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Pisztrángokat a helyi vizekbe!
A fogyó halállomány növelésén fáradoznak Udvarhelyszéken
• A helyi horgá-
szokkal összefogva 
alakított ki saját hal-
neveldét Korondon a 
Nagy-Küküllő Vadász 
és Sporthorgász Egye-
sület, amely a vidéken 
őshonos sebespiszt-
ráng-populáció gyara-
pítását tűzte ki célul. 
Ennek megvalósítása 
érdekében ötvenezer 
ivadékot vásároltak a 
Görgény folyó forrá-
sánál lévő, laposnya-
telepi halneveldében, 
ahol mi is sokat tanul-
hattunk a pisztrángok 
szaporításáról.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

T öbb hétvégén is dolgoztak a ko-
rondi horgászok és a Nagy-Kü-
küllő Vadász és Sporthorgász 

Egyesület tagjai, hogy két meden-
céből álló halneveldét hozhassanak 
létre a helyi Észak-patak partján. 
Mărmureanu-Bíró Leonárd, a társulás 
vezetője lapunknak elmondta, sokat 
segített nekik a helyi polgármesteri 
hivatal is, amely egyebek mellett mar-
kológépet biztosított a négyméteres 
átmérőjű gödrök kiásásához. Azok 
kikövezését és a patakból folyama-
tosan csordogáló oxigéndús víz oda-
vezetését viszont a helyiek oldották 
meg önkéntes munkával. „Hatalmas 
büszkeséggel tölt el, hogy ennyien 
csatlakoztak az akcióhoz, amelynek 
célja, hogy a vizeinkben őshonos 
sebes pisztrángok egyre fogyó állo-

mányát növeljük” – hangsúlyozta. 
Hozzátette, azért nem szivárványos 
pisztrángokat telepítenek, mert azok 
nem őshonosak vidékünkön.

A keltetéstől az eladásig

Első ízben ötvenezer kis sebes piszt-
rángot fognak felkészíteni a vadon-
ban történő életben maradásra az 
újonnan kialakított medencékben, 
az ivadékok beszerzése érdekében 
pedig a Maros megyei laposnyatelepi 
halneveldéhez utaztak az egyesület 
tagjai. A hatalmas létesítmény ügy-
kezelőjétől, Sebastian Todorantól 
megtudtuk, hogy az 1930-as évek óta 
nevelnek pisztrángokat a helyszínen, 
a jelenleg is látható betonmedencéket 
pedig 1973-ban építették. Nagyjából 
évi húsz tonna szivárványos pisztrán-
got „termelnek”, amelyet fogyasztási 
céllal adnak el – ebből fedezik a költ-
ségeiket. Ezenkívül telepítésre alkal-

mas sebespisztráng-ivadék legalább 
300 ezer születik évente. Speciális 
edényben mesterségesen termékenyí-
tik meg az ikrákat, amelyek a víz hő-
mérsékletétől függően eltérő idő alatt 
kelnek ki. Példaként elmondta, hogy 
tíz Celsius-fokos vízben huszonnyolc 
nap alatt bújnak elő az ivadékok. Eze-
ket csak azután adhatják el telepítés 
céljából, ha már megették az ikrájuk 
burka nyújtotta táplálékot és képessé 
válnak más táplálék elfogyasztására. 
A helyszínen maradó halak egyéb-
ként külön medencékbe kerülnek – a 
méretük alapján –, amelyeken folya-
matosan átfolyik a patakvíz.

Beszélgetésünk után súlyuk 
alapján kimérték az egyesület által 
igényelt 7500 lej értékű ivadékot. 
Ezt követően műanyag zsákokba 
kerültek a kis halak, amelyekben a 
vizet oxigénnel dúsították. Utóbbira 
feltétlenül szükség volt, hiszen csak 
úgy szállíthatók az ivadékok, ame-

lyek egy napig is életben maradnak 
ebben a környezetben.

