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Gazdagon áramlik a kenyérmezei pa
tak halgyilkos ipari szennyvize a Du

nába, (Donászy felv.)

zői patakból kifolyó ipari szennyvíz 
azonban továbbterjed a part mentén 
és alacsony vízállás idején eljuthat 
az esztergomi Kis-Dunaágba. A szi
get végén, a Kis-Dunaág kezdetén 
van a dorogi, beljebb pedig az esz
tergomi ivóvízmű. A Kis-Dunaágba 
jutó szennyvíz az ivóvíz minőségét 
veszélyezteti!

A táti és esztergomi Dunaág el

szennyeződésének megakadályozása
ra javasoltuk, hogy a Kenyérmezői- 
patak torkolata közelében a Duna- 
parton létesüljön szennyvíztisztító- és 
átemelő-telep; a táti szigeteken át 
a nagy Dunába nyomócsövön keresz
tül kerüljön levezetésre a tisztított 
szennyvíz.

A Haltenyésztési Kutató Intézet 
kéri az érdekelteket, hogy az Eszter
gomi Kis Dunaágból küldjenek víz
mintát, amikor észreveszik, hogy a 
dorogi szennyvíz újból bejut oda.

(dr. Donászy Ernő)
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A  DOROGI SZENNYVÍZ PROBLÉMÁJÁT !.

Folyóiratunk júliusi számában 
„Mitől büdösödik a dorogi hal?“ cím
mel cikket olvastunk a Szőny-Esz- 
tergom közötti Duna jobbpart el
szennyeződéséről és a halászatban 
okozott károkról. A Haltenyésztési 
Kutató Intézet régóta figyelemmel 
kíséri a Duna e szakaszának szeny- 
nyezettségét és az elmúlt években 
eredménytelenül tett lépéseket a Do
rogi Szénlepárló vízszennyezésének 
megszüntetésére.

Augusztus 11-én az esztergomi 
Oszó Falu HTSz, a Sporthorgász 
Egyesület, a határőrség és a révkapi
tányság közreműködésével Nyerges
újfalutól az esztergomi Kis-Dunaág 
végéig motorcsónakkal járták be az 
Intézet kutatói a panaszolt szakaszt 
és vízmintákat vettek. A helyszíni 
szemle és a vízminták elemzése alap
ján a helyzetről az Intézet az Orszá
gos Vízügyi Főigazgatóságnak jelen
tést küldött és javaslatot tett a víz- 
szennyezés megszüntetésének módjá
ra vonatkozóan.

A felülvizsgálat alapján megálla
pítást nyert, hogy a Nvergesújfalu 
község alatt, a VISCOSA művek 
szennyvíznyomócsövéből kifolyó 
szennyvíz már a nyomócső környé
kén annyira elkeveredik a Duna vi
zével, hogy a szennyvíz kifolyás fe
lett kivett vízminta elemzése nem 
mutatott kifogásolható szennyezést. 
A VISCOSA művek vízkivételi mű
vét ellenben alacsonyabb vízállás
kor gyakran veszélyezteti a Szőny 
felől szennyezetten érkező Dunavíz.

A táti Dunaágba a Kenyérmezői- 
patak betorkojásánál Dorog felől ér
kező szennyvizek jutnak. (Lásd a 
fényképeket.) A patak vize a torkolat
nál is sötétbarna, de ugyanez látható 
a vasúti (hídról is, melv a patakon 
átvezet. Kátrányszag, bűz érezhető. 
Pár méterre van a patak torkolatá
tól a Dorogi Erőmű ipari vízkivételi 
műve. A táti Dunaág felső részét gát 
zárja el, a víz tehát nem áramlik raj
ta keresztül; a patakból kifolyó 
szennyvíz a Dunaágban elterülhet és 
az Erőmű vízkivételi helvénél is 
szennyezést okozhat. A kenyérme-

Tógazdaságok figyelmébe I
A Központi Döntőbizottság 1954. 

évi július hó 21-én 101811954. szám 
alatt elvi jelentőségű határozatot ho
zott, amellyel a tógazdaságok és a 
halnagykereskedelem viszonyában 
szabályozta az élő halak vagonrako
mányokban történő átadását, illetve 
átvételét.

Megjegyezzük, hogy a határozat
ban említett „megrendelő“ alatt a 
Halértékesítő Vállalat értendő.

Az elvi jelentőségű határozat szó
szerinti szövege a következő:

1. Vagonrakományokban történő 
szállítás esetén a megrendelő a hala
kat mennyiségileg és minőségileg a 
tógazdaságban köteles átvenni, de a 
tógazdaság köteles a halakat a va
sútállomásra kiszállítani és ott meg
rendelő halszállító vagonjába szállí
tásra és tárolásra alkalmas, élő, 
egészséges állapotban, hiánytalanul 
berakni.

2. A tógazdaságnak oly időpontban 
kell megkezdenie a halak lehalászá
sát, mérlegelését és a vasútállomás
ra való kiszállítását, hogy a berakás 
még aznap, lehetőleg még a sötétség 
beállta előtt befejezést nyerjen és a 
vasútnak módja legyen a halasva
gont — ugyancsak aznap — a mel
lékvonalakról is továbbítani. Ameny- 
nyiben a berakás a sötétség beállta 
előtt be nem fejezhető, a tógazda
ság köteles a berakásnál a kellő vi
lágításról gondoskodni.

3. Ha a halasvagonba különböző 
fajú és osztályú halak kerülnek be
rakásra, olymódon kell azokat a tó
gazdaságnak a vasútállomásra kiszál
lítania, hogy a halasvagonba szortí
rozva kerülhessenek berakásra.

4. Átadni csak kiürült belű (gyom- 
rú) halakat szabad, tehát a halak 
etetését a tavakban, adott esetben a 
teleltetőkben is, az átvétel előtt leg
alább 48 órával be kell szüntetni. Ki
vételes esetekben (nagyvízi halászat
nál) azonban, ha a szállításra kerülő 
halmennyiség kihalászása azt szüksé
gessé teszi, a kisebb mérvű etetést 
megrendelő nem kifogásolhatja, de£? 
ezt a körülményt a halak mérlegelé
sénél figyelembe kell venni.

5. Akár közvetlenül a tavakból, 
akár teleltetőkből történik a szállí
tás, a halakat — mérlegelés- előtt — 
minden idegen anyagtól (sártól, 
iszaptól, vízi növényzettől, jégtől, 
stb.-től) meg kell tisztítani.

6. Azokat a kosarakat, amelyekben 
a halak mérlegelésre kerülnek, mér

legelés előtt és után, deszkán vagy 
más száraz helyen kell tartani, azo
kat vízbe, sárba, hóba, stb.-be állí
tani nem szabad, tehát a tóból vagy 
teleltetöből kivett halat előbb mér
legelésre nem használt kosárba, on
nan tiszta vízzel telt kádba, maid 
pédig a mérlegeléshez felhasznált, 
száraz helyen álló kosárba kell rakni.

7. A halakat csak jól zárható, ki
fogástalan állapotban levő edények
ben (hordókban, kádakban) szabad 
szállítani. Minden edény vaslemez- 
pántokkal ellátott, sértetlen fedelét 
biztonsági lakattal kell odaerősíteni. 
Felek a helyszínen, megnyugtató fel
tételek biztosítása esetén, ponyvában 
való szállításban is megegyezhetnek. 
Minden szállítmányhoz a tógazda
ságnak megbízható kísérőt kell adni 
és minden szállítmányt kísérőjeggyel 
kell ellátni, amelyen fel kell tüntet
ni az edények számát, a szállított 
halak minőségét, darabszámút és 
súlyát.

8. A megrendelő megbízottjának 
vagy a halasvagont kísérő motorke
zelőnek joga van a vasútállomáson a 
tógazdaság megbízottjának jelenlété
ben a halak darabszámút és súlyát 
szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az 
esetleges hiányokért a tógazdaság fe
lelős.

9. Ha a tógazdaság a 3., 6. és 7. 
pontokban előírt követelményeket 
biztosítani nem tudja, a tógazdaság a 
halakat mennyiségileg és minőségileg 
vasútállomáson köteles átadni.

-í

A táti Dunaág felső részén levő gát 
hozzájárul ahhoz, hogy a szennyvíz 

a Dunába jusson. (Dunászy íeiv.)

*



!. évf. í>. szám 1954. szeptember

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Vécsey-utca 4. II, em. — 
Telefon: 122-790 — Felelős szerkesztő: Ribiánszky Miklós Kossuth-díjas. 
A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Maucha Rezső Kossuth-díjas, a Magyar 
Tudományos Akadémia osztályelnöke. A szerkesztőbizottság tagjai;
dr. &rős Pál, a mg. tudományok kandidátusa, Langmár József, Oeconomo 
György, dr. Raskó Pál, Ribiánszky Miklós Kossuth-díjas, Szalay Mihály, 

dr. Woynárovich Elek, a mg. tudományok doktora.
Szerkeszti: Farkasházv Tibor és Palojtay Béla.

A  V I Z E K  O X I O É N T E R M E L É S E
Irta : Dr. E R O S  P Á L

Az előző közleményekben megis
merkedtünk a produkciós biológia 
alapjával, a vizekben élő táplálék- 
lánc tagjaival és szerepével. Most a 
vizek oxigéngazdálkodásába adunk 
rövid bepillantást.

A szárazföldön lezajló élet merő
ben különbözik a vízi élettől, a halak 
nem tudnak megélni a szárazföldön, 
a szárazföldi élethez alakult lények 
viszont a vízben nem találják meg 
életlehetőségüket. Ez az első és lé
nyeges különbség abból ered, hogy a 
halak kopoltyú ja nem alkalmas a 
levegő oxigénjének felvételére, a 
tüdő pedig a vízben oldott állapotban 
jelenlévő oxigén hasznosítására al
kalmatlan. Ügy a szárazföldi, mint 
a vízi élet élőlényeinek lélekzésüK- 
höz egyaránt oxigénre van szüksé
gük.

