


Dunai halászbárka Halászat a Níluson

Losonci Lilla vallomása

Halász a Níluson

L o so n ci Lilla budapesti, százhalombattai, 
soproni, váci, újfehértói, érdi, szentendrei önálló ki
állításai után 1989-ben bemutatja alkotásait Berlin
ben és Kanadában is. Sokrétű művészetének egyik 
vallomásos témája a halászat. Megindító áhítattal 
örökíti meg az „Egyiptomi halsütés”-t, az „Egyip
tomi öreg halász”-t, aki éppen elhagyja a tevés hi
dat, s élményei, megfigyelései alapján idézi a nílusi 
halászat ősi formáit, a fiatal halász alakját.

Egyiptom jelentette az egyik meghatározó for
rást, ahol a művésznő bejárta a Nílus völgyét Kairó
tól Asszuánig, Abu Szimbelig, s ez a különös táj,

a halászatról

Egyiptomi öreg halász

életmód, emberek, izgalmas képsorozatot jelentet
tek.

Losonci Lilla Szentendrén él és alkot, előtte a 
ráckevei Duna határozta meg motívumait — 
Dömsödtől Szigetszentmiklósig. A  neszező vízben 
figyelte a halra rácsapó sirályokat, az Angyali-sziget 
mellett veszteglő halászladikot, a nádasban rejtőző 
halászkunyhót, és mély beleérzőképességgel festet
te meg az enyhe szellőben lengő dunai nádast, ha
lak, madarak vízi országát.

Losonci Miklós
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Természetvédelem 
és halgazdálkodás

Köztudott, hogy a folyók, különö
séül a nagy folyamok, mennyire 
meghatározóak voltak közvetlen kör
nyékük lakosságának életében. A 
legközvetlenebb és minden bizony
nyal a legősibb kapcsolat a folyó és 
a partjain települt emberek között 
a halászat volt. Mint ősi foglalko
zást, melynek sokféle módszere, s 
azzal együttjáró nagy eszköztára 
van, az etnográfia művelői miniden 
folyamvidéken részletesen leírtak és 
feldolgoztak. Kedves témája ez min
den néprajzi múzeumnak is. A ro
mantikus és ősi tárgykör korábbi 
története csak nagy időszakokban ta
golható, s főleg a geográfiai meg
oszlás tekintetében értékelhető. A 
legújabb időkben végbemenő válto
zások azonban igen felgyorsultak, 
a halászatnak rendkívül eltérő mó
don alakult a sorsa a folyók és fo- 
lyamvidékek szerint, összefüggésben 
azok gazdaságii és politikai helyze
tével.

A halgazdálkodás és természetvé
delem  kapcsolatáról szabad legyen 
idéznünk pontosan 100 évvel ez
előtt Herman Ottó által „A halgaz
daság rövid foglalatja” című írás
ban megfogalmazott mély értelmű 
iránymutatását:

„Minthogy pedig a vizek szabályo
zását visszacsinálni nem lehet és 
nem is szabad, minthogy továbbá a 
vizekről a közlekedést eltiltani le
hetetlen, s amennyiben az e kettő
ben rejlő halellenes természet a 
szabályozás és közlekedés terjedésé
vel még növekedni fog: méltó és 
szükséges dolog elvi oldalát tisztá
ba hozni, s ehhez képest a kellőkép
pen megokolt irányt kijelölni.”

Milyen jó volt Herman Ottónak, 
hogy az irány kijelölésénél még 
nem kellett figyelembe venni a duz
zasztóművek, vízlépcsők, vízszeny- 
nyezések, eutrofizáció stb. hatásait, 
nekünk már ezekkel is számolni kell, 
ezekkel kell együtt élnünk, dolgoz
nunk és úgy tevékenykedni, hogy 
természeti értékeink minél kisebb 
veszteséget szenvedjenek.

A Magyar Népköztársaság 1961-ben 
csatlakozott a Duna halászati haszno
sítására kötött nemzetközi egyez
ményhez. Az Egyezmény alapvető 
célkitűzése, hogy a csatlakozó felek

azonos módszerekkel és hatékonyság
gal védjék a területükre eső Duna- 
szakasz halállományát. A csatlakozás 
idejében érvényes halászati törvényt 
semmiben sem kellett módosítani 
ahhoz, hogy a magyar intézkedések 
az Egyezménnyel komformitásba ke
rüljenek. Mivel az Egyezmény alap
ján vegyesbizottság működik, amely 
folyamatosan értékeli a Duna halá
szatának- eredményeit és a halállo
mánnyal kapcsolatos észleleteket, 
rendkívül fontos közös információ
bázis jött létre. Ez mind a Duna 
egészére nézve, mind a csatlakozott 
felek saját halászatára nézve fontos 
következtetések és tanulságok meg
alapozását teszi lehetővé. Az Egyez
ménynek jelenleg Csehszlovákiától 
lefelé a Fekete-tengeri torkolatig az 
összes Duna-menti állam tagja. Az 
Egyezmény hatálya tehát a Morva 
folyó dunai torkolatától a tengeri 
torkolatig terjed.

Ezek után vizsgáljuk meg a ter
mészetvédő halász szemüveglén ke
resztül, hogyan alakult és alakul a 
vizek, a halak és a halászattal fog
lalkozó emberek sorsa.

A Dunán és vízrendszerén rendkí
vül sok szabályozási munkát hajtot
tak végre. A folyamszabályozásnak a 
következő klasszikus célkitűzései 
voltak: az árvíz elleni védelem, a

jég és hordalék zavartalan levonu
lásának biztosítása, a hajózás lehe
tőségeinek megteremtése vagy javí
tása, újabban pedig az energiater
melés. Az e célból végrehajtott fo
lyamszabályozási munkák szinte 
semmiben sem vették figyelembe a 
vízi életközösség ökológiai igényeit. 
Ha megnézzük hazánk vízrajzának 
térképét a folyamszabályozás előtti 
és utáni időkből, a vízfelület abszo
lút kiterjedésének csökkenésén kívül 
a legfeltűnőbb különbség abban je
lentkezik, hogy a folyókat természe
tes kialakulásukban mindenütt je
lentős kiterjedésben kísérő mellék
ágak eltűntek. A magyar Duna men
tén ma csak a kisalföldi szakaszon és 
Baja környékén találunk mellékága
kat, de ezek is a folyamszabályozá
si művek erős hatása alatt állnak. 
Ha a vízi életközösség és a halak 
Ökológiája alapján értékeljük ezt a 
helyzetet, meg kell állapítanunk, 
hogy az élővilág nemcsak biomasszá
jának abszolút mennyiségét tekint
ve, hanem faj összetételében is el
szegényedett. Azok a fajok, ame
lyek — akár életüknek csak rövid 
szakaszában is (pl. lárva korukban, 
vagy a telelés során) — állóvízi kör
nyezetet igényelnek, vagy teljesen 
eltűnték, vagy nagymértékben csök
kent az előfordulásuk. A folyóba ke-



rült különféle szennyeződések meny- 
nyisége nőtt, de ugyanakkor rom
lottak a természetes lebomlás, a bio
lógiai anyagáramlas, tehát az öntisz
tulás körülményéi. A vízi életkö
zösség teljességében a halak viszony
lag rejlett idegrendszerükkel, táp
lálkozásuk és szaporodásuk ökoló
giai igényességével fontos, de labilis 
helyzetet foglalnak el. A környezet 
fizikai változásai alapvetően befo
lyásolják állományunk alakulását. 
Ez utóbbi pedig közvetlen kapcsolat
ban áll a  halászattal, illetve az e 
munkában kifejtett erőfeszítés ered
ményességével.

A halfogási adatok hosszútávú ér
tékelése tükrözi a vizek hidrografiai 
elszegényedesével kapcsolatos halál
lomány csökkenést. Jóllehet, a sza
bályozási munkák eredményei nem 
minden esetben értek el azt a célt, 
amelynek érdekében azokat végre
hajtották, a halak környezettani vi
szonyainak következetesen és rend
szeresen ártalmára voltak. Még ma 
a természettudományok ismeret- 
anyagának fejlettebb korában is 
rendszeresen születnek olyan víz
építési, vízrendezési stb. tervek, 
amelyek általában a vízi élővilág és 
speciálisan a halak szempontjából 
rendkívül károsak. Ezek közé sorol
hatjuk pl. a jelenleg építés alatt 
álló Bős—Nagymarosi Vízlépcső- 
rendszert. Ez annak révén, hogy a 
Szigetközben egy több mint 35 km 
hosszú — mellékágakkal gazdagon 
ellátott — Duna-szakaszt majdnem 
teljesen szárazon hagy, oldalcsator
nával kerülve meg és vezetve a Du
na teljes vízhozamát a turbinákhoz, 
valamint annak következtében, hogy 
ún. csúcsüzemi üzemmóddal fog 
dolgozni, tehát naponta 5—6 órán 
keresztül bocsátják le a tározóból a 
vizet, a  természetestől rendkívül el
térő állapotot és vízszintingadozást 
idéz elő. Minthogy ilyen körülmé
nyek között az itt élő halfauna sza
porodásökológiai viszonyai nem biz
tosítottak, az erőművek hatása alá 
kerülő mintegy 200 km kiterjedésű 
Duna-szakaszon a halállomány léte 
és az itt dolgozó halászok jövője 
teljesen bizonytalan.

Az a viszonylag vigasztalan kép, 
amelyet a  magyarországi természe
tes vizekről az előbbiekben felvá
zoltunk, nem sokkal válik derűseb
bé attól, amit a halakról mondha
tunk. A korábbi idők halbősége 
nem abban állt, hogy az itt elő
forduló halfajok száma lényegesen 
több volt (bár kétségtelenül vannak 
olyan fajok, amelyekben ma már 
valóban nem fordulnak elő), hanem 
abban mutatkozott meg, hogy gaz
daságilag értékes, a kereskedelmi 
forgalomban keresett és jól értéke
síthető halfajok (ponty, süllő, har
csa, kecsege stb.) lényegesen nagyobb 
mennyiségben fordult elő. Nincs 
biztos számszerű alap a régi idők 
halfogásainak a maihoz történő vi
szonyításához. De a Duna Halásza
ti Egyezmény Vegyesbizottságának 
információs anyaigából származó ada
tok felhasználásával némi képet al
kothatunk magunknak a Duna hal

állományának megoszlásáról a körü
löttünk elhelyezkedő Duna-szakaszo- 
kon. A Morva-torkolat és a Duna 
tengeri torkolata között évi átlag
ban mintegy 24 ezer tonna halat 
fognak. A kifogott halak mennyi
ségének mindössze 4%-a származik 
magyar területről. A partok hosz- 
szúságának számítása alapján Ma
gyarország az előbb említett fo
lyamszakasznak több mint 19%-ával 
rendelkezik.

Folyóink halfaunájának és hal
állományának elszegényedése már a 
múlt században is ismert és olyan 
mértékű volt, hogy arról az akkori 
szerzők, közöttük kiemelkedően 
Herman Ottó és Répássy Miklós 
szinte riadtan számolták be. Már eb
ben az időben intézkedést hoztak a 
helyzet javítására. Ilyennek tekint
hető a század elején végrehajtott

betelepítés, amelynek során Ameri
kában őshonos halfajokat telepítet
tek a Duna vízrendszerébe és köz
vetlenül magába a Dunába is. Ed
dig spontán bevándorlásból és 
szándékos behozatalból összesen 19 
halfajjal bővült, vagy bővülhetett 
volna a Duna őshonos halfaunája.

Az elmúlt időszakra esik a tógaz- 
dasági haltenyésztés technológiájá
nak kidolgozása és nagyarányú fej
lődése. Ennek során vált szükséges
sé egyes halfajok ivadékának biztos 
és tömeges előállítása és felnevelé
se. Elsősorban a pontytenyésztés az, 
amelyik e tekintetben viszonylag 
korán jelentős eredményekhez veze
tett. Amint a tömeges ivadék-előál
lítás módszereit kidolgozták, azon
nal felmerült annak gondolata és 
igénye is, hogy a halászatra jogo
sultak ilyen értékes ivadékot a ter
mészetes vizekbe is helyezzenek ki.
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Ez a beavatkozás igen hatékonynak 
és aktívnak tűnt, a különben elég 
passzívnak tekinthető — tilalmi idő
ket és legkisebb kifogható mérete
ket meghatározó :— halvédelmi in
tézkedésekkel szemben. Azok a vé
delmi intézkedéseik, amelyek halá
szati törvényeinket a múlt század 
óta végigkísérik, kiegészülve még 
azokkal az előírásokkal és utasítá
sokkal is, amelyeket a halászati jog 
hasznosítója a halállomány fejlesz
tése és védelme érdekében megten
ni köteles, végül is nem kompen
zálják azokat a negatív hatásokat, 
amelyek természetes vizeinket a 
halászati törvény által nem befolyá
solt tevékenységek során érik. Ezek 
közül ismert a vízszennyezés, hatá
saiban kevésbé közismert a meder- 
rendezés, folyamszabályozás és a 
vízierőművek építése. Ha ezek csak 
a halak szaporodásának lehetősége
it korlátozzák, reális értelme volna 
az ivadékhalak kihelyezésének. Mint 
hogy azonban a folyó általános öko
lógiai viszonyait rontják le, és a ha-

(Tóth Árpád felvételei)

lakat egész létükben (táplálkozásuk
ban, áttelelési viszonyaikban stb.) 

korlátozzák, az ivadék-kihelyezés 
elég kétes eredményű épp úgy, mint 
azok a természetvédelmi intézkedé
sek, amelyek egyes halfajok egyet
len példányának megfogását sem 
engedélyezik. Ha élőhelyük ökoló
giai viszonyain nem javítunk, bár
mennyit helyezünk ki, és bármeny
nyit nem halászunk ki, a halak po
pulációi a mindenkori környezeti 
viszonyoknak megfelelően alakul
nak, jelen körülmények között álta
lában csökkennek.

A halak sorsával foglalkozó érté
kelésünket azzal a következtetés
sel kell lezárnunk, hogy a követke
ző időszakban a halászatnak és a 
természetvédelemnek erőiket egye
sítve közösen kell megküzdeni azo
kért az intézkedésekért, amelyek a 
Duna és vízrendszerének élővilágát, 
s annak két legfontosabb funkció
ját: az öntisztulást és a halászatot 
fenntartják. Európa kultúrterül étéin 
az erdő ma nem egyszerűen m3/dol

lár értékben kifejezhető fatömeg. A 
humán környezet olyan esztétikai és 
természet-higiéniai értéke, amelyet a 
társadalom egyre jobban megbecsül. 
Ehhez hasonlítható értéket képvisel 
a természetes vizek halállománya is. 
Ezt sem lehet értékben azonosítani 
a halállomány hústömegének piaci 
értékével. A természetes kialakítású 
halállomány ma minden kultúrkör- 
nyezetben közfigyelem tárgya. Léte, 
nem léte és sorsának alakulása jel
lemzően összefügg annak a terület
nek az állapotával, amely az adott 
folyó — jelen esetben a Duna — 
vízgyűjtőjéhez tartozik. Ahogy az 
erdő nem tartható fenn erdész és 
erdészet nélkül, könnyen belátható, 
hogy a halállomány sem hagyható 
magára. Az az ismeretanyag, amely- 
lyel a halászok rendelkeznek, fontos 
adaléka a hazai vagy lokális termé
szetismeretnek. Herman Ottó óta 
tudjuk, hogy a magyar kultúrtörté
netnek is. A legutóbbi 100 év elvi
leg felértékeli ezt a tudás- és isme
retanyagot. Gyakorlatilag azonban 
ennek népi letéteményesei ma már 
épp olyan — ha nem nagyobb — vé
delemre szorulnak, mint maga a 
természet, vagy annak pusztuló ér
tékei. Csupán gazdasági és gazdál
kodási szempontból nem lehet meg
ítélni e szűk szakterület tevékeny
ségét, és a  vele szoros kapcsolatban 
állók működését. Igazi értéke a kör
nyezet- és természetvédelem tárgy
körében mutatkozhat meg. A ter
mészetnek e szférájában észlelhető 
jelenségeit a halászat aktív művelői
nél jobban senki sem ismeri — kü
lönösen lokális vonatkozásaiban 
nem. Sajátossága ennek az ismeret- 
anyagnak, hogy még mindig szoros 
összefüggésben áll a foglalkozás ősi- 
ségével, az elődök tapasztalataival. 
Ha azonban valahol ez a kapcsolat 
megszakad — a halászat megszűnik 
(ilyenre egyik-másik vizünkön volt 
már példa) — újra előteremteni már 
nem lebet.

Az ember földi történetében nem 
először jutunk oda, hogy értékrend- 
szerünket kiigazítva, természeti kör
nyezetünket nemcsak a gazdasági 
hasznosíthatóság szempontjából ér
tékeljük. De az igen valószínűen 
most történik meg velünk először, 
hogy ha tévedünk, helyrehozhatat
lan károkat Okozunk. Az együttélés 
„képessége”, nemcsak politikai és 
társadalmi kényszer. Nemcsak a hu
mánpopuláció más egységeivel, ha
nem az élővilág egészével kell 
együttélni. Testvéreink nemcsak az 
embertársaink, hanem a velünk 
együtt élő és a mi létünket is bizto
sító élővilág minden tagja, amely 
mint egy biológiai kerekasztal közös- 
zössége, együtt teremti meg a léte
zés kölcsönös lehetőségét.

Ebben partnere a halászat a ter
mészetvédelemnek, a letéteményese 
a természetvédő halász.

Dr. Csoma Antal 
(HTSZ Szövetség Természet

védelmi Bizottságának elnöke)
Dr. Tóth János 

(MTA—KVM Természet- 
védelmi Bizottság titkára)
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Dr. Nagy László
a szerkesztőbizottság elnöke volt

1988 végéig
Közel 20 évig volt a Halászat 

szerkesztőbizottságának elnöke dr. 
Nagy László. A halászathoz évtize
dek óta kötődik, számos beosztásá
ban közvetlenül is szerepet játszott 
a magyar halászat fejlődésében. A 
mintegy 40 éves kapcsolatot és köz
reműködést érdemes áttekinteni, 
hiszen több szakaszban jelentős fej
lődést mutat a halászatunk. Több 
elkötelezett vezető között Nagy 
László munkája is említést, elis
merést érdemel. A József nádor 
Műegyetem Közgazdasági Kara után 
a Gödöllői Agrártudományi Egye
temen szerzett diplomát. Nyelv
vizsgákkal rendelkezik, ezért is sok 
éven át kapott külföldi megbízatá
sokat, külszolgálati feladatokat.

Az Országos Tervhivatal munka
társaként 1949-től került kapcsolat
ba a halászattal. Ismeretes, hogy a 
gazdaságirányítási rendszerünk ak
kori időszakában nagyon fontos sze
repe volt az OT-nek. Ezért is Nagy 
László halászat iránti érdeklődése 
és hivatali feladata jó lehetőségeket 
jelentett a halászat fejlesztésére.

Kezdetben a természetes vizek 
halászatának hasznosítása, majd a 
halastavi termelés intenzív feltéte
leinek elősegítésében vállalta — ta
karmány, gépek stb. — a feladato
kat. Később a halászat termelőalap 
bővítése, a halastavak építése. pénz
ügyi fedezeteinek biztosításáért dol
gozott. Ezzel egyidejűleg a halászat 
fejlesztési koncepció kidolgozásában 
vett részt. A halellátás érdekében 
jelentős részt vállalt a hazai ter
melés bővítésében és a tengeri ha
lászatba való bekapcsolódás kérdé
seivel is foglalkozott. A tárgyalá
sok ugyan meghiúsultak, de ezzel 
előtérbe került a hazai termelés 
alapjainak gyors bővítése. Ehhez 
a pénzforrások már az 50-es évek 
végén, majd nagyobb mértékben 
1 9 6 1—1967. között rendelkezésre áll
tak. Jelentős halastó területbővülés 
történt, hiszen több mint 10 ezer 
hektár tóterület épült. Így az 1945. 
évi 900 hektárról 26 ezer hektárra

nőtt a halastó terület. Igaz közben 
a század elején a tavak állapota je
lentősen romlott, a korszerűsítések 
elmaradtak, és így az összes üze- 
melő tóterület nem tükrözte az épít
kezés mértékének nagyságát. Más
részt, sajnos a közgazdasági kör
nyezet új irányzatai nem kedvez
tek a halászatnak, romlott az ér
dekeltség, manipulált a kereskede
lem és mind ezért a termelés gaz
daságtalan volt a termelők többsé
gének. Így elmaradt a termelőalap 
kihasználás, megtorpant a termelés 
és a rossz külső megítélés mellett, 
a belső ágazati szegénység sok gon
dot, vitát hozott a felszínre. Ennek 
hatása látszott is 1969—1973. között 
az ágazat termelési eredményeiben. 
Fontos volt újra összeszedni a ha
lászat értékeit, erőit, és a külső se
gítő szándékokat. Ezt célozta az 
Országos Halászati Tanács létreho
zása is, melynek elnöke lett Nagy 
László.

Gyors ütemben készültek újabb 
ágazati koncepciók — az új 
helyzethez igazítva. Ismételten si
került közös erővel új személyek 
bevonásával megújulást elindítani. 
Sajnos a külső segítség egyre ke
vesebb volt, de a rendszeres helyzet- 
feltárással és célratartással, a még 
létező lelkesedéssel sikerült elin
dulni ismét a fejlődés útján.

Nagy elvtárs munkakörénél fog
va a Minisztertanácsnál és a Ha
lászatnál vállalt társadalmi jellegű, 
de elkötelezett munkájával nagy 
segítséget jelentett. Hiszen halásza
tunk megítélésében végleges mi
nősítések hangzottak el ebben az 
időszakban, még az is, hogy az 
igen alacsony magyar halfogyasz
tást import halból kell biztosítani 
és a vízterületeket a horgászoknak 
kell átadni. Ezt az igen dinamikus 
horgászigény-növekedés is m eg
alapozta. Egyes vezetők is nagy
vonalúan kezelték ezt az ügyet, 
melyhez a 70-es évek elején kiala
kult kedvező gazdasági helyzetünk 
adhatott bátorítást. De a reálisan 
gondolkodók ezt nem támogathat
ták. A viták és feszültségek ezért is 
voltak igen erősek. A józan ész 
alapján maradt a halászat, mint 
termelőágazat. De további fontos 
feladata a horgászmozgalom és az 
ökológiai igényeknek megfelelően, 
a természetes vizek halállományának 
alakítása, fenntartása. Tehát szerte
ágazó, az új helyzetnek megfelelő 
feladatokat kellett megfogalmazni, 
mely több évtizedre szóló program 
része. Ma is él!

A Halászat című szaklapunk ab
ban töltött be fontos szerepet, hogy 
szakmai problémákat, az újszerű
ségre törekvést a korszerű módsze
reket, technológiákat, a nemzetkö
zi tapasztalatokat, a kutatási ered
ményeket, az ágazat társadalmi 
mozgásának helyzetét, a halterme
lés, a horgászás és az ökológia fon
tosságát rendszeresen bemutatta. A 
lap nyitott, a szerkesztő bizottság 
közös véleménye biztosítja a tarta
lom megfelelő szerkezetét.

Dr. Nagy László 1922-ben szüle
tett, de jó fizikai, egészségi, szelle
mi állapota alapján továbbra is re
méljük, hogy még sokáig kapcsolat
ban marad a Halászattal és mint 
ahogy eddig, ezután is számíthatunk 
lelkesedésére, segítő készségére.

Köszönjük az eddigi odaadó mun
káját és jó egészséget kívánunk.

Dr. Dobrai Lajos
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Duzzasztómű Dunakilitin (Fotó: Szűcs Bertalan)

Vízlépcsőzött halászat
Mint minden emberi beavatkozás 

a természet rendjébe, az első magyar 
vízlépcsőrendszer a dunakiliti—bős— 
nagymarosi üzembehelyezése meg
zavarja környezetének állatvilágá
nak életét. Sajnos az ember, a ter
mészet legkártékonyabb lénye, kény
telen ezt tenni, mert a jelenlegi — 
a természetbe bele nem illő magas 
életszínvonalát képtelen enélkül 
megtartani. A természet rendjébe 
történő durva beavatkozásait már 
több mint 6000 éve gyakorolja és 
csak a századunk második felében 
jött arra rá, hogy beavatkozásainak 
ártalmait csökkenteni, elhárítani 
kell a természetet utánzó módon. 
Ez történik napjainkban a Sziget
közben.

