tantárgykód:	VEMKLIK253v,	tárgyfelelős:	Kovács	Kata
Vízi	ökotoxikológia,	tantárgykód:	VEMKKVM412v,	tárgyfelelős:	Dr.	Kováts	Nóra
Georgikon Kar, Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék (Keszthely)
Tantárgyfelelős:	 Bercsényi	 Miklós,	 Gyakorlatvezetők:	 Beliczky	 Gábor,	 Havasi	 Máté,	
Merth János, Németh Sándor
KEGNAAB144N	Vad-	és	halgazdálkodás	védett	területen
PEDIGKAN36	Halgenetika
PEDIGKKO57	Tengerbiológia
PEDIGKAN37	Intenzív	haltenyésztési	technológiák
PEDIGKKO06	Akvarisztika
PEDIGKKO32	Különleges	haltenyésztési	eljárások
KEGNAAB242C	Haltenyésztés
XXXXXXXXXXX Sporthorgászat tárgyfelelős: Polgár Péter
A	Georgikon	Karon	„halas”	képzés	BSc,	MSc,	PhD,	szinteken	folyik,	a	2013/14	I.	félévétől	
FSz szintű oktatás is indul. A gyakorlati oktatást segítik: épületben elhelyezett 4 db re-
cirkulációs halnevelő rendszer, üvegakváriumos, valamint műanyag kádas haltartó ká-
dakkal, egyenként 6-12 egységgel, ikrakeltetéstől ½ kg-os méretig történő nevelésre; 
1 db fóliasátorban elhelyezett halnevelő rendszer 2+15 db káddal, anyahalak tartására 
szaporítására, valamint étkezési méretig (> 1 kg) történő halnevelésre; akváriumsor fa-
jbemutatáshoz;	5	db	fólia,	ill.	GFK	falú	kis	tó	haltárolásra,	valamint	plankton-tenyész-
tésre; vízminőség-vizsgáló fotométer, oldott oxigén mérő eszköz; húzó-, eresztő-, és 
dobóhálók; elektromos halfogó berendezés; elektromos meghajtású csónak; mikrosz-
kópok digitális kamera feltéttel; 30 perc távolságra profi halgazdaság; 2 perc: Balaton) 
A	Georgikon	Kar	agrár	szakjainak	mindegyikén	a	halak	rendszertanát	és	szervezettanát	
– a szaknak megfelelő mélységben - az Állattan c. tantárgy keretein belül oktatjuk. A 
tisztán „halas” tárgyak a 2. és a 3 évfolyamon kerülnek előadásra. Az állattenyésztő 
agrármérnök szakon a haltenyésztés, a természetvédelmi mérnök szakon pedig a vad- 
és halgazdálkodás alapjai, valamint a vad- és halgazdálkodás védett területen tárgyak 
kötelezőek, a többi tárgy választható.
bővebb információ: www.akvakultura.hu PhD képzés: http://w3.georgikon.hu/phd/aadi/
AADI/index.htm
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Havasi Máté
Kísérletek a harcsa (Silurus glanis) optimális napi takarmányadagjának 
meghatározására

Intenzív haltermelés során az egyik legfontosabb költségtényező a takarmány. 
A tógazdasági gyakorlatban a takarmányozás hatékonyságát nehéz közvetlenül  
nyomon követni. Mindezek miatt fontos az optimális takarmánymennyiség ismerete, 
ami mellett a növekedés üteme és a takarmányhasznosítás egyaránt megfelelő.  
Vizsgáltuk	a	különböző	napi	takarmányadagok	hatását	a	fiatal	harcsák	növekedésére	és	
takarmány-értékesítésére (FCR). 
Laboratóriumi körülmények között 96 db, előzetesen tápra szoktatott harcsát (Si-
lurus glanis)(48,8 ± 13,5g) etettünk automata etetők segítségével. Négy kezelést  
alkalmaztunk 1%; 2,5%; 4%; 5,5% (a halak testtömegének százalékában) napi  
takarmányadagokkal, három-három ismétlésben. A kísérlet során az 1%-os csoport 
növekedési üteme jelentősen elmaradt a másik három csoport növekedésétől. A 4%-os 
és az 5,5%-os csoport növekedése volt a leggyorsabb. A 2,5%-os csoport növekedési 
üteme kissé lassabb volt ugyan, de a takarmányértékesítés ebben a csoportban volt a 
legjobb. Az 5,5%-os csoport esetében jelentős pazarlást tapasztaltunk. Az FCR értéke a 
kísérlet során mind a négy kezelés esetében javult.