De nemcsak ez a különbség a két 
élettér között. A szárazföldet körül
vevő levegő oxigéntartalma állandó, 
megközelíti a 25%-ot, a széndioxid
tartalom is állandó: 0,03%. Ezzel 
szemben a vízben az oxigén- és szén
dioxid-tartalom felette nagy válto
zásokat szenvedhet.

Az asszimilációs folyamattal szer
vetlen anyagból szerves anyagot elő
állító építő szervezetek — a mikro- 
szkópikús kicsinységű algák — az 
asszimiláció során oxigént szabadíta
nák fel. A  termelt oxigén mennyi
ségéből meghatározható az előállí
tott szerves anyag mennyisége is. fgy 
— produkciós biológiai fogalmazás
ban — a termelt oxigénből kiszámít
hatjuk az időközben potenciális 
energiaként felhalmozott energia 
mennyiségét. A termelt oxigén a 
vízben oldott oxigén formájában van 
jelen, az algák termelésének ütemét 
tehát a vízben oldott oxigén m e n 
nyiségének változása jelzi.

Ismeretes az is, hogy az asszimilá
cióhoz szükséges energia a nap fény
energiájából származik, így a ter
melés csak nappal mehet végbe. 
éjjel szünetelni kénytelen, mert az 
algáknak sötétben nem áll rendelke
zésükre a nap fényerergiája. Azon
ban a vízben nemcsak oxigénterme
lés, hanem állandó fogyasztás is van. 
A vízben oldott oxigént használ iák 
fel a lélekzésükre az algák, az állati 
plankton szervezetek, a halak stb.,

az elbontó szervezetek munkájával 
is oxigén használódik el. így a vi
zekben az oxigen-elhasznáiodás is 
éjjel-nappal folyik, a térmelés pedig 
csak napkeltétől napnyugtáig tart. 
Ezért világos, hogy a víz oxigén- 
tartalma az asszimiláció megindulá
sa előtt napkeltekor a legkisebb, 
mert napnyugta után újabb nem ter
melődik és egész éjjel csak oxigén
fogyasztás van. Ha a vízben intenzív 
rothadás (elbontás) van, akkor ez az 
oxigén-elhasználódást fokozza és ki
merítheti az egész oxigén-készletet, 
aminek következtében halaink meg
fulladnak, vagy pipálással húzzák ki 
az oxigén-termelés megindulásáig 
terjedő időt. Ezért látjuk gyakran 
azt, hogy a halak napfelkelte előtt 
a tavakban pipálnak. Napkeltével 
azután megindul az algák asszimi
lációja és ha az oxigéntermelés 
mértéke utoléri az oxigénfogyasztás 
mértékét, megszűnik a pipálás, ha
lainknak már elegendő oxigén áll a 
rendelkezésükre. Abbahagyják a pi- 
pálást és a víz felszínéről mélyebb
re húzódnak, a veszély megszűnt. 
Amíg tehát a szárazföldön nyugod
tan élhetünk, mert lélekzésünkhöz 
mindig elegendő oxigén áll rendelke
zésre, addig halainkat esetleg napról 
napra megismétlődő fulladási veszély

fenyegeti egy-egy erősen fertőzött 
vízben, vagy a halastavakban túl
zsúfoltság esetén.

A víz oxigéntartalmának mérésé
re igen pontos kémiai módszerünk 
van. Ez az eljárás Winkler Lajos 
budapesti egyetemi tanártól ered és 
Maucha akadémikus olyan egyszerű 
és a helyszínen elvégezhető mód
szerré dolgozta ki, mely ma már az 
egész inlágon használatos. Ennek az 
eljárásnak a segítségével a helyszí
nen pontosan határozhatjuk meg a 
víz oxigéntartalmát és ha több idő
pontban veszünk vízmintát, akkor 
képet alkothatunk a víz oxigéntar
talmának változásáról. De a vizek 
oxigéntermelését is kiszámíthatjuk 
bizonyos időszakokban, ebben az 
esetben meg kell határoznunk a víz 
oxigénfogyasztását is és ezt az érté
ket a kapott oxigéntartalomhoz min
den esetben hozzá kell adnunk. Az 
így végzett mérésekkel meg tudjuk 
állapítani az algák oxigéntermelésé
nek egész napi folyamatát, sőt képet 
kaphatunk arról is, hogy az egész 
tenyészidő alatt különböző időjárási 
viszonyok mellett, különböző fény
energiák jelenlétében hogyan alakul 
a vízi élet termelése, ami gyakorlati 
szempontból is hasznos következte
téseknek lehet az alapja.
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c jövedelm ezőség i lók
A  HALTENYÉSZTÉSBEN

A termelékenység emelése, a ter
melési költségek csökkentése, össze
foglalóan: az önköltség csökkentése 
a gazdasági problémák előterébe ke
rült.

Vaslogikával jelentkező szükséges
ség ez az új szakaszban, amikor a 
szocializmus alaptörvényét fokozott 
éberséggel kell szem előtt tartanunk.

Az életszínvonal emelése nem>tör- 
ténhetik a beruházások észszerűtlen 
megszorításával. Ilyen eljárás káro
san hatna vissza a jövőben magára 
az életszínvonal emelésére, tehát el
lentmondana a törvény egyik fő kö
vetelményének, a jólét emelésének. 
De nincs is erre szükség. Rendelke
zésünkre áll az életszínvonal emel
kedésének főforrása, a termelékeny
ség emelése, az önköltség csökken
tése.

Itt nem az észszerű kiadások csök
kentéséről van szó, mert az legtöbb 
esetben éppen az önköltség emelke
dését vonja maga után, Nem abszo
lút számokban akarunk megtakarí
tást elérni, hanem arról van szó, 
hogy csak olyan kiadást engedjünk 
meg, de egyúttal minden olyan ki
adást teljesítsünk, amelyből termék 
keletkezik. Az a döntő, hogy a ter
mék egységét mennyiért állítjuk elő. 
Emelhetjük tehát a ráfordításokat 
akkor, ha azokkal szemben nagyobb 
arányban kapunk terméket, viszont 
minden megtakarítható költségei el 
kell hagynunk, ha nem aránylik he
lyesen a kiadásból keletkező termék- 
mennyiséghez.

Hogy alakul ez a kérdés a hal
tenyésztés területén?

Jövedelmezőség szempontjából a 
haltenyésztés két külön tagozatra 
szakadt. Az egyik a szövetkezeti ter
melés, a másik az állami halgazdasá
gok keretében folytatott haltenyész
tés.

Szövetkezeti termelésre általában 
a kisebb egységek alkalmasak, ame
lyeket a nagyobb adminisztrációval 
járó állami gazdaságok keretében ra
cionálisan hasznosítani sokkal nehe
zebb. Hozzunk fel a sô k közül egy 
példát: béjelentés érkezikj hogy vala
hol egy kis távoleső egységben a 
szocialista vagyon, vagy a tervfegye
lem elleni cselekmény gyanúja me
rül fel. Szükségképpen és helyesen 
megindulnak a vizsgálatok. Sokszor 
egész bizottsági apparátust kell is
mételten megmozgatni. Végül még az 
is kiderülheti, hogy a bejelentés alap
talan.

Világos, hogy az ügy gazdaságilag 
nem bírja el a sok utazási költséget, 
kihallgatást, eljárást, az akták ezzel 
járó keletkezését. De nem bírják el 
a kötelező adatszolgáltatással járó 
terheket sem, lassítják az appará
tust, indokolatlanul lekötik és kiszál
lásokra kényszerítik, az ellenőrző

szervek egész sorát. Ezért helyes 
kormányzatunknak az az elgondolá
sa, hogy a kisebb egységeket a hely
színhez közel lévő és egyszerűbb 
ügykezelésű szövetkezetekre bízza 
és az újonnan épülő kisebb tógazda
ságokat szintén szövetkezeti kezelés
be utalja. Az alapvető különbség a 
jövedelem számításakor a két tago
zat között abban rejlik, hogy a szö
vetkezetek általában piaci árön vá
sárolják meg anyagszükségletüket, 
elsősorban a takarmányt, míg az ál
lami halgazdaságok termelői áron 
kapják meg ugyanezeket. Ezzel szem
ben a szövetkezeti gazdaságok — ha 
kötelezettségüknek eleget tettek, — 
halaikat a szabadpiacon úgyszólván 
kétszeres áron értékesíthetik, míg az 
állami gazdaságok termékeiket a 
piaci árnak alig felére rúgó termelői 
áron adják át a kijelölt elosztószerv
nek.

Kormányzatunknak a szövetkeze
tek alakulását és életképességét elő
mozdító politikája következtében a 
jövedelmezőség jóval kedvezőbb d 
szövetkezeteknél. A termékért ka
pott eladási ár esik ugyanis nagyobb 
súllyal latba, hiszen nemcsak az 
anyagot, hanem az élő munkát is 
megtestesíti, mely túlnyomó mérték
ben jelentkezik haltenyésztésünkben.

Vannak azonban szempontok a jö
vedelmezőség kérdésében is, amelyek 
egyaránt érvényesülnek a szövetke
zeti és az állami gazdasági termelés
ben. Ezek között első helyen áll a

A SOROKSÁRI DUNAÁG hal
állománya — mint tudjuk — a téli 
katasztrofális döglés következtében 
a réginek töredékére csökkent, mégis 
biztató híreket kapunk, a horgászok 
néha igen szép eredménnyel, pom
pás pontyokkal térnek haza. Hogyan 
lehetséges, ez, amikor látszólag el-

►SZAKMAI NYELV

(ínrablás

többtermelés. Mértékegységre szá
mítva az önköltség kialakításában az 
a legdöntőbb tényező, hogy mennyit 
termelünk s a halűermelés jövedel
mezőségét elsősorban az határozza 
meg, hogy milyen termést érünk el 
ráfordítások nélkül, vagyis anélkül, 
hogy tárgyiasult munkát: anyagot, 
takarmányt, stb. kellene felhasznál
nunk. Szakmai nyelven ezt a termés- 
mennyiséget nevezzük természetes 
hozamnak.