A Dunakanyart nem ismerem. Az 
itt épülő nagymarosi vízlépcsővel és 
a halászatra való hatásával nem 
foglalkozhatom. Viszont annál job
ban ismerem a szigetközi Dunasza- 
kaszt, amelyen 30 évig csavarogtam 
különböző vízi és szárazföldi jár
műveken, gyalogosan. Először, mint 
az erdőigazdaság dolgozója, majd 
mint sporthorgász, évekig a  saját 
motoros csónakommal is. Tudomá
nyos mélységben hatoltam bele a 
szigetközi Dunaszakasz igen össze
tett problémájának a vizsgálatába 
és a huszas években tanult halásza
ti és halgazdasági, valamint horgá
szati ismereteimet összevetve a víz
építési ismereteimmel úgy érzem, 
hogy messzemenően megnyugtató és 
szakszerű választ tudok adni a győ
ri és Győr környéki halászok aggo
dalmaira, a halászat jövőjét illető
en. De vegyük sorra a győri halá
szok velem ismertetett aggodalmait.

1. A Duna medrében a halászat 
Dunakiliti és Szap között megszű
nik, mert az Öregdunában alig lesz 
víz. Ezért a veszteségért a győri 
Előre Halászati Szövetkezet semmi
féle kártérítést nem kap, holott a 
csehszlovák területen 400 millió kcs. 
költséggel halas tavakat létesítenek 
— kártérítésül.

Az igaz, hogy az 1812 és 1842 
fmkm-es szakaszon, 30 km hossz

ban, mintegy 10 km2 területtel 
csökken a halászható vízfelület. 
Azonban a terület halászati joga az 
államé és a szövetkezet, mint bérlő, 
csökkentett összegű területbért fog 
majd fizetni. Így finnanciális kára 
nincsen. Ami pedig a csehszlovák 
400 milliós halastavakat illeti, ab
ban az az igazság, hogy ott ugyan
olyan vízpótlórendszert építenek, 
mint nálunk, ezért a pénzért és a 
beruházás terhére nem létesítenek 
halas tavakat.

Ezzel a vízpótlórendszerrel, helye
sebben I. és II. sz. rendszerrel, bő
vebben kell foglalkoznom, mert el
sősorban a halászatot és a halgazda
ságot érinti, másod sorban hivatott 
biztosítani a talajvíznek bizonyos 
szinten tartását az erdőgazdálkodás 
és a mezőgazdasági öntözés részére. 
Ezekkel a vízpótlórendszerekkel 
igyekeznek azokat a károkat elhárí
tani, amelyek akkor keletkeztek, 
amikor az ember kétszer is bele
avatkozott a Duna és környékének a 
természetes rendjébe. Az első be
avatkozása mintegy 1—2 ezer évig 
tartott, amely idő alatt a Duna víz
gyűjtő területén a 95%-os erdősült
séget mintegy 27%-osra pusztította. 
Ennek a következménye az lett, 
hogy a szigetközi Dunaszakaszon évi 
1 miliő m3 kavics rakódott le, hajó
zásban elképzelhetetlen nehézségek 
és nagy magasságú és gyakoriságú 
áradások jelentkeztek. A második 
beavatkozás ezelőtt 100 évvel történt 
meg, amikor a Dunát 6—8 m magas 
töltések közé szorították és ez mé
terekkel emelte meg az addig lé
nyegesen alacsonyabb talajvízszintet.

A felvízi és alvízi csatornákba ve
zetett Duna hullám- és árterületén 
Ásványráró felett igen süllyedne a 
talajvíz, ha az épülő vízpótlórend- 
szerből nem kapna vizet. Az I. sz. 
vízpótlórendszer a tározóból külön 
zsilippel látja el vízzel a holtágakat 
és az Öregdunától elzárt oldalága
kat. Ezen felül az oldalágakat és 
holtágakat egységes rendszerré kö
tik össze, és kis vízlépcsőkkel biz
tosítják, hogy ezek vízmélysége 1,5

m-nél kisebb ne legyen. Ez a rend
szer Dunakilitinél; azaz 1842 fkm- 
nél kezdődik és ásványi ágtorkolat
nál, azaz 1816 fkm-nél ér véget. Te
hát a bagoméri és patkányosi ol
dalágak kivételével valamennyi holt- 
és oldalág állandóan friss vizet kap 
majd változatlanul.

így az eddig nyáron kiszáradó, el
posványosodó holtágak és vizüket 
vesztő oldalágak zsilipekkel zárt és 
friss vízzel ellátott tavakká alakul
nak át, amelyek állandó vízszintje 
lehetővé teszi a halak ívatóterületei- 
nek kibővítését és biztosítását úgy a 
kiszáradás, mint áradások alkalmá
val történő elmosása ellen. Felesle
ges kiszámítani milyen óriási terü
letek ezek a holt- és elzárt oldal
ágak, amelyeken a dunai halak sza
porodása meg fog sokszorozódni.

A II. sz. vízpótló egy, a mentett 
oldalon létesített patak, amely a 
meglévő belvízlevezető csatornákkal 
és kis vízlépcsőkkel, zsilipekkel ál
landó szintű vizet biztosít a mező- 
gazdaságiak. Ez a patak kristály- 
tiszta vizet kap a tározó övcsatorná
jából és kis vízlépcsőinél jelentkező 
kis zuhatagok állandóan biztosítják 
a patakvíz oxigénfelvételét, amely
ben a szövetkezet bátran telepíthet 
sebespisztrángot és pénzespért, és 
igen jó bevételre számíthat majd 
még kemény valutában is a piszt- 
rángos patak horgászjegyeiért. De 
ne feledjen majd fenékjáró küllőt 
is telepíteni, amit Kárpátalján a ru
szin gyerekek villára tűzve kínál
ták a kapitális pisztrángok horgá
szásához. Ott „babec” volt a neve és 
a pisztráng főtápláléka.

2. A szigetközi holtágak bölcsője 
volt a dunai halaknak. A jövőben 
ez megszűnik.

A fenti ismertetésből már kitű
nik, hogy ennek az ellenkezője az 
igazi, mert a sokkal jobban szapo
rodó növendékhalból annyit bo
csáthatnak a Dunába, amennyit jó
nak látnak. De azt hiszem, hogy a 
szövetkezet inkább tovább fogja hiz
lalni nagy tavakban a halat. Ugyan
is ez az I. sz. vízpótlórendszer mind-
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össze 5 m3/sec. vizet kap a tározó 
övcsatornájából, amely mennyiség 
az oldal- és holtágakban csak igen 
csendes áramlást fog eredményezni. 
Az esetben, ha a szivárgás megszű
nik, de ettől függetlenül is a Du- 
nakiliti-i tározóból külön a vízpótló 
zsilipén 50—200 m3/sec. víz is bo
csátható holtágak rendszerébe. 
Számba vették a tervezésnél azt is, 
hogy az övcsatornák vize az altalaj 
eltömődése esetén megszűnik csordo
gálni.

3. A bősi erőmű kétszeri vízszint- 
változtatását a halak nem fogják el
viselni, elmenekülnek a területről.

Hát ez lehetséges. De, akármilyen 
buta is a hal, alkalmazkodni mégis 
tud. Ezt már évezredek óta bizonyít
gatja, azaz, amióta az ember kifog- 
dossa. Én azt hiszem, hogy ezt is 
meg fogják majd szokni, mint az 
ebédre hívó csengetést a tavi pon
tyok.

4. Az egész dunai vízrendszer hal
állománya csökkenni fog, mert a 
szigetközi labirintus nem látja majd 
el halivadékkal.

A szövetkezet halászainak kezé
ben lesz a „hatalom” és annyi nö
vendéket bocsáthat a Dunába a bő
séges szaporulatból, amennyit jónak 
lát.

5. Amennyiben a győri szennyvíz- 
tisztító idejében el nem készül a bő
si erőmű működésekor visszatorlódó 
szennyvízben megfulladnak a halak.

Ez igaz lenne, ha az erőmű víz
többlete nem férne el a mederben. 
De csak áradások alkalmával követ
kezhet be visszatorlódás és ekkor a 
vízben a szenny már erősen oldott 
állapotban van. De a győri szennyvíz
tisztító-berendezés mechanikus (üle
pítő) része készen lesz. Későbbi 
vizsgálatoktól függ az, hogy a bioló
giai tisztításra szükség lesz, vagy 
elhanyagolható. A halászok nagyon 
jól tudják, hogy bizonyos mennyisé
gű oldott szerves szennyezettség kell 
a Duna vizébe, különben éhen pusz
tulnak az állati parányok, így a hal- 
porontyok is. Azt is tudják jól, 
hogy a kristálytiszta vízben csak a 
pisztrángok élhetnek meg. Tehát 
megnyugodhatnak abban az ígéret
ben, hogy a biológiai rész akkor fog 
elkészülni, ha a Duna vize 5—6 km- 
en belül nem lesz képes az oldott 
kommunális szennyezettséget eloxi
dálni és apró állati lényeivel meg
etetni. Természetesen ez nem vonat
kozik a mérgező ipari szennyvizek
re, amelyeket nem szabad a közcsa
tornákba bocsátani, hanem minden 
szennyezőnek magának kell saját 
költségén méreetelenítenie.

6. A zárt holtágrendszerből a hal 
nem tud a Dunába és vízrendszeré
be jutni.

Igen, ez tökéletesen igaz. De maga 
a halászati szövetkezet annyi ivadé
kot juttathat a Dunába, amennyit 
jónak lát. Ez gazdaságossági kérdés.

7. A Dunakiliti-i tározó holt víz 
lesz, csaknem állóvíz lesz, amelyben 
legfeljebb a keszegek fogják magu
kat jól érezni.

Hát ez az aggályuk teljesen alap
talan. Ugyanis a halászat fő hala a

pontyfélék. Ezek pedig éppen az ál
ló, vagy csendesen áramló vizeket 
kedvelik. A harcsa szereti a mélyvi
zet és a ragadozó ön (balin) igen jól 
fogja magát érezni csendes vizű tá
rozó küsztömegében. Végül, a táro
zó nem sima mesterséges meder, ha
nem a feneke öblös, gátas, gödrös, 
iszapos felület, amely felett 10 m-en 
felüli vízoszlop lesz, így kiváló he
lye lesz a pontyfélék téli alvásának. 
Ez a 200 millió m3-es víztömeg nem 
lesz soha poshadt, mert állandóan 
keveredik a Duna vizével és kétna
ponként kicserélődik. Áradások al
kalmával pedig kinyitják a dunakili- 
tii duzzasztó fenékzsilipeit is és az 
egész víztározót kiöblítik.

8. A beruházó megtérít minden 
kárt, de a győri Halászati Szövet
kezetét nem kérdezte meg senki sem 
kárait illetően.

Az eddigiek szerint a szövetkezet 
csak halászati területet, csaknem ér
téktelen sebes Duna-medret veszít, 
amelyért a vízlépcső megépítése 
után nem fog bért fizetni.

9. Ma már mesterséges szaporítás 
és tenyésztés nélkül nincsen gazda
ságosan kifogható hal az élő vizek
ben. A folyóvízzel ellátott holtágak 
nem alkalmasak mesterséges halte
nyésztésre.

Igen, ez nagyon igaz. Ívató tavak 
még lesznek, de a nevelő tavak hiá
nyozni fognak. Ugyanis a vízpótló- 
rendszer csak vizet hoz, de ezzel 
nem lehet a nevelő tavakat (holt
ágakat) lecsapolni, hogy felszántha
tok és táptalaj-elkészítésre alkalma
sak legyenek. Itt a beruházó messze-

Az 1965-ben tapasztalt mintegy 
százvagonos balatoni halpusztulás 
hívta fel a figyelmet arra, hogy 
közkedvelt tavunk vegyi szennye
zettségéről szinte semmit sem tu
dunk. Az azóta rendszeresített hal
egészségügyi és méregtani (toxikoló
giai) vizsgálatok feltárták, hogy 
három legfontosabb halfajunknak 
— a süllőnek, a dévérkeszegnek, és 
a pontynak — milyenek az általá
nos egészségügyi tulajdonságai. De 
számos adatot kaptak a halaknak 
klórozott szénhidrogénekkel és ne
hézfémekkel való megterheléséről 
is. Ebbe a munkába 1976-ban kap
csolódott be az Országos Állategész
ségügyi Intézetben dolgozó dr. Sza- 
kolczai József, az állatorvostudo
mány kandidátusa, a hal- és méh- 
egészségügyi osztály vezetője és 
munkacsoportja.

menő jóakarata és a szövetkezet jo
gos igénye nem találkozott. Ugyan
is a kérdést nem úgy kell felfogni, 
hogy csak a halászok hasznát nö
velné a mesterséges haltényésztés 
lehetősége, hanem arra is tekintet
tel kellene lenni, hogy a dunai hal
állomány növelése elsőrendű nép- 
gazdasági érdek. Itt a szövetkezet
nek a főhatósága útján kellene lé
péseket tenni olyan irányban, hogy 
az építkezés során rendelkezésire ál
ló gépekkel készítsenek el egy meg
felelő nagyságú, sekély meneteles 
partú ívató tavat és három teljesen 
lecsapolható, megfelelő nagyságú 
nevelőtavat.

10. A vízlépcsőkkel szakaszosan el
zárt holtágaiban nem tudnak bejön
ni a dunai halak és nem tudnak le
ívni.

Ez igaz. De a halászok maguk is 
elismerik, hogy mesterséges szaporí
tás nélkül nem érdemes halászni már 
ma sem. Az áramló vízzel ellátott, 
állandó vízszintű holt- és oldalágak 
igen alkalmasak lesznek a félig 
mesterséges halszaporításra.

Befejezésül csak annyit, hogy a 
vízlépcső magasból lebukó vize, va
lamint a turbinák gyorsan forgó la
pátjai, elképesztő mennyiségű oxi
gént juttatnak majd be a Duna vizé
be, és a halak úgy fognak sorakozni 
az oxigéndús vízben, mint a Nick-i 
gátnál, ahol mindig megtalálta a ma
ga halát a horgász is és a halász is.

Kató Pál
aranyokleveles erdőmérnök

A halmintákat havonta veszik a 
tó három részéről: a legkevésbé 
szennyezett keleti medencéből — 
Siófok és Balatonakarattya környé
kéről —, a közepes szennyezett fo- 
nyódi medencéből és a legszennye
zettebb helyről, a keszthelyi öböl
ből. A jelenlegi szennyezettség sem 
méregtanilag, sem élelmezés-egész
ségügyi szempontból nem veszedel
mes. A balatoni halakat tehát nyu
godtan ehetjük. Az azonban — táv
latilag — gondot okozhat, hogy a 
halakban felhalmozódó nehézfémek 
esetleg örökletes változást idéznek 
elő az állatokban. A Balaton víz
gyűjtő területéről ugyanis még min
dig elég sok, benzinből származó 
ólom és gombaölő szerből származó 
réz és cink jut be a tóba aiz egyre 
szigorúbb intézkedések ellenére. 
(Élet és Tudomány)

Milyen a víz a halaknak 
a Balatonban?
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Kis víztározó medencék hatása a felszíni
vizek védelmére

Kis víztározó medencékben 
Csehszlovákiában olyan mestersé
ges tavakat értenek, melyek le
csapolhatok. Természetes víztáro
zók, nagy tavak környékünkön 
ritkák, vízgazdálkodási jelentősé
gük rendkívül csekély.

A 19. század végén jelentek meg 
az idevágó irodalomban az első 
fejtegetések a biológiai víztisztítás 
lehetőségeiről. Ennek során fel
használták azt a megfigyelést, hogy 
a víz a medencéken átfolyva és az 
időszakonkénti duzzasztás alatt, 
néhány vízkémiai és fizikális tu
lajdonságát megváltoztatja.. Ezál
tal a kis víztározók újólag növek
vő jelentőségre tettek szert. A ta
pasztalatokat, melyek a vízminő
ségre gyakorolt hatásra vonatkoz
tak, állandóan továbbfejlesztették 
és elmélyítették. Századunk 50-es 
éveiben néhány vízszennyező 
üzem körében, különösen az élel
miszeriparban, néhány kisebb víz
tározót építettek víztisztítási cél
ból. Ilyen célra használják ezeket 
ma is. Az állandóan fejlődő me
zőgazdasági termelés, az általános 
eutrofizációval párosulva vissza
tükröződik a felszíni vizek minősé
gében, mindenekelőtt a növekvő 
trolfitásban és az azt követő szapro- 
bitás növekedésében. Mivel a fel
színi vizek jelentős része a lakos
ság ellátását szolgálja, ez termé
szetesen hátrányos. Ha a víz eut- 
rofizálódását, mint lassított bioké
miai folyamatot fejezzük ki, mely 
sokkal célszerűbben folyhatna le 
már a talajban. A lebomló táp
anyagok által okozott károk ket
tősek: egyrészt tápanyagveszteség
ben jelentkeznek a mezőgazdasá
gilag hasznosított vízgyűjtő terü
leten, másrészt terhelést okoznak 
a felszíná vizekben.

A MEDENCÉS TISZTÍTÓHATÁS- 
SÁL SZEMBEN TÁMASZTOTT 

KÖVETELMÉNYEK
A medencék biológiai vagy meg- 

kötő hatásáról alkotott eddigi ered
mények áttekintése olyan felisme
résihez vezetett, hogy vajon a fel
színi vizek minősége kedvezően 
befolyásolható-e? Bebizonyosodott, 
hogy kedvező fekvésű víztározók 
jelentős mértékben képesek csök
kenteni a víz trofitását, különösen 
a foszfor- és nitrátionok vissza
tartása révén. Ezeknek a tápanya
goknak a kiválasztása különösen 
a biomassza szükségletétől függ, 
melynek szervezetei az oldott táp
anyagokat tárolják, így azok kiha
lása után a medence aljára sűly-

lyednek. Jelentősek a közvetlen 
ülepedés! folyamatok is, különö
sen a foszfornál, amely a legfino
mabb, vízzel szállított talaj ré
szecskékhez kötődik. E tekintet
ben 1981 óta 15, egymás után csat
lakozó vízmedencében kísérlete
ket folytattunk. A tavak területe 
0,42—42,3 ha, átlagos mélysége 
0,27—2,40 m volt. A medencék 
Dél-Csehországban találhatók 380 
—500 m-es tengeriszint feletti ma
gasságban, átlagos vízhőmérsékle
tük 7—8°C.

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK
A  kis víztározók jó öntisztuló 

hatása alapvetően összefügg a me
dence féltöltésének időtartamával. 
A  kívánatos időtartam megállapí
tásánál abból kell kiindulni, hogy 
a fitoplankton generációváltása kö
rülbelül egy hétig tart. A fito
plankton a nitrogén és a foszfor 
fő felhasználója. A kapott eredmé
nyek alapján a medence elárasz
tásának legkedvezőbb időtartama 
21-től 35 napig tartott (háromtól— 
ötszörös generációváltás). Rövidebb 
időtartam csak a foszfát vissza
tartásában jelent pozitív változást, 
ezzel szemben a nitrátionok levá
lasztása igen alacsony (40% alatti). 
Hosszabb árasztási idő esetén nő
nek a medence építési költségei, 
anélkül, hogy egyéb előnyök je
lentkeznének. Mégis szem előtt 
kell tartani, hogy elméleti feltéte
lezésről van szó, ami az adott, il
letőleg a napi hozzáfolyástól függ. 
Új medencék létesítésénél a hoz- 
záfolyás várható átlagos paramé
tereiből indulnak ki, amihez biz
tonsági rátartást is számítanak.

További körülmény a kedvező 
planktonfejlődéshez a biogén anya
gok egymáshoz való viszonya. Az 
elegendő mennyiségben előforduló 
szerves széntartalmú anyagok ha
tásán túl — ami esetenként csak 
feltételesen van jelen — elegendő 
a nitrogén és a foszfor viszonyára 
szorítkozni. A limnológiai gyakor
latban a vi szonyítást az össznitro- 
gén és az összes foszfor viszonyla
tában ajánljuk. Bizonyos egysze
rűsítések a szervetlen nitrogént 
lehet a foszfáthoz viszonyítani. Ez 
a viszony a fitoplankton átlagos 
összetételétől függ és 7—10 között 
mozog. Egy vizsgálat azt mutatta, 
hogy a szerves nitrogén (NH4<+ NO3-) 
összehasonlítása az összes foszfor
ral kedvezőbb. A legkedvezőbb ér
tékek ebben az összefüggésben 20 
és 40 között mozogtak. Magasabb 
értékeknél a medence öntisztító

hatása már veszélyeztetett. Ezek
nek az eredményeknek jelentős 
gyakorlati értéke van, amit a 
(Csehszlovák Köztársaságban léte
sített néhány medence lecsapolási 
értéke is igazol. Ezeknek tiszta vi
ze már néhány évvel a  létesítés 
után bebizonyította ezen beruhá
zások helyességét.

Bár a kisterületű víztároló me
dencék fontos részét képezik a  la
kossági vízellátási rendszernek, a 
velük szemben támasztott köve
telmények különböznék a  tulajdon
képpeni víztározókétól. Az első 
esetben a  fitoplankton fellépése az 
érzékeny vízitulajdonságokra való 

tekintettel nem kívánatos, ezért 
ezeket elsősorban ragadozó halak
kal népesítik. Ez elősegíti a zoo
plankton fejlődését és gátolja a fi
toplankton szaporodását. Fizikáli
sán érzékelhető eredményként a 
víz átlátszóságának növekedése ta
pasztalható. Azoknál a medencék
nél, melyek az ivóvíztározók fe
lett fekszenek, fordított a helyzet. 
Itt a fitoplankton fejlődését segí
tik elő, még akkor is, ha az ele
resztett vízben rosszabb oxigénér
tékek lépnek fel. Ehhez megfele
lő halállományt kell megválasztani.

Beszéljünk a változásokról is, 
amelyek a medencéken átfolyó víz 
ionstruktúráfában keletkeznek. 
Többnyire általában anionok lép
nek föl, ahol HCO3- anion köti 
meg a fenntartott nitrátiont. Ez le
het a következménye a medencé
ben létrejövő szerves anyagok le
bomlásának. Vizsgálataink során 
megállapítottuk a mész csökkené
sét és a magnézium részarány nö
vekedését is, mely során a két 
vegyértékű kationok részaránya 
gyakorlatilag változatlan maradt. 
A fellépő kalciumhiány magyarázza 
a meszezés szükségességét minden 
medencében, mindenekellőtt azok
ban melyeket halászatilag haszno-  
sítanak. Az egy vegyértékű katio
nokban is változás áll be. A meg
kötött kálium részarány növek
szik, ezzel szemben csökken a nát
rium részaránya. Lényegesen csök
ken az erős ásványi savak (SO42— 
+ NO3 --+CI—) részaránya a szén
savhoz (HCO3—) képest. Ilyen szem
pontból is kedvező a kisterületű 
vizes medencék hatása a környe
zeti feltételekre. Például egyes 
medencékben lényeges csökkenést 
mutatnak a coli-forma és psychri- 
fil baktériumok.

Medencesorok létesítésével kap
csolatban gyakran hangsúlyozzák 
ülepítő hatásukat. A víz trofitásá-
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1. táblázat

Táplálékzónák a vízmedencékben

Év A medence 
neve

Terület
(ha)

, A víz- Max  víz- m inta 
mélysége mélysége 

(m) NH* +

Tápanyagtartalom  
mg ' 1"1

PO43- Pössz. 4

1981 St. Cakovec 3,77 2,10 0,30 0,57 0,78 0.45
1,10 1,62 1,80 0,73

1981 Podvesny 1,47 1,10 0,20 0,64 0,74 0,31
0,90 1,02 3,03 1,31

1983 Cerny Dub 4,96 3,10 0,20 0,39 1,19 0,48
1,60 0,43 1,34 1,04

1984 Houzvák 0,12 4,00 0,20 0,63 0,11 0,21
2,50 1,35 0,17 0,21

1984 Pytlovy 7,80 2,00 0,20 1,49 0,24 0,36
1,80 1,84 0,31 0,42

2. táblázat
Vízminőségi változások feltöltés után egy nyárra szárazra állított meden

cében (Bojistei tó, 312 ha)

Vizsgált
értékek BE A BE-érték javulás időegysége, míg a 0 értéket 

elérte

n h 4+ — 1,43 Javulás az újrafeltöltés utáni 2 hónapban
NO3- +0,58 Javulás közvetlenül az elarásztás után

p o 43+ — 1,36 Javulás a teljes vegetációs periódus alatt 
nem lép fel

P  össz. —3,17 Javulás a teljes vegetációs idő alatt nem 
lép fel

nak csökkenése és az ülepedés mé
gás két olyan dolog, amit nem sza
bad összekeverni. Az ülepítő me
dencéknek rövidebb a vízvissza
tartási ideje (néhány órától mint
egy három napig) és nem tudnak 
más feladatot ellátni. A biológiai
lag ható medencesorok esetében a 
vízfeltöltés idejére 21 nap javasol
ható. Ennek során az ülepedési ha
tás gyakorlatilag, recesszív. Ezzel 
szemben növekszik a kifolyónál az 
oldott és oldhatatlan anyagoik rész
aránya, ami a biomassza kihalá
sával függ össze. A sedimentumok 
ennél a medencetípusnál többnyi
re szerves maradványokból állnak, 
míg az ülepítőmedencéknél dur
vább szerkezetű talaj részecskék
ből, melyek többnyire a vízgyűj
tőterületről származnak.