Másik kísérletünkben tógazdaság tápcsatornájába helyeztünk kísérleti ketreceket,  
melyekbe három kezelésben helyeztünk kis harcsát (32,1 ± 6,5g). A három kezelés a 
következő volt a halak tömegének százalékában kifejezve: 2%; 4%; 6%.
Tavi körülmények között a kísérlet során gyakran fellépő parazitás fertőzés jelentősen 
rontotta a halak növekedési erélyét és a takarmányértékesítést. A növekedés 
üteme a 4%-os és a 6%-os csoportban volt gyorsabb. Ugyanakkor a legkedvezőbb  
takarmányértékesítést a 2%-os csoport esetében tapasztaltuk, a 6%-os csoport  
esetében pedig jelentős pazarlás volt megfigyelhető. A fenti kísérletek alapján, az adott 
méretű halak táplálása esetén a 2-4%-os napi takarmányadag etetése lehet gazdaságos.
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Szűcs Réka
A ponty (Cyprinus Carpio L.) pikkelymintázatának öröklődése, és
Kirpichnikov modelljének újragondolása

Kutatásunkban a gazdaságilag jelentős, földünkön legszélesebb körben  
elterjedt édesvízi halfaj, a ponty (Cyprinus Carpio L.) fenotípusos megjelenésének  
miértjeire, a pikkelymintázat alakulásának genetikájára keressük a választ. 
Egy közel 80 éves modell szerint a ponty pikkelymintázatának kialakításáért, egy két 
gén-két alléles (s; S; n; N) rendszer a felelős (Kirpichnikov 1936). Ebben a rendszer-
ben azok az egyedek, amelyekben az N allél homozigóta állapotban van, elpusztulnak. A  
bőrpontyok (ssNn) utódaiban pedig fentotípusos hasadásnak kell bekövetkeznie. 
Magyarországon a gyakorlati megfigyelések ennek ellentmondottak: 
Tükrös, pikkelyes, bőr és oldalvonalsoros (= keretes) változatokkal készített  
keresztezéseink elemzései azt mutatják, hogy a korábbi modellnél jóval  
bonyolultabb az eredmények magyarázata. A keretes pontyok utódaiban nem 
találtunk sem tiszta tükrös, sem normál pikkelyes változatot. A bőrpontyok  
utódaiban pedig nem jelent meg a feltételezett letalitás.  
Kutatócsoportunkat tovább ösztönözte a modell felülvizsgálatára, hogy Rohner és 
munkatársai (2008) a tükrös ponttyal megegyező tükrös fenotípusú zebradániót talál-
tak, és megállapították, hogy ennek okozója a pontyéval homológ fibroblaszt növekedési  
faktor receptor génjének (fgfr1) mutánsa („s”gén megtalálása). 
A kísérleteket Magyarországon és Szingapúrban párhuzamosan végeztük,  
eközben derült fény az ázsiai és európai pontyfajtákban eltérő súlyosságú  
genetikai deformitást okozó, pikkelyhiányért felelős feltételezett „N”gén  
különbözőségeire is.
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Urbányi Béla
Halászati oktatás-képzés a Szent István Egyetemen

A Szent István Egyetemen a halászati oktatás-képzés közel 30 éves múltra tekint vissza. 
A	 jogelőd	 intézmény	 –Gödöllői	 Agrártudományi	 Egyetem-	 keretein	 belül	 1986-ban	
kezdődött meg a rendszeres halászati oktatás, Horváth László professzor révén.
A képzés az 1991-ben elindított ún. halászati szakirány oktatással teljesedett ki,  
melynek keretében 8 szaktantárgy keretében ismerkedtek meg a hallgatók a szakmával. 
1993-ban, a doktori képzés egyetemekhez rendelésével elindult a doktorandusz oktatás 
is. A Tanszék 1998-tól kezdve a Felnőttoktatás területén is szerepet vállal, részben a 
Horgászvízkezelő tógazda tanfolyam, részben a Halászati szakmérnök, és részben az 
évente megrendezésre kerülő szakember találkozók keretében.