Osztom azt a nézetet, hogy vesze
delmes dolog a természetes hozamot 
„konstanses számként tudatosítani. 
A teimészetben semmi sem állandó, 
nem hihetjük, hogy a pontyos tó
gazdaságok természetes hozama len
ne éppen az. A természetes hozam
nak — éppen mint nem konstans 
számnak — évről-évre való megál
lapítása és feljegyzése azonban fel
tétlenül szükségesN em  mellőzhet
jük ezt a tapasztalati számot a kö
vetkező idény termelési tervének 
kialakíVáspkor, a kihelyezési anyag 
és az okszerűen feletetendő takar
mány meghatározásában.

Éppen a haladó normák, meré
szebb célkitűzések, okszerű beavat
kozások érdekében tudnunk kell, mi
lyen halhúshozamot adott utoljára 
és korábban valamely terület az 
etetést leszámítva. A legutóbbi éve
kig az adott lehetőségekhez alkal
maztuk a kihelyezést és a takar
mányfelhasználást, mint a tudo
mány és a gyakorlat által felderített 
optimumokhoz.

A jövedelmezőségi kérdés további 
szempontjait legközelebb fogom is
mertetni.

(Dr. Sivó Emil)

lentétben van az elmélettel? Az el
mélet ugyanis azt mondja: a ponty 
elsősorban a természetes táplálékkal 
él, rákocskákkal, szúnyogálcákkal, 
rovarokkal, mindazzal, ami most, 
amikor az éhes szájak száma meg
fogyatkozott, sohasem tapasztalt bő
ségben áll rendelkezésre. A horgá
szok által felkínált csalira, kukori
cára, főttburgonyára a ponty általá
ban csak akkor kap, amikor kifogy 
a természetes táplálék, amikor a hal
sűrűség nagyobb, mint a tápláléksű
rűség. Ma sokkal nagyobb a táplá
léksűrűség a Dunaágban, mint a hal
sűrűség. Mi az oka tehát a látszóla
gos A ellentmondásnak, mely néha 
szép8 zsákmányban nyilvánul meg? 
A magyarázat igen egyszerű: az úgy
nevezett relatív halsűrűség! A ponty 
tudvalevőleg csapatokban vándorol. 
Egy-egy csapat valahol megállapodik 
és rövid idő alatt feléli az ott lel
hető természetes táplálékot, több az 
éhes száj, mint az ennivaló, az a hor
gász, aki ilyen helyen vetette ki a 
horgát, nem marad kapás és zsák
mány nélkül. Csakhogy: a ponty
csapat továbbáll és ahol órákkal az
előtt szép kapások voltak, nem ke
rül sor másra, mint meddő zsineg- 
áztatásra. És a kapások: másutt kez
dődnek el!
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a Mezőgazdasági Kiállítás halászati pavilonjáén ?
„A  kiállítás akkor tölti be hiva

tását, ha segítségével egész dolgozó 
népünknek figyelmét sikerül ráirá
nyítani a mezőgazdaság fejlesztésé
nek fontos feladataira“ — mondotta 
Hegedűs András elvtárs, földműve
lésügyi miniszter a Mezőgazdasági 
Kiállítást megnyitó beszédében.

Ez a haltenyésztésre éppúgy vonat
kozik, mint a mezőgazdaság bármely 
más ágára. Az örömmel együtt büsz-

A világrekorder szarvasi anyaponty 
méltán aratott hatalmas közönségsi

kert. (Magyar Foto)

keség is tölt el bennünket, amikor 
végignézzük a nagyszerűen megren
dezett kiállítást és elérkezünk a hal
tenyésztéshez . . .

Az anyagában és terjedelmében 
egyaránt megnövekedett kiállítás új 
színeket hozott a halászati pavillon- 
ba is. Az épület nem romos többé! 
Újjáépült a ház régi folyosója, hosz- 
szú idő után új látnivalókkal várja 
a vendéget a magyar halászat. A ke
rek toronyban első pillantásra új kép 
tárul elénk. Fent, a fejünk felett 
szépen kötött hálók ékesítik rend
ben a hatalmas tornyot. Lejjebb, a 
fal mellett négy nagy dioráma szé
pen illusztrálja, mennyire fejlődött a 
haltenyésztésünk. Az első a nagy
üzemi halgazdaságot mutatja be táv
lati képen, tiszamenti részlet van a 
másikon: hogyan is folyik természe
tes vizeinken a korszerű halászat. 
Motoros halászat a Balaton vizén, — 
ez a harmadik kép, míg a negyedi
ken hold világos éjjel nagykalapú 
horgász lesi türelemmel a bsónak 
farában, jelez vajjón pontykapást ott 
a nádas szélén a foszforeszkáló úszó.

Dokumentációs terembe érünk 
jobboldalt, hat tabló kelti fel a láto
gatók figyelmét. Az első itt is a 
nagyüzemi gazdálkodást példázza, 
hangsúlyozva a minél tökéletesebb 
gépesítést. A második tabló kisebb 
— termelőszövetkezeti — egységet 
mutat be és megmagyarázza, hogyan

kell a mellékterméket, hulladékokat 
helyesen értékesíteni takarmányként. 
Rizsföldi haltenyésztést látunk a 
harmadikon, a látogató megismerke
dik a komplex hasznosítás lényegé
vel, a rizstermelés, haltenyésztés és 
a kacsanevelés különböző lehetősé
geivel. A negyedik tabló a halkel
tető állomások jelentőségéről ad fel
világosítást, hiszen a természetes vi
zek haltenyésztésének fejlesztése 
halkeltető állomások nélkül ma már 
nem képzelhető el. A halértékesítés
ről ad ügyes ismertetőt az ötödik 
tabló, bemutatja a Halértékesítő Vál
lalatnak az egész országot összefogó 
kitűnően kiépített kereskedelmi há
lózatát:, mely nemcsak a piaci halak 
szállításáról gondoskodik, hanem 
közreműködik a gazdaságok tenyész- 
anyagának szállításában is. Végül a 
hatodik tabló a halasvizek elszeny- 
nyeződését és a megfelelő védeke
zést mutatja be.

A Haltenyésztési Kutatóintézet vit
rinjében részben fényképeken, rész
ben preparátumokon láthatják a lá
togatók a legújabb kutatási eredmé
nyeket: a korszerű takarmányozást, 
a halak hipofizálását, a kecsege 
mesterséges szaporítását, a gépesí
tett trágyázást, a pontynemesítést, 
harcsatenyésztést, a hasvízkór elleni 
küzdelmet és a helyszíni vízvizsgáló 
módszereket. Az akváriumokban a 
Halgazdasági. Tröszt három vállala
tának kiállítási anyagából ki kell 
emelnünk a Szegedi Halgazdaság 
gyönyörű állományát. Az akváriu
mok az újjáépült folyosón vannak, 
itt 16 — egyenként 1600 literes — új 
betonmedence ad szállást fickándo- 
zó lakóinak. A Balatoni Halászati 
Vállalat süllőt, dévérkeszeget, gardát 
küldött a kiállításra, az idén már a 
halászati szövetkezetek és halgazdál
kodással is foglalkozó termelőszö
vetkezetek szintén képviseltették ma
gukat a kiállításon szépen fejlett 
pikkelyes és tükrös pontyokkal.

Az egyik akváriumban másodma
gával foglal helyet a Nagy díj boldog 
tulajdonosa, a lapunk múlt számában

MAUCHA REZSŐ dr. Kossuth- 
díjas akadémiai osztályelnök, aki 
nagy gyakorlati értékű tudományos 
felismeréseivel és főleg a produkciós 
biológia elméletének kidolgozásával 
szerzett nemzetközi tekintélyt a ma
gyar névnek, szeptember 19-ikén ér
te el hetvenedik életévét. Maucha 
professzor ma is alkotó erejének tel
jében szolgálja a limnológia, a bel
vizek tudománya fejlesztését és mint 
a Vízgazdálkodási Tudományos Ku
tatóintézet vendége a minap tartott 
nagysikerű előadást Prágában a kor
szerű vízvizsgáló módszerekről és a

bemutatott világrekorder szarvasi 
anyaponty. A szarvasi és a gödöllői 
kísérleti gazdaság nemesítési ered
ményeit mutatja be, Szarvasról 
egyébként a már előző számaink 
egyikében szintén ismertetett bul
gáriai eredetű ezüstkárászok is meg
érkeztek, méghozzá itthon kelt iva
dékaikkal együtt.

A kiállítási „halszálloda“ egyik 
összkomfortos lakosztályában hideg
vérű külföldi vendég is tartózkodik. 
A tengerek és folyók vándora, egy 
szép angolna mutatja be karcsú tes
tét a közönségnek, a ritka vendég a 
Dunában akadt horogra.

A jól tervezett és szépen kivitele
zett tablók, a nagy falfestmény, a 
diorámák Csiby Mihály művészetét 
dicsérik, munkáján meglátszik, hogy 
évek óta tanulmányozza a halászatot. 
A halászati kiállítás anyagának ösz- 
szeállításáért dr. Veszprémi Bélát, a

Szépen dekorálják a hálók a torony 
belsejét. (Magyar Foto)

Haltenyésztési Kutatóintézet jeles 
kutatóját illeti a pálma, éjjel-nappal 
fáradhatatlanul dolgozott a sikerért.

Azzal az érzéssel hagyjuk el a 
kiállítás halászati pavillonját, hogy 
ez évben azt kaptuk meg, amit uiár 
régen várunk: a haltenyésztési kiál
lítás szebb, bőségesebb és változato
sabb az eddigieknél. , , .(—tay)

szennyvízbefogadó vizek terhelhető
ségéről. A magyar halászat és halte
nyésztés minden dolgozója szívből 
kívánja, hogy Maucha professzor 
még sokáig dolgozhassák a halte
nyésztés területén azzal a bámulatos 
szellemi frissességgel, mely munká
ját egy emberöltőn át jellemezte.* * *

A SVÁJCI HALKELTETŐ ÁL
LOMÁSOK az 1952153. évi halászati 
évad alatt 363 millió ikrát keltettek; 
280 millió ivadék kelt ki és hivatalos 
ellenőrzés mellett 270 millió ivadé
kot helyeztek ki.
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H o g y a n  U a c c o t f u h k  —

A I  E LŐ S D IE K  E L L E N ?
Halaink legismertebb külső para

zitái -a pontytetű (Argulus foliaceus 
L) és a halpióca (Piscicola geometra 
L.). Mindkettő már régóta foglalkoz
tatja a külföldi és hazai kutatókat 
egyaránt, igen sok vegyszert kipró
báltak, hogy alkalmas módszert tud
janak kidolgozni hatásos leküzdé
sükre. Mielőtt rátérnénk a védeke
zési eljárás leírására, vizsgáljuk meg 
a pontytetű és halpióca testalkatát, 
hiszen ezeken az ismereteken alapul
nak a különféle védekezési eljárá
sok.

