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Hány évesek az angolnák a Fertõben?

A laikus válaszoló azt mondaná, hogy valószínû a nagyon fiatal egyedektõl kezdve a legöregebb példányokig mindeféle
korú található a Fertõben. A legöregebb példányt, akit még nem halásztak ki kb. 50 éves lehet, figyelembe véve az
európai angolnák életkorát. (A peca.hu szerint: A legidõsebb ismert példány 50 évet élt egy svájci tóban, míg a japán
angolnánál jegyeztek fel 100 éves kort is.) De mit mond a tudomány?

Elõször is tudnunk kell, hogy az angolna nem õshonos a Fertõben, bár elõfordulhatott benne, míg a Fertõ, Hanság, Duna
egy vízrendszert képezett. Ugyanis nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy jelenlétét a középkortól kezdõdõen
számos írásos emlék tanúsítja vizeinkben. Vitatott persze, hogy a régebben fogott angolnák milyen mértékben
származtak a Balti-, az Északi- vagy a Fekete-tengerbõl.
(http://library.thinkquest.org/03oct/01539/magyar/halak/angolna.htm)Az angolna egy olyan különleges életet élõ hal, hogy
csak 1967-ben tudták megállapítani, hogy kizárólag a Sargasso-tengerben szaporodik és onnét vándorolnak az
egyedek aztán a sós vízbõl az édes vizû folyókba, tavakba. Tehát a ma a Fertõben élõ angolnák telepítésbõl
származnak. A magyarországi angolnaprogram tulajdonképpen 1961-ben indul be, addig csak szórványos, inkább
csak érdekesség számba menõ telepítésekrõl lehetett csak beszélni. Az elsõ telepítés, amely által a magyar halászat
gazdaságilag is érdekeltté vált, a Fertõ tó osztrák területén történt 1957-ben, amivel az ország legrégebben telepített
angolnás tavává lépett elõ (Gönczy J.-Tahy B. 1985.).
Az 1970-es évek kezdetén az Országos Halászati Felügyelõség szervezésében szerzõdés jött létre a tó osztrák
részén gazdálkodó Burgenlandi Halászati Szövetség és a gyõri "Elõre" HTSZ között egy kölcsönös elõnyöket biztosító halászati
hasznosításról. A megállapodás szerint, a Burgenlandi Halászati Szövetség 4 millió üvegangolnát helyez ki évente, míg a
gyõri "Elõre" HTSZ 6 tonna kétnyaras pontyot és több százezer elõnevelt ragadozót, elsõsorban süllõt telepít. A Fertõ tavi
angolna telepítések már a múlté, de ahhoz, hogy a korábbi évek milliós nagyságrendû telepítéseibõl származó
angolnák kifogyjanak a tóból még el kell telnie néhány évnek. Írja a http://www.fertoneusiedlersee.hu/pdf/Ferto_tavi_halaszat.pdf A Fertõben az utolsó angolna telepítés 1982-ben volt. Mindebbõl és a
korábban leírtakból következik tehát, hogy a fertõi angolnák legfiatalabb tagjai 32 évesek, a legöregebbek pedig akár 50
évesek is lehetnek. 2014. Taschner TamásSopron másképp - idegenvezetés és élménytúrák Sopronban és a
Fertõ-tájon

https://www.bonaparte.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 18 September, 2019, 14:30