KÖVETELMÉNYEK A 
MEDENCÉK JÓ HATÁSFOKÁNAK  

BIZTOSÍTÁSÁHOZ

A  jó medencehatás biztosításá
hoz elengedhetetlenek megfelelő 
átfolyás-szabályozási és karbantar
tási munkák. Táplálékban gazdag 
viszonyok gyakran rétegződést hoz
nak létre a víztestben. Kialakul 
egy oxigénben gazdag felszíni ré
teg és egy alsó, hidegebb és oxi
génben szegény réteg. Ezt az alsó 
részt a tavakról gyakran leeresz
tik, bár nyilvánvaló, hogy ez a  táp
anyagokban leggazdagabb részt 
érinti (1. táblázat). Több, egymás
sal összefüggő és egymás után fek
vő tó esetében ezek az anyagok a 
lejjebb fekvő tóban értékesülnek.

Á halászati gyakorlatban a  ta- 
vak téli szárazra állítását és rend
szeres tavaszi bevetését javasolják. 
Ezt különösen ott lehet tanácsolni, 
ahol a bevezetett víz nem tartal
maz elegendő tápanyagot a megkí
vánt összetételben.

A medence tisztítóhatásának 
megítélésére ajánlható a befolyó és 
a kifolyó hidrokémiai értékeinek 
összehasonlítása:                Z-A

Vízbefolyó (BE) -- ------------------------
A

ahol: Z =  a befolyónál mért vala
mennyi hidrokémiai érték átlaga; 
A =  a kifolyónál mért valamennyi 
hidirokémiai érték átlaga.

Az összefüggésekből látható, hogy 
ha a medence hatása a vízminő
ségre kedvező, akkor az pozitív ér
téket ad. A nulla körüli értékek 
azt mutatják, hogy a víz gyakorla
tilag változatlanul folyik át a me
dencén, míg a negatív értékek a 
kifolyó víz romlását mutatják a 
befogadott vízhez képest. Utóbbi 
esetben az összegyűjtött tápanya

goktól a lejjebb fekvő tavakban 
szabadítják meg a vizet.

A 2. táblázat a befolyó számított 
értékeit egy nyári lecsapolás és 
szárazraállítás után a kifolyóban 
mért paraméterekre vonatkoztatva 
mutatja az újrafeltöltés után. Kü
lönös figyelemmel kísérték a ta
vak lecsapolását a tavaszi vagy 
őszi lehalászáskor, mivel fennállt 
a gyanú, hogy a kifolyó víz a be
fogadó vizek vízminőségi viszo
nyait befolyásolja. Az az eredmény 
adódott, hogy szakszerű halászat 
esetén az elfolyó vizek 5—13%-a 
gyakorol kedvezőtlen hatást. Tel
jesen más szituáció adódik egy 
váratlan árvíz alkalmával. A me
dencében erősen megváltoznak a 
vízminőségi körülmények, eseten
ként hátrányosan befolyásolják a  
vízinövények fejlődését. így pl. a 
vízfelületen nagy, összefüggő ta
karást képező békalencse (Lemna 
L.) elnyomja a fitoplankton képző
dését, ami a nitrátion fő felhasz
nálója. Bár a békalencse maga is 
jelentős nitrogénfogyasztó, a me
dencék nitrogénmérlegéit kevéssé 
kedvezően befolyásolja.

A vizek növekvő trofitása a be
folyónál, a csapadékban található 
nitrogénnel együtt (a dél-csehor
szági vizsgálati területen a rész

arány 14 kg N ha-l/év) kedvező 
körülményeket teremtenek az al- 
gakultúrák erőteljes fejlődéséhez 
és az azokat követő szervezetek 
számára a medencékben. Az egész 
év folyamán (kivéve azt az idő
szakot, amikor a befagyott tófelü
let, melyet hóréteg fed, ami min
den asszimilációs tevékenységet 
meggátol) a fitoplankton vezet a 
medencékben a szerves anyagok 
képződésében, mely később leüle
pedik és szétesik. Eltekintve attól, 
hogy az eutrof medencékben egy 
anaerob réteg túlél, ami a szerves 
anyagok szétesését lassítja, túl- 
nyomóak az ülepedési folyamatok. 
A víz növekvő trofitása következ
tében az utóbbi évtizedben növe
kedett az ülepedés sebessége is. En
nek a folyamatnak kísérő jelensé
ge a lebegő és később meggyöke
resedő növények szüntelen fogyat
kozása, melynek révén sekély me
dencerészek elmocsarasodnak, ese
tenként teljesen feliszapolódnak. 

Ezáltal csökken a hasznos vízfelü
let és az elméleti tartózkodási 
(feltöltési) idő. Ezek a medencék 
n vízminőséget a  következőkben 
csak lényegtelenül javítják és ké
sőbb negatív BE-értékek is fellép
nek.

J. Gergel A. Kratochvil
(Ceské—Budejovice)
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Új formák a víz- 
és a halvizsgálatokban

A Növény- és Talajvédelmi Szol
gálat Vízélettani Laboratóriuma im
már 15 éve működik Százhalombat
tán. Az utóbbi időben — miután új 
épületbe költöztünk — jelentősen ki
bővítettük működési területünket, 
főleg a vízvizsgálatokkal kapcsolat
ban.

Mindenekelőtt a vízszennyezések 
okozta halpusztulásokat vizsgáljuk. 
Hazánkban, éves átlagban 100—120 
káresetre kerül sor, melynek kap
csán 250—350 tonna hal megsemmi
sül — ez a megtermelt halnak (a 
30—35 ezer tonnának) mindössze 0,8 
—1,0%-a. Persze, arra is volt már 
példa, hogy ennél kevesebb avagy 
több hal vált az enyészetté. A pusz
tulási okok között leggyakrabban a 
hajnali oxigénhiány, az ammónia- 
vagy a kénhidrogén-mérgezés sze
repel, de az is előfordul, hogy ipari 
szennyezés, helytelenül alkalmazott 
agrokemikália, netán a gondatlan 
szállítás végez a halakkal. Bárme
lyik tényező is legyen a haltragédia 
okozója, azt az esetek többségében 
kiderítjük. A hagyományos mérési 
módszerek mellett, ha a szükség 
úgy kívánja, akár a legmodernebb 
eszközöket (pl. gázkromatográfot) is 
felhasználjuk. Ez utóbbi készülék 
főleg a növényvédő szerek kimuta
tásánál nélkülözhetetlen. Ha labora
tóriumunkba riasztás érkezik, úgy 
órákon belül a halpusztulás színhe
lyén vagyunk és a vízminták, a hal
tetemek begyűjtése mellett, azonnal 
megkezdjük a helyszíni vizsgálatot 
is. Az esetek döntő részében, labora
tóriumunk munkatársai adnak szak- 
véleményt a bíróságoknak, ha a kár
térítés tekintetében vita van a 
szennyező és a kárvallott között.

Évente 1100—1200 vízmintát elem- 
zünk, amelyeknek többsége a tógaz
daságokból, a halászati termelőszö
vetkezetekből, a horgászatilag hasz
nosított területekről származik. E 
vízmintáknál elemzésre kerül a 
kémhatás, az összes oldott anyag- 
tartalom, a vezetőképesség, az oldott 
oxigén mennyisége, az oxigénfo
gyasztás, a szulfid-, a kénhidrogén-, 
az ammonium- és ammónia-, a nit
rit-, a nitrát-, a detergens-tartalom 
stb. meghatározása. Ezek alapján ál
lítjuk össze írásbeli szakvélemé
nyünket, mely a mérés időpontjá
ban rögzített állapotot tükrözi, de 
emellett tartalmazza az esetleg szük
séges beavatkozások jellegét — így 
pl. van-e szükség tápanyag (P, N)- 
utánpótlásra, algairtásra, oxigén dú
sításra, vízfrissítésre, avagy gyógy- 
táp etetésére?

Süllő (Pénzes B. felv.)

Fehér busa (Pénzes B. felv.)

Ponty (Pénzes B. felv.)
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Mivel hazánkban naponta mintegy 
400 000 m3 termálvizet „termelnek” 
a meglévő kutak, így időről időre 
ezek vizsgálatát is mi hajtjuk vég
re. Főleg olyan vonatkozásban vég
zünk kémiai és biológiai vizsgálato
kat, hogy a kihűlő és így már hasz- 
nosíthatatlan termálvíz, — mely 
gyakran nagy mennyiségű és külön
féle összetételű sót tartalmaz — mi 
módon helyezhető el a területileg 
szóba jöhető befogadókban (tározók
ban, öntöző csatornákban, patakok
ban vagy folyókban)? Méghozzá oly 
módon, hogy a vízi flóra és fauna 
ne károsodjon.

Mezőgazdaságunkban — immár 
évek óta — 300—350 növényvédő
szert (gyomirtó-, gomba-, és rovar
irtószert stb.) alkalmaznak. Labora
tóriumunkra hárul az a nem kis fe
lelősség, hogy meghatározzuk ezen 
készítmények toxikus sajátságát — 
különös tekintettel a vízi környezet
védelemre. E vizsgálatok birtokában 
állapítjuk meg, hogy az egyes sze
rek 5, 20, 50 vagy csak 200 méter
re használhatók fel a halakkal be
népesült vizektől. Ezirányú tevé
kenységünket eszményi körülmé
nyek között hajtjuk végre, hiszen 
96 — steril és folyékony táptalajjal 
ellátott, fényszabályozott, klímati- 
zált — algatesztegység; 100 egység
Daphnia-teszt; 136 kísérleti akvári
um áll rendelkezésünkre. Természe
tesen ezek a körülmények alkalma
sak arra is, hogy a különböző 
szennyvizeket, halgyógyszereket és tá
pokat is „levizsgáztassunk”, a vonat
kozó hazia (MSZ) és külföldi szab
ványok (OECD) szerint, figyelembe 
véve a kívánatos laboratóriumi 
gyakorlatot (GLP).

Az elmúlt év őszén laboratóriu
munk kertjében felállítottunk 12 db, 
műkőből készített és egyenként 500— 
500 liter víz befogadására alkalmas 
medencét. Ezek alkalmasak a rra ,» 
hogy segítségükkel ún. „ökológiai
teszteket” hajtsunk végre. Vagyis 
olyanokat, ahol adott a talaj, a víz, 
az alga- és a hínár-flóra, jelen van
nak a vízi ízeltlábúak, puhatestűek, 
férgek és természetesen a halak. S 
mivel a szabadban vannak felállít
va, éppen ezért azok az időjárási 
körülmények (megvilágítottság, hő
mérséklet-ingadozás, csapadék stb.) 
hatnak rájuk, mint pl. egy halastó
ra. Ily módon a laboratóriumi tesz
tek jól kiegészíthetők és a valósá
gos helyzethez pontosabban közelít
hetők.

A Növény- és Talajvédelmi Szol
gálat Vízélettani Laboratóriuma 
nem egy „üvegharanggal” lebontott 
elméleti kutatóintézet, hanem a 
mindennapos gyakorlatot segítő in
tézmény, mely a halászati szakem
bereknek éppen úgy nyitva áll, mint 
pl. az agrokemikáliákat gyártó és 
forgalmazó gyáraknak.

Az ökológiai tesztek medencéi (Pénzes B. felv.)

Törpeharcsa (Pénzes B. felv.)

Dr. Pénzes Bethen Néhány a 136 tesztakváriumból (Cziffra Lajos felv.)
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Díjtételes a laboratóriumi 
halegészségügyi vizsgálat

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Miniszter 689/1988. sz. határozatával 
létrehozta az Állategészségügyi és 
Élelmiszervizsgáló Szolgálatot (a to
vábbiakban ÁÉSZ-t). Az ÁÉSZ ke
retében működik az Országos (a to
vábbiakban OÁI), valamint a békés
csabai, debreceni, kaposvári, mis
kolci, szombathelyi Állategészség
ügyi Intézet. Az ÁÉSZ eredményér- 
dekéltségű költségvetési rendszerben 
gazdálkodik, kiadásait saját bevéte
leiből fedezi. Szervezeti és Működé
si Szabályzata szerint az OÁI végzi 
„a halak, a méhek és a  vadon élő 
állatok betegségednek félderítésével 
kapcsolatos vizsgálatokat” is.

Az elmondottak értelmében 1989. 
január 1-jétől az eddig ingyenesen 
végzett halegészségügyi hal, víz la
boratóriumi vizsgálatok, helyszíni 
kiszállások, szaktanácsadás stb. díj
tételes szolgáltatások lesznek. Az 
intézetek illetékes osztályai, így az 
OÁI Hal- és méhegészségügyi osz
tálya is a jövőben csak úgy fogad
hat el vizsgálati anyagot, ha a min
ta átadásakor a költségviselő kiléte 
egyértelműen megállapítható. Ennek 
érdekében egységes kísérőirat kerül 
bevezetésre, mely a területileg ille
tékes állatorvosnál áll majd rendel
kezésre. Ez az irat a költségviselő 
megnevezésén túl, természetesen a 
kért vizsgálatokat is tartalmazni 
fogja, mivel a díjtételességre tekin
tettel az osztály a jövőben csak 
olyan munkát végezhet, melyekre az 
anyagi fedezetet beküldő (megren
delő, vagy tulajdonos) biztosítja.

Egy vizsgálati mintának azonos 
helyről (halastóból, telelőből, me
dencéből, ketrecből stb.) származó, 
azonos fajba tartozó maximálisan 
5 halat tekintünk. A valós diagnózis 
kialakítása érdekében a halihoz mel
lékelt vízminta vizsgálata is meg
történik, de csak az esetek elbírálá
sa szempontjából elengedhetetlenül 
szükséges paraméterek (pH, szabad 
ammónia, oxigénfogyasztás) vonat
kozásában.

A vizsgálatok lebonyolításának 
rendje a következőképpen alakul. A 
kísérőirat kitöltésekor a területileg 
illetékes állatorvos eldönti, hogy a 
bejelentési kötelezettség alá tartozó 
tavaszi virémia vizsgálatáról, vagy 
egyéb betegség gyanújáról van-e szó. 
A vizsgálat költsége ugyanis az előb
bi esetben az államot, az utóbbiban 
a tulajdonost terheli. Ha a tavaszi 
virémia gyanúja kizárható, az egyéb 
betegség irányában történő további 
vizsgálat a tulajdonost terheli. A 
vizsgálat elvégzésekor az eredmény
ről az értékesítést az ügyben eljáró

A víz növekvő szennyezettsége miatt ma 
már ritka az ilyen egészséges kopoltyú

állatorvos, vagy ennek hiányában a 
vizsgálatot kezdeményező kapja. A 
számlázás ezt követően történik. A 
számlát az ÁÉSZ Gazdasági Igaz
gatóság a vizsgálat elvégzését igla- 
zoló eredményközlő levél másolatá
val együtt küldi meg a költségvi
selőnek.

Áttekintve a várható helyzetet, a 
bejelentési kötelezettség alá tartozó 
betegségek vizsgálatáért felszámít
ható — az állam által fedezett — 
költség legfeljebb csak a halegész
ségügyi vizsgálatok jelenlegi szín
vonalának szűkös szakemberek újabb 
generációjának kinevezése, a diag
nosztikai vizsgálatok fejlesztése, a 
haltermelők vizsgáltató igényén ala
pulhat. Az ezen a vonalon már az 
eddigiekben is megnyilvánuló „ta
karékoskodás” komoly gazdasági 
veszteségek forrása lehet. A néhány 
kg piaci hal árát képező vizsgálati 
költség ellenében ugyanis tonnás té
telek értéke menthető meg.

Az állategészségügy ezen szakte
rületén is érvényes az a megállapí
tás, hogy a megelőzés a hatékonysá
got emelő egyik legolcsóbb tényező. 
Ez pedig csak az évente rendszere-

A fekélyes pontyivadék antibiotikumokkal jól gyógykezelhető
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sen végeztetett vizsgálatokon alapul
hat. Ezt néhány gazdaság már ed
dig is felismerte és speciális halte
nyésztési feladatainak megoldásához, 
az általános halegészségügyi helyzet 
folyamatos nyomonkövetéséhez
igényibe vette az intézet segítségét. 
A gazdaságok tapasztalhatták, hogy 
az Országos Állategészségügyi Inté
zet Hal- és méhegészségügyi Osztá
lya olyan előnnyel rendelkezik, hogy 
társosztályai révén vizsgálni tudja 
a hagyományos és az intenzív hal
gazdaságokban jelentkező vízkémiai, 
toxikológiai, takarmányozási, kórta- 
ni, gyógykezelési kérdéseket.

30 éves tapasztalataink alapján ki
alakítottunk egy komplex vizsgála
ti metodikát, amely kéthetenként 
végzett víz- és hal-, valamint ese
tenkénti takarmányvizsgálaton ala
pul. A vízvizsgálatokkal a tápláló
víz kémiai és bakteriológiai szeny- 
nyezettsége követhető nyomon. A 
parazitológiai, kórszövettani, bakte
riológiai, virológiai, kémiai vizsgá
latok segítségével egyrészt a hal, 
másrészt speciális metodikák fel
használásával a takarmány minden
kori állapotát rögzíthetjük. Vizsgála
ti rendszerünk segítségével a neve
lési technológia működése, valamint 
a halak egészségi állapota folyama
tosan regisztrálható. A kapott ada
tok birtokában a szükséges beavat
kozások időben elvégezhetők, a kü
lönböző fertőző, valamint parazitás 
betegségek megelőzése lehetővé vá
lik, illetve olyan megoldandó prob
lémákra derülhet időben fény, ame
lyek a technológiai rendszer gazda
ságos működtetését is befolyásol
hatják.

A Hal- és méhegészségügyi osz
tály eredményes segítséget képes ad
ni ún. egyedi esetek vizsgálatában

Az egysejtű élősködő (Trichophrya) a 
pontylárva egyik legnagyobb ellensége 

(1000-szeres nagyítás)

is. Közülük a különböző betegségek 
megállapítása és a gyógykezelési 
javaslat kidolgozása jöhet leggyak
rabban számításba. A halkórokozók 
ellenálló-képességének növekedése 
a különböző gyógyszer hatóanya
gokkal szemben elengedhetetlenné 
teszi a gyógykezelés lefolytatása 
előtt az adott kórokozók gyógyszer- 
érzékenységi vizsgálatát. Ennek 
eredményeképpen ugyanis a legha
tékonyabban alkalmazható gyógy
szer felhasználására nyílik lehető
ség.

Megítélésünk szerint elengedhetet
len a laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálatok igénybe vétele haleladás, 
különböző korosztályú tételek telel- 
tetése, illetve piaci halak tartós té
li tárolása esetében is. Számos rek
lamáció kiküszöbölhető, ha az eladó 
vagy a vevő biztos adatokkal ren
delkezik a vásárolt haltétel állat
egészségügyi álapotáról és az annak 
ismeretében szükséges preventív 
vagy gyógyító beavatkozások elvég
zése lényeges gazdasági károkat ki
küszöbölhet.

A haltenyésztés jelenlegi körülmé
nyei között várható az export növe
kedése. Az export igazolások kiadá
sához ugyancsak szükségesek bizo
nyos halegészségügyi laboratóriumi 
vizsgálatok, melyek birtokában az 
eladó gondtalanul tekinthet a kül
földi reklamációk elé. Mivel a ex
portszállítások eléggé rendszertele
nül, egyik napról a másikra történ
nek, az igazolások kiadásánál előny
ben részesülnek azok a termelők, 
amelyeknél a vizsgáló intézet nem
csak az adott haltétellel kapcsolatos 
adatokkal rendelkezik, hanem az ál
lomány korábbi vizsgálatán alapuló 
a gazdaság általános hal egészség- 
ügyi helyzetéről is szerzett tapaszta
latokat.

Gazdasági életünkben az állam ki
adásainak radikális csökkentésére 
törekszik, így csak a legminimáli
sabb, a közvetlen érdekeit szolgáló 
tevékenységek anyagi fedezetére haj
landó. Vonatkozik ez az állategész
ségügyi diagnosztika finanszírozá
sára is. Mindezek indokolták — 
egyebek között — a laboratóriumi 
halegészségügyi vizsgálatok díjköte
lessé tételét is.

Dr. Szakolczai József

Halászat a lagúnákban 
és a folyami torkolatokban
Franciaország rendkívül hosszú tengerparttal rendel

kezik és partját nagyon sok lagúna övezi. A lagúna a 
tengernek turzások, vagy homokszigetek által egészben 
vagy résziben elzárt sekély vizű partmenti öble. A lagú
nák vizeiben az ember ősidők óta halászik, attól az idő
től fogva, amikor még kézzel fogta meg a halait és gyűj
tötte a kagylót és a rákot. Franciaország viszonyla
tában a lagúnáknak a tengeri só kiaknázása szempont
jából is fontos szerepe van. Az elmúlt évszázadokban 
rekesztőhálós és egyéb rekesztő rendszerekkel fogták 
meg a halat a francia tengerpartokon. Napjainkban a 
motorizálás és a nylon-hálók korszakában természete
sen már korszerűbb eszközökkel és módszerekkel fo
lyik a halászat ezekn a vizeken. Általában évi 10 000 
tonnára tehető az a halmennyiség, amelyet kifognak a 
halászok ebben az országban a lagúnák vizeiből. A 
halfajok között az angolna jár első helyen a lagúnás 
halászatban.

A halászaton kívül osztrigát és éti kagylót tenyész
tenek a lagúnákban nagy mennyiségben. A kagylók ál
talában két év alatt érik el azt a méretet, amely ele

gendő a  kereskedelmi forgalmazáshoz. Languedoc— 
Roussillon partvidékén és Thau tavon évente 20 000 ton
na osztrigát és éti kagylót állítanak elő.

A hosszú tengerparton számos folyam ömlik be az 
Atlanti-óceánba és a Földközi-tengerbe. A Szajna tor
kolatnál, a Gironde-öbölben, a Rhone-deltában stb. je
lentős halászati tevékenységet folytatnak a franciák. 
A halfajokat illetően elsősorban azokról a fajokról van 
szó, amelyek a tengerből az édesvizekbe járnak fel 
szaporodni. Ilyen vándorló fajok: a tokhal, a lepény
hall, a tengeri pérhal, a tengeri ingóla, az alóza, a lazac, 
a tengeri pisztráng Ezek a fajok akarva vagy akarat
lanul át kell, hogy ússzanak a folyami torkolatok vi
zein. Megfordulnak itt olyan fajok is, amelyeknek a 
szervezete jól tűri a vizek sótartalom-különbségeit. 
Ilyenek a hering, az ajóka, a tengeri süllő, a nyelvhal, 
a merlan (sárga tőkehal). A rákfajok között elsősor
ban a fehér garnélarákot említjük, amelyet jelentős 
mértékben fognak ki a torkolatok vizeiből.

Franciaország viszonylatában elég jelentős mennyisé
get fognak ki a torkolatokban. 1978—79-ben például 
3600 tonna volt az eredmény 200 millió frank értékben. 
Franciaországban 1500 hivatásos és 600 amatőr halász 
dolgozik a folyami torkolatokban. Az atlanti partoknál 
lévő torkolatoknál az angolna, a nyelvhal, az alóza for
dul elő leggyakrabban.