Mindkettőre egyformán érvényes, 
hogy a halra, illetve annak egyes 
szerveire rátapadnak és megsértve a

Pontytetű. 1. szívószerv, 2. szem,
3. két lábpár, 4. négy lábpár, 5. farok 

(15-szörös nagyítás)

hal borét egyrészt fájdalmat okozva 
nyugtalanítják azt, másrészt vért, il
letve szövetnedvet szívnak ki az ál
latból. Harmadsorban pedig a sebe
ken, melyeket a hal bőrfelületén ej
tenek, kórokozó baktériumok, külön
féle gombák, de legfőképen a halpe
nész telepedhetik meg. Egyesek sze
rint a pontyok sebhimlője is így ter
jed, az Argulus ejtette seb körül 
vastagodás keletkezik, mely nemso
kára leesik, véres sebet hagyva hát
ra. Újabb megfigyelések szerint 
mindkettő terjesztője lehet a hasvíz- 
kórnak is.

A pontytetű rendszertanilag a rá
kok osztályába (Crustacea) tartozik. 
Teste szimmetriás, nagysága általá
ban dinnyemagnyi. Lapos teste áttet
sző, emiatt nehezen lehet észreven
ni, az egész testet vastag, a parazita
ellenes fürdőkkel szemben igen el
lenálló chitin páncél borítja. A hát
oldalon található a két nagy, ovális 
jellegzetes fekete szem. A hasi ol
dalán van a nagy tapadókorong, 
mellyel a halra rászívja magát. Az 
állat mozgószerve a 4 pár úszóláb.

A halpióca rendszertanilag a gyű
rűsféreg (Annelida) törzsbe tartozik. 
Teste hengeres, háthasi irányban 
kissé lapított, hosszúsága 1.5—2 cm. 
Testének mindkét végén tapadóko

rong van, a fejvégnél gyengébb, ezt 
áttöri a szájnyílás, a hátsó tapadó- 
korong fejlettebb. Az állat a tapadó- 
korongokkal kapaszkodik meg a hal 
testén.

Mivel ezek a paraziták jelentős 
károkat tudnak okozni, régóta kísér
leteztek már leküzdésükkel, kielégítő 
eredmény azonban sokáig nem szü
letett. Olyan módszer kidolgozása 
szükséges, mely üzemi keretek kö
zött nagy. halmennyiségnél is meg
valósítható, a halakra nem káros, az 
élősdieket pedig minél rövidebb idő 
alatt radikálisan elpusztítja, vagy 
kényszeríti a hal elhagyására és 
ezenfelül még olcsó is.

Az irodaiam adatai szerint a leg
különfélébb vegyszerekkel kísérle
teztek. Régebbi közlés szerint 
0.2%-os lysol fürdőt vagy 5%-os 
konyhasó oldatot kell használni, 
ha megnézzük azonban a receptet, 
első pillantásra feltűnik, hogy a ke
zelés gyakorlatilag kivihetetlen. 12 
kg halra 100 liter 5%-os konyhasó 
oldatot ír elő 20—30 perces fürde- 
tési idővel. Ha 12 kg halat 30 percig 
akarunk fürdetni, egy nap alatt 
nyolc órás munkaidőt számítva 2 q 
halat sem lehet lefertőtleníteni. Üze
mi keretek között tehát ez a mód
szer nem használható. Ajánlot
tak ezenkívül hidrogénszuperoxidot, 
mészoldatot, szalicilsavas, ammoniá- 
kos fürdőket is, azonban ezek sem 
váltak be.

A többé-kevésbbé sikertelen kísér
leteik után magyar kutató, dr. Woy- 
nárovich Elek dolgozott ki a gya
korlatban ezidőszerint legtökélete
sebb módszert. Abból indult ki, hogy 
a DDT az alacsonyrendű, rákokra 
ölő hatást fejt ki (Scháperclaus). 
Mivel rendszertanilag a gyűrűs fér
gek közel állanak a rákokhoz, felme
rült benne a gondolat, hogy a fér
gekre is hat. Kísérleteket végzett 
ezért a „Holló 10 Gy“ nevű anyag
gal, mely a DDT-nek (diklór-difenil- 
triklóretán) olajos emulziója.

Idáig ez a fürdetőanyag az, mely 
a gazdaságosság, gyorsaság és haté
konyság elvének a legtökéletesebben 
megfelel.

A módszer kivitelezése a követ
kező: 100 liter vizet mérünk 200— 
400 literes kádba. Elkészítjük az 
emulziót: 1 liter „Holló 10 Gy“-t 10 
literes vödörbe öntünk. Kis adagok
ban egy liter vizet adagolunk hozzá, 
pálcával jól összekeverjük, míg egy
séges fehér színű nem lesz. Az ol
dathoz ezután félliterenkint állandó 
kevergetés közben újra vizet adunk, 
míg az kb. 8 literre nem hígul. Ek
kor lassan, kevergetés közben az elő
re kimért 100 liter vízbe öntjük.

A kád mellé másik, tiszta vízzel 
megtöltött kádat teszünk, melybe 
fürdetés után mártjuk a halakat. 
Mivel az eljárást a telelésre helyezés

előtt a legérdemesebbb végezni, a te
lelő egyik sarkát tartóhálóval elke
rítjük, hogy a halakat fürdetés után 
is könnyen elérhessük és ellenőriz
hessük az eredményét.

Az előkészületek után következik 
a fertőtlenítés. A fertőzött halakból 
kb. 30 kg-ot merítünk sűrűszemű 
szákba, a vizet lécsurgátjuk, hogy 
ne hígítsa fel a fertőtlenítő anyagot 
és belemartjuk — piócafertőzés ese
tén 25—30 mp-ig, pontytetű esetén 
50—60 mp-ig — a halakat szákkal 
együtt a fertőtlenítő folyadékba. 
Közben kezünkkel kever get j ük, hogy 
a halaknak minden részét egyfor
mán érje az emulzió, de ügyeljünk 
arra is, hogy a szákból ne jöhessen 
ki egy hal sem. Kísérletet végeztünk 
pontytetű ellen 1.5%-os oldatban 
való fürdetéssel is. Itt 50—60 mp-es 
fürdetés után 90—95%-os eredményt 
kaptunk. A fürdetés után a halakat 
szákkal kiemeljük, az emulziót visz- 
szacsepegtetjük és a tiszta vízzel telt 
kádba merítjük őket. A halak a für
detés alatt először nyugtalankodnak, 
később megnyugodnak, de nem vesz
nek lélekzetet, így erősebbngyengébb 
kábulat vesz rajtuk erőt. Jó lemo
sás után a halakat tartóhálóba vagy 
vízbe állított kosarakba helyezzük 
el, itt tartjuk őket Va—1 óráig. Ek-

A halpióca (eredeti nasrys.) szívókorone- 
jával tapad a hal bőrére

korra elvesztik kábultságukat. Fon
tos megjegyeznünk, hogy a parazi
táknak nagyrésze nem fürdetés alatt, 
hanem utána V*—1 órán belül hagy
ja el a halakat. Fürdetés után, ha 
óvatosan leveszünk egy pontytetüt a 
halról és vízzel töltött pohárba tesz- 
szük, azt látjuk, hogy a parazita él, 
de igen erős kábultság észlelhető 
rajta, mely a testrészek aritmikus 
mozgásában nyilvánul meg. A meg
figyelések szerint megdöglenek, mi
után leesnek a halról, ez azonban 
még nem végleges adat. Lehetséges, 
hogy kábultságukat elvesztve a tiszta 
vízben ismét felélednek és a telelő
ben tovább élnek. Ezért azt javasol
juk, hogy ahol lehetséges, úgy vé
gezzük a fürdetést, hogy a tartóhálót 
olyan telelőbe feszítsük ki, amely 
nélkülözhető telelés céljára, vagy 
legalább is idő legyen rá, hogy vizét 
leenfedjük és bizonyos ideig kiszá
rítsuk és fertőtlenítsük

A kísérletek szerint a halakra a 
2.5 perces fürdetés sem káros. Az ol
dat idővel kimerül, ilyenkor új olda
tot készítünk, vagy a régit felfrissít
jük.

(Horti József)
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^  Mit láttunk —

a Lillafüredi Túgazdaságban?...
Rakoncátlanul kanyarog a sebes

folyású Garadna, hogy Lillafürednél 
pihenjen meg a Hámori-tó ölében. 
Hol az erdőben játszik búj ócskát, 
hol pedig kikíváncsiskodik a műút 
mellé és társalog bőbeszédű locso
gással az országút porral belepett 
vándorával. Csak akkor némul el 
duzzogva, amikor nagyfontoskodva 
pöfög el mellette a liliputi Lillafü
red—Miskolc „expressz“, mintha 
csak a vurstlibeli barlangvasuta-t 
utalta volna be ide az esztéká egy 
kis üdülésre. Vagy három kilomé
terre hagyjuk a hátunk mögött 
Lillafüred minden szépségét, ami
kor kiszélesedik a Garadna völgye, 
a távolból akár gigászi sakktábla 
mezői, olybá tűnnek a pisztrángos 
tógazdaság szabályos idomú, katonás 
rendben sorakozó tavacskái. Helyben 
vagyunk. . .

A tógazdaság kertjében hűsölünk 
vén bükkfa gazdag árnyékában. 
Nadrágszárunk körül pajzán kacsa- 
fiak és egyéb szemtelen szárnyasok 
tüsténkednek, jobbfelől bánatos gö
rényszagot kerget a szellő, ezer sze
rencse, hogy a szomszédos ketre
cekben lomhálkodó nyércek és kedé
lyes nutriák valamivel szagtalanab
bak. Az asztal mellett Vásárhelyi 
István, a tógazdaság kitűnő vezetője 
viszi a szót. . .

