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Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 
1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

(2017/C 431/07)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem 
elleni felszólalásra.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„Lough Neagh Pollan”

EU-szám: PDO-GB-2159 – 2016.7.28.
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1. Elnevezés

„Lough Neagh Pollan”

2. Tagállam vagy harmadik ország

Egyesült Királyság

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.7. osztály: Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek.

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

A Lough Neagh Pollan elnevezés a lazacfélék családjába tartozó, vadon élő édesvízi halként halászott Coregonus 
pollan halfaj egyedeit jelenti. Genetikai szempontból a Lough Neagh Pollan kizárólag a Lough Neagh tóra jellemző 
faj. Halászata következésképpen csak a Lough Neagh meghatározott földrajzi területéről lehetséges.

Külső megjelenését tekintve a Lough Neagh Pollan fényes ezüst színű, sötét háti elszíneződéssel és világos 
uszonyokkal. A Brit-szigeteken élő egyéb marénaformáktól fizikailag az alábbiakban különböznek:

— alacsonyabb, nem előreugró állkapocs,

— 41–48 kopoltyúszűrő,

— 74–92 oldalvonali pikkely.

A Lough Neagh Pollan esetében 205 mm-es hosszúság jelenti a forgalomba hozhatóság alsó mérethatárát. Az ilyen 
méretű halak rendszerint 3–4 évesek és 76–210 gramm tömegűek. A Lough Neagh Pollan értékesítése friss vagy 
fagyasztott formában, egészben kizsigerelve vagy filézve történik.

A nyers Lough Neagh Pollan enyhe, finom halszagot áraszt. Halványfehér színű, fényes húsa enyhén rózsaszín 
árnyalatot mutat, a pikkely nélküli test fényes ezüst színű.

Az elkészített halhús fényes, színe fehér. A halhús finom ízét és aromáját kellemes földíz és enyhe halíz egészíti ki. 
Közepesen puha, lágy textúra jellemzi, és méretéhez képest meglehetősen húsos halnak tekinthető.

3.3. Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

—

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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3.4. Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A Lough Neagh Pollan halászatát és feldolgozását a hagyományos húzóhálós és kopoltyúhálós (helyi nevén tükör
hálós) módszerrel kell végezni a meghatározott földrajzi területen. A vásárlói igények szerint a feldolgozás két 
formában történhet; egészben kizsigerelve vagy filézve.

Eg é sz b en  k i z s i g er e l t  L oug h  N ea gh  Pol la n

— Az egészben kizsigerelt Lough Neagh Pollan feldolgozása a pikkelyek eltávolításából, zsigerelésből és tisztításból 
áll.

F i lé ze t t  Lou g h  Ne ag h  P ol l an

— Nincs megszabott eljárás; a filézés kézzel, vagy nagyobb üzemek esetén ipari berendezések használatával 
végezhető.

3.5. A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

—

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

—

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A földrajzi területet az észak-írországi Lough Neagh (szélesség: 54,6302, hosszúság: 6,4380) alkotja, magában 
foglalva a Lough Neagh partvonalától számított 2 mérföld (3 km) széles partmenti területet, amelyen belül a Lough 
Neagh Pollan teljes feldolgozása történik.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A Pollan az egyedüli olyan európai gerinces, amely csak Írországban található; teljes elterjedése az alábbi öt tóra 
korlátozódik:

— Lough Allen

— Lough Ree

— Lough Derg

— Lough Erne (alsó)

— Lough Neagh

A Brit-szigetek legnagyobb és Északnyugat-Európa egyik legnagyobb tavának számító Lough Neagh területe 
392 km2 (151 négyzetmérföld), átlagos mélysége 8,9 méter. A 8 folyó által táplált tó tengeri lefolyását észak felé az 
Alsó-Bann biztosítja. A Lough Neagh Pollan tavi halfaj, a környező mellékfolyókban nem található meg.

A Lough Neagh Pollan jellemzői az élőhelyéhez kapcsolódnak; e jellemzők a halászatához alkalmazott 
hagyományos húzóhálós és kopoltyúhálós (helyi nevén tükörhálós) módszer kialakulásához is hozzájárultak.

A Lough Neagh Pollan jellemzői a legközelebbi élő rokonától, a sarki omultól való (kb. 200 000 évvel ezelőtt bekö
vetkezett) genetikai eltérése és túlélése, majd azt követően egy szűk földrajzi területre való korlátozódása nyomán 
alakultak ki. A tenger hőmérsékletének és sótartalmának emelkedésével párhuzamosan a Pollan elvesztette 
vándorlási szokását és olyan édesvízi élőhelyekre korlátozódott, mint a Lough Neagh. A sarkvidéki éghajlaton is 
megtalálható fehérhúsú Cisco család összes többi tagjától eltérően a Pollan csak mérsékelt égövi vizekben létezik. 
DNS-elemzések szerint a Pollan a Saali-jégkorszak után, körülbelül 200 000 éve települt be a Lough Neagh tóba, 
a többi ír populáció pedig körülbelül 40 000 éve, a legutóbbi jégkorszak (Devensian) során telepedett meg (Evans 
személyes közleménye). A Pollan az egyedüli olyan európai gerinces, amely csak Írországban található; a Lough 
Neagh tóban élő pedig a világ egyetlen kereskedelmileg hasznosítható Pollan populációját jelenti.