(Endresz)
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Néhány gondolat 
az izraeli haltenyésztésről

Lapozgatom Izraelben 18 napos 
látogatásom során készített feljegy
zéseimet. Azt szeretném megállapí
tani, hogy milyen általános érvényű 
— ránk magyar haltenyésztőkre is 
vonatkoztatható — következtetéseket 
lehetne levonni a látottakból, hal
lottakból.

Az izraeli haltenyésztés szinte a 
nulláról indult az önálló állam meg
alakulásakor 1948-ban, és ma a világ 
élvonalában áll. Mi ennek az óriási 
fejlődésnek a titka? A titok nyitja 
elsősorban a hal megbecsülése, tud
va azt, hogy a halhús az egészséges 
táplálkozás egyre fontosodó alap
anyaga. Ennek következtében a hal
termelés megtalálta méltó helyét a 
mezőgazdaság többi ágai között és 
azokkal tökéletesen integrálódott. A 
halnak elfogadható ára és biztos 
piaca volt, van és lesz Izraelben. A 
termelést tehát a piaci igények is 
jelentősen szabályozzák, kormányoz
zák. De a piac nem diktál, nem kí
ván lehetetlent, hanem csak szabá
lyozza, hangolja a termelést. A ter
melés pedig saját érdekében utána 
megy a reális piaci igényeknek. A 
termelők érzékelik a piac igényeit, 
a jobb árakon keresztül választják 
ki a halfajokat, a termelési struktú
rát és önként, saját érdekükben al
kalmazkodnak a piac sokoldalú, ár
beli, ízlésbeli, időbeli igényeihez.

Izraelnek haltenyésztésre alkalmas 
területe kevés, a víz is korlátozott 
és rossz minőségű. Hasonló korláto
zó körülmények között más orszá
gokban aligha fejlődött volna olyan 
ütemben a haltenyésztés, mint itt. 
Hogy mégis világszínvonalra fejlő
dött, az a halhús megbecsülésén túl 
az a nemzetközi halas-tudás anyag 
és gyakorlati ismeret is segített, 
melyet az izraeli szakemberek a vi
lág sok országából összehordtak, 
összeötvöztek, miközben saját, he
lyi változatos viszonyaikhoz adap
tálták a technológiákat. A különbö
ző termelési rendszereket, technoló
giákat nem a rendszerért, a techno
lógiáért vezették be, hanem csakis 
a termelés érdekében. A kutatást át 
és áthatja a gyakorlatiasság, a ter
melés segítése, a termelés problé
máinak, rázós kérdéseinek a meg
oldása. A tudóst, a kutatót nem el
tartja a szakma, hanem a szakma 
igénybe veszi, foglalkoztatja a tu
dóst a kutatót, legyen az kutatóin
tézeti vagy egyetemi alkalmazott. 
Nincs szakadék a kutató és a ter
melő között, minden kutatás kisu
gárzik a gyakorlati termelésre, an
nak távlatait formálja. Ezért nincs 
megmerevedés, jól bevált módszer,

amin már nem szabad változtatni. 
Az elért eredmények mindig egy új 
Lépcsőfokot jelentenek, melyről új
ra indulni lehet az új, jobb ered
mények felé. A nyugalomba vonult 
tudósokat, a szakma volt adminiszt
rációs vezetőinek, mindig megvan 
az a termelő „kibuc”-a, ahol szíve
sen látják, szaktudására, tapaszta
lataira számítanak és azt igénylik. 
Az elért eredmények, eljárások, leg
alább is az édesvízi haltenyésztés te
rületén nem titkosak sem egymás 
közt, sem kifelé. Én legalábbis a 
halasok között nem tapasztaltam 
azt, hogy kérdéseimre ne kaptam 
volna megfelelő, szakszerű választ. 
Sőt, a technológiának nemcsak a 
pozitív, hanem a negatív oldalait is 
sokszor kérdezés nélkül feltárták. 
Kivétel csak az Eilat-i tengeri hal
ivadék termelő állomás volt, ahol 
információk adásától elzárkóztak. 
Igaz, nem vagyok a tengeri halte
nyésztés területén ,,branch”-beli. 
Mindennek ellenére a nyitott szem
mel járva ott is sok, hasznos infor
mációt gyűjtöttem és néhány jó 
megoldásra kaptam tippet. Ilyenek 
például:

A táplálkozó hallárvát, mint más 
sok helyen tovább, 10—20 napos ko
rig tartják a keltetőedényben, vagy 
kádban. A tengeri rotatória tenyész
tést (Brachionus plicatilis) üzemsze
rűen végzik, 1 g élesztő 1 millió ro
tatória napi táplálására elég. Azt, 
hogy a hallárva vagy rotaitória ne 
ragadjon a szűrőre úgy akadályoz
zák meg, hogy a szűrőre a folyás
sal szembe sűrített levegőt fuvat- 
nak. Láttam igazi szabadtéri alga- 
tömegtenyészetet, ahol lapos beton 
ikermedencében lapátkerekek moz
gatták, keverték a vizet. A post- 
lárva (táplálkozó lárva) neveléskor 
nem szükséges azok összezsúfolása, 
amikor a keltetőedénv a nevelést 
szolgálja, itt 10 cm3 víz jut 1 post- 
lárvának. Így egy 100 1-es edényben 
10 000 post-lárva nevelődik. A kis 
halak fejlődésük folyamán nem za
varják egymást. A folyamatos üze
meltetés és szaporítás is fontos, a 
tenyésztett hal fotoperiodusának sza
bályozásával érik el azt.

Áttérve az édesvízi haltenyésztés
re, a pontyot, mely még nem vesz
tette el tógazdasági ielentőségét. 
mesterségesen szaporítják. Viszont 
nem varrják be az anyákat. A hi- 
pofizált halak medencéiébe üveg
mosó kefét lógatnak, ez izgathatja 
a halakat is. ezen észlelik az odara
gadt ikrából az ívás megkezdődését. 
A ponty ívás időbeli széthúzása, il
letőleg a nyár végi ívatás fontos

munkái a haltenyésztőknek. Hiszen 
a tavasszal az ősszel szaporított iva
dékkal indulnak. A táplálkozó lár
vát (post-lárvát) 10 napig kör ala
kú kádban nevelik megfelelő tápon. 
A tápot a helyszínen keverik. Ezzel 
a megoldással egy igen érzékeny 
életszakaszán juthat át biztonságo
san a fiatal ponty, vagy más hal. A 
nem palotának épített halkeltetők
ben kevés a keltetőedény, tehát nem 
az egyszerre sokat, hanem a sokszori 
szaporítással érnek célt. A keltető
edények egyszerűek — tölcsér ala
kúak, házilag előállíthatok.

A halastavi termelés „népesítési 
szerkezete” egy meglátogatott ki- 
bucban (Hamapil) a következő: 6000 
ponty, 3000 Tilapia, 1000 fehér-pety- 
tyes busahibrid (nem ugrál, nem 
ideges, jobban női) és 1500—2000 
tengeri pér (Mugil cephalus).

Általában a nagy silókkal össze
függő automatikus, óraművel műkö
dő etetőket használnak. Izraelben 
megdőlni látszik az az elv, hogy a 
takarmányt szét kell osztani az egész 
tó területén. A szétosztást egy he
lyen, de időben végzik el. Például 
30 hektáros tó esetében is csak egy 
etetőhely van. A halak megtanulják 
az etetés ritmusát és ha éhesek oda
úsznak az etetőhöz. Az izraeli halas
tavak nem nagyok. Mert ebben va
lószínűleg nem csak építés olcsósá
gának egyszeri előnye (ezzel a ke
zelés nehézségeinek folyamatos fenn
állása) játszotta a főszerepet, ha
nem a területhiány is. A sűrű né- 
pesítés megköveteli az etetőhelyek 
körül a víz lapátkerekes szellőzte
tését és az elektromos áram „jelen
létét”.

Amint már mondtam, Izraelben 
minden csepp víz drága, feleslege
sen nem folyik el a tóból semmi 
sem. Ha tenyészidőben csapolnak le 
tavat, annak vízét öntözésre hasz
nálják fel. Általában tökéletes a 
haltenyésztés és öntözés integrá
ciója.

A hagyományos halastavi halte
nyésztés úgy látszik, Izraelben is ki
futotta magát az évi 5—6 tonnás 
hektáronkénti terméssel. Az egy, 
másfél méter mély tavak ilyen klí
maviszonyok mellett aligha tudnak 
többet termelni. A nagyobb halas
tavakban is általánosan használják 
az etetőhelyekre felszerelt haleme
lő hálót, ami egy nagy modern táp- 
li. De erről majd később lesz szó.

A hagyományos halastavakat üze
meltető kibucban is van elektromos 
önetető, lapátkerekes vízszellőztető 
az önetetők mellett. Van elektro

13



mos vagy kézzel működtetett óriás 
halemelő és halválogató osztályo
zást lehetővé tevő berendezés. A 
száraz, őrölt csirketrágyát fúvóval 
(blower) szórják a töltésekről a tó 
felületére. A trágya mennyisége 50 
kg/ha/nap. Az etetés intenzív. A bio
massza 3—4%-ig is etetnek napon
ta. A takarmánykeverék 25%-os fe
hérjetartalmú. Az egyik 38 ha-os 
tófelülettel rendelkező kibuc 200 
tonna halat termel évente. Ez kb. 
5,3 tonna/ha/év.

Három más haltenyésztési rend
szert volt módomban még látni, 
megismerni:

1. Intenzív haltenyésztés víztároló 
tavakban.

2. Szuperintenzív haltenyésztés kör
beforgatott vizű, kis kerek tavak
ban.

3. Haltenyésztés ivóvíz-öntözővíz 
tároló tavakban, víztisztítás cél
jából.

Mondták, hogy van még halte
nyésztés szennyvíztisztító tavakban 
is, sajnos ilyet nem láttam.

1. Amint mondtam, a víz Izrael
ben valóságos kincs, amivel szigo
rúan gazdálkodni kell. A nyári for
róságban a párolgás okozza a leg
nagyobb veszteséget, hiszen a szi
várgás ellen hathatósan lehet vé
dekezni. A párolgás napi 2—3 cm 
is lehet. Ez óriási mennyiség. Egy 
méter vízoszlop 45—50 nap alatt el
szállhat a levegőbe. Víz tárolására 
ezért 7—10 méter mély tavakat épí
tenek. Ilyen mélység mellett a víz 
besűrűsödése még nem okoz ártal
mas sókoncentráció-növekedést. A 
sokkal intenzívebben párologtató ke
ményszárú és vízen úszó levelű nö
vényzet léte pedig kizárt. (Egy ná
das vagy súlymos vízfelület kb. , 
nyolcszor több vizet párologtat, mint 
a növényzetmentes tótükör.) Igaz. 
hogy a tároló építési költsége hat
ványozottan drágább. De ez elosz- 
lik a hosszú használati idő alatt és 
Izraelben nem rövid időperiódusok
ban gondolkodnak.

A Bet Shean völgyben 1000 ha 
halastóban 6000 tonna halat termel
nek. (Ez nettó hozamban kb. 4 ton- 
na/ha/évnek felel meg.) Itt is a szo
kásos négyesfogatot népesítik (ponty, 
tilapia, busa hibrid és tengeri pér). 
A ponyt 1 év alatt, a többi másfél 
év alatt lesz piaci hal. Ugyanitt a 
körzet víztárolóiban hektáronként 
10—15 tonnát biztosan termelnek. Ez 
bizonyság arra, hogy a halterme
lést nem csak a vízfelszín, hanem 
a víztömeg is nagymértékben befo
lyásolja. Lehet, hogy mély tároló
tavakban 4—5 m mélység alatt már 
alig van biológiai termelés, bár a víz 
igen átlátszó, csak mikroszkopikus 
állatok és növények állnak a fény 
útjába. A víztárolók vizét folyama
tosan használják fel a gyapot igen 
takarékos csepegtetős öntözésére. Ez 
az öntözési mód igen tiszta, üledék
mentes vizet kíván, ezért a gyapot
tábla szélén még külön szűrők tisz

títják az öntözőrendszer vizét. A na
gyobb víztározókhoz 20X20 m-es 
emelőhálós halászó rendszereket, és 
léhalászó haltároló betonépítménye
ket is kapcsolnak. Széles körben 
használják a halemelésre a mamut
szivattyút. De ugyanezt használják 
az oxigénszegény fenékvíz felszínre 
hozására, keverésére is. Ez a szi
vattyú kevés áramot fogyaszt és 
nagy hatásfokú. Ilyen keverőszivaty- 
tyúkat a tároló legmélyebb pontjai
ra és az etetők köré helyeznek el.

A víztárolóban az ivadékhalat 
úszó hálóketrecekben is nevelik a 
kellő najgyságúra. A víztárolókban 
a hálós halfogás a feltöltés ideje 
alatt aligha oldható meg. Az időkö
zi halritkítás céljából kellett k iép í
teni az óriás „táplit”. A háló köze
pébe erős zsinórból készült „zsák”- 
ot varrnak, ahová a kiemeléskor a 
zsákmány összecsúszik. Az eladható 
nagyságúak a piacra, a kisebbek 
visszakerülnek a válogatóasztalról a 
tóba. — Jól emlékszem a nagyvízi 
nyári halászattal, mi is ilyen jelen
tősen növeltök a bikali tavak ho
zamát 1962—63-ban. A folyamatos 
halellátás, a piac érdeke és a ter
melő érdeke is. Mihelyt a népesített 
hal egy része elérte az értékesíthe
tő súlyt, 2—3 hetenként ritkítják az 
állományt.

2. Mindenkit elkápráztatna a szu
perintenzív termelésű Tilápia-tenyé- 
szet, melyről Pétéri és én is írtam 
a Halászatban. Ez a termelés rend
kívül nagy fegyelmet és nagyon drá
ga infrastruktúrát igényel. Hiszen 
a vízszellőztetés, -forgatás, takar
mányozás mind folyamatos és auto
matikus. Folyamatosan mérik az 
oxigént és sókoncentrációt, hogy ha 
baj közeleg, időben tudjanak intéz
kedni. Az etetőtartályok és elosztó
csövek egy percre se lehetnek üre
sek. A termelés szigorú menetren
det követ. Egy-egy dolgozónak a ve
zető bemondása szerint napi 50—60 
USD-t kell termelni, hogy a jövedel
mezőség a kibuc-nak biztosítva le
gyen. Nem valószínű, hogy még egy 
közepesen fejlett trópusi ország is 
biztonságos jövedelmezőséggel tud
ná ezt a termelési rendszert bevezet
ni és folytatni. Érdekes volt az, hogy 
ebben a kibucban nem metiltestos- 
teronnal állították elő a hím tilápia- 
állományt, hanem a Sarotherodon 
nilocticus ikrások és Sarotherodon 
aureus tejesek keresztezésével. Ez a 
két közelálló faj állítólag igen ered
ményesen szaporodik és az utódok 
80—95%-ban hímek. Medencékben 
kialakított halsűrűség pedig 100— 
150 hal m3-énként, aligha enged meg 
szerelmi eltévelyedést az aránylag 
kevés számú ikrásnak. Ebben a me
dencében a halnak csak nőni sza
bad és csak ezzel kapcsolatos élet
funkciókra van lehetőség.

3. Sok hazai víztisztítással, vízhi
giéniával foglalkozó szakember meg
rökönyödését válthatná ki a harma
dik halhústermelési mód. Valójában 
nem a halhústermelés a lényeg, a 
halhús itt csak hasznos mellékter

mék. A halakat víztisztítás céljából 
népesítik a „nemzeti vízszolgáltató 
rendszer” 3 nagy víztároló tavába. 
A vizet a Genezáret tóból veszik ki. 
A tó vize nyáron tiszta, kevés plank
tont tartalmaz, télen sok az uralko
dó Peridinium wellshy és egyéb 
planktonszervezet. A tóból szivattyú
zott vízből a víztárolókba is jut nö
vényi tápanyag (nitrogénsók és fosz
fátok). Ezek az átlátszó tiszta víz
ben a csatornák falán moszatbevo- 
natot, alámerülő vízinövényzetet, fi- 
to- és zooplankton-fejlődést ered
ményeznek. A Peridiniumot clóro- 
zással teszik mozgásképtelenné. A 
fenékre hulló növénykéket a halak 
eszik meg. A tavakba Tilápiát, pon
tyot, fehér és pettyes busát, amurt 
helyeznek ki. Láttam még kis cip- 
rinidát (Migorex terrae santae) af
rikai harcsát (Clarias gariepinus), 
melyek őshonosak a Genezáret tó
ban. A befolyónál a tiszta vízben jól 
meg lehetett figyelni a nagy amu
rokat, pontyokat, amint az apró ha
lakat üldözték, nyilván éhesek vol
tak. A sűrű népesítéssel azt érik el, 
hogy minden emészthető anyag vé
gigmegy a halak emésztő rendsze
rén, a haltrágya is biztosan gazdá
ra talál egy kisebb halban vagy a 
szűrőhalak bélcsatornájában. A tá
rolótavakon napi több mint 1 mil
lió köbméter víz folyik át, aminek 
a tavak végére jutva planktonmen
tesnek kell lennie. Mivel a felszín
víz tartalmazza a legkevesebb plank
tont, ezért nagyon elmés építmény 
gondoskodik arról, hogy csak kb. 
5 cm vastagságú felszínvíz juthas
son a következő tározóba, ahonnan 
már zárt csőbe jut az ivó- és öntö
zővíz.

Még néhány szót a halszaporító 
helyekről. Minden nagyobb üzem, 
kibuc, maga termeli meg a szüksé
ges ivadékot, de innen látják el a 
kisebb gazdaságokat, magán halter
melőket is. Tekintettel Izrael „mé
reteire”, ez azt jelenti, hogy az iva
dékellátás meglehetősen osztott te
rületileg, így, ha valahol hiba csúsz
na az ivadéktermelésbe, a közeli ki
buc könnyedén kisegítheti a vidé
ket ivadékkal.

A Bet Shean völgyi halszaporító 
labor érdekessége az, hogy teljesen 
zárt recirkulációs vízzel látják el a 
keltetőt, mert félnek a betegségoko
zó ágensek behozatalától. A rend
szerben 2500 m3 víz kering. Az ár
talmas nitrittől és ammóniáktól üle- 
pítéssel kezdve — szellőztetéssel, 
szűréssel és biológiai segítőtársak 
(baktériumok, algák) bevetésével — 
szabadulnak meg. A vízzel való ta
karékosság arra a gondolatra inige- 
rel, hogy e téren nálunk is volna 
teendő. Fontos tulajdonsága az iz
raeli halszaporításnak, hogy csak 
igen ritka esetben enged ki a labor
ból táplálkozó hallárvát. Ezek to- 
vábbtenyésztése 10—20 napos korig 
laboratóriumi ellenőrzött körülmé
nyek között igen nagy erőssége a 
halszaporításnak.

Dr. Woynarovich Elek
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UTAT NYITOTT AZ „ADMIRAL 
MAKAROV”. 1988 októberében, 
másfél hétig a jég fogságában síny
lődött két szürke bálna, amelyeket 
az eszkimók időközben „Putu” és 
„Siku” névre kereszteltek. Mi is tör
tént? íme történetük dióhéjban: A 
szürke bálnák — melyeknek je
lenlegi állományát mintegy 20 000 
példányra becsülik — a nyári hó
napokat az Északi-sark világában 
töltik, ugyanis akkor ott jégmen
tes a tenger, másrészt temérdek a 
táplálók (főleg apró rákok). Érthető, 
hogy ezek a körülmények csalogató- 
lag hatnak a robusztus, sok tonnás 
állatokra. Mielőtt a tél beköszönte- 
ne, rendszerint október elején, a 
szürke bálnák csapatokba verődve, 
délre — leginkább Kalifornia irá
nyába — vonulnak. Ez évben is így 
történt. Három bálna — a fent em
lített kettő és egy harmadik, „Ka- 
nik” — megkésett, és mire „észbe 
kaptak”, már jéggyűrű vette őket 
körül, melynek öleléséből képtele
nek voltak szabadulni. Aggasztó 
helyzetükre felfigyeltek a helybeli 
eszkimók és rögvest mentésükre si
ettek: lékeket vágtak, hogy a fel
színre emelkedhessenek levegőért 
— lévén, hogy tüdős állatok. Má
sok a természetvédőket riasztották. 
Éjjel-nappal folyt a munka, hogy 
az időközben 1/2 méteresre hízott 
jégpáncélt legalább néhány négy
zetméteren nyitva tartsák — a lég
vételek miatt. Időközben — az ame
rikai kormány kérésére — megér
kezett az „Admiral Makarov” szov
jet jégtörő hajó is, mely könnyű
szerrel utat nyitott a tenger felszí
nén képződött jégmezőben. Óriási 
ováció fogadta a bálnák megmentő- 
it. Az állatok — „Kanik” kivételé
vel, ő sajnos képtelen volt kitar
tani és időközben elpusztult — 
nem sokkal később kiúsztak a nyílt, 
jégmentes óceánra és megkezdték 
délre való vonulásukat. A teljes 
mentési akció mintegy 1 1/2 millió 
dollárjába került az amerikai adófi
zetőknek. Mégis megérte — vallják 
—. mert példát mutatott a világ
nak a nemzetközi összefogásból, a 
helves természetvédelemből. TASZSZ 
(1988) 10. 28.

HA OLVAD A HÓ — PUSZTUL
NAK A LAZACOK. Skandináv hal
biológusok megállapították, hogy a 
tavaszi hó- és jégolvadások idején, 
valós veszély fenyegeti a lazacokat

és más halfajokat. Miért? Azért, 
mert a hó- és jégfelületeken fel
gyülemlő kénessav, kénsav becsu
rog a felszíni vizekbe, a lazacok és 
pisztrángok által benépesült pata
kokba. Az említett savak a vizek
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kémhatását a savas irányba (pH 5— 
6 érték felé) „tolják” — s ez az ér
ték már elviselhetetlen a víz tisz
taságára oly kényes halak számá
ra. Angol vegyészek a Déli-sarkon 
végzett vegyelemzéseikkel megál
lapították. hogy kénessav, ül. kén
sav csak a jégpáncél felső rétegei
ben található, vagyis csak azon a 
részeken, amelyek az utóbbi évtize
dekben keletkeztek. E savak az 
óriási ipartelepek füstgázaiból szár
maznak — amelyek a szelek szár
nyán, több száz, sőt több ezer kilo
méterre is eljuthatnak —, pl. az 
Antarktisz tisztának vélt területeire 
is, nem beszélve Skandináviáról, 
ami szinte csak „karnyújtásnyira 
van” a brit, a német óriási iparte
lepektől . . .  LONDON PRESS SER
VICE (1988/9).

EGYSZER, DE AKKOR KIADÓ
SÁN! Évente legfeljebb csak egy 
alkalommal táplálkoznak, szívnak 
vért az orvosi piócák. Egy most 
közzétett hír szerint, a vízben élő, 
fekete férgek 2 gramm súlyúak és 
egy-egy vérszívás alkalmával 8 (!) 
gramm mennyiségű táplálékot vesz

nek magukhoz, vagyis testsúlyuk
nak a négyszeresét. Ez a nagymeny- 
nyiségű vér számottevően megter
heli víz- és sóháztartásukat. Éppen 
ezért, már néhány órával a vérszí
vás után, a felvett táplálék víz- és 
sótartalmának mintegy 60%-át ki
bocsátják magukból. Az egyéb táp
anyagok megemésztése mindig az 
elkövetkező hónapokra vár. DAS 
TIER (1988) N° 10.

20 ÉV MÚLVA ELTŰNIK? A Szov
jetunióban lévő Aral-tó évről évre 
zsugorodik. Ezt bizonyítja az a 
tény is, hogy az óriástó partja ma 
15—65 km-re beljebb van, mint 
korábban volt. Az, hogy ennyire

csökken a vízszint, nem a véletlen 
műve! Ugyanis a tavat tápláló fo
lyók vizének többségét öntözésre 
használják a környéken, s így alig 
jut valami az Araiba. Szakértők vé
leménye szerint, amennyiben a kö
zeljövőben nem hajtanak végre va
lami drasztikus változást, úgy 2100- 
ban az Arai-tónak már csak em
léke lesz. . .  DAS TIER (1988) N° 10.