— Bizony sokat fejlődtünk — gon
dolkodik el az örökifjú Pista bácsi 
— amikor 1947-ben újraindultunk, 
sok volt a tenni és jóvátennivaló. Si
került évi termelésünket a félmillió 
fölé emelni és ami szintén igen 
fontos, ma már tökéletesen önellá
tók vagyunk. A múltban osztrák, 
cseh és jugoszláv import-ikrával dol
goztunk, ma már kizárólag a saját 
nemesített tény észanyagunkból fejt 
ikrát keltetjük. Komoly anyalétszám 
kell ehhez, mert a pisztráng, akár a 
sebes, akár pedig a szivárványos 
nem túl bőkezű, hiszen halkilogram
monként alig 2000 ikrát lehet belőle 
kifejni mesterséges megtermékenyí
tés céljából. Hol van ez a szám a 
ponty és társai ikraszámaitól? . . .

— Gondos kiválogatással nemesít
jük tény észállományunkat. Meg is 
van ennek az eredménye, pisztráng
jaink a szokásos három év helyett 
két esztendő alatt érik el a méretes 
nagyságot, van vagy néhányszáz ne
mesített anyánk, közöttük sok ötki
lós is akad! Mind „ törzskönyvezett“ 
példány. . .

— Munkánk dandárja november
ben kezdődik. Különválasztani az 
anyákat a tejesektől, nehogy ked
vük szottyanjon orvul elívni. Ami
kor megérik az ikrájuk és a tejesek 
is alkalmasak arra, hogy apai hiva
tásukat betöltsék, megkezdődik a le- 
fejés és az ikra mesterséges meg
termékenyítése, majd keltetése per
forált fenekű tálcákon, melyeken át 
hétszámra csörgedezik az oxigéndús,

hideg víz. A pisztrángikra lassan kel 
az átlagosan kilencfokos vízben, a 
szivárványosnak ehhez 36, a sebes
nek pedig 52 napra van szüksége. A 
kikelt ivadék háromhetes korában, 
tehát amikor elvesztette tápláló szik
zacskóját, kerül ki a patakokba, a 
különböző horgászvizekbe, ahová ti
zenháromliteres kannákban szállít
juk őket. Egy ilyen konnában 5000 
úgynevezett háromnegyed szikzacs
kós ivadékot lehet szállítani, termé
szetesen megfelelő óvórendszabá
lyok gondos betartásával.

Vásárhelyi István és feleségének 
— aki maga is elsőrendű pisztráng
szakértő — társaságában tekintjük 
meg a tógazdaságot, a Margit for
rásból táplált alsó tavakat és a fel
sőket, melyeket a Garadna lát el 
friss, kristálytiszta vízzel. Példásan 
karbantartva, a káros növényzettől 
gondosan megtisztogatva csillog az 
összesen két hold vízzel borított te
rületű hét tó, melyek egyikében a 
ráckevei keltetőből származó lomha 
potykák és vérvörös aranykárászok 
lapulnak. A kisebb tavakban nagy
ság szerint válogatva rajzanak a 
tömpefejű, vörös pettyekkel borított 
nemesidomú pisztrángok, külön az 
ujjnyiak, melyek már annyira isme
rik a dörgést, hogy lépteink dobba
nására odasereglenek a parthoz va
lami műsoronkívüli falatot sejdítve. 
Pedig korareggel már megkapták 
napi hús adagjukat, jó az étvágyuk, 
hetenként hat mázsa vágóhídi hulla
dékot, darált marha-, borjú- és ma

lachúst kapnak. A legkisebbek éle
tük első heteiben finoman áttört lép- 
ben dúskálnak, de kijut nekik bő
ven a bogárságból is, ha akad —

karbid. Mert a víz fölé akasztott 
karbidlámpák fénye messziről csal 
oda esténként szúnyogot, lepkét, bo
garat, a perzselt szárnnyal vízbe- 
szédülő rovarezrek az örökké éhes 
pisztránggyomrokba kerülnek. És 
mivel a pisztráng végül is ember
gyomorba kerül, így lesz a rusnya 
férgekből — ember. De viszonzásul 
bogárrá válik többnyire az ember is, 
miután türelmesen megvárta a saját 
temetését, még karbidlámpa sem 
kell hozzá.. .  A tudósok minden ro
mantika nélkül úgy hívják ezt, 'hogy 
— élelmi lánc . . .

Pista bácsink kedvenc tartózko
dási helye kis laboratóriuma, ahol a 
vízellenőrzést végzi, planktont vizs
gál, oxigéntartalmat határoz meg és 
elképzelhetetlen türelemmel boncol
gatja, preparálgatja a vizek és a 
szárazföld mindenféle herkentyűjét, 
állít össze sokezer csontocskából 
olyan készítményeket, melyek mú
zeumaink büszkeségei. Éppen na
gyot zsörtölődik:

— Végre hozzá tudtam volna jutni 
valami fene nagy harcsához, a sorok
sári Dunaág dögléséből, az lett vol
na a gyönyörű preparátum, negyven
kilós harcsa hófehér csontváza — 
sóhajt nagyot — de bezzeg elfeled
keztek rólam.

Csurig izzadtan baktatunk az au
gusztusi kánikulában a kisvasút 
sínéi mellett. A távolból nagyot sí
pol a pöfögő, fát szállít az erdőből. 
A forgalmista megszánja a gyalog
szerrel vándorlókat, nyilván ő sem 
osztja Móricz Zsigmond megállapítá
sát, mely szerint: Gyalogolni jó! Szé
leset int és már kapaszkodunk is fel 
a tehervagonokba, kényelmesen po
tyázunk be Lillafüredre. Közben van 
időnk bőségesen elgondolkodni mind
azon, amit láttunk. A Lillafüredi 
Tógazdaság és főleg Vásárhelyi Ist
ván eredményes, jó munkáján. . .

(-házy)

Vásárhelyi Istvánná a pisztrángfejést ellenőrzi. (Vásárhelyi felv.)
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A fertőző hasvízkór nemcsak ha- 
^  zánkban, de a külföldi ponty
tenyésztő államokban is a halte
nyésztés legnagyobb problémája. Fő
ként tavaszi fellángolásai mindig az 
állomány jelentős hányadát betegítik 
meg, sőt évek óta a kihelyezett né- 
pesítőanyag 15—25%-át is elpusztít
ják tógazdaságainkban. A betegséget 
átvészeltek súlygyarapodása is jelen
tősen csökken. Mindez együttvéve 
évről-évre sokmillió forintos kárt je
lent a népgazdaságnak és alapvető 
oka az egyébként megérdemelt ter
melési prémiumok elmaradásának.

Vájjon megtesznek-e mindent tó
gazdáink a kár csökkentésére és mik 
a leküzdés során értékesíthető újabb 
tapasztalatok, — ezeket a kérdéseket 
vizsgálták tógazdasági szakembe
reink, akik a közelmúltban a FM- 
ban értekezletre gyűltek össze, a has
vízkór problémáinak megvitatására.

Az értekezletet megnyitó Seregélyi

A hasvízkór első jele sok esetben a 
hátúszó vörös elszíneződése. 

(Wunder—Dombrowsky)

A hal bőrén keletkező krónikus (idült) 
fekély lassan növekszik és roncsolja a 
test szöveteit. (Wunder—Dombrowsky)

A  felfakadt gennyes tályogból kiürül 
az eísajtosodott váladék, az így kelet

kezett seb gyorsan gyógyul, 
(Wunder—Dombrowsky)
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A
Hazai tapasztalatok, újabb

József igazgató rámutatott arra, 
hogy évek óta minden tavasszal 
1—2000 mázsányi pusztul el a kihe
lyezett népesítőanyagból. A tógazdák 
és kutatók közös erőfeszítése szüksé
ges.

Szemelvények a felszólalásokból:

Oeconomó György:
— Egyes agronómusok még nem 

tulajdonítanak elég jelentőséget a 
korábban kialakult rendszabályok 
megtartásának, bár általában végre
hajtották azokat. A fertőződés igen 
gyakran a teleltetőben történik. Az 
alkati okokon kívül talán elsősorban 
a gazdaság talajában kell keresni a 
betegség okait. —

Németh Sándor:
— Az egyszer átvészeltek a har

madik nyáron már alig betegedtek 
meg Szegeden. Leghelyesebb a hala
kat tóban tárolni, de legalább is vál
lalni a késő-őszi lehalászás és későb
bi beteleltetés kockázatát. A víz 
szennyeződése mindig koptatja az el
lenállóerőt. —

Tóth József:
— Az évek óta erősen fertőzött Va- 

rászlón megfigyelték, hogy a zavaros 
árvíz csökkentette a betegség erejét. 
A nagy tavak szárazra állítása és 
mészporral váló behintése sem állít
hatja meg a pusztulást, ha a halak 
fertőződve kerülnek ki a teleltetők- 
ből. —

Antalffy Antal:
— Bicskén is a zavaros árvíz ki

tisztulása után jelentkezett tavaly a 
betegség. Előnyösnek ítéli a halak 
visszatartását. —

Szabó István:
— Sárvizén ivadék-önellátásra ren

dezkednek be. — í'
Rimanóczi Endre:

— Fertőzött környezetben a na
gyobb, 10—15 dekás ivadék helyett 
inkább sok 1—5 dekás ivadék elő
állítására kell törekedni, bő termé
szetes táplálékon, trágyázással. —
Nyáry János:

— A szegedi tógazdaság vadsziken 
létesült, ezért vize 10—15 évig erő
sen lúgos volt. Bár az ivás sikerte
lensége miatt sokfelől szerezték be 
az ivadékot, a lúg osság kedvező ha
tására fenti idő alatt nem volt jelen
tős a betegség kártétele. Állatorvos
kutatók beállítását javasolja a HAKI- 
ben. —
Szabados Antal, állatorvos:

— A talajviszonyok és táplálóvíz 
hatásának vizsgálatában, a higiénés

viszonyok megjavításában és ráfér- 
tőzésekkel ellenőrzött immunis állo
mány kialakításának megkísérlésé
ben látja a legfontosabb feladatot a 
járványos betegség leküzdésére.

