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BEVEZETÉS
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A tengeri hálós halászat fogási technológia
során fellépő mellé-vagy járulékos fogás az
úgynevezett bycatch ma már olyan mértékű,
hogy önmagában ezt a problémát az
iparszerű halászat egyik legvégzetesebb
környezeti hatásaként tartják számon.
Az
európai
kontinentális
akvakultúrában, így a hazai tógazdaságokban
is a víz újrahasznosítása, illetve az előnevelt
ivadékok hálóval történő megtörése jelentik
a fő problémákat. Az előnevelési technológiai
gyakorlatban az egész tavat le kell engedni,
hogy a halakat vissza tudják fogni.

Az elgondolás két fő részből épül fel; 1.)
hordozható kompresszor. 2.) vontatható -,
vagy
húzható
csővezeték,
amin
meghatározott távolságokban elhelyezett
nyomásszabályzó
szelepeken
keresztül
átáramló levegőbiztosítás buborékfüggönyt
állít elő. A csővezeték mélységi vezetését a
beáramló levegőmennyiség, a csővezeték
önsúlya, valamint a megfelelő távolságokban
elhelyezkedő súlyok szabályozzák.

Terelő rendszer összeállítása a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit ZRt keszthelyi
halásztelepén
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Az eszköz alkalmas volt az küszrajok
terelésére, változó vízmélységben (20cm2,5m) is egyenletes buborékfüggönyt
lehetett előállítani. A fogó varsát viszont
tovább kell fejleszteni.

Ivadék/növendék lehalászást követő
mederfenék és a megbúvó, elmaradt kishalak
gyűjtése
Cél ez új halászati modell kifejlesztése, ami
a tengeri halászat során a kistestű rajalkotó
halak megfogása mellett a mellé-fogások
mértékének minimalizálását, valamint a
tógazdaságokban
az
ivadéknevelésben
vízeresztés nélküli törésnélküli lehalászást
hívatott
megoldani.
Elgondolásunk
a
természet által már több ezer éve
alkalmazott módszeren alapul, ahol is a
hosszúszárnyú
bálnák
(Megaptera
novaeangliae)
kis
csoportokban,
kis
mélységekben úszó rajalkotó halak valamint
aprótestű rákok körül, levegő buborékokat
fújnak ki egyre szűkülő koncentrikus
körökben az úszásuk során, amik feltörve a
felszínre
a
prédát
összetömörödésre
készteti a vízszínen (vizuális és hanghatás
miatt a halak nem merik áttörni a
buborékfüggönyt), majd az összezsúfolódott
halakra, krillekre rontanak rá alulról.

Terelő rendszer vázlatos alaprajza. 1: levegő
függönyt előállító csőrendszer. 2, légtömlő. 3,
erősítő és súlyozó váz. 4, összekötő bilincsek.
5. húzókötelek

Teszthalászat mozzanatai

Lebegővarsa terelőszárnyakkal

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

1. terelőrendszer húzása, 2. lebegővarsa
Hosszőszárnyű bálnák csoportos vadászata
http://www.youtube.com/watch?v=vJvfjiCTvq4

Köszönetet szeretnénk mondani Németh
Ferencnek és BH nonprofit ZRt-nek a
teszthalászatokban
nyújtott
önzetlen
segítségért. A munka az Innovációs
vándordíj,
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
(8526-5/2014/TUDPOL
iktatószámú
támogatási
szerződés),
valamint
a
Kutató
Kari
ösztöndíj
támogatásával valósulhatott meg.