IZRAELI ALLIGÁTOROK. A kö
zel-keleti országban, a „Hammat 
Gader” farmon — nem messze a

Generazethi-tótól — alligátorokat 
tenyésztenek. A speciális rendelte
tésű gazdaságban ma már több 
mint 600 páncélos hüllő él és sza
porodik. Az alligátorok többségét 
azoknak az országoknak szaporít
ják, ahol az állomány az utóbbi 
időben megcsappant és most mes
terséges úton kívánják pótolni a 
veszteséget. Főleg mississippi-alli
gátorokról van szó, melyek időről 
időre visszakerülnek az Egyesült 
Államokba. DAS TIER (1988) N° 10.

PUSZTULÁSUKAT EGY VÍRUS 
OKOZTA. 1988 tavaszán és nyarán 
több ezer borjúfóka pusztult el az 
Északi- és a Balti-tenger térségé
ben. A fókavészt a kutyák egyik 
legveszélyesebb betegségéhez — a 
szopornyicához — hasonló kóroko
zó, az ún. CDV jelű vírus okozta. 
NEW SCIENTIST (1988) 09. 08.

MIT ESZNEK A CSEREPES-TEK- 
NÖSÖK? A Karib-tengerben is ho
nos cserepes-teknősök főleg sziva
csokat, tengeri sünöket és moszato- 
kat esznek. Egy most befejeződött 
vizsgálat szerint, ezek a 80—100 
kilósra megnövő hüllők leginkább, 
pontosabban 95%-os arányban szi
vacsokat esznek. Méghozzá olyano
kat, amelyek tűhegyes és üvegsze- 
rűen kemény tüskékkel vannak el
látva, másrészt méreganyagokat is
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tartalmaznak. Sem a hegyes tüskék, 
sem a méreganyagok nem hatnak 
károsítólag ezekre az állatokra.



számol be

sajtó?

Az által, hogy a szivacsok állomá
nyát rendszeresen gyérítik, időről 
időre megszabadítják a korallzáto
nyokat ezektől az állatoktól és így 
más fajoknak biztosítanak életteret, 
így a biológiai egyensúly fenntartá
sában jelentős szerepük van a csere
pes teknősöknek. DAS TIER (1988) 
No. 11.

ŐSZI HALÁRAK. 1988. október 27- 
én, Düsseldorf belvárosában, az
alábbi kiskereskedelmi árakon kí
nálták a halakat: az élő ponty 14,5,

az élő compó 14; az élő pisztráng 
17,5; a friss harcsa vagy csuka 34,5; 
a friss süllő 37; a friss lazac 49,5; 
a friss angolna 48; a füstölt angol
na 80 márka volt kilónként. Az 
orosz kaviárt kilónként 2000 márká
ért kínálták.

IRAN LEGNAGYOBB TAVA. M. 
R. Ahmadi és Gh. Wossughi tanul
mányában bemutatja Irán legna
gyobb állóvizét, a Hamun-ta
vat, mely közel esik Afganisz
tánhoz. Az 1—5 m mély állóvíz

ben 8 halfaj (Schizothorax pelzami,
S. intermedius, Schizocypris brucei, 
Garra rossicus, Cyprinus carpio, Ca- 
rassius aurauts, Ctenopharyngodon 
idella, Hypophthalmichathys molit
rix) van jelen. Évente 1—3 millió 
ivadékot helyeznek a tóba. Az újon
nan betelpítettek — mint az amur 
és a fehér busa — számottevő táp
lálékkonkurensei a helyi fajoknak.

Mivel a helyi lakosság az őshonos 
fajokat jobban kedveli, éppen ezért 
az új fajokat fokozatosan „leépítik” 
a Hamun-tóban. ÖSTERREICHS 
FISCHEREI (1988) N° 10.

OSZTRÁK ZSÁKMÁNY. Nyugati 
szomszédaink a Bodeni-tóból — az 
elmúlt 10 évben — évente és átla
gosan 249 000 kiló halat zsákmá
nyoltak a svájci és a német haliá
szok mellett. Az osztrákok zsákmá
nyában legnagyobb számban (115 000 
kg) a sügérek voltak, utánuk kö
vetkeztek a különféle „fehérhalak” 
(41 000 kg), a marénák (34 000 kg), 
a dévérkeszegek (27 000 kg) és egyéb 
fajok. ÖSTERREICHS FISCHEREI 
(1988) N° 10.

TALAJFÜTÉS. A német BIO-PLAST 
Erkrath cég forgalomba hozott egy 
teljesen új rendszerű akváriumfű
tőt. A fűtőtest — vízhatlan kábelek 
segítségével — a talajt melegíti, így 
az egész medencét azonos mérték
ben temperálja, ára 32,50 márka.

A VILÁG ÉDESVÍZI HALAI. Gün
ther Sterba professzortól megjelent 
a „Világ édesvízi halai” c. mű (ere
deti címe: SÜSSWASSERFRISCHE 
DER WEILT). A 915 oldalas könyv
ben közel 2000 halfaj szerepel, 1130 
színes, 295 fekete-fehér képpel, to
vábbá 526 ábrával. A stuttgarti 
Eugen Ulmer Verlag által forgal
mazott mű 128 márkába kerül.

AZONNAL GYÓGYÍT! Az újonnan 
gyártott „AQUAFURAN” (nifurpi- 
rinol-tartalommal) már néhány per
cen belül elpusztítja a halak bak
tériumos betegségeit — legyenek 
azok külső avagy belső élősködők. 
Az új „AQUAFURAN” hétszer ha
tékonyabb, mint a jól ismert anti
biotikum — a tetrarvdlin. Gyártja 
az AQUARIUM MÜNSTER (—4404 
Telgte).

A DELTA HALAI. A Duna-delta 
román része 4300 km2 és mintegy

100 halfaj található ezen a vízterü
leten. A statisztikai adatok szerint, 
a román belvízi halászatnak több 
mint 50%-a erről a vízterületről 
származik. DEUTSCHER ANGEL
SPORT (1988) N° 8.

TOKOT FOGOTT. Gennaro Tirico 
— Firenze mellett — egy 11 kilós 
tokot fogott. A zsákmány szenzációt 
keltett Olaszország-szerte, ugyanis 
ezek a vértes-porcos halak valódi 
ritkaságnak számítanak olaszföl- 
dön. FISCH UND FANG (1988) N° 9.

A KETRECEK SIKERE. Két éve 
alkalmazzák a Peking melletti hal
gazdaságokban a ketreces tartási 
módszert. Enenk segítségével a 
hektáronkénti hozamot sikerült 
megsokszorozni és most már éven
te, hektáronként átlagosan. 38 ton
na (!) az eredmény. Zhejiang tér
ségben még jobb termelési sikert 
értek el — az angolnák nevelésénél. 
Egy-egy hektáron 90 tonna (!) an
golnát sikerült nevelni. FISH FAR
MING INTERNATIONAL (1988) 
Vol. 15. N° 9.

JORDÁNIA ÉRDEKLŐDIK A HAL 
IRÁNT. A közel-keleti királyságban 
meglehetősen alacsony a halfogyasz
tás. Az éves fejadag mindössze 2,6

kiló — ami jóval elmarad a világ 
fejadagtól, mely 12 kilóra tehető! 
Jordániában most azt tervezik, hogy 
a közeljövőben a halgazdaságok 
számát növelni fogják. A jordán 
szakemberek különösen nagy lehe
tőséget látnak a ketreces haltartás
ban, amelyeket az öntözőcsatornák- 
ban helyeznének el. FISH FAR
MING INTERNATIONAL (1988) 
Vol. 15. N° 8.

VILÁGKIÁLLÍTÁS. 1989. június 6. 
és 10. között, a koppenhágai „Bella 
Centre-ben” tartják a legközelebbi 
halászati világkiállítást ( =  WORLD 
FISHING EXHIBITION). A nagy
szabású seregszemlén nemcsak ha
lakat, halászati eszközöket, hanem 
különféle haltápokat is bemutatnak.

PISZTRÁNGOK VIGYÁZNAK A 
FOLYÓKRA. Angliában ún. dina
mikus haltesztek valóságos láncola
tával, folyamatosan ellenőrzik a fo
lyók és vízcsatornák mindenkori ál
lapotát. Az ellenőrző pontokon — 
átfolyás rendszerű akváriumokban 
— átlagosan 15 centis pisztrángok 
vannak, s ha ezek rendellenessé
get, vízszennyezést észlelnek, úgy 
a komputerrel összekötött beren
dezés késlekedés nélkül riaszt. Ez
zel egyidőben, a vízügyi hatóságok 
azonnal tudomást szereznek arról, 
hogy hol van a szennyezés? FISH 
FARMING INTERNATIONAL (1988) 
Vol. N° 8.

AMERIKAI ELEFÁNTCSONTPAR
TON. Amerikai támogatással egy 
modern tógazdaságot létesítettek a 
nyugat-afrikai országban. A terv 
szerint a gazdaságban évente 22 000 
tonna halat termelnek majd. FISH  
FARMING INTERNATIONAL (1988) 
Vol. 15. N° 8.

Dr. Pénzes Bethen
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A stressz jelentősége 
a haltenyésztésben

A halaik poikiloterm (hidegvérű) 
vízi élőlények. Ebből az egyáltalán 
nem új megállapításból egy sor 
olyan tény is [következik, melyek
nek általában nem tulajdonítunk 
kellő jelentőséget. A legfontosabb ta
lán az, hogy a halak olyan szoros 
kapcsolatban élnek környezetük al
kotóelemeivel, melyre nincs példa 
a szárazföldi melegvérű állatok kö
zött. Egy, az Anderson (1974) álltai 
közölt ábra jól szemlélteti a hal, a 
környezet és a potenciális kóroko
zó közötti érzékeny egyensúlyt (1. 
ábra). Ha a háromszög egyik sarká
ra erőt fejtünk ki, az hatással lesz 
a másik két sarokra is. Példáként 
említhetjük a környezet hőmérsék
letének emelkedését, mely kedvező 
néhány kórokozónak és ellenkező
leg, kedvezőtlen a hallak szempont
jából.

A hal-kórokozó-környezet kapcso
lat rendszerben a meghatározó sze
rep a  vízinövényzet változásai által 
kiváltott, ún. környezeti stresszé. 
Snieszko (1974) ezt egy ábrával és 
egy képlettel fejezte ki. A Snieszko- 
körök szemléletesen mutatják, hogy 
a halak betegségeinek kialakulásá
hoz minimálisan három előfeltétel 
egyidejű jelenlétére van szükség (2. 
ábra). Az említett képletben Sniesz
ko a környezeti stressz (Sk) négy
zetre emelésével arra is rámutat, 
hogy ennek >a feltételnek van elsőd
leges és meghatározó szerepe:

B — G +  P +  SK2

ahol:
B — betegség;
G — gazdaszervezet;
P — patogén;

Sk — környezeti stressz.

A halak kórokozóiról ismert, hogy 
nagy részük fakultatív patogén, azaz 
leegyszerűsítve: majdnem mindig
jelen vannak a hal környezetében, 
a gazdaszervezet megbetegítésére 
azonban csak meghatározott körül
mények között képesek.

A STRESSZ MEGHATÁROZÁSA

A stresszelmélet megalapozója, Se- 
lye János szerint a stressz azon fi
ziológiai válaszok összessége, me
lyekkel egy élőlény megpróbálja nor
mális anyagcseréjét (homeosztázisát) 
fenntartani, vagy újra létrehozni egy 
fizikai, vagy kémiai behatással 
szemben (Selye, 1950). A stressz ha
tására bekövetkező változások egé
sze — a stressz tünetcsoportja — a 
generális adaptációs szindrómában 
(G. A. S.) foglalható össze. Ez há
rom fokozaton át bontakozik ki: 1.

alarm (vész-) reakció; 2. a reziszten
cia (ellenállás) és 3. a kimerülés ál
lapota (3. ábra).

Közbevetőleg kell szólni néhány 
szót a terminológiáról, hiszen Sellye 
professzor széles körben elfogadott 
eredeti műveiben a stresszor szót 
az alkalmazott ingerre használta, 
míg a kiváltott választ stressznek 
nevezte (Selye, 1946; 1956). Az azóta 
eltelt időben — bár egységles termi
nológia nem alakult ki —, az az ál
láspont vált jellemzővé, mely a kül
ső, vagy belső ingert stressznek, a 
kiváltott reakciók összességét pedig 
stresszválasznak (stressz hatásoknak) 
nevezi (Pickering, 1981). Jelen köz
leményünkben mi is ez utóbbi vál
tozatot használjuk.

A stresszelmélet ma már figye
lembe veszi azt is, hogy a stressz 
a populáció, vagy az ökoszisztéma 
szintjén is megjelenhet és a stresszt 
úgy határozza meg, mint bármely 
környezeti változás, vagy kénysze
rítés, amely kiterjeszti a homeoszta- 
tikus, vagy stabilizáló folyamatokat 
azok normális határain túl, a bioló
giai szervezettség bármely szintjén 
(Esch és Hazen, 1978).

A HALAK STRESSZVÁLASZA

Jelen munkánkban csak a stressz 
egyedi szinten megvalósuló hatásai
val foglalkozunk, amely szinten a 
halak homeosztatikus ellenőrző rend
szerét a vízikörnyezet normális ter
helése éri állandóan. Erre rárakod 
hatnak a természetes, vagy antropo- 
gén eredetű kedvezőtlen környezeti 
tényezők hatásai. A természetes vál
tozások példái lehetnek a kedvezőt
len hőmérsékletek, gyors hőmérsék- 
Let-változások, hypoxia, vízszennye
zések alacsony koncentrációi, sza
bad ammónia, nitrit, szén-dioxid 
stb. Az emberi tevékenység okozta 
változások példái magukba foglalják 
a túlnépesítést, a  handllinget, a  mes
terséges szaporítást, a lehalászást, 
a haltenyésztésben alkalmazott kü
lönböző vegyszereket stb.

Arra vonatkozóan, hogy a stressz
hatások nyomán kialakul-e GAS a 
halakban, nincs teljes összhang az 
irodalomban, az azonban széles kör
ben elfogadott, hogy az élettani el
változások összességével jellemezhe
tő stresszválasz egészében nézve ha
sonlónak tűnik a legkülönbözőbb 
stresszoroknál (Wedemever és Mc- 
Leay. 1981). Peters (1979) vélemé
nye szerint a halak stresszválasza 
sok vonatkozásban azonos a maga
sabb rendű gerincesekben előfordu
ló stresszválasszal. Az élettani, ma
gatartásbeli és genetikai élváltozá-

K Ö R N Y E Z E T

POTENCIÁLIS__ _________^ G A Z D A 
KÓROKOZÓ «-------------------  SZERVEZET

1. ábra. Érzékeny egyensúly létezik a 
hal. a környezet és a potenciális kóroko

zók között (Anderson, 1974)

2. ábra. A „Snieszko-féle körök»». A ha
lak betegségeinek kialakulásához mini
málisan három „előfeltétel»» egyidejű je
lenlétére van szükség (Snieszko. 1974)

3. ábra. A generális adaptációs szindró
ma szakaszai, egy adott élettani mutató 
változásain keresztül (Selye, 1974): A — 
az alarm (vész-) reakció; B — a rezisz
tencia (ellenállás) szakasza; C — a ki

merülés állapota

sok láncolatát, mely akkor fordul 
elő a halaikban, miközben „fent pró
bálják tartani magukat” a hosszú 
tartamú „stresszteli” környezeti vál
tozások ailatt, Mazeaud és Mazeaud 
(1977); Peters (1979) és Wedemeyer 
és McLeay (1981) munkái alapján 
foglaljuk össze.

A külső, vagy belső környezetből 
érkező inger (stressz) hatására el
sődleges, másodlagos és hamladla- 
gos stresszválasz különíthető el.
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MÁSODLAGOS
HATÁSOK

INGER
külső vagy belső

I

ELSŐDLEGES
HATÁSOK

HARMADLAGOS
HATÁSOK

4. ábra. A halak stresszválasza (Mazeaud. 1977 alapján, továbbfejlesztve)

Elsődleges stresszválasz
Az egész szervezet szintjén meg

jelenő neurohormonális változások 
(4. ábra).

1. Az agy hipotalamikus részében 
egy ún. kortikotropin felszabadító 
faktor (corticotropin releasing fac
tor — CRF) termelődik.

2. A CRF hatására az adenokipo- 
fízisben adrenokortikotrop hormon 
(ACTH) szabadul fel.

3. Kortikoszteroidok kiválasztódá
sa a mellékvesében.

4. Katecholaminok termelődése a 
kromaffin sejtékben.

Másodlagos stresszválaisz
A neurohormonális stimuláilás 

perifériás szinten, megjelenő követ
kezményei.

1. Vérkémiai és hematológiai vál
tozások, mint pl. hiperglikémia, hi- 
perlaktémia, hipoklorémia, leukopé- 
nia és csőikként véralvadási idő.

2. Szöveti elváltozások, a máj gli
kogén és a mellékvese C-vitamin ki
merülése.

3. Anyagcsere-változások, példáiul 
a negatív nitrogén-egyensúly és az 
oxigén-kimerülés.

4. Immunszpresszió.
5. Vizeletkiváiiasztás, a vér elekt

rolitvesztesége.

Harmadlagos stresszválasz
1. Csökkent növekedés és szaporo

dási eredményesség.
2. Csökkenő rezisztencia, megnö

vekedett betegséggyakoriság (fertő
ző és nem fertőző).

3. Extrém esetben megnövekedett 
mortalitás.

Tehát a halak ellenállóképessége 
a környezeti változásokkal szemben 
legalábbis részben attól függ, hogy 
egyedileg mennyire képesek stabili
záló folyamataikat a szükséges élet
tani, vagy magatartásbeli adaptáció 
eléréséire összpontosítani.

Az olyan stressz, mely a hal al
kalmazkodási képességét meghaladó 
szabályozást igényel, végső fokon 
halálos lesz; közvetlenül, vagy köz
vetve, mint egy másodlagos folya
mat, ípéldául betegség eredménye
ként. A stresszválasz élettanának, il
letve a környezeti változások azon 
szintjének megértése, amelyhez a 
halak még alkalmazkodni tudnak 
ezen élettani mechanizmusokon ke
resztül, különösen fontos amikor a 
természetes környezet megváltozásá
val kapcsolatban (beleértve a szeny- 
nyeződések kibocsátását is) a vízi
környezet változásainak maximáli
san megengedhető határértékeiről 
van szó. Bár a halak, homeosztati- 
kus képességeik következtében, 
gyakran túlélhetnek stresszállapo- 
tokat bizonyos ideig, ez nem lehet 
ürügy arra, hogy megengedjük ha
tárértékek .létrejöttét a vízikörnve- 
zetben. Ellenkezőleg, ezeket a ké

pességeket kell felhasználnunk olyan 
prioritások és tolerancia-határérté
kek megállapítására, melyek védik a 
halak egészségét és minőségét.

(A cikkhez tartozó irodalomjegyzé
ket a szerzők kérésre megküldik.)

Jeney Zsigmond 
Jeney Galina

Könyvújdonság
Az Akadémiai Kiadó 1988. végén 

jelentette meg a „Magyarország ha
lai — biológiájuk és hasznosításuk” 
c. monográfiát, amely a magyar 
halfauna ezidáig legrészletesebb is
mertetése. A feldolgozás újszerűsé
ge, hogy a biológiai ismereteket a 
szerző a fajok védelmének és gaz
dasági hasznosításának tükrében, 
azoknak mintegy alárendelve tár
gyalja. A legfontosabb halfajokat 
61 színes ábra mutatja be, a 78 fe
kete-fehér ábra a ritkább halfajok
kal és a különböző halfajok egyed
fejlődésének szakaszaival ismertet 
meg.

A reprezentatív kiadvány egy
aránt számíthat a halászati szakem
berek, halászok, horgászok, akvaris
ták és biológusok érdeklődésére. (A 
részletes ismertetésire lapunk hasáb- 
jain még visszatérünk.)

P IN T É R  K Á R O L Y

MAGYARORSZÁG
HALAI

AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST
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Elöregedett halastavak hasznosítása 

h a l - lúd kombinációval

Kutatási tevékenységünkről ko
rábban megjelent cikkben (Halászat, 
1988/1. szám) részletesebben számol
tam be arról, hölgy a dunántúli ha
lastavak műszaki és biológiai álla
pota — mint ahogy azt a közölt 
számadatok egyértelműen igazolták 
— egyre növekvő mértékben rom
lik. Beszámoltunk korábbi cikkünk
ben arról, hogy az ATEK Állatte
nyésztési Karán folyó kutatási prog
ramban olyan technológiák kidolgo
zásán munkálkodunk, amelyek a 
biológiai potenciál további romlását 
megállítanák, illetve javítanák.

A jelenlegi helyzetet illusztráló 
számadatok (vízügyi adatok):

Vízjogi üzemeltetési enge
déllyel rendelkező halastó
terület (Baranya, Somogy,
Tolna megyei):
Vízinövénnyel erősen 
borított:
Műszakilag kifogásolt:
Műszaki okok miatt üzemen 
kívül: 120 ha
Sürgős beavatkozásra szorul: 250 ha

A leromlott műszaki állapotú, gyé
kénnyel, sással benőtt halastavak 
egyik, a haltermelést akadályozó té
nyezője — éppen a benőttségükből 
fakadó — az élettér beszűkülése.

5126 ha

1140 ha 
316 ha

A vízi élettér csökkenéséhez a ví
zinövények, felméréseink szerint, a 
következő arányban járulnak hozzá:

Thypha
Carex
Ceratophyllum
Myriophyllum

7,8—12,6% 
11,5—24,5% 
8 ,4 -10 ,4%  
3 ,1 -  4,7%

A benőtt, részben üzemen kívül 
helyezett vagy igen alacsony szin
ten termelő halastavak gazdaságos 
hasznosítási lehetőségének keresése 
során első lépcső az ivadéktermelés 
lehetne. Az ivadéktermelést indo
kolná a viszonylag kisebb élettér
igény, illetve a természetes ívóhe
lyek adottsága ezeken a területeken.

Közismert tény viszont, hogy hal
termelési technológiánkban éppen 
az ivadék biztonságos előállítása 
igényli a jó természetes hozamú ta
vakat, mely igénypontnak az eutro- 
fizálódás előrehaladott állapotában 
lévő tavak nem tudnak megfelel
ni.

A vizsgált területeken és a kísér
leti területeken végzett felmérése
inkben az alacsony haltermelő ké
pesség okát — sok egyéb befolyá
soló tényező mellett — alapvetően 
két okban láttuk.

Egyrészt az évente megtermelődő 
óriási biomassza, mely kb. 15—65 
t/ha nedves tömeget jelent, a vege
tációs időszak végén elszárad és a 
vízbe vagy tótalajba kerül. A le
bontás jórészt anaerob közegben 
zajlik télen, kora tavasszal, amikor 
a lebontott szervesanyagok nem kap
csolódnak be a tápláléklánc halat 
termő szervesanyag forgalmába. A 
partikulált organikus és anorgani
kus részecskék egyaránt szedimen- 
tálódnak, a gyékénytövek által is 
gyorsítottan az iszaprétegben. Az 
ilyen módon, a folyamat végén lét
rejövő anaerob bomlási végtermé
kek aztán a vegetációs időszakban 
(de azon kívül is) a haltermelés lé
nyeges visszaszorítói lesznek.

A vizsgált kontroll tavaknál mért 
vízkémiai paraméterek az alábbiak 
voltak:

KOIg.Mii
pH
0 2 (oldott)

9,2 —46,5 mg/dm3 NH*—N—0,03—0,43 m/1
6,05— 9,1 H,S—0,05—0,63 m/1
1,8 —12,5 mg/1

A másik alapvető okot abban lát
juk, hogy a baktérium-fitozooplank- 
ton táplálék lépcsők optimális ará
nyának alakulását egyértelműen hát
ráltatja az a körülmény, hogy a tó 
vizében meglévő vagy bevitt táp

anyagokat szinte azonnal felszip
pantja a nagytömegű makrovegetá- 
ció. (így pl. a bevitt N, P dózisok 
a heti gyakorisággal végzek vizsgá
latoknál sem anorganikus állapot
ban, sem a formált szervesanyag

ban — a makrofiton kivételével — 
nem voltak kimérhetők.) A vizsgált 
tavakon a gazdaságok által hagyo
mányos módszerrel számított termé
szetes hozam mínusz 256—120 kg/ha 
értéket mutatott. Saját területen 
végzett kísérleteinknél a kontroli- 
tavak estében természetes hozamot 
megállapítani gyakorlatilag nem tud
tunk. Bár a zooplankton mennyisé
ge évközben 0,1—0,5 ml/100 1 érté
kek között mozgott, az évi lehalá
szás alapján számított relatív takar
mányegyüttható 6,42 volt.