Geörch Ferenc (Állategészségügyi In
tézet) :
— Akváriumkísérletei Során a fi 

gékony trópusi halfajok olyan tér• 
mészetes vizekből gyűjtött eleségg, 
fertőződtek meg, ahol nem is éltek 
halak. A kórokozó baktériumot km 
vízből is sikerült kitenyésztenie. Jó 
etetés és az oxigéntartalom növelési 
tartós, de nem végleges gyógyulási 
adott. Savanyú, nagy huminsav-tar- 
talmú vizekben meglepetéssel tapasz- 
talta a halak gyógyulását. Ezek mes
terségesen sem voltak megfertőzhe
tek. 100 liter vízben oldott 80 cg-nyi 
Neomagnollal a víz fertőzött ség ének 
megszűnését érte el. Járványtani 
vizsgálatok indítását javasolja.

Bohár György:
— Tavaszra porzásig kiszáradt, 

másutt pedig ivadékteleltetésre hasz 
nált nagy tóban is tapasztaltak 
Nagylángon erős tavaszi elhullást. A 
zavaros víz kedvező hatású. A halta
karmányba kevert 5% égetett mész- 
pornak jó hatását tapasztalták, -r-

Jaczó Imre:
— A kórokozónak vannak pusztíU 

és kevésbbé veszélyes törzsei, mint
egy helyi formái. Üj helyről behozott 
új kórokozó járványos fellángolást 
eredményezhet. Ezért ha nem is vi
hető keresztül a halak mozgatásának 
megtiltása, de mindig ugyanaz 
gazdaság lássa el a rászoruló más 
kát, hogy ugyanaz a törzs maradjon 
a két gazdaságon belül. Vájjon min 
den tógazda olvasta-e a HAKI álú 
összeállított útmutatót? Káros a 
szennyezettsége, az oxigénhiány, 
élősködőkkel való fertőzöttség, min 
den gyengítő tényező és a halak „fel 
fújt“ fejlődése. A víz zavarosságá 
kolloidális agyagszemcsék lebegésé

A  hasvízkór egyik jellemző



E  I C  Ü  Z D É S É  É  R  T  l
■lovak és német eredmények

okozhatja, feltehető, hogy ezek a tó
fenékre csapják le a baktériumtöme
get. Fertőtlenítésre nem mészpor, ha
nem aktív, frissen égetett mész kell. 
A kórokozók élettartama még szára
zon is több mint 3—4 hónap. A be
tegség leküzdésére elsősorban inten
zíven gazdálkodó haltenyésztőkre van 
szükség, hogy helyileg termeljék meg 
az ivadékszükségletet, kiválasszák az 
átvészelt immunis állományt és meg
tartsák az állategészségügyi szabá
lyokat. A takarmányhoz kevert mész- 
tej hatása nem volt kielégítő. —

Woynárovich Elek:
— A népesítőanyag mozgatását ra- 

jonírozni kell. Vállalkozik ennek ki
dolgozására a Haltröszttel együtt. A 
németek ezzel és a saját ivadékter
meléssel 15—30%-kal csökkentették 
a kártételt. Kétségbevonható a tó- 
meszezés hatása. A hasvízkór kuta
tására külön kísérleti tógazdaság kel
lene. Máig sincsenek felkészülve tó
gazdáink az előnyös, tavakban való 
teleltetésre. Legyen kötelező az élős
ködők elleni fürdetés. Németország
ban tömegoltásokkal, újrafertőzések- 
kel választják ki az ellenálló te- 
nyészhalakat. —

Erős Pál:
— Mesterséges viszonyok között 

halastavakban a halak időnként sa
nyarú körülmények közé jutnak az 
oxigénellátás, táplálkozás és hővi
szonyok tekintetében. A hasvízkór 
főként táplálkozási kérdés. Tótrágyá
zás!

Szalay Mihály:
— A pusztulás, vagy egyáltalán a 

betegség fellépése a kórokozó támadó 
és a szervezet védekező-erejének ará
nyán dől el. Utóbbi elsősorban a ter
mészetszerű életfeltételek megterem
tésével fokozható. Vonatkozik ez 
nemcsak a természetszerűen kedvező 
környezeti tényezőkre, hanem annak 
a tápláléknak az összetételére is,

te a pikkelyborzolódás. (Plehn)

amelyből a ponty test állomány át 
felépíti, illetve felépíteni kénytelen. 
A hasvízkór akkor tör előre, ha a 
hajlamosító tényezők halmazaiban 
jelentkeznek. A védelmet tehát min
den részletében meg kell szervezni 
és helytelen arra hivatkozni, hogy 
egyik vagy másik rendszabályt meg
tartották, mégis pusztulnak a halak. 
A második évben működő szarvasi 
kísérleti tógazdaságban ezidáig még 
nem lépet fel a hasvízkór, bár a kór
okozó, — mint mindenütt, — ott is 
jelen van. A hidegebb időszakban 
gyakran vet beteg halat a szivattyú 
a Holtkőrösből a szűrőládába. Felte
hető, hogy ez az állandó gyenge fer
tőzés bizonyos fokú immunitást ad a 
fejlődő ivadékoknak, de aligha kö
zömbös az is, hogy szénsavas tákar- 
mánymésznek és pépesített zöldnek 
időszakonként a napi adaghoz való 
keverésével az ásványi anyag és vi
taminszükséglet fedezésére is próbál
kozás történik. —

— A csehszlovák haltenyésztők 
igen jelentős eredményt értek el Volf 
és Havelka tanulmánya szerint (meg
jelent a csehszlovák Akadémia gyűj
temény-folyóiratának, a Sbornik 
CAZ B-szériájának 1954, 2—3. szá
mában, beszerezhető az Országos Me
zőgazdasági Könyvtárban, Leölkes 
Lajos fordításában). Tíz év alatt egy
ötödére csökkentették a csehszlovák 
halgazdaságokban a 40-es évek kár
tételét, amikor még 20%-a elpusztult 
a tavasszal kihelyezett egyéves iva
déknak!

Legújabban rendkívül biztató kí
sérleteket végeznek metilénkék 
1:2500 higítású oldatával. 50 kg fi
nomra őrölt takarmány pácolására 
24 g metilénkéket oldanak 60 liter 
vízben. Ezzel a takarmányt legalább 
24 óráig áztatják a kádban, időnként 
átkeverve. Az etetés a megszokott 
módon történik. A festőanyag a bél
falon keresztül felszívódva a szer
vekben is baktericid hatást fejt ki. 
Hogy ez minél tartósabb legyen, az 
erősen lehűlő vízben a lassú emész
tés időszakában még a teleltetőkben 
is etetik az ivadékot, majd tavasszal 
fokozzák a keverék etetését. Az ilyen 
keverékkel etetett fertőzött halak ál
talában nem pusztultak, de a legna
gyobb elhullás sem volt több 6%-nál 
a hizlalótóban. (Bár drágán, de 
gyógyszertárakban is beszerezhető a 
metilénkék kisebb ivadéktételeken 
való kísérleti kipróbálásra). —

♦

Az értekezleten elhangzottak elő
segítették a hasvízkór problémájának 
tisztábban látását. Különösen jelentő
sek a külföldi beszámolók tanulságai: 
mind Németországban, mind pedig 
Csehszlovákiában a tógazdasági hal
tenyésztés az ívató és ivadéknevelő

tavak használatán, az igazi tenyész
tői módszerek alkalmazásán és az 
ivadéknak lehetőleg nagy tavakban 
megoldott teleltetésén alapszik. Ezek
től sem a megfelelő tavak megépíté
sét, sem a kezelésükkel járó fárad
ságos tenyésztői munkát nem saj
nálják. A védekezési rendszabályo
kat pedig megtartják. Halászatunk 
nagyarányú területi fejlesztése mind 
a tavak helyes megépítése, mind pe
dig azok korszerű üzemeltetése tekin
tetében fokozott felelősséget követel. 
Tanuljunk a haladó külföldi halte
nyésztőktől!

Szalay Mihály

— ~  N
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A  hasvízkór okozója a Pseudom^nas 
punctata nevő baktérium, melynek 
jellemzője egyetlen hosszú csillangója. 

(Wunder—Dombrowsky)

Beszakadt, gyulladásos farokúszó a 
hasvízkór kezdeti állapotában. 

(Wunder—Dombrowsky)

A mellúszók élősködőmarta sebén vér
ömleny és gyulladás keletkezik. 

(Wunder—Dombrowsky)
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Ne építsünk halastavat —

T E L E L Ő K  N É L K Ü L !

A tógazdaságokban az őszi lehalá
szások rövidesen megkezdődnek. A 
haltermés betakarításával a termelé
si tervszámok tényszámokká vál
nak, tehát pontosan megállapítható, 
hogy a tógazdaságok külön-külön és 
együttesen is milyen mennyiségű és 
minőségű tenyészanyaggal és közfo
gyasztásra szánt hallal rendelkeznek.

A haltenyésztéssel és a halászattal 
foglalkozó állami vállalatok, gazda
ságok és intézmények piaci halter
mése teljes egészében a központi 
(állami) árualapba kerül, ami azt je
lenti, hogy a piaci haltermés terv
szerű felhasználását az arra illetékes 
állami szervek határozzák meg. A 
központi árualapot —4 országos vi
szonylatban — a Halértékesítő Vál
lalat kezeli. Ennek a vállalatnak a 
feladata, hogy a mindenkori terv- 
utasításoknak megfelelően gondos
kodjék a haltermés beütemezett át
vételéről és szétosztásáról.

A tervszerű halértékesítés és a 
készletgazdálkodás tulajdonképpeni 
bázisa a tógazdasági haltermés, mi
vel az a lehalászások befejezésével 
mennyiségileg és minőségileg ponto
san ismeretessé válik és a tógazda
ságok telelőiben hónapokon keresz
tül, kedvező adottságok esetén még 
a következő év május-június végéig 
is tárolható. Ezzel szemben a termé
szetes vizek halfogásai időben, meny- 
nyisógben és minőségben rendkívül 
ingadozók, előre ki nem számíthatók 
s minthogy huzamosabb tárolásra 
túlnyomó részben nem alkalmasak, 
néhány napon belül értékesítésre ke
rülnek.