Napjainkra a Tanszék képzési kínálata széleskörűvé vált: a Tanszék illeszkedve a Kar 
és a különböző szakok oktatási szerkezetéhez a tantárgyi kínálatát bővítette, és a  
hagyományos állattenyésztési jellegű tantárgyi struktúra mellett természetvédelmi, 
környezetgazdálkodási és gazdálkodási ismereteket adó tantárgyakat is oktat.
Fontos továbblépésnek tekinthető, hogy az angol nyelvű képzés keretében  
elsősorban külföldi, de az idei évtől magyar hallgatókat is oktatunk, több tárgyunk  
kiemelt jelentőséget kap az oktatásban (Fish Culture in Ponds vagy Freshwater Fisher-
ies).
Oktatásunk hangsúlyos eleme az utánpótlás nevelés. Ennek eredményeképpen  
évente átlagban 6 hallgató szerzi meg diplomáját halas jellegű munka elvégzését és 
bemutatását követően. Több évre visszamenőleg önálló, Halgazdálkodási szekciót  
indítunk a Tudományos Diákköri Konferencián, ahonnan továbbjutott hallgatóink  
sikeresen szerepelnek az országos megmérettetésen. 
Hallgatóink szakmai gyakorlatokon vesznek részt (tavasszal keltetőházi és ősszel  
lehalászási), ahol elsajátíthatják az elméletben tanult ismereteket. Ehhez a Tanszék 
gyakorlati partnerekkel együttműködést alakított ki, így a hallgatói igényeket  
rugalmasan tudjuk kezelni és teljesíteni.
1993-tól kezdődő PhD képzés keretében minden évben legalább 1 fő doktorandusz  
hallgatót sikerült beiskoláznunk. A Halászati szakmérnök képzést az elmúlt években 
indítani tudtuk, így ezen gyakorlatias jellegű oktatással a szakember továbbképzést 
segítjük.
A jövőbeli lehetőségek közül kiemelendők: a) Felsőoktatási szakképzés indítása, b)  
Külhoni	(beregszászi)	képzés	alapítása,	c)	Külföldi	hallgatók	fogadása	(Brazília,	Vietnam	
stb.).
A Tanszék az elmúlt években jelentős infrastruktúrális beruházásokat hajtott végre,  
melyek biztosítják a laboratóriumi és terepi munkavégzésekhez szükséges 
feltételeket, és lehetővé teszik a hallgatók minőségi kutatás-fejlesztési és innovatív  
tevékenységeinek végrehajtását.
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Bencsik Dóra, Öntsünk tiszta vizet a pohárba!- hagyományos víztisztítási tech-
nológiák során visszamaradó melléktermék vegyületek vizsgálata halembrió- 
modellen

Vizsgálatok	 kimutatták,	 hogy	 az	 ivóvízben	 különböző	 mennyiségben,	 
mintegy 200 különböző molekula található., Ezek a hagyományos szűrés és kémiai  
kezelés után is visszamaradnak a kezelt vízből. Megvizsgálva ezen 200  
molekula szerkezetét, mintegy 8-10 olyan vegyületet találtak, melyeknek  
karcinogén, mutagén, teratogén, neurotoxikus, embriótoxikus és  
immunszupresszív hatását feltételezik. Ezen molekulák közül kettőt  
választottunk ki, korábban végzett vizsgálatok alapján. Az egyik a  
4-etilbenzaldehid, míg a másik a 2-4-difluoroanilin volt. 
A halak, ezen belül a zebradánió (Danio rerio) is kitűnő modell szervezetnek  
bizonyultak a különböző ökotoxikológiai és élettani hatásokat vizsgáló  
toxikológiai tesztek számára. Ezen halfaj embrióin 120 órás embrió tesztet  
végeztünk. Mindkét anyagból hígítási sort készítettünk.  Koncentrációnként 
4-4 embrió csoportot kezeltünk, 24 lyukú szövettenyésztő platekben.  A  
pusztulást és a torzulásokat 24 óránként rögzítettük. Mindkét vegyület esetében  
meghatároztuk a fél-letális koncentráció (LC50) értékeket a teszt minden  
napjára.