Az elmondottakból adódott, hogy 
az első évi felmérő munka alapján 
a makrovegetáció visszaszorítását 
kellett elsődleges feladatnak megje
lölni, még akkor is, ha a felméré
sek által az is beigazolódott, hogy 
a gyékényen és a sáson megtelepe
dő bioszeszton az ivadék kedvelt 
táplálékát szolgálja.

Az adatok birtokában az is nyil
vánvalóvá vált, hogy a hasznosítás 
fokának emelése érdekében az iva
déktermelés ilyen körülmények kö
zött nem hozta a kívánt eredményt. 
Ezért a hagyományos népesítési szer
kezet jelentős módosításával a ki
helyezett halállományban az amur 
szerepének lényeges mértékű növelé
sével próbálkoztunk.

Kutatási programunkban ez idáig 
a következő népesítési szerkezetek 
eredményeit kísértük figyelemmel a 
halastavi körülmények között:

P2 1 000 db/104 m3 200 kg/104 m3 
A2 250 db/104 m3 200 kg/104 m3 
Pi 15 000 db/104 m3 300 kg/104 m3
Ai 2 000 db/104 m3 50 kg/104 m3
Pe 150 000 db/104 m3 
A, 2 000 db/104 m3 50 kg/104 m3

Modell- és laboratóriumi körülmé
nyek között vizsgáltuk az amur táp
lálkozását és tömeggyarapodását mo
no- és (ponttyal) dikultúrában. Az 
eredményeket részletekbe menő 
elemzés nélkül a következőkben le
het összefoglalni:

1. Az amur táplálékfelvétele a hő- 
mérséklet által erősen befolyá
solt:
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Vízhőmérséklet
°C

Fogyasztás labor- és modellkörülmények 
között a testtömeg %-ában

Typha Lemna Ceratophyl- Potamoge-
lum ton

15—18 2— 3 2— 6 2— 4 2— 3
18—23 5— 8 5—15 5—10 5— 7

23 fölött 10—15 10—20 10—17 7—10

Max. Kitisztít
Növényfaj prod. sz. ható te

a. t/ha rület, ha

Typha letifolia 5 —18,5 0,9—1,6
Myriophyllum 1,7— 2,4 4,5—7,5
Ceratophyllum 4,4— 5,8 2,4—3,8

2. Az általunk kidolgozott eljárás, 
mely a halastavi ökológiai tényezők 
feltételrendszerének megfelelően ala
kítja, a lúd- és haltermelés techno
lógiáját nem rontja, sőt, egyes vo
natkozásaiban határozottan javít
ja a vízminőséget:

2. Halastavi körülmények között 
a legnagyobb abudanciát adó Typha 
fogyasztásával gyakorlatilag május 
végéig lehet számolni. Ezután a haj
tás a víz felszíne fölé emelkedik, a 
szám megerősödik, nyersrosttartal- 
ma esetenként a szárazanyagra ve
títve eléri a 22—23%-ot.

3. Az amur részarányának növelé
se a kinépesítésben a legjobb ese
tekben 120—150 kg közötti hozam- 
növekedést jelentett ha-ra vetítve, 
amennyiben elfogadjuk azt a felté
telezést, hogy kihelyezése nem a 
pontyhozam rovására történt.

(Sajnos, próbahalászati adataink 
ennek a feltételezésnek némileg el
lentmondanak, mert a próbafogások 
63%-ában takarmányon fogtunk 
amurt. Az igaz, hogy az amur rész
aránya a pontyhoz viszonyítottan el
enyésző, mindössze 3,5% volt, vi
szont a fogott egyedek béltartalmá
ban talált takarmány a testtömeg 
4—12%-ig változott.)

4. Az amur által elfogyasztott 
makrovegetáció a letisztított terület 
nagyobb részén a következő évben 
újratermelődött, tehát a kezelés 
perspektivikusan sem ígért jelentő
sebb termelésnövelési lehetőséget.

összefoglalva: az amurral történő 
halas hasznosítás önállóan nem tud
ja megoldani sem a vízinövényekkel 
benőtt halastavak haltermelésre tör
ténő reaktivizálását, sem a vízi élet
tér visszanyerését.

Kísérleteink további szakaszában 
ezért a vízinövényzet visszaszorítá
sára, s egyben hasznosítására — mint 
azt (Halászat, 1987/4.) már említ- 
tettem — egy speciális lúd-hal tartá
si technológia kidolgozásával pró
bálkoztunk.

A technológia kidolgozása során 
vizsgáltuk:
— a kitelepíthető lúdállomány nagy

ságát a tóvíz minőségének függ
vényében,

— a kitelepítendő lúdállomány nagy
ságát a makrovegetáció faji ösz- 
szetételének és abudanciájának 
függvényében,

— a lúdtartás mellett alkalmazható, 
illetve javasolható haltermelési 
technológiát.

Eredményeink:
1. A lúd a vízinövényzet haszno

sítására kiválóan alkalmas. Méré
seink szerint 1000 lúd 120 nap alatt 
a vizsgált fajokból az alábbi terüle
tek kitisztítására képes:

Növényzettel benőtt, tipikus völgyzárógátas halastó

Szigetet alkotó növényzet egy dél-somogyi halastavon
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Mért adatok Kontroll tó Telepítés (86) Telepítés (87)

mintavételek: n — 2 n =  3 n — 3
pH (1986) 8,07 8,01 7,94
pH (1987) 6,96 7,02 7,19
pH min. 6,05 6,32 6,47

vezetőképesség (1986) 
uS 670,2 607,98 389,56

vezetőképesség (1987) 
uS 660,2 627,75 603,67
NH4—N3 (1986) 
mg/dm3 0,15 0,16 0,17 I
NH4—N3 (1987) 
mg/dm3 0,13 0,08 0,07
KOIsMn (1986) 25,36 13,79 14,12 j
KOIsMn (1987) 12,81 16,22 14,11

Ludak a tóparton és a gyékény között

Lúdállomány a kaposvári Állattenyésztési Kar kísérleti halastaván

3. Módszerünk által a vízinövény
biomassza 45—50%-a az aktív vege- 
tációs időszakban kerül vissza a 
szervesanyag forgalmi körbe, amikor 
a szaprofita szervezetek szintjén fe
hérje irányba transzformálódik, 
ugyanakkor az ökoszisztéma biocö- 
notikai egyensúlyát javítja.

4. A vegetációs időszakban folya
matosan végzett biotranszformáció 
által megteremtett egyenletes táp
anyag-ellátottság, a vízi ökosziszté
ma szinte valamennyi tápláléklép

csőjének szintje biztosítja a szaporo
dás ökológiai feltételét.

Végeredményként a haltáplálék- 
szervezetek lényeges felszaporodását 
állapíthatjuk meg, mely végső so
ron a természetes halhozam növe
kedését okozza.

A  lúd-hal biotranszformáció tro- 
fikus szintekre gyakorolt hatását 
modell- és halastavi kísérleteink 
1986—1987-es évekbeli átlagolt ada
taival mutatjuk be:

(Pintér Károly felvételei)

A nettó eredménynövekedés fen
ti számadatokkal, üzemi méretű (10 
ha) kísérleteink adatai alapján kb. 
320 000 Ft.

A kutatási program eddigi ered
ményeit összefoglalva megállapítha
tó, hogy a hagyományos halterme
lési technológiában csőként termő- 
képességűnek bizonyuló halastavak 
biológiai reaktivizálása sikeresen 
megoldható feladat. Helyesebben: a 
termelési technnológia szerkezetének 
változásával, a megváltozott feltétel- 
rendszer elemeire építve a terme
lést, előnyösen kihasználhatjuk azo
kat a megváltozott körülményeket, 
melyek a hagyományos formában 
akadályozták a haltermelést.

Az egyetemi kar által kidolgozott 
és szabadalmaztatott eljárás éppen 
az eutrofizálás folyamatát használ
ja ki a termelés számára, kiaknáz
va ezzel a megújuló ennergiaforrás 
által biztosított lehetőségeket.

Ismétlés Zooplankton Baktérium Term, halhozam
szám egyedszám/10 1 összcsíra kg/lO4 m3

Kontroll
(modell) n =  3 5 471 — 481

Kezelés
(modell) n =  3 16 013 — 1166

Kontroll
(üzem) n =  2 1627 525 750 129,8

Kezelés I. n =  2 2 895 524 156 378,3
Kezelés II. n =  2 6 399 1 383 043 499,1

Megjegyzés: a modelltavak nagysága 100, illetve 200 m2.

5. A kedvező irányú vízkémiai, 
biológiai és élettérváltozások lehető
vé teszik a kísérleti program első 
szakaszában sikertelenül próbált né- 
pesítési szerkezetek alkalmazását.

10 ha-ra vetített többletérték
hal 2000— 5 000 kg; e. ár
lúd 5000—20 000 kg; e. ár
toll 500— 2 000 kg; e. ár

A lúd- és haltermelés, azaz a ha
lastavak komplex hasznosítása ked
vező módon alakítja a gazdálkodás 
termelőeszközre vetített intenzitá
sát és eredményességét:

70,— Ft/ikg =  140— 350 000,— Ft 
50,— Ft/kg =  250—1 000 000,— Ft 

800,— Ft/kg =  400—1 600 000,— Ft
A lúd viselkedése, mozgása jelentősen 
eltér a tógazdaságainkban gyakrabban 

tartott kacsáétól
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Röviden: a káros melléktermék
nek tekintett gyékényen, sáson és 
egyéb vízinövényen:

1. exportképes lúdhús és lúdtoll 
végterméket állít elő,

2. lényegesen növeli a haltermőké
pességet,

3. a vízi életteret javítja s ezáltal 
lehetőséget biztosít a további 
fejlesztéshez.

Kutatási programunk részletesebb 
eredményeiről az érdeklődőket szí
vesen tájékoztatjuk.

Vörös Gábor
(Agrártudományi Egyetem, 

Állattenyésztési Kar, Kaposvár)

Kitisztított partszakasz

Szaporodnak a folyami gébek 
a B alaton Akváriumban

Folyami géb

A folyami gébek 1970 óta ismertek 
hazánkban. A Balatonban találták 
az első példányokat. A Fekete-ten
gerbe ömlő folyók térségéből kerül
tek Magyarországra, valószínűleg a 
Duna „közvetítésével”. Ma már leg
több vizünkben közönséges. Külö
nösen sok található belőlük a ba
latoni partvédő kőrakások vízila
birintusában. Sőt! Tavasszal szép 
számmal találni olyan köveket, me
lyeknek alsó, víziben lévő felületén 
temérdek ikra tapad . . .

Az 1984. augusztus 10-én megnyi
tott, szántódpusztai Balaton Akvá
riumban immár 5 éve láthatók ezek 
a különleges haljövevények. A fo
lyami gébek nőstényei 10—12, a hí
mek 13,5—14,5 centis testhosszt ér
nek el ivarérett korukra. Az ikrások 
világos szürkék, a tejesek sötét 
szürkék, majdnem feketék — külö
nösen a nász idején. 1986 óta — 
szinte folyamatosan — szaporodnak 
az egyik 300 literes, kiállítási ak
váriumban. Mielőtt az ívásra sor 
kerülne, a párba állt halak megfe
lelő és könnyen védhető helyet vá
lasztanak, készítenek. E célból a 
nagyobb kövek alól szinte kitúrják 
az iszapot, homokot, apróbb köve
ket. Ha végeztek ezzel a munkával 
— sor kerül az ívásra. Az ikrát — 
mely ívásonként 30—200 között vál
takozik — a kövek aljára vagy ol

dalára helyezik, amely ragadósságá
nál fogva azonnal odatapad. Az 
ívás közben a hímek hátúszója fel
tűnően megnyúlik, színük ilyenkor 
még sötétebb, szinte bársonyosan 
sötétkék hátúszójukon és farokúszó
jukon a külső szegély feltűnően fe
hér. A megtermékenyített ikra — 
18—19 °C hőmérsékleten — 20—21 
nap alatt kikel, az ivadék elúszik. 
Ha melegebb a víz, akkor kevesebb 
időre van szükség. A „szántódpusz
tai” folyami gébek már 1 1/2 éves 
korukban ivarérettek — az iroda
lom szerint, a természetes körülmé
nyek között csak harmadik élet
évükben válnak ivaréretté. Ez a kü
lönbség nyilván azzal magyarázha
tó, hogy a beakvarizált gébek télen-

nyáron nagyjából azonos — 17—20 
°C — hőmérsékleten vannak és ez 
biztosítja részükre a folyamatos fej
lődést. Visszatérve szaporodásukra — 
az ívás után a hímek elűzik a nős
tényeket, míg ők az ikra közelében 
maradnak, s azt állhatatosan védel
mezik. Amennyiben más halak kö
zelítenek a féltve őrzött ikrához — 
a harcias hímek azonnal elűzik a 
kíváncsiskodókat, betolakodókat. Mi
re az ivadék kikel és szétszéled, a 
hímek meglehetősen kimerülnek és 
lesoványodnak. Amennyiben az ak
váriumban bőven van zooplankton 
— úgy az apróságok 1 hónap alatt 
akár 2 centis testhosszt is elérhet
nek!

Parragi András
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M i az új

a pontytakarmányozásban?
Barátaim 1988. október elején a 

Grazi Őszi Vásárban tettek látoga
tást. Ajándékként néhány takarmá
nyozási prospektussal és pár darab 
tápgranulátummal leptek meg. A ta
karmányozási leírásokban találtam 
néhány olyat, amely a szakmánk 
szélesebb körű érdeklődését is ki
válthatja.

Esetleges félreértések elkerülése 
végett hadd jegyezzem meg, hogy 
amit leírok, az csak az említett pros
pektusokban foglaltakra érvényes, 
bár kétségtelen, hogy vannak kive
títhető tanulságaik is . . .

A grazi „TACO” TAGGER & CO. 
Erőtakarmánygyár és Malomipari 
Társaság minden pontykorosztály 
számára készít tápot. Számomra az 
jelentett újat, hogy takarmányozási 
szempontból a tenyészidőt három 
szakaszra osztották.

Az első szakasz a kihelyezéstől áp
rilis végéig tart. Ezt az időszakot 
kondíció feljavító szakasznak neve
zik. Ebben az időszakban 40% nyers
fehérje tartalmú tápot etetnek. Ez 
a táp a T 681—2 F  (F — Früh
ling — tavasz). Ebben a tápban fő
ként halliszt adja a fehérjebázist, 
de bő A-vitamin-kiegészítést is ka
pott azért, hogy a pontyok a telelte- 
tés és kihelyezés megpróbáltatásait 
mielőbb kiheverjék.

A második szakasz májustól au
gusztusig tart. A leírás szerint ek
kor a tavakban sok a természetes 
táplálék, ezért a takarmányozásban 
a szervezet energiaigényének fede
zése kap kiemelt szerepet. Erre az 
időszakra forgalmazzák a T 862-es 
energiagazdag nyári takarmányt. E 
táp nyersfehérje tartalma „csupán” 
30%, a fehérjék zömmel növényi 
eredetűek, amelyeket a pontyok a 
természetes táplálék evése által 
komplettálnak.

A harmadik szakasz szeptember
től a lehalászásig tart. Ennek az idő
szaknak a takarmányozását a T 861 
—2 H (H — Herbst =  ősz) táppal 
oldják meg. Ebben a tápban már 
40% a nyersfehérje-tartalom — 
ugyanúgy, mint tavasszal —, ám 
ezt magas zsírtartalommal is dúsít
ják, továbbá az A-vitamin mennyi
ségét is megemelik. Ez a táp a si
keres beteleltetés takarmánya.

A tápok lebegő és lesüllyedő vál
tozatban készülnek. A TACO önete
tőket is gyárt, amelyeket program- 
automatika vezényel. A lebegő tá
pok etetésére úszógyűrűt vagy -ke
retet ajánlanak, ami fölé a mada
rak ellen védőhálót feszítenek. A le
süllyedő tápok etetésére pedig etető

asztal elhelyezését javasolják, ami 
fölé szintén védőhálót tesznek.

A napi takarmány mennyisége a 
pontyok nagyságától és a  hőmérsék
lettől függ; 1—3% között ajánlják. 
A TACO etetési technológiában a 
takarmány együttható 2 kg alatti.

A vásárban a másik ponty tápot 
az olasz " ISACO"—BOLZANO cég 
mutatta be. Két újításuk számom
ra igazi meglepetésként hatott.

Az egyik újítás a táp elkészítésé
ben mutatkozik meg, ugyanis a táp 
lebegőképességét úgy érik el, hogy 
a szemcse (pellet) hosszában kb. fél
milliméter átmérőjű csövecskét ké
peznek ki. Ezt nevezik makaróni 
technológiának (gyanítom, hogy a 
cső csupán a látható része a „trükk- 
jüknek”, van ott még más is . . . ).  
Ebben a csövecskében levegő marad 
akkor is, amikor a táp teljesen át
nedvesedik. A mintaként kapott táp 
még 24 óra múlva is lebegett, jól
lehet, már teljesen felpuhult és a 
bomlásból származó erjedési szag is 
határozottan érezhetővé vált.

A másik újításuk a pontyetetési 
technológiában van, mert ilyen meg
oldással mindeddig csak a pisztráng
etetési technológiákban találkoztam.

A napi takarmány mennyiségét a 
víz hőmérsékletének és a pontyok 
átlagos testtömegének figyelembe 
vételével számítják ki.

Vegyünk egy példát: adott tóban 
10 000 db 480 g (0,48 kg) átlagos test
tömegű ponty van. A víz hőmérsék
lete 20 °C. A tóban lévő összes ponty 
(10 000X0,48=4800 kg). Ennek

2,05%-a 98,4, azaz a napi takarmány 
mennyisége 98,4 kg lesz. A technoló
giában a 0,5 kg-os etetési pontos
ság betartását ajánlják.

Az ISACO ehhez a  takarmányo
záshoz számítógépes irányítórend
szert is forgalmaz (figyeljünk fel a 
lehetőségek komplex üzleti kihasz
nálására! — hiszen ilyen programot 
készíteni egy adott géptípusra iga
zán nem nagy feladat).

Az ISACO pontytápja ötféle szem
cseméretben készül, de az összeté
telük teljesen azonos: a nyersfehér
je-tartalom 40%, garantáltan négy
féle állati fehérjekomponens van 
benne. A fehérje 60%-a állati ere
detű (ebben a megoldásban vissza
tér az a kb. két évtizeddel ezelőtti 
irányzat, hogy nem kell minden 
pontykorosztály számára más-más 
tápösszetételt kialakítani). A ponty
táp energiatartalma 16 700 K J, az 
energiaértékesülés 85%. A takar
mányegyüttható 1,3 kg!

A mellékelt táblázatban két hő- 
mérsékleti határ érdemel figyelmet. 
Az egyik az, hogy már a 4 fokos 
vízben is etetnek, a másik, hogy 22 
fokig emelik a takarmány mennyi
ségét, azon túl nem. Ezt is megma
gyarázzák: tapasztalatuk szerint a 
22 fok felett a fehérjék értékesülé
se rohamosan csökken, aminek a 
nem elegendő oxigéntartalom az oka 
(megítélésem szerint a fehérjéből is 
energia lesz, ugyanis az etetett táp 
mennyisége kissé kevésnek tűnik).

A granulátumokról: zsebben hoz
ták kulcscsomó, gyufásdoboz és ap-

1. táblázat
Az „ISACO”—BOLZANO táp felhasználása

A víz hőm. 
°C A napi takarmány a testtömeg %- ában

4 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
6 1,4 1,2 1,0 1,0 0,85 0,8 0,8
8 1,6 1,4 1,2 1,15 1,0 0,9 0,9

10 1,8 1.6 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0
12 2,0 1,8 1,6 1,45 1,25 1,1 1,1
14 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2
16 2,4 2,2 2,0 1,75 1,55 1,35 1,3
18 2,6 2,4 2,2 1,9 1,7 1,5 1,4
20 2,8 2,6 2,4 2,05 1,85 1,65 1,5
22 3,0 2,8 2,6 2,2 2,0 1,8 1,6

Testtömeg g/db

50—100 100—20C1 200—400 400—600 600—800 800—1000 1000-től

A napi esetek száma

5 X 4 X 4 X 3 X 3 X 2 X 2 X
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rópénz társaságában. Ezt azért hang
súlyozom, mert a „kíméletlen” szál
lítás ellenére sem károsodtak a tá
pok. Olyan ép állapotban kaptam 
meg, hogy azt gondolhattam volna: 
éppen most jöttek ki a sajtológép
ből! Nem porlanak, nem esnek szét, 
tehát bírják a mozgatást, szállítást, 
gépi adagolást. Strapabíró minősé
gük van.

Tüzetesen megnéztem, lupéval, 
majd mikroszkóppal is megvizsgál
tam a tápokat. Homogén, lisztszerű-

en finom alapanyagokból készültek. 
Semmiféle makroszkópos önálló szer
kezeti alkotórész nem különíthető 
el. Színük sötétbarna, tört részeik 
sem festik a vizet. A látottak alap
ján elhittem, hogy tökéletes ponty
tápok! Azt teljesítik, amit a gyártó 
ígér. . .

És még valami: a fenti példák is 
bizonyítják, hogy van új megoldás 
a pontytápgyártásban, és láttatják, 
hogy a tápetetésben mekkora lehe

tőségek rejlenek. De fel kell figyel
nünk arra is, hogy e lehetőségek 
csak egy adott komplex rendszer
ben bontakoztathatók ki. Vagy a 
táphoz alkaítanak ki halnevelő rend
szert, vagy egy adott rendszerhez il
lesztik a tápot. Iparszerű rendsze
rekről van szó, amelyeket ma a leg- 
hatékonyabbaknak ismerünk. Ezek
ben nincs (nem lehet!) „öszvér meg
oldás” . . .

Tasnádi Róbert

Nyolc újabb halfajt vontak
v é d e l e m  alá

A KVM 7/1988. (X. 1.) rendelet 
módosítva az 1/1982. (III. 15.) OKTH 
rendeletet, újabb állat- és növényfa
jokat részesített teljes védelemben.

Magyar név

Színtok
Vágótok
Viza
Kurta baing 
Kessler küllője 
Botos kölönte 
Nyúldomolykó 
Folyami géb

Tekintsük át röviden az újonnan 
védett halak néhány biológiai tulaj
donságát.

A tokfélék Európában két család
dal és hét fajjal képviseltetik ma
gukat. Fő előfordulási területük a 
Szovjetunióban fekvő Fekete-, Azo- 
vi- és Káspi-tenger. A vízépítő mun
kák és a vízszennyezések miatt az 
elmúlt néhány évtizedben állomá
nyuk jobban megcsappant, mint a 
korábbi években, amikoris ikráju
kért (kaviár) halászták őket első
sorban. A szovjet kutatók sikeresen 
oldották meg fajhibridek létrehozá
sát, melyek közül néhány álló víz
ben. tehát tógazdaságban is szaporít
ható és nevelhető és fejlődésük gyor
sasága meghaladja a szülőkét (Bes
ter vicsege). Hazánkban a gyakori
nak mondható kecsegén kívül a ter
mészetes vizekben ma már csak el
vétve fognak egy-egy felvándorló 
példányt a tokfélék egyéb képviselői
ből. Ismerve azt a tényt, hogy az ál
lomány alakulásában hazánkban is 
a vizek fokozódó elszennyeződése és

A halak képviselői ezek közül (zá
rójelben a Ft-ban meghatározott ér
tékük) :

a már eddig létrehozott dunai vízi- 
erőművek játsszák a főszerepet — 
vitatható, hogy az állomány fenn
maradását elősegíti-e, ha 10—20 
évenként egy-egy véletlenül kifo
gott példányt visszahelyeznek. 
Amennyiben tényleges igény merül
ne fel a tokfélékre, a Szovjetunió
ból előnevelt- és egynyaras ivadék 
rendelhető és ezek telepíthetők — 
de ez esetben is fennáll az elván
dorlás reális veszélye. Sokkal hatá
sosabb védelmet jelentene, ha az Al- 
dunai erőművek építői és üzemelte
tői létrehoznák azokat a szaporító 
tógazdaságokat, melyeknek feladata 
a tokfélék visszatelepítése lenne a 
Dunába. Illetve a Duna-bizottság- 
nak el kellene érnie, hogy a már 
megépült tógazdaságokat ilyen cél
ra (is) használják. Miután ez eddig 
halas vonalon nem sikerült, örö
münkre szolgálna, ha ehhez termé
szetvédelmi hatóságaink nemzetkö
zi kapcsolataikkal is segítenének.