Az ősszel lehalászott tenyészanyag 
és a piaci halak továbbtár olásához 
minden tógazdaságnak kellő befoga
dóképességű telelőkre van szüksége. 
Ennek ellenére még ma is sok olyan 
tógazdaság van, amely telelőhiányra 
hivatkozva azt az előjogot követeli 
a maga számára, hogy piaci halter
mését a kereskedelem már lehalá
szás közben, vagy annak befejezté
vel — teljes egészében — azonnal 
vegye át. Ugyancsak akad bőven 
olyan tógazdaság is, amely —- bár '

kellő befogadóképességű telelőkkel 
rendelkezik — nem hajlandó néhány 
hétnél tovább tárolni a halakat, mi
vel a tárolás súlyapadással és koc
kázattal jár. Nem vitás, hogy a tele
lőben a hal, különösen tavasztól 
kezdve, veszít a súlyából és a téli, 
•tavaszi teleltetés igen komoly le i
adatokat ró a tógazdaságokra. A hal
termés továbbtárolása azonban ép
pen olyan nélkülözhetetlen és fontos 
része a tógazdasági munkafolyamat
nak, mint a kihelyezés, ívatás, takar
mányozás vagy a lehalászás. A már 
jelenleg is több tízezer métermázsát 
kitevő egész évi tógazdasági halter
mést nem lehet, de nem is szabad 
egy-két hónap alatt értékesíteni és 
az csak folyamatosan kerülhet fel
használásra, mégpedig olyan ütem
ben, amilyet a bel- és külföldi fo
gyasztás megkíván.

A piaci haltermés tárolásával kap
csolatos súly veszteség, kockázat és 
költségtöbblet egyébként is megtérül 
az idényszerűen változó termelői 
pontyárakban.

A Halértékesítő Vállalat ugyanis a 
Földművelésügyi Minisztérium 1953. 
szeptember hó 12-én V. 281/275/1953. 
sz. alatt kiadott rendelkezése alapján 
a pontyért az október-november-de- 
cernber hónapokban érvényes terme
lői áraknál januárban 10, februárban

15, márciusban 20, áprilisban 35, má
jusban 40, és júniusban 45%-kal ma
gasabb árat térít a tógazdaságoknak. 
Ugyancsak magasabb ponty árakhoz 
jut az a tógazdaság is, amely az 
őszi lehalászások előtt, .tehát már a 
nyári hónapokban ad át árut a köz- 
fogyasztásnak. A nyári, úgynevezett 
primőrponty termelői ára ugyanis jú
liusban 40, augusztusban 30, szep
temberben pedig 15%-kal több az 
október-november-decemberben ér
vényes alapáraknál.

A haltenyésztés fejlesztéséről szóló 
párt- és kormányhatározat megvaló
sulásával a mesterséges halasvizek 
termése a jelenleginek többszörösére 
fog emelkedni. Az ősszel lehalászásra 
kerülő haltermés továbbtárolása a 
jelenleginél még fokozottabb felada
tok elé fogja állítani a tógazdaságo
kat. Éppen ezért minden üzemben 
lévő tógazdaságnak idejében gondos
kodnia kell megfelelő telelői kapaci
tásról és minden új tógazdaságot, ha
lastavat el kell látni kellő befogadó- 
képességű telelőkkel.

Aki új tógazdaságot, új halastavat 
épít, de nem gondoskodik a haltermés 
továbbtárolásához szükséges telelők
ről, az súlyosan vét a tervszerű ér
tékesítés, a tervgazdálkodás ellen. 
Nem szabad soha figyelmen kívül 
hagyni, hogy a termelés célja a fo
gyasztás, amelyet bizonyos mérték
ben lehet és kell is irányítani, de 
csak az észszerűség határain belül.

(dr. R. P.)

LAjjáépílették —
a Aíádor-csatonta tűs-gátját

A múlt esztendőben elhangzott a 
párt- és kormányhatározat: fej
leszteni a lemaradt mezőgazdaságot, 
javítani a dolgozó nép ellátását. En
nek megvalósításáért indult harcba 
a Tógazdasági Mélyépítő Válla
lat, amikor a rendkívüli időjárás 
viszontagságait leküzdve adta át a 
Fejérmegyei Halgazdaság soponyai 
üzemegységének a Nádor-csatornán 
újjáépült tűs-gátat. A háború alatt

csökkent a haltermelés és a lakos
ság ellátása.

A duzzasztómű közúti híddal kom
binálva épült újjá és így a halas
tavak kiszolgálásán kívül a közúti 
közlekedésbe is beleilleszkedik. A 
műtárgy teljes hossza a hídfeljárók
kal együtt 32 m, a híd nyílása 8 m, 
pályaszélessége 4.40 m, a duzzasztás
sal előállítható vízlépcső 3.42 m. A 
duzzasztás hatvan drb. keményfa-

elpusztult a duzzasztómű és ezáltal ^rúddal történik, ezeket a rudakat az
a Nádor-csatornára épült halastavak 
üzemeltetése nem volt biztosítva,

Az újjáépült tűs-gát a  Nádorcsatomán. (Dr. Gergely ifelv.)

építőiparban tűknek nevezik, innen 
származik a tűs-gát elnevezés. Az 
új gát korszerű megoldása és mű
szaki kivitele lehetővé teszi, hogy a 
duzzasztott vízszín 2—3 nap alatt biz
tosítható.

(Soós Imre)

A halsperma konzerválása 12,5 
%-os glicerinoldatban —79 C°-on 
mélyhűtéssel lehetővé teszi, hogy 
más időszakban ívó rokonhalfajták 
keresztezéséhez felhasználják a ko
rábban gyűjtött halspermát. A már
ciusban gyűjtött hering-spermát 
szeptemberben használták fel meg
termékenyítésre. A megtermékenyí
tés 80—85%-os volt és a megmara
dás 50%. Ezzel a haltej-konzerválás] 
módszerrel új távlatok nyílnak meg 
a haltenyésztésben, (Dy)-
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Hűt láttam  —
w N.D.K.-ban

Június 27-e és július 6-a között a 
Magyar Tudományos Akadémia ki
küldetésében alkalmam volt a Né
met Demokratikus Köztársaságban a 
természetesvízi és tógazdasági halá
szat egyes kérdéseit tanulmányozni. 
Tapasztalataimról alkalomszerűen 
fogok a Halászat olvasóközönségének 
beszámolni.

Meglátogattam a Leipzig-Mark- 
kleeberg-i, kétévenként megrendezett 
mezogazaasagi kiállítást. A kiállítás 
halászati részé két témát ölel fel: a 
halkiállítást és a halászeszközök ki
állítását. 102 akváriumban a legjobb 
tógazdaságok és természetesvízi ha- 
laszuzemek legszebb halait mutatták 
be. A pontyot kiállító tógazdaságok
nak három korosztályú ponttyal kel
lett szerepelniük: anyahalakkal, két- 
nyarasokkal és múlt évi ivadékkal. 
A tógazdaság csak akkor érdemelhe
tett ki díjat, ha mind a három kor
osztály egyforma testtípusú, pikke- 
lyezettségű volt. Két gazdaság állí
tott ki idei süllőivadékot. A süllő ál
talában a tógazdaságokban ritkaság, 
mert nem ismerik, illetve nem al
kalmazzák a süllő legegyszerűbb, 
nálunk széltében használatos szapo
rítási módszereit. Sok tógazdasági 
üzem mutatott be pisztrángot. Sze
repeltek a tógazdaság mellékhalai és 
járulékos halai is. Egy magános har
csa is megjelent itt. De amint bizal
masan értesültem róla, ennek a böl
csője Magyarországon a hortobágyi 
tógazdaságban ringott. Csak látvá
nyosságból állították ki ezt a négy- 
kilós példányt.

Az akváriumok egymástól jól elvá
lasztva, nádlemezből épült ideigle
nes építményben foglaltak helyei. 
A 40X60 cm nagyságú, négy oldalról 
vaslemezzel borított akváriumok hi
deg, vastalanított oxigéndús folyó
vízzel és préselt levegővel táplált 
szellőztetővel működtek. Estefelé ki
világították őket zöld villanyfénnyel. 
A díjnyertes halak akváriuma fölé 
ízléses pajzsocska került, termelőik 
pedig pénzjutalomban is részesültek.

A halászeszköz-kiállítás elsősorban 
a Perion hálóanyagot propagálta. 
Bemutattak például egy olyan varsa
hálót (nálunk nem használatos ha
lászeszköz), melyet a tél kivételével 
négy évig egyfolytában használtak és 
— mint ahogy arról saját kezemmel 
meggyőződhettem — még ma is ki
fogástalan volt. Bemutatták a kü
lönböző kötélpótló Perion anyagokat, 
láthattam varsa-rendszereket és sok
féle halfogóeszköz modelljét. Felhív
ták a figyelmemet a Magyarország
ról származó dobóhálóra is, melynek 
Perion-utódja szintén ott büszkélke
dett a kiállításon. Bemutatták a csu
ka- és pisztrángkeltetés eszközeit és 
módszerét is. A süllő és ponty mes
terséges szaporítását ezideig még 
nem alkalmazzák.

A szakemberek nézete szerint 
irányváltozás van a természetesvízi 
halászatban. Röviden ezt így fogal
mazhatnák meg: a sok munkaerőt és 
fáradságos munkát igénylő húzóhá
lós halászat helyett az állított-hálós 
ú. n. csendes halászat és az elektro
mos halászat a jövő módszere.

Sikeresen folynak az elektromos 
halászati kutatások. Singelmann elek
tromérnök kutatómunkája nyomán 
egyre nagyobbak az elektromos ha
lászeredmények, tökéletesebbek a 
módszerek. Egy 3 személyből álló 
elektromos halászcsoport óranormája 
35 kg. Sikeres kísérletek folynak a 
húzottháló előtti elektromos halká
bítással, továbbá akkumulátorral 
üzemeltetett elektromos halászkészü
lék tervezése folyik.