A két anyag közül a 4-etilbenzaldehid bizonyult toxikusabbnak. A  
huszonnegyedik órában az LC50 értéke 18, 44 mg/l, a 2-4- difluoroanilin  
esetében ez az érték 171,6 mg/l volt. 
A fertilizáció után 72 órával a fotókat készítettünk a halakon látott  
torzulásokról. A 4-etilbenzaldehiddel kezelt embriók esetében a farok szabálytalan  
alakja és szegélye, megváltozott testarányok; míg a 2-4-difluoroanilin  
esetében a farok felfelé irányuló görbülete volt a jellemző elváltozás. Mindkét esetben  
elmondható, hogy a farokdeformitás mértéke összefüggést mutat a  
koncentráció növekedésével. Munkánk folytatásaként a torzulások molekuláris biológiai  
hátterét kívánjuk feltérképezni, RNS alapú technikák segítségével.
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Tóth István Gábor
A madarak szerepe a halak passzív terjedésében

Sir Charles Darwin a „Fajok eredete” munkájában (1859) is foglalkozott azzal a  
felvetéssel, hogy egyes halak terjedésében miként vesznek részt a madarak. Úgy  
találta – és ez a gondolat igen erősen gyökeret vert -, hogy egyes halfajok ragadós ikrá-
ja az arra úszó vízimadarak tollába, lábára ragadhat, majd a környezeti tényezőktől  
függően rövidebb-hosszabb utazás után életképességét megtartva egy másik  
vízrendszerbe is kerülhet. Azonban ennek a valószínűsége igen alacsony; a halak 
ikrája néhány másodpercig tartja meg ragadóságát, illetve a madarak repülése során  
gyorsan kiszáradhat. Régóta ismert tény, hogy a madarak bélrendszerében egyes 
növények magvai túlélik az emésztési folyamatokat, így is segítve elterjedésüket, de 
alacsonyabb rendű állatfajokban sem ismeretlen ez a passzív elterjedési mód. 
Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, vajon az élő embriót tartalmazó halikrák a 
kacsa bélrendszerén áthaladva túlélnek-e és képesek-e kikelni.
Vizsgálatainkhoz	 széles	 kárász	 (Carassius	 carassius)	 és	 ezüstkárász	 (Carassius	
gibelio) indukált szaporítása során nyert termékenyített ikráit használtunk fel. A  
lefejt ikratételeket két részre osztottuk, egy részüket apró békalencse (Lemna mi-
nor) gyökerére fejtük, majd termékenyítettük; a másik felét ikrakezelésen átesve  
(ikraragadóság elvétele) érlelő edényekben kelltettük.
Az etetési kísérletet a KÁTKI-ban hajtottuk végre, 3 kísérleti ciklusban 10-10 vadas 
színű magyar kacsát (Anas platyrhynchos domestica, KÁTKI génbank) telepítettünk 
egyedi kacsanevelő ketrecekbe. A kísérleti ciklusokban kétféle etetési stratégiát  
alkalmaztunk: az ikrakezelésen átesett 1-2 napos embriót tartalmazó ikrákat  
közvetlenül a kacsa nyitott csőrén keresztül juttattuk be Pasteur pipettával (ebben az 
esetben mindenképpen jutott ikra a bélrendszerbe), illetve ikraszemeket tartalmazó 
békalencsét kínáltunk fel a kacsáknak (ennél a módszernél nem voltunk biztosak  
abban, hogy a kacsák rövid időn belül elfogyasztják a felkínált táplálékot). A mada-
rak a békalencsét minden esetben elfogadták. Az emésztési idő 0,5-1,5 óra volt és 
mindhárom ciklusban találtunk életképes embriót tartalmazó ikraszemet a kacsák 
ürülékében, azonban csak a harmadik kísérleti ciklusban voltunk biztosak benne, hogy  
bélcsatorna-rendszeren áthaladt ikraszemeket gyűjtöttünk. Az összegyűjtött ikrasze-
meket tovább inkubáltuk, belőlük lárvákat keltettük, a halakat jelenleg is neveljük.  
Tudomásunk szerint ez az első eset, amikor bizonyítani sikerült, hogy a kacsák  
táplálkozásuk során vízinövényekre tapadt ikraszemeket elfogyasztva - emésztési 
tökéletlenségük révén - képesek részt venni egyes halak elterjedésében.
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