Lássuk most a kisebb jelentőségű 
új fajokat.

A kurta baing kistestű, jelenték
telen halacska, mely csapatokban él 
a lassú folyású kisvizekben, szinte 
egész Európában. Élete és vándorlá
sa rejtélyes, olyannyira, hogy időn
ként kihalásáról is beszélnek, majd 
újra és újra nagy tömegben bukkan 
fel. Helyenként a népi szólás sze
rint az iszapból vélik előbújni, más
hol, például Dániában a halászok 
szerint az égből esik alá az esővel. 
A kurta baing főként rákplankton
nal táplálkozik, egyéves korában vá
lik ivaréretté. Gazdasági szempont
ból csak mint ragadozók tápláléká
nak van jelentősége. Hazánkban a 
kurta baing csaknem minden lassú 
folyású, vagy álló vizünkben előfor
dul, de általában küszivadéknak vé
lik. Csalihalnak azonban nem alkal
mas, mert oxigénigényes, nem bír
ja a tárolást és horogra tűzve gyor
san elpusztul. Halászati, horgászati 
jelentősége tehát e fajnak gyakor
latilag nincs.

Kessler küllője. A Duna vízrend
szerében és Kelet-Európának a Feke
te-tengerbe ömlő folyótban fordul 
elő. Hazai vizeinkben ritkasága vi
tathatatlan. Sem halászati, sem hor
gászati jelentősége nincs, mivel át
lagos testhossza 10—12 cm, max. 15 
cm. A hát- és farokúszón 1—3 sö
tét csík húzódik, ami meghatározá
sánál fontos faji bélyeg.

A botos kölönte szintén 10—15 cm 
(max. 18) hosszú halacska, mely a 
Dunán kívül a pisztrángos régióban 
található meg. Itt a homokos, kavi
csos aljzatot kedveli, ahová befúrja 
magát. 3—5 éves korában 100—300 
narancssárga színű ikrát rak. me
lvet aztán a hím őriz. A botos kö
lönte apróállatevő, de elpusztítja 
más fajok ikráját és ivadékát is, 
ezért a pisztrángosokban nem ked
velik megtelepedését. Hazánkban

Latin név

Acipenser nudiventris (3000) 
Acipenser güldenstaedti (3000) 
Huso huso (3000)
Leucaspius delineatus (500) 
Gobio kessleri (500)
Cottus gobio (1000)
Leuciscus leuciscus (500) 
Neogöbius fluviatilis (500)
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Viza

Vágótok

A cip en ser nudi ventris

Színtok

A már eddig is védett cifra kölönte 
és a most védetté nyilvánított botos kölönte

Folyami géb

sem halászati, sem horgászati jelen- 
tősége nincs.

Nyúldomolykó. Főként a pér-piszt- 
ráng szinttáj tömeghala, de a ma
gyar Duna felső és középső szaka
szán is tömegesen fordul elő. 3—5 
éves korában ívik, amikoris 2 mm 
átmérőjű ikráit a vízinövényekre ra
gasztja. Ekkorra a tejesek nászru
hát öltenek, teljes testfelületüket 
nászkiütések borítják. A 15—25 
(max. 30) cm nagyságú halacskák 
apró állati planktonnal és növények
kel táplálkoznak. Halászati jelentő
ségük nincs, mivel kis testűek és 
szálkásságuk miatt étkezésre nem 
használhatók. Horoggal ugyan fogha
tók (voltak!!!), a horgászok inkább 
csalihalként használták szükségből, 
ha alkalmasabb nem került.

A folyami géb a Fekete-tenger
ben őshonos, onnan a Duna víziút- 
ját követve aktív vándorlással tele

pült be a hetvenes években a Bala
toniba. Itt rövidesen gyors szaporo
dásnak indult, majd a nyolcvanas 
évek közepétől állománya normali
zálódott. A Szovjetunióban olyan tö
megben halásszák, hogy konzerveket 
is készítenek ebből az alig 20 cm- 
re növekvő halacskákból. Nálunk a 
halászatnak nem tárgya, a horgá
szok viszont akarva-akaratlanul so
kat fogtak belőle az elmúlt évek
ben a Balatonon. Miután nálunk 
ételként ismeretlen, többnyire visz- 
szadobták. Elsősorban mint ragado
zótáplálék (angolna, fogassüllő) je
lentős, bár ikrapusztítása más fajok 
állományára is feltétlenül hatást 
gyakorol (pl. küsz.).

Az ismertetett halfai ok közül 
kettő (nyúldomolykó, folyami géb) 
tehát gyakori hazánkban — ha nem 
is minden vizünkben —, védetté 
nyilvánításuk létjogosultsága ezért 
vitatható. A botos kölönte, Kessler

küllője és a kurta baing, ha ritka 
is, nem tárgya a halászati-horgásza
ti tevékenységnek, ezért a védelem 
ezen módszere céltalannak tűnik. A 
tokfélék ugyan kívánatos tárgyai 
lennének a halászatnak és horgá
szatnak egyaránt, de felvándorlásuk 
századunkban egyre ritkább, így az 
állomány kipusztulásának ellensú
lyozására nem passzív (tilalom), ha
nem aktív (tógazdaság, kihelyezés az 
Alsó-Duna szakaszon) intézkedések
re lenne szükség. Miután ezzel kap
csolatban az elmúlt 20 évben a Du
nai Halászati Vegyesbizottságnak 
nem sikerült eredményt elérnie, a 
halászati ágazat megsegítését szol
gálná, ha a természetvédők felka
rolnák ezt az ügyet és nemzetközi 
fórumokon szorgalmaznák a megfe
lelő intézkedéseket a kiveszőben lé
vő halóriások megmentésére.

Dr. Tahy Béla
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H A Z A I  L A P S Z E M L E

TAVAK, TAVAK, TAVAK

A gyenge, vagy jobb esetben kö
zepes minőségű földeken kívül több 
mint negyven hektárnyi tórendszert 
is örökölt a háború előtti uradalmi 
birtokból a Somogy Megyei Bárdi
bükki Állami Gazdaság. Az állat- 
tenyésztés biztos nyereségéből élnek 
itt az emberek, s bár esetenként az 
állattenyésztéshez sorolják a halá
szati ágazatot, azzal itt sohasem di
csekedtek, elvégre csak rontotta az 
eredményességi mutatókat. A negy
ven hektárnyi halastó ha nem is 
döntötte romba a gazdaságot, egy
re több gondot okozott, a végén 
már évi százezer forinthoz közelítő 
veszteséget „termelt ki”.

Borsós István, az állami gazda
ság termelési igazgatóhelyettese el- 
m o n dja: már a hetvenes években az 
akkor elvégzett számítások alapján 
a tavak helyreállítására tízmillió fo
rintnál is többet kellett volna köl
teni. Ahogy akkor sem volt ennyi 
szabad felhasználású pénzük, úgy 
ma sincs. Nem beszélve arról, hogy 
ennyi most már nem is lenne ele
gendő. Ha pedig a pusztulásra ítélt 
tórendszert föl is támasztanák, sem 
munkaerővel, sem bérrel nem győz
nék. A veszteségtől tehát minden 
áron szabadulni akartak, s szándé
kuk találkozott a Somogyi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság nyugdíjba 
készülő erdészének, Kovács Lajos
nak az elképzelésével, aki azzal állt 
elő: adjanak neki bérbe egy-két 
tavat.

Végül is megegyeztek évi százezer 
forintos bérleti díjban, amelyet 
most már — harminc hektárért — 
három bérlő fizet. Kovács Lajoshoz 
idővel két társ, mint önálló halas
gazda csatlakozott. Lerobbant tó
rendszert kaptak az új gazdák — 
bérleti díjra, s a szakhatóság dik
tálta műszaki munkálatok elvégzé
sére vonatkozó előírásokkal.

A kényszerhelyzet néha csodák
ra teszi képessé az embert. Amit 
egy hatszáz forintos óradíjért köl
csönözhető kotrógépnek kellett vol
na elvégezni — de olyan rosszak 
voltak a töltések, hogy nem bírták 
el a gépet — azt megcsinálta az 
ismerősök, rokonok segítőkész ke
ze. Kézi munkával, természetesen.

És az erdészek nekivágtak a ha
lászkodásnak. Az első két évben 
szinte csak költöttek a tavakra, a 
szaporítóanyagra. — azt nem árul
ták el, mennyit, mert mint mond
ták, szégyellik, hogy annyit áldoz
tak rá — a következőben az idő
járás miatt nem sikerült a gazdál
kodást az elvárható mértékben

nyereségessé tenni. Most, az ötödik 
évben fizeti vissza tisztes haszon
nal a befektetett pénzt — energiát, 
munkát, a gazdaságtól megvásárolt 
munkaeszközök, anyagok árát. Eny- 
nyi idő alatt jutottak el addig, 
hogy üzemképessé téve a teljes tó
rendszert, különböző korú — azaz, 
különböző időben piacra érett — 
halállománnyal telepítették be, s 
megkezdték az ütemes, üzemszerű 
termelést. Ez alatt kiépítették szak
mai kapcsolataikat a haltermelő, 
halszaporító gazdaságokkal. Jelen
leg két ivadék-előállító halászati 
szakcsoportnak is tagjai, s így vá
sárolni is, értékesíteni is tudnak 
ezeken a gazdasági közösségeken 
keresztül. Kovács Lajos és az álla
mi gazdaság zsippói tórendszerén 
gazdálkodó Pitz András — foglal
kozása szerint lakatos — már saját 
szaporításé (a mesterségesen ser
kentett ívással előállított) — iva
dékkal is dicsekedhetnek. Ilyen — 
mint mondják — eddig soha nem 
volt a gazdaság tavaiban.

Kovács Lajos az idei eredménye
ket sajátosan érzékeltette: az ő ta
vain, Kaposfőn megjelentek az orv- 
horgászok. „Ahonnan már lopni is 
lehet — ott nincs nagy baj.” (2. V. 
Magazin)

Szép látvány a kelebiai határ: er
dős, ligetes. Az e vidéket nem is
merőnek a dús növényzet megté
vesztő is lehet: azt sugallja ugyan
is, hogy ami itt a szem elé tárul, 
az egy gazdag termőtáj. Hogy 
mennyire nem az, mutatják a kul
túrnövények: a paprika, a paradi
csom, a még lábon álló kukorica. A 
nedvesség hiányától szenved itt 
minden, s nemcsak azért, mert ke
vés csapadék hullott: azt a keve
set sem tudta jól hasznosítani a 
talaj. Nincs meg hozzá a termé
szetadta képessége.

Igaz. hogy messze behúzódva a 
medrébe, s a hajdani kétméteres 
mélysége 30—40 centiméteresre 
apadva, de legalább még volt Víz 
ottjártamkor, a helyi Rákóczi Csil
laga Tsz halastavai közül a 40 hek
táros 3. számúban.

— Körülbelül két hét múlva ez 
is teljesen kiszárad — jegyezte 
meg Halmágyi Sándor, a szövetke

zet elnöke. Tapasztalatok alapján 
tudta megsaccolni a folyamat üte
mét: a 165 hektáros halastó-rend
szerüknek már a fele használhatat
lan. Határj áró utunk során megnéz
tük azt az ötven hektáros tavat is, 
amit már a fű is benőtt azóta, 
hogy kiszáradt.

— Tulajdonképpen mi történt, 
mi történik?

— Nem tudjuk pontosan, csak azt 
látjuk, hogy a víz eltűnik. Több év
tizeden keresztül létezett a község
ben ez a belvízre épített halastó- 
rendszer, még soha nem volt ilyen 
problémánk vele. A csapadék, il
letve két mélyfúrású kút pótolta az 
elpárolgott vizet, a kutak most 
már a napi párolgást sem pótolják. 
Január óta mindössze 200 millimé
ter csapadék hullott ezen a vidé
ken.

— Mikor vették észre, hogy el
tűnik a víz?

— Júniusban. Az apróhalakat 
gyorsan elvittük Szakmárra és Sze
gedre, társgazdaságok tárolják a sa
ját vizeikben. A nagy haliakat pe
dig — a busát és a pontyot — el
adtuk. Jóval kisebb súlyban, mint 
terveztük, így a bevételünk is ke
vesebb. Ugyanakkor az apróhalak 
szállítása, bértárolása miatt több 
lesz az ágazat költsége. Körülbelül 
140 mázsa hal pusztult el. ennek 
értéke megközelíti az egymillió fo
rintot. Bár még talán így sem lesz 
veszteséges az ágazat.

— Általában milyen eredményt 
hozott ez a tevékenységük?

— Tisztességes mértékű nyereséget 
minden esztendőben, tavaly például 
hárommillió forint volt az áglazat 
eredménye.

— Újabb kutakkal telíteni lehet
ne ismét a tavakat?

— Olyan sokba kerülne, hogy 
sosem térülne meg.

— Ha a természet nem pótolja a 
vizet, felhagynak a sok évtizedes 
tevékenységgel ?

— Valószínűleg — mondta az 
elnök nagyon rosszkedvűen. (Petőfi 
Népe)

FELDOLGOZÁS. KERESKEDE
LEM

A Gyomaendrődi Viharsarok Ha
lászati Termelőszövetkezetnek ..ka
póra jött” a busahúst népszerűsítő 
tudományos felfedezés. A gyoma- 
endrődiek ugyanis már 1971-ben 
hozzákezdtek a növényevő halak 
telepítéséhez és szaporításához. Ter
mészetes vizeikben akkortájt rend
kívül kevés volt a busa és az amur.
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Ennek az úgynevezett busaprogram- 
nak köszönhetően 1986-ban a 927
ezer tonnás haltermelésükből 570
ezer tonnányi volt a növényevő hal.
A hetvenes évek végén — 1978-ban 
— 482 ezer tonna busa került a há
lókba, s az értékesítést igencsak 
megkönnyítette, hogy a közel-kele
ti piac a nyolcvanas évek elejétől 
szinte korlátlan mennyiségű busára 
volt vevő. Azután 1983-tól „bedu
gult” a közel-keleti piac.

— Ez a változás a mi gazdálko
dásunkra is hatással volt — mondja 
dr. Csoma Antal, a halászati tsz el
nöke. — Már-már a létünket fe
nyegették a piaci problémák. Mivel 
a halfeldolgozás csak veszteséget 
produkált, ezért döntenünk kellett, 
hogy megtartjuk-e a halfeldolgozót, 
vagy pedig eladjuk, esetleg valami 
mást csinálunk az üzemben. A 
TSZKER segítségével 1985-ben nyúl- 
vágóhíddá alakítottuk át a halüze
met, s emellett minden eshetőségre 
számítva, meghagytuk a halfeldol
gozás lehetőségét is. Később a ke
let-európai piacok is megszűntek, 
s a hazai vásárlók is egyre inkább 
a feldolgozott termékek iránt ér
deklődtek. Az igazság az, hogy eb
ben a helyzetben igencsak kapóra 
jött a „busaláz”. Számítva a hazai 
vásárlók „rohamára”, igyekeztünk 
olyan busából készülő terméket 
keresni, amelyet rendszeresen lehet 
fogyasztani.

A fejlesztés eredményeként ez év 
őszén két új termékkel jelennek 
meg a piacon a gyomaendrődi ha
lászok. A Ripp-ropp termékeiről is
mert Törökszentmiklósi Baromfi- 
feldolgozó Vállalattal közösen hal
vagdaltat, úgynevezett halkrokettet 
gyártanak busából. Gyomaendrő- 
dön készül majd a halpép. a vég
termék pedig Törökszentmiklóson.
A másik új „halfalat” a füstölt bu
sa lesz, melyet egy NDK-beli tech
nológia alapján a gyomaendrődi i 
halfeldolgozóban gyártanak. Hogy 
mennyire lesznek kapósak e termé
kek, azt persze a vásárlók döntik 
majd el. Bár az árakat hallva, úgy 
tűnik, meg kell fizetni az egészsé
ges táplálkozást. A halkrokett ki
lója ugyanis 200 forint, az ugyan
ilyen súlyú füstölt busa pedig 150 
forint lesz. Várhatóan jövőre kerül 
majd az üzletekbe a gyomaendrő
di sült marinád, amely tulajdonkép
pen egy panírozott, sült halszelet, 
ecetes, hagymás lében. Terveink 
szerint évente 2 ezer tonna halat 
dolgozunk fel, s emellett folytatja 
munkáját a nyúlvágóhíd is. Ez biz
tos hátteret jelent ahhoz, hogy a 
halfeldolgozással, s új termékek ki- 
fejlesztésével kísérletezhessünk — 
mondta végül dr. Csoma Antal. 
(Békés Megyei Népújság)

A fehér-tói halgazdaság főágazat- 
vezetője, Becsei Attila elmondta, 
hogy az idén pontosan 560 tonna te- 
nyészhalat helyeztek ki a gazdaság 
tavaiba. A fogyasztókat egész évben 
el kell látni hallal' — így aztán a 
lehalászás, a halszállítás egész év
ben folyamatos. A fehér-tói halgaz
daság Csongrád és Bács-Kiskun m e

gyét látja el mindenekelőtt, de je
lentős mennyiség — 150 tonna — 
ponty kerül exportra is. A franci
ák kizárólag fehér-tavi pontyot 
vesznek Magyarországtól, ugyanis 
ez a viszonylag zsírtalanabb az 
egyéb halgazdaságok pontytermésé
hez képest. Az ellátás — akár bel
földre, akár pedig külországba vi
szik a halat — az elkövetkező hó
napokban bizonyára a legzavartala
nabb lesz; mintegy tíz százalékkal 
több halra számítanak a gazdaság
ban, mint az előző években.

A halellátás tehát megfelelő lesz 
a gazdaság üzleteiben, az árak 
azonban aligha mennek lejjebb, te
kintve, hogy a többlet többletta
karmányozással járt együtt. A hal
tenyésztés során nem nélkülözhető 
takarmányok, tápok ára egyre emel
kedik; s a halpusztulás megelőzését 
szolgáló folyamatos nyári vízátfo- 
lyatás is költségnövekedéssel járt.

h a r c s a

Az aszályos időjárás miatt mintegy 
5 millió köbméter vízzel kellett töb
bet szivattyúzni a Tiszából a ta
vakba, mint egyébként, ennek több
letkiadása pedig nem kevesebb, 
mint 800 ezer forinttal haladta meg 
a más években szokásos költséget.

A becslések szerint mintegy 2100 
tonna halat termel idén a gazdaság. 
Ebből 1100 tonna az eladásra ke
rülő, azaz az áruponty, mintegy 
300 tonna az eladandó növényevő 
hal, s körülbelül 680 tonna a te- 
nyészhal. A maradék 20 tonna a 
harcsa, ami igen örvendetes. Soha 
ennyi harcsa nem volt a gazdaság
ban, mint az idén, s mivel e hal
nak kilója 250 forint — összesen 
ötmillió forint bevétel várható be
lőle.

A kedvező eladhatóság, sajnos 
nem jellemző minden halra. A nö
vényevőket — az amurt, busát — 
belföldön még mindig csak kevéssé 
veszik, a külföldi piacok jó része 
pedig megszűnt. Romániába ugyan 
szállít mintegy ezer tonnányit a 
gazdaság, de ez kevés. A növény
evők fagyasztva kerülnek külföldre, 
de amíg nincs megrendelő, a fa
gyasztást nem lehet elkezdeni, s a 
csomagolóeszközöket is kár megven
ni. így hát a növényevő halak sor
sa még mindig bizonytalan Fehér
tón. (Dél-Magyarország)

HORGÁSZBÁZIS. Néhány évvel 
ezelőtt még elképzelhetetlennek 
tűnt. hogy a horgászok halászni 
fognak, halat termelnek, értékesíte
nek, vagyis gazdálkodnak. Ma már 
egyre természetesebb, hiszen a piaci

viszonyok tettekre sürgetik mind
azokat, akik nem akarnak lemarad
ni a mindennapi versenyben.

A Magyar Országos Horgász Szö
vetség Bács-Kiskun Megyei Intéző 
Bizottsága, a Kunszentmiklós—Tass 
közötti út mellett, a Kiskunsági ö n 
töző Főcsatornától egy kilométerre, 
3600 négyzetméteres területen ala
kítja bázisát. A területet, amelyen 
három fúrott kút is van — 1600
köbméteres vízhozammal — Tassi 
Dózsa Tsz-től vásárolta meg. Az itt 
kialakítandó bázison 120 négyzet- 
méteren modul elemekből barakkot 
állítanak fel, amelyben a halőrök 
pihenőhelye mellett a gépek, gazda
sági eszközök tárolására is lesz mód. 
A terület adottságai révén három — 
összesen 1600 négyzetméter vízfelü
letű — haltároló alakítható ki, 
amelynek nagy előnye, hogy a tá
rolókból leereszthető a víz a tsz ha
lastavába.

Az intézőbizottság idén már fél
millió forintot árult busából, amit 
a Kiskunsági csatornából halásztak 
le. Hogy ezzel még sem elégedettek 
a horgászok, annak az a magyará
zata. hogy ki voltak szolgáltatva a 
vízparton megjelent vevőnek. Nem 
volt választási lehetőség, annyiért 
kellett eladniuk a halat, amennyit 
a kereskedő kínált érte. A tároló 
megépítésével azonban ez a problé
ma megoldódik. Lehetővé válik a 
kedvező alkalommal és jobb áron 
való értékesítés. A haltároló nagy 
előnye, hogy leívathatók lesznek 
benne a csatornában őshonos — a 
horgászat szempontjából kedvelt — 
nyurgapontyok is. Az életre kelt, 
megerősödött példányok pedig gya
rapíthatják a csatorna halállomá
nyát.

A gazdálkodásra való felkészülés 
nem 1988-ban kezdődött, hiszen a 
különböző eszközök beszerzése már 
évek óta tart a pénzügyi lehetősé
geknek megfelelően. Halászhálókat 
csináltattak, saját halászbrigádot 
alakítottak ki. Mindez még kény
szerből történt, mert a korábbi ál
lományfelmérő halásztatás díja 
csaknem elvitte a hasznot. Ma már 
két halőrnek van halászvizsgája, s 
valamennyi megszerezte a halászat
ra való jogot. Munkájukat csónakok 
hogy a halgazdálkodás feltételeinek 
és egyéb korszerű eszközök segítik. 
Az intézőbizottság vezetői remélik, 
megteremtéséből a megye vízkezelő 
egyesületeinek is hasznuk lesz. Azt 
tervezik, hogv halászbrigádjuk vál
lalkozik maid felmérő halászatokra, 
s ezáltal értékesíthetők lesznek azok 
a halfajok, amelyek horoggal nem 
foghatók, s azok is, amelyek nagy 
kárt okoznak az állományban.

A bázis építése, amelyhez az IB 
pályázat útján 2 millió 200 ezer fo
rintot kapott a Mohosztói, az ala
pozásnál tart. A kivitelezést az Adu
vízig Kunszentmiklósi Szakaszmér
nöksége végzi. (Petőfi Népe)

Simon Melinda
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A gonadoliberin analógok 
szerepe a gyakorlati 

halszaporításban
Mielőtt a téma részleteire áttér

nénk, elevenítsük fel azt, hogy mit 
tudunk a halak természetes szapo
rodásának hormonális irányításáról. 
A természetes halszaporodás hormo
nális irányítása a  kutatások ered
ményei és a jelenlegi feltevések sze
rint a következő események lánco
lata. A nemileg kifejlődött, a vitel- 
logenezis folyamatát befejezett pe
tefészkű — tehát szaporodásra érett 
— halak bizonyos alapvető környe
zeti hatásokra és főként hormoná
lis stimuláló hatásra keresik a sza
porodásra alkalmas helyet, az ún. 
ívóhelyeket. Megelőzően a petefé
szek ösztrogén hormonja hatására 
megjelennek rajta a  szaporodásra 
érettség külső bélyegei. Az ívóhely 
keresése gyakran több száz kilomé
ter vándorlással is lehet egybeköt
ve. A vándorlást is — nem tudni 
milyen 'inger- és hormonhatás kö
vetkezményeként — a hipofízis hor
mon váltja ki.