A Lough Ree, Lough Allen, Lough Neagh és Lough Erne tavakból származó kék maréna (Coregonus pollan) 
állományok 10 mikroszatellit markerrel végzett genetikai vizsgálata viszonylag nagy genetikai eltérést mutat 
a három fő genetikai klaszter között; Lough Neagh, Lough Erne és Lough Allen/Ree. Ezek az eredmények bizonyít
ják, hogy a Lough Neagh Pollan genetikailag minden más Pollan populációtól eltér.
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A Lough Neagh tóba beömlő számos folyó magas üledéklerakódásokat alakít ki. Ezek a nagyon sötét üledékek 
iszapból, agyagból, szerves anyagból és kovamoszat-kagylókból állnak. Az iszap és agyag főleg a folyami lebegő
anyagból, míg a szerves anyag részben vízgyűjtő területi forrásokból, részben pedig a Lough Neagh tóban keletke
zett anyagból származik. Ennek eredményeként a Lough Neagh tavat gazdag (hipereutróf) tápanyagtartalom jel
lemzi, és a tó körüli szelek folyamatos szárító hatása miatt a tápanyagban gazdag tóban nem következik be drámai 
mértékű oxigéncsökkenés a melegebb nyári hónapok során.

A táplálék és a fenntartott oxigénszint kombinációja azt jelenti, hogy a Lough Neagh tóban jelentős gerinctelen 
populáció él, ez pedig segíti a világ egyetlen kereskedelmileg hasznosítható Pollan populációjának a fenntartását. Az 
üledék jellege miatt a tó alkalmas élőhelyet jelent a benne található sokféle gerinctelen számára. A Lough Neagh 
Pollan táplálékát planktonok és rovarlárvák (főleg árvaszúnyogok), valamint a jégkorszakból visszamaradt Mysis 
salemaai rákféle jelenti, amely a Lough Neagh Pollan étrendjének legnagyobb részét teszi ki. Ez a gerinctelenekre 
alapozott, könnyen elérhető táplálékforrás – a tó hipereutróf és jól elkevert jellegével párosulva – járul hozzá 
a Lough Neagh Pollan jellemzően gyors növekedéséhez. Bár a Lough Neagh Pollan az egész tóban megtalálható, 
élőhelyeit az adott életszakasz, a domborzati viszonyok, a tápanyag, a vízmélység és az évszak szerint választja 
meg.

A Lough Neagh tóban nem él a Pollan fajhoz hasonló hal, azonban a sebes pisztráng (Salmo trutta L.) – a Lough 
Neagh tóban honos, a lazacalakúak rendjébe tartozó másik halfaj – az 1. év végén eléri a 99 mm-es, a 2. év végén 
pedig a 162 mm-es hosszúságot. A 3 évesen ivaréretté váló (akár 8 évig is élő) sebes pisztráng ősszel hagyja el 
a Lough Neagh tavat a környező tápláló folyókban való ívás céljából. E halfajhoz képest a Lough Neagh Pollan 
gyorsan növő és rövid életű hal, amelynek átlagos hossza az első év végén 140 mm, a második év végén pedig 
170 mm. A 2 évesen ivaréretté váló és átlagosan 3–4 évet élő Lough Neagh Pollan egyedei decemberben a Lough 
Neagh sekély részein ívnak és ikráikat kavicsos vagy köves alrétegeken helyezik el.

Csak a Lough Neagh tartalmaz a kereskedelmi halászathoz megfelelő nagyságú állományt, mivel a többi írországi 
tóban csak kis maradvány populációk találhatók.

1900 előtt a Lough Neagh Pollan halászata uralta a tavon folytatott halászati tevékenységeket. Gazdasági 
szempontból még mindig fontos halfajnak számít, és az év adott szakaszától függően a Lough Neagh Pollan adja 
a halfogás jelentős részét.

Különböző történeti adatok szerint a Lough Neagh Pollan évszázadokon át volt a régió ételkultúrájának egyik 
főszereplője, de egyedi vonzerejének köszönhetően még manapság, a 21. században is nagy tisztelet övezi a legigé
nyesebb vásárlók körében.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/495437/20160126-lough-neagh-pollan-
pdo.pdf
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