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Új ívóhely létesítése a Tihanyi-félsziget körül önálló, lehatárolt területen a biodiverzitás megőrzése érdekében
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A projekt célja természetes ívóhely (kőszórás) létrehozása a Balaton önálló, lehatárolt területén.
A szakmai cél olyan multifunkciós mesterséges struktúra létrehozása, amelyek anyagát tekintve
megfelelő ívási szubsztrátumot biztosít az őshonos fajoknak, a korábbi nádasok helyett
búvóhelyként szolgál a halak többségének. A projekt hozzájárul a vízi biodiverzitás
fenntartásához.
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. fő feladata a Balaton halgazdálkodási hasznosítójaként az
ökológiai szemléletű halgazdálkodás megvalósítása. Elsődleges cél a halgazdálkodás olyan módon történő
átalakítása, ami a horgászat számára értékes halfajokból – a javuló vízminőség mellett is – optimális fogás
elérését biztosítja, nem fenyeget a halállomány sokszínűségének megszűnésével, egyúttal biztosítja a
természeti értékek védelmét és a minőségi turizmus feltételeit.
A tó jelenlegi, horgászmódszerrel hasznosítható halállományán belül elsősorban a ragadozó halfajok (süllő,
balin, harcsa, csuka) igényelnek sokkal erősebb pótlást. A sporthorgászat az elmúlt évtizedekben mind
létszámában, mind technikailag és módszerileg is jelentős növekedésen és fejlődésen esett át. Mára a tó
partján évente közel 80 000 horgász fordul meg, az általuk dokumentáltan kifogott halmennyiség pedig
több, mint 600 tonna.
A Balatonnál több évtizedes hagyománya van a süllőfészkek készítésének és kihelyezésének, valamint az
ún. „műakadók” (mesterséges köves aljzatok) létesítésének. Ezek a mesterséges ívóhelyek eredményesen
segítik a süllő mellett több más őshonos halfaj szaporodását azzal, hogy diverzebbé teszik a
növényzetmentes homokos vagy iszapos mederfenék részeket. Jelen projekt célja új ívóhely (kőszórás)
létesítése a Tihanyi-félsziget közelében egy egykori, mára korábban már teljesen besüllyedt mesterséges
akadó helyén.
Az ívóhely rehabilitációval érintett terület GPS koordinátái: GPS: Y=563564.20 X=172089.44
Az ívóhely fejlesztéshez kapcsolódó építési és szakmai tevékenységek mellett kapcsolódó támogató
szolgáltatások kerültek sikeresen megvalósításra. A szonáros felmérések, valamint búvár megfigyelések
során szerzett tapasztalataink szerint az új élőhelyet már az első évben több halfaj is használta búvó- és
táplálkozó helyül, emellett a mesterséges aljzatot beborították a különböző puhatestű haltáplálék
szervezetek. A monitoring tevékenységet tovább folytatjuk, az első ívásra a 2021 tavaszi ívási időszakban
számítunk.
Társaságunk a projekt lebonyolítását konzorciumi megállapodás keretében a Magyar Országos Horgász
Szövetséggel együttműködésben hajtotta végre.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Felhívás címe: Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási helyek
fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalainak biztosítását.
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