Az ívóhelyen az ívásra alkalmas 
környezet folyamatos észlelése in
dítja meg a tágabb értelemben vett 
ívást. Ennek a petefészekben lezaj
ló folyamatai az ikra végső érése és 
az ovuláció. Külsőleg pedig a hal 
viselkedésében is felismerhetők en
nek a jelei. A környezet alkalmas 
tulajdonságait érzékszervi úton ve
szi fel a hal. A környezeti ingerek 
ingerületté alakulva idegi úton jut
nak el az agy megfelelő részébe, 
nevezetesen a hipotalamusba. Ami
kor az " ívókörnyezet" hatására lét
rejött inger-ingerület lánc elér egy 
küszöbértéket, ez fokozatosan kikap
csolja a hipotalamusban lévő, szin
tén kémiai anyagtól származó gát
lást. A gátlás kikapcsolása utat nyit 
a hipotalamus bizonyos sejtcsoport
jaiban szintetizált és tárolt gonado- 
liberin (gonadotrop hormont, sex
hormont kiszabadító hormon) kiürü
lésének. A kiürült gonadoliberin 
(LH—RH vagy LRH és FSH—RH 
vagy FRH) a hipotalamust a hipofí
zissel összekötő portalis vénán vagy 
idegi úton a hipofízis megfelelő ré
széhez jut és kiszabadítja a hipofí
zisben lévő gonadotrop (sex) hor
mont.

A kiszabadult gonadotrop hormon 
a vérpályán át eljut az ovariumba, 
a halpetét körülvevő follikulusba és 
működésbe lépteti az ott szintetizált 
és tárolt szteroid jellegű osztrogén

hormont (MIS hormonnak is neve
zik =  Maturation Inducing Steroid 
névből' eredően, ami nem más, mint 
17 a-hidroxi, 20 b-dihidro progeste- 
ran), mely végrehajtja (indukálja? 
serkenti?) a halpete végső érését. A 
végső érés folyamán a megelőzően 
már vándorlásban lévő petemag 
vándorlása meggyorsul, folytatódik 
és befejeződik az első redukciós osz
tódás, szétesik a sejtmag fala, a 
szikanyag vizet vesz fel (hidratál), 
az olaj (zsír) cseppek akkumulálód
nak, ha eddig még nem tették azt, 
a szétesett falú sejtmag megérkezik 
a micropile alá, megkezdődik a má
sodik redukciós osztódás. Ezeknek 
és a többi, még nem ismert folya
matoknak megvan a  szigorú egy
másutánja, sequenciája, egyik fo
lyamat sem gyorsulhat fel a másik 
rovására, egyik folyamat sem előz
heti meg a másikat.

A végső érést befejezett halpete a 
már fölöslegessé vált és a vérbe ju
tó steroid hormon molekuláival 
visszajelez (feed back effectus) a 
hipotalamusnak (vagy közvetlenül a 
hipofízisnek?), mely visszajelzés ha
tására — úgy véljük — gonadolibe
rin közvetítéssel még nagyobb 
mennyiségű gonadotrop hormon sza
badul ki a vérbe. Ez a gonadotróp 
hormon „áradás” idézi elő az ovu
lációt: a megtermékenyítésre érett 
petesejtek (már nevezhetjük ikrá
nak) kiszabadulását a follikuluszból 
(petetüszőből). Az ovulált ikra a pe
tefészek üregébe (a pisztrángfélék 
esetében a  hasüregbe) esik. Ez arra 
készteti a nőstény halat (csoportban 
ívó halfajok esetében), hogy meg
keresse a közvetlen ívóhelyet, ahol 
őt a hímek várják. A hímek szag- 
lószervükkel megérzik, melyik ikrás 
hal ovulált és kezdetét veszi az ikra 
szakaszos kilövelése a tejesek sper- 
makilövelésével szinkronban, amit 
ívásnak nevezünk.

A párban ívó halak a fészek kö
rül vagy a fészek mellett állandóan 
együtt vannak, egymást kölcsönösen 
serkentik, ingerük, így a petefészek
ben lezajló folyamatok láncolatában 
valószínűleg nincs megállás, vára
kozás, mint az a csoportosan ívó 
halak esetében biztosan van.

Amint láttuk, a hal természetes 
szaporodása egy elméleti tengely 
mentén zajlik le. Ez az elméleti ten
gely: ívási környezet — érzékszer

vek — ingerületvezetés — (agy) hi
potalamus — hipofízis — vérpálya 
— ovarium — folliculus — pete. Az 
ovarium — folliculus — pete egy
ség a benne lezajló folyamatokról 
„jelentést küld”, visszajelez a hipo- 
talamusnak, mely ezután az újabb 
folyamat megindítására „ad utasí
tást”.

Elméleti meggondolások alapján 
ötféle módon érhetünk el mestersé
ges úton ovulációt:

1. megfelelő ívási környezetet biz
tosítunk az ívásra érett halak
nak,

2. kikapcsoljuk a hipotalamusban 
a gátlást,

3. gonadoliberinnel kiszabadítjuk 
a hal saját gonadotrop (sex) hor
monját, hogy az megindítsa a 
végső érést és ovulációt,

4. hipofízis-kivonattal (vagy más 
úton) gonadotrop hormont vi
szünk be a hal testébe a végső 
érés és ovuláció végrehajtására,

5. MIS hormonnal indukálunk vég
ső érést és ovulációt.

A gyakorlatban eddig az 1., a 3. 
és a 4. lehetőséget tudjuk biztos 
sikerrel alkalmazni. A 2. lehetőség 
alkalmazására szórványos sikeres 
kísérletek már voltak. Az 5. lehető
ség gyakorlati sikere valószínűleg az 
igen pontos adagolás megoldásától 
függ.

Amint a kínai példából később 
látni fogjuk, igen kedvező hatással 
lehet az 1. és 3., továbbá az 1. és 4. 
lehetőséget kombinálni.

Az első lehetőséget használjuk ki, 
amikor a pontyot Dubics (vagy olyan 
jellegű) tavakban ívatjuk. A süllők
nek, harcsának fészket helyezünk ki 
stb.

Hazánkban jól ismert hipofizálási 
technológia során kikapcsoljuk a 
környezeti hatásokat a hal hipota
lamus gátlását és eleresztő hormon
ját a gonadoliberint, továbbá a hi
pofízis gonadotróp hormonját, azzal, 
hogy egy vagy két adagban idegen 
hipofízisből származó gonadotróp 
hormont injekcióztunk a testébe. Ez
zel rövidre zárjuk a pete végső éré
sének folyamatait és az ovulációt. 
A hal saját hipofízise annyira érin
tetlen marad, hogy azt ki lehet a 
fejés után venni és más hal ovulá
cióját lehet azzal indukálni.

A gonadoliberin alkalmazása ese
tén a hal saját hipofízis hormonját
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„használja fel”. Mivel ez a technoló
gia kevéssé ismert, a  következőkben 
erre szeretnék kissé részletesebben 
kitérni.

A gonadoliberinek vagy angolból 
vett nevén gonadotropin releasing 
(ejtsd: rilising) hormonok viszony
lag rövid ideje ismertek. Bár Geof- 
rey Harris már az ötvenes évek
ben feltételezte a hipotalamusban a 
gonadotropin releasing hormonok 
jelenlétét, Guillemin (1970) tőle füg
getlenül, Gray (1970) bizonyították 
be, hogy a hipofízisben szintetizált 
és tárolt folliculus stimuláló és lu- 
t e i nizáló hormonok (együttes nevén 
gonadotrop vagy hipofízis sex hor
monok) kiválasztását és a vérbe jut
tatását egy, a hipotalamusban szin
tetizált és tárolt 10 aminósavból ál
ló (decapeptid) vegyület idézi elő 
az emlősöknél. Schally és munkatár
sai 1971-ben megállapították annak 
kémiai képletét és szintetizálták azt.

(Az irodalomban használatos rö
vidítések : LH =  luteinizáló hormon, 
FH != folliculus stimuláló hormon, 
GtH vagy GnH =  a két előbbi, hi
pofízisben szintetizált és tárolt hor
mon, közös néven gonadotrop hor
mon, LH—RH — vagy LRH luteinii- 
záló releasing hormon, FSH—RH 
vagy FRH folliculus stimuláló re
leasing hormon; a két hormon közös 
néven gonadoliberin néven szere
pel.)

Egyszerűség kedvéért, mivel a fol- 
likulus stimuláló hormon és annak 
a releasing hormonja a halakkal 
kapcsolatos kutatások szerint a vi- 
telogenezis (szikanyag-szintézis és 
az ikrában való betárolás) folyama
tának szabályozásáért felelős, ezért 
azt nem részleteztük. Itt most csak 
a luteinizáló hormont és annak re
leasing hormonját tárgyaljuk, mely 
a follikulusban szintetizált és tárolt 
ösztrogén hormon (dk) közvetítésével 
előidézi az ikra végső érését és nagy 
mennyiségben közvetlenül indukál
ja az ovulációt.

Az LH—RH vagy rövidebben a 
LRH jelentőségét a halak mester
séges szaporításában a (kínaiak is
merték fel. 1975-ig juh hipotalamus- 
ból kivont LRH-val indukáltak ovu
lációt, illetőleg természetes ívást er
re a célra épített speciális meden
cékben. 1975-ben egy 9 aminosav- 
ból álló analógot szintetizáltak, mely 
kb. százszor hatásosabb volt, mint 
a természetes anyag. 1977 óta a kí
nai növényevő halak (amúr, fekete- 
amúr, fehér és pettyes busa, és 
iszapponty) szaporítására kizárólag 
ezt a szintetikus releasing hormon 
analógot (LH—RH/A) használják Kí
nában. Ez nagy lendületet adott a 
kínai halszaporításnak, mivel a tar
tósított hipofízis beszerzése nehéz
kes és a choriogonin hormon pedig 
emellett még drága is. Az irodalom 
tanúsága szerint ez a szintetikus 
hormon az üzlethálózaton keresztül 
korlátlanul és igen olcsón áll a hal- 
szaporítók. rendelkezésére. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy a kínai nagy
üzemi halszaporítás jelentősen eltér 
az általunk alkalmazott technológiá
tól. Ott hormonsegítséggel a termé

szetes ívást indukálják. Ebből a cél
ból nagy kör- vagy ellipszis ala
kú (10 m átmérőjű, illetve 6—10 ni
es) betonmedencéket használnak, 
ahol a bőségesen befolyó víz (60— 
100 1/sec) a folyóvízi környezetet 
szimulálja. Ezenkívül 50—100—200 
halegyedet helyeznek be ívásra, me
lyek egymást hozzák „szaporodási 
hangulatba" . Az ívás időpontját is 
éjfél után 2—4 órára határozzák 
meg, amikor semmi (zaj, fény, em
beri behatás) sem zavarja a nyu
godt ívást.

Mindezek a kedvező tényezők a 
releasing hormon hatását segítve sti
mulálják a sikeres csoportos ívást.

Mas a helyzet a pár köbméteres 
betonmedencében, ahoi a fenti kör
nyezeti tényezők nincsenek meg, sót, 
jelentős stresszhatások is hátráltat
ják a releasing hormon hatásának 
kibontakozását, az ovuláció bekövet
kezését.

Időközben a halfiziológusak ala
pos munkát végeztek a csontoshalak 
gonadotropin elválasztását szabá
lyozó neurohormonok természetének, 
helyének és működésének kivizsgá
lására. (Összefoglaló dolgozat R. E. 
logy of Fish. PUDOC Wageningen, 
1962, p. 30—39.). Az említett kötet
ben más számos értékes dolgozat 
foglalkozik a probléma feltárásának 
különböző részletkérdéseivel, me
lyek elméleti alapot adhatnak az 
LRH gyakorlati alkalmazására a 
nagyüzemi hailszaporításban. Ezen
kívül a külföldi szakfolyóiratokban 
egymás után jelentek meg dolgoza
tok a szintetikus releasing hormon 
analógok LH—RH/A K-nak a com- 
pó, lazacfélék, tejhal, Lates calca- 
rifer, afrikai harcsa, Colossoma fa
jok stb. sikeres szaporításáról.

Bár sok laboratóriumi eredményes 
kísérlet nem volt ismételhető a gya
korlatban, ez nem riasztotta vissza 
a további kísérletezést. A releasing 
hormonok szintetikus analógjai felé 
irányult a figyelem, melyet az elmé
leti kutatás is nagymértékben támo
gatott. (Lásd: Dr. Teplán István: A 
gonadoliberinek szerepe, hatásme
chanizmusa és alkalmazása a szapo
rodási folyamatokban. MTA szék
foglaló előadás, 1987.) Ma már bát
ran elmondhatjuk, hogy szintetikus 
releasing hormon analógokkal a hi- 
pofizálás helyettesíthető, sőt, jobb 
eredményt ígér a nagyüzemi hal
szaporításban.

Egyébként is jó minőségű, tartó
sított hipofízis nehezen beszerezhe
tő és annak ára a nagy kereslet kö
vetkeztében irreálisan a magasba 
szökött. Mindez már akadályozta, 
sőt, mag is bénította egyes országok
ban az üzemi méretű mesterséges 
halszaporítást. A szintetikus relea
sing hormonok forradalmasítani fog
ják a mesterséges halszaporítást és 
ezzel új irányt vehet az édesvízi hal
tenyésztés főként ott, ahol arra a 
legnagyobb szükség van: a nyers
anyagokkal nem rendelkező, sze
gény, fejlődő országokban.

Mi történt hazánkban ezen a té
ren? Bátran bevallhatjuk, hogy ezen

a téren, mint sok más haltenyész
tési területen lépéshátrányba jutot
tunk és vagyunk. Holott a hipofi- 
záláson alapuló (ma már túlhala
dottnak is tekinthető) mesterséges 
halszaporításban vezető szerepet ök
löztünk ki magiunknak.

Hol tévesztettünk? A kínai sike
rekről a hírek kissé késve hozzánk 
is eljutottak. Nálunk is voltak bio
kémikusok, akik releasing hormon 
analógokat szintetizáltak. Volt olyan 
magán halszaporító hely, ahol ilyen 
hormonokat ki is próbáltak. De az 
egész ilyen irányú kutatótevékeny
ség titokban maradt és megelége
dett a sikeresein, ovulálásra bírt hal
fajok kiikszelésével egy falon füg
gő nagy táblán.

Ha bárki reális felmérést csinált 
volna a releasing hor mon analó
gok hazai szükségletéről, a LRH 
milligrammját kb. 15 US $-ral szá
molva, ez nem érte volna el a 10— 
15 ezer dollárt. Hazánk ilyen irá
nyú exportlehetősége is egyre szű- 
kebb, hiszen könnyen szintetizálha
tó anyagokról lévén szó, még a sza- 
badalmilag pár országban védett 
analógok is előbb-utóbb kiszivárog
nak és kis módosítással megjelen
nek a nemzetközi piacon. Csehszlo
vákia, Kanada, Kína, NSZK pedig 
ma is gyártja és forgalmazza azo
kat az analógokat, melyekkel sike
resen lehet bizonyos halfajoknál 
ovulációt indukálni.

A nagy titkolódzásnak az lett az 
eredménye, hogy ma kb. 3—4 évvel 
lépéshátrányba jutottunk. Ahelyett, 
hogy az első pozitív kísérletek után 
a potens anyagok kikerültek volna 
nagyüzemi kipróbálásra. A nagyüze
mi halszaporító állomásaink bizto
san szívesen vállalkoztak volna er
re a feladatra, sőt, kidolgozták vol
na e szintetikus hormon analógok 
alkalmazásának nagyüzemi techno
lógiáját is. Mert, jusson eszünkbe 
a laboratóriumi sikertől még igen 
hosszú és göröngyös az út a  nagy
üzemi technológiáig.

Csak egy hal, a kecsegeszaporí- 
tás területén alkalmazzuk ezt a 
hormont — hála Horváth L. kitar
tó munkájának.

Én Brazíliában a negyedik éve 
foglalkozom a LRH-k halszaporítás
ba való bevezetésével. Magyar és 
cseh analógokat kaptam kipróbá
lásra. Kezdetben sovány, sokszor ne
gatív eredménnyel zárult a mun
kám, de 1987-ben hátat fordítva a 
Gulyás Tamás által ajánlott „tech
nológiának”, az új út, nevezetesen 
a sokkal kisebb dózisok adása, a 
két oltás közötti idő 10—14 órára 
emelése (G. T. szigorúan 6 órát írt 
elő), egy dózissal megelégedő halaik 
megtalálása, a  stresszhatás leküzdé
se pimozid adagolással stb., stb., si
kerre vitte a  munkámat, melyet, 
sajnos, egyedül kellett elvégeznem.

Munkám tapasztalatainak össze
foglalásaként, a gonadoliberinekkel 
kapcsolatban, a következő megálla
pításokat tehettem:

1. Valószínűleg nincs olyan LRH, 
amely minden halfajra egyformán 
hatásos volna.
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2. Sőt, a különböző halfajokra is 
különböző technológiákat keli kikí
sérletezni, még ugyanarra a LRH/A 
esetében is.

3. Vannak halfajok, melyek két 
különböző LRH/analógra egyformán 
ovulációval reagálnak.

4. Vannak halfajok, melyek egy
szeri oltásra 5 vagy 10 mikrogramm 
adagra már kitűnően reagálnak. Má
soknak két adagban kell a LRH-t 
beadni. 6-órás intervallum (időköz) 
a két oltás között általában kevés, 
12-órás (9—14 óra) időköz nálam 
is jobb eredményt adott.

5. A két adag lehet egyforma vagy 
egy kis előadag, 2—3 mikrogramm 
(vagy kevesebb) és egy döntő adag: 
7—30 mikrogramm.

6. A hasüregbe adott injekció ál
talánosan bevált és alkalmazható.

7. Az ovuláció e hormon alkalma
zása esetén is kb. egy félóra alatt 
következik be, hasonlóan a hipofi- 
zálás hatásához.

8. A különböző stresszhatások a 
gonadoliberin hatása ellen hatnak 
általában és egyes halfajoknál külö
nösen.

9. Fel lehet tételezni azt, hogy a 
(negatív) feed back effektus nagy 
szerepet játszik a gonadoliberin ha
tásának kiteljesülésénél (kibontako
zásánál).

10. A feed back effektust a hal 
saját dopamin gátlása egyes halfa
joknál (tambaqui, pacu) biztosan 
nem befolyásolja. Más h alfaj oknál

ezt a hatást nem engedi érvényesül
ni és ezért szükséges a kétszeri ol
tás.

11. Az LRH valószínűleg vérpályán 
át jut a hipotalamus kikerülésével 
(vagy a dopamin gátló hatás kikap
csolásával) a hipofízis gonadotropin- 
termelő és raktározó sejtjeihez és 
végrehajtja a GtH-kiszabadítást.

12. Mivel az LRH maximális kon- 
centrációja a kezelés (injekcióbeadás) 
után közvetlenül kerülhet a vérpá
lyába, így a Gt—H-kiszalbadítás ek
kor lehet a legerősebb. Később a 
LRH-koncentráció csökkenésével 
valószínűleg a feed back effektus 
eredményezheti azt a gonadotropin 
áradatot, mely az ovuláció végbe
meneteléhez szükséges.

13. A LRH/A túladagolás (elég pl. 
50%-os túladagolás egyes halfajok 
esetében) mindenképpen megzavar
ja a végső érés folyamatainak egy
másutánját (összekeverheti azt úgy, 
hogy egyes folyamatok hamarabb 
bekövetkeznek, mint ahogyan az ide
jük volna (sequencia-zavar), vagy- 
pedig az ovuláció előzi meg a végső 
érést, ami szintén nem termékenyít
hető ikrát eredményez.

14. Két oltás esetén a túladagolás 
káros hatása valószínűleg nem mu
tatkozik olyan erősen és gyakran, 
mint az egyszeri oltás esetében.

15. A kezelési technológiát min
den halfajra külön-külön kell ki kí
sérletezni. illetve kidolgozni.

16. A gonadoliberin hatását ked
vező környezeti behatások (nyu
godt környezet, sötétség, hímek je- 
lenléte és ösztökélő hatása) olyan 
környezeti feltételek, melyek az 
íváshoz szükségesek (ponty eseté
ben például az ívási alzat) nagymér
tékben emelhetik. Ez pl. az ovulá
ció idejének lerövidülésében (kisebb 
órafokban) is megnyilvánulhat.

17. A gonadoliberin hatás kibon
takozását is a hőmérséklet (a vízhő
mérséklet) befolyásolja. Az órafok 
ugyanúgy jól használható itt is, 
mint a hipofizálás technológiában.

18. Külön vizsgálatot érdemel a 
gonadoliberinek vitelogenezist ser
kentő (előidéző) hatásának a kifür- 
készése.

19. A gonadoliberin hatásával va
lószínűleg a hipotalamus és a hipo
fízis közé ékelődik. Az előbbire 
nem hat, csak az utóbbira.

20. A pimozid valószínűleg a do
pamin gátló hatás csökkentésére, 
vagy a gátló stresszhatások ellen- 
súlyozására alkalmas. Lehet azon
ban az is, hogy a saját termelésű 
gonadoliberin felhasználását teszi 
lehetővé.

21. Magával a pimoziddal is ér
demes volna kísérleteket kezdeni. 
(Esetleg tartós hatású adagolással.)

Dr. Woynárovich Elek

Vándorló halak liftje
A vízierőművek és az atomerőművek korszakában a 

folyókon vándorló halak régi problémát jelentenek, 
nemcsak az állatvédelemben, de az erőművek tervezé
sénél is. ívóhelyeikre csapatokban úszó lazacokról és 
az alózákról van szó Franciaország esetében. Ezek a 
halak nehezen tudják átverekedni magukat a gátrend
szereken és az erőművet kiszolgáló technikai létesít
ményeken. Ezért fogadták elismeréssel a francia ha
lászati és környezetvédelmi szakemberek ezt a hal-lif
tet, amelyet a Garonne folyónál alkalmaznak.

Franciaország déli vidékén, a Garonne folyó mellett 
működik a Golfech-i atomerőmű négy reaktor blok
kal. Az erőműnél gátat is építettek — és az ismertetett 
lift it t emeli át az ívóhelyeikre úszó hailcsapatokat. A 
halak rendszerint nagyobb rajokban érkeznek az erő
mű gátjához, ahol a viszonylag erősebb vízáramlás az 
alsó bejárati gyűjtőmedencébe tereli őket. Ennek a me
dencének 3 m3 az űrtartalma. A medence kijáratát és 
bejáratát 10 perces időközökben automatikusan rácsok 
zárják el, ilyenkor a halak „meg vannak fogva”, mint
ha egy varsába kerültek volna. A liftrendszer emelő 
medencéjébe kerülnek innét a halak, majd felemelé
sük után egy terelő csatornán át visszajutnak a Ga
ronne folyóba, ahol folytathatják vándorútjukat ívóhe- 
lyeik felé. A lift 23 millió frankba került. A berende
zésnek három fő része van. Az alsó gyűjtő medence, 
amelyet már említettünk, azután a 22 méter magas

liftakna, amelyben az emelő tartályban utaznak fel a 
halak és a felső kijárati terelő csatorna. Ennek hossza 
250 méter és innét kerülnek azután vissza a halak a 
Garonne folyóba. A liftet kiszolgáló szállító csatorna 
és a csővezeték biztosítja a vízcirkulációt az egész rend
szerben. A hal-lift működését mellékelt ábránk szem
lélteti.

Endresz István
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Bakallár József vallomásai 
halakról, halászokról

Csendélet hallal

B a k a llá r  József hazai festészetünk egyik nem
zetközi dijakkal is fémjelzett alkotója, aki töretlen 
hévvel dolgozik a több földrészről gyűjtött motí
vumkincs alapján.

Munkásságának egyik meghatározója a víz: Du
na és óceán. Halászai, markáns izmaik ellenére, 
szinte elvesznek a tűző napsütésben, beolvadnak a 
bárka és halászháló, a part alakzatába. Különben is 
az alkotó mindig sűrít, összefoglalja a mindenséget. 
„Csendélet”-én az élettelen hal még önalakzatában 
is szinte fürge, pedig mozdulatlan. Megrendítő a 
„Pietája”, mely egy vízbe fulladt halász testét mu
tatja — ketten alig bírják felemelni. Ellenpontként 
vidám, gyönyörű halászlányt ábrázol egy másik 
festményén azzal a festői, emberi hittel, hogy küz
delmes drámáinkat felválthatja a derű és a harmó
nia.

Losonci Miklós