Növelni a túlélési esélyt

A korondi Észak-patak partjára érve 
rögtön szabadon engedték a sebes 
pisztrángokat az ottani medencékbe. 
Közben Mărmureanu-Bíró Leonárd 
kifejtette, hogy nagyjából 5 százalé-
kuk maradna meg, ha rögtön a pata-
kokba engednék. Ez az arány viszont 
50–55 százalékra nő az előneveldé-
ben, ahol nincsenek ragadozóhalak, 
illetve speciális, szárított húsokból 
és gabonából álló táppal etetik őket. 
Persze az is lényeges, hogy az átfolyó 
patakvíznek köszönhetően termé-
szetes táplálékhoz is jutnak, aminek 
hála könnyebb lesz megtanulniuk 
vadászni szabadon engedésük után. 
Nevelésük során folyamatosan fi -

gyelni kell a pisztrángokat, hiszen 
gyakran előfordul, hogy némelyek 
több táplálékhoz jutnak, így hama-
rabb nőnek meg és a társakra támad-
nak, hogy elfogyaszthassák azokat. 
Éppen ezért időnként külön kell vá-
lasztani őket méretük szerint. Eleinte 
napi háromszor fognak élelmet kapni 
a kis halak, ám amint fejlődnek, már 
csak egyszeri alkalommal adnak tá-
pot, minden huszonnégy órában. Az 
egyesület tagjai és a horgászok azt 
tervezik, hogy ősszel vagy jövő ta-
vasszal engedik szabadon a pisztrán-
gokat az ügykezelésükben lévő pa-
takokban, hiszen ekkorra már 7–10 
centiméteresek lesznek. Mărmurea-
nu-Bíró hangsúlyozta, a telepítéssel 
egyrészt a helyi, illetve a máshonnan 
érkező horgászoknak kedveznek, 
ugyanakkor az ökoszisztéma helyre-
állításához is hozzájárulnak.

Méreten aluli horgászat

Az egyesület vezetője arra is kitért, 
hogy vidékünkön szigorú szabályok-
hoz kötik a sebes pisztráng horgá-
szatát. Ezeket a szerencsés esetben 
3–4 kilogrammosra is megnövő ha-
lakat ugyanis csak április elsejétől 
szeptember 30-áig, hétvégente és 
ünnepnapokon lehet kifogni, kizá-
rólag műcsalit használva. A 
húsz centiméter alatti pél-
dányokat pedig kötelezően 
vissza kell engedni. Egy al-
kalommal ugyanakkor csak 
legtöbb tíz, megfelelő méretű 
egyedet lehet elvinni a pa-
takból. A sebes pisztráng ál-
lományának csökkenéséhez 
egyébként jelentősen hozzájárul, 
hogy egyes horgászok a tízcentis 
példányokat is hazaviszik, mert „jó 
lesz a macskának” – közölte keserű 
szájízzel Mărmureanu-Bíró. Ez már 
csak abból is látszik, hogy az elmúlt 
években mintegy hatszázezer sebes-
pisztráng-ivadékot engedtek szaba-
don a patakokban, ám ennek vajmi 
kevés látszata van.

A neveldében az ivadékok több 
mint fele életben marad 

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

F azakas Szabolcs, a létesítmény 
ötletgazdája példaértékűnek 

nevezte az adományt, és arra buz-
dít minden intézményt, 

illetve vállalkozót, hogy 
hasonlóan cselekedjen. 
Mint mondta, már van is 
olyan gyergyóditrói vál-
lalkozó, aki támogatja a 

helyi templom makettjének 
elkészítését, amely szintén helyet 
fog kapni a parkban. Arra is kitért, 

hogy bármely önkormányzat hozhat 
a helyi jellegzetességeikről szóló 
reklámanyagokat a létesítményük-
be, hiszen azokat elérhetővé teszik 
az odalátogató turisták számára.

Fülöp-Székely Botond

Makettet adományoztak a Mini-Erdély Parknak
• Saját erőből készíttette el a marosszentgyörgyi ön-
kormányzat a helyi Máriaffy-kastély kicsinyített mását, 
amit Sófalvi Szabolcs polgármester személyesen adott 
át a Székelyföldi Legendárium csapatának, hogy kiállít-
hassák a szejkefürdői Mini-Erdély Parkban. 

A marosszentgyörgyi Máriaffy-kastély 
makettjét is kiállítják
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Tavaszi 
nagytakarítás
Folytatódik Csíkszeredában 
az általános tavaszi nagy-
takarítás. Ma 13 és 20 óra 
között a Baromtér és a Vadász 
utcában forgalomkorlátozás 
nélkül takarítanak, a Szabad-
ság teret és a Mihai Eminescu 
utcát pedig lezárják az autós 
forgalom elől, és úgy tisztítják 
meg. Holnap ugyanebben az 
időpontban a Fürdő utca és 
mellékutcáinak takarítása 
következik forgalomkorlátozás 
nélkül, lezárásra a zöldség-
piacon, valamint a Piac és a 
Vörösmarty Mihály utcában 
kell számítani.
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