A csendes halászat eszközei első
sorban a nagy varsahálók és varsa
labirintusok. Ezeknek az eszközök
nek láttán a régi, ma már szinte fe
ledésbe ment weise rendszerek ele
venednek meg előttünk természete
sen modern Perion-ruhába öltöztet
ve. A varsaháló tekintélyes előcsar
nokával esetleg néhányszáz méter

A has vízkör fekély es formája
rendszerint június folyamán már tel
jesen beheged. Ezévben még július 
végén is észlelhető volt számos halon 
a teljesen nyílt seb. A hal ennek el
lenére szívesen fogyasztott természe
tes és mesterséges takarmányt, fej
lődött, tehát gyógyultnak tekinthető. 
Valószínű, hogy a hűvös idő miatt 
elhúzódott a betegség fellépése és 
ezért húzódott át a gyógyulás július 
hónapra is.

hosszú útvesztőszerű terelő falaival 
igen beleillenék a Balaton északi 
partjának nádasaiba, hinarasaiba is. 
De jól lehetne használni ezt az esz
közt a folyók, holtágak, tavak haljá- 
rásos helyein is. Ezeket a varsaháló
kat nem emelik Tú a vízből, csak a 
zsákmánytartó részét ürítik ki nap
ról napra.

Az elektromos halászati kutatások 
értékes tapasztalattal szolgáltak a 
halriasztó készülékek, úgynevezett 
elektromos halzárak megtervezésé
hez. Az elektromos halzárak jelentő
sége hazánkban is óriási. A Német
országban szerzett tapasztalatok 
alapján már meg is indult intéze
tünkben a kísérletező munka.

A jövő hálóanyaga pzonban nem a 
Perion, hanem az újabb Orion, mely 
ellentétben a Perionnal nem nap
fényérzékeny. A Perionnak ugyanis 
a napfény árt, tehát csak helyiség
ben szabad szárítani és tarolni. A 
Perion anyag ma még drága. Fo
rintra átszámítva 150—300 forint ki
logrammja. Mivel azonban könnyebb 
fajsúlyú mint a kender vagy gyapot 
hálóanyag és nagy mértékben tartós 
is, kifizető a használata.

A legközelebbi alkalommal a ter
mészetes vizekkel kapcsolatos kuta
tásokról, a tógazdasági haltermelés
ről és a halászszakoktatás területén 
szerzett tapasztalataimról fogok be
számolni.

Woynárovich

Több tógazdaságban észlelhető ki- 
sebb-nagyobb mértékben ezidén is 
a súlyom (Trapa natans). Olyan he
lyeken is találtak, ahol máskor nem 
fordult elő. Nyilvánvaló, hogy nem 
mindenütt fordítanak kellő gondot 
ennek a káros növénynek az irtására, 
illetve egyesek olyankor végzik, ami
kor a növény magja már hullani 
kezd. Más gazdaságokban — noha a 
súlyom nagyon el volt terjedve — 
lelkiismeretes munkával már sike
rült teljesen kiirtani.

Húzóháló modell a németországi halászati kiállításon. (Woynárovich felvj
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Mik az időszerű teendők —
A  TÓGAZDASÁGOKBAN?

A nyárutó rendszerint még olyan 
meleg, hogy a halak takarmányozá
sát folytathatjuk, mivel az eleséget 
szívesen veszik fel. Jó időjárás mel
lett és ahol még természetes táplálék 
is elegendő mennyiségben van, még 
szeptemberben is érdemes etetni. Kü
lönösen vonatkozik ez olyan gazda
ságokra, melyeknél a takarmány le
szállítása elhúzódott. Mihelyt azon
ban a víz hőfoka lehűl, az etetést is 
mérsékeljük, illetve megszüntetjük. 
M’ivel csak korlátozott takarmány
készletekkel rendelkezünk, alaposan 
meg kell fontolnunk, hogy a takar
mányt mely tavaknál használjuk fel. 
Elsősorban tehát ott etetünk, ahol 
bőséges halállomány van és szívesen 
fogyaszt. De nézzük azt a lehetősé
get is, hogy a halak minőségét még 
helyenként megjavíthatjuk. Sok he
lyen a meleg szeptemberben a ponty 
kedvelt csemegéje, a clhironomus 
jelentős mennyiségben található, ami . 
halaink fejlődését kedvezően segíti 
elő. Az idei pontyivadékot mérsé
kelten etetjük a hó végéig, sőt me
leg időjárás mellett az etetés még 
októberre is áthúzódhatok.

A szeptemberi próbahalászat adatai 
alapján termésbecslést készítünk, 
melyben a pontyot kereskedelmi osz
tályokra bontjuk. Járulékhalak te
kintetében a termésbecslés megbíz
ható adatokra nem támaszkodik és 
így járulékhalakra vonatkozóan csak 
tapogatózásra vagyunk utalva. A 
termésbecslés alapján elkészítjük a 
lehalászási ütemtervet is. A várható 
termésen felül az egyes tavak víz
leengedésére szükséges időre éppen- 
úgy szükség van, mint az egyes ta
vak adottságainak figyelembevételé
re. Ütemtervünknek ki kell terjednie 
arra is, hogy mely időpontban és 
milyen mennyiségű hal elszállítására 
van szükség, hogy a haltermelést el
helyezhessük.

Október elején általában megkezd
jük a lehalászást. Ez persze az egyes 
gazdaságok viszonyaitól és adottsá
gaitól függően: változó. Minél ki

sebb egy gazdaság, minél kisebb a 
haltermése, annál jobban ráér a le
halászás megkezdésével, míg ellen
kező esetben gyakran már szeptem
ber végén is meg kell kezdeni a le
halászást. Decemberre áthúzódó le
halászással általában helytelen szá
molni, mivel éghajlatunk alatt ebben 
az időszakban már erős fagyok le 
hetnek.

Szeptemberben fel kell készülnünk 
a lehalászásra. Telelőinket és azok

A haltenyésztéssel, a halak mes
terséges szaporításával foglalkozó ku
tatók, agronómusok és (halászok kö
zött mind gyakrabban hangzik el a 
„hipofizálás“ szó. Mit jelent ez a 
kifejezés? Eredete az agyfüggeték 
(agyalapi mirigy) görög-latin neve: 
hypophysis cerebri. Az agyalapi mi
rigy (lásd az ábrákat) olyan szerv, 
mely számos hormont termel és rak
tároz magában, melyek a hal szer
vezetében egyes szervek működését 
közvetlenül vagy közvetve szabá
lyozzák. Ebben a mirigyben olyan 
hormon is termelődik, mely az ivar
mirigyekre (petefészek és here) ha
tásos, a megtermékenyítésre érett 
ivar sejtek (ikra, tej) kialakulását ser
kenti. Természetes körülmények kö
zött az ívási időszak előtti és alatti 
időben termelődik nagyobb mennyi
ségben ez a serkentő hormon és ez 
váltja ki végeredményben az ivar
sejtek teljes megérését (folyós ikra, 
folyós tej). Ezeknek az ismereteknek 
az alapján gondoltak arra, hogy más 
halakból, — azok pusztulása árán 
— elvett, hatóanyagban gazdag mi
rigyeket (hipofiziseket) juttatnak ab
ba a halba, melynek ikráját, vagy 
tejét biztosan, meghatározott időre, 
a környezeti tényezőktől (ívóhely, 
kedvező hőmérséklet, ívótárs jelen

műtárgyait kijavítjuk. A telelők fe
nekét felsaraboljuk, majd mésztejjeJ 
fertőtlenítjük. A tápláló- és lecsa
polócsatornákat kitisztítjuk és el
követünk mindent, hogy a víz el-, 
illetve hozzáfolyását minél jobban 
biztosítsuk.

Szeptember folyamán állandó dol
gozóinkból és idénymuhkásainkból 
legkiválóbb halászmestereink vezeté
sével megalakítjuk a lehalászó bri
gádokat, megbeszéljük velük a leha
lászás menetét és így minden téren 
felkészülve várjuk a lehalászást, 
mely megmutatja, hogy munkánkkal 
milyen eredményt értünk el.

(O. Gy.)

léte, stb.) függetlenül akarják meg
érlelni. A gondolat jónak bizonyult 
és már számos eredményt értek ezen 
a téren.

Tehát a haltenyésztésben hipofizá- 
láson azt a ténykedést értjük, ami
kor azt ivarsejtek érését a halszer
vezetbe mesterségesen bevitt teljes 
agyalapi miriggyel, vagy a mirigy
nek hormont tartalmazó kivonatával 
kívánjuk számunkra megfelelően be
folyásolni.

Először Délamerikában Ihering, 
Cardoso és még mások végeztek 
ilyenirányú kísérleteket akváriumi 
díszhalakon. A hipofizálás nagy gaz
dasági jelentőségét szovjet kutatók 
ismerték fel és Gerbilszkij dolgozott 
ki módszereket haszonhalak hipofi- 
zálására. 1950. évtől kezdődően Ma
gyarországon is folynak hasonló kí
sérletek, melyek a kecsegére és a 
pontyra vonatkozóan pozitív eredmé
nyeket adtak. Ugyanezen idő alatt 
kidolgozásra került a halhipofizis 
üzemszerű gyors kitermelési módja 
és a hipofizis-injekciók elkészítésé
nek technilógiája is. (Az ezekre vo
natkozó hazai kísérletekről, eredmé
nyekről és az eredmények alapján 
kidolgozott módszerekről a későbbiek 
során adunk részletesebb ismerte
tést.)

A halakat sokféle cél érdekében 
lehet hipofizálni. A hipofizálás al
kalmazásának igen tág a perspektí
vája, mert ha a további kísérletek 
is sikerrel járnak, akkor nem csu
pán az ívásra már érett anyahalakat 
lehet eredményesen hipofizálni, hogy 
biztos ívást érjürik el, vagy a mes
terséges megtermékenyítéshez nyer
jünk érett ikrát és tejet, hanem a 
normális ívási idő előtti ikraérlelés
sel a korai ivadékot, az anyák ko
rábbi ivarérésével az egyes halgene
rációk közötti idő lerövidítését és 
más hatóanyaggal (hormonnal) elő
kezelt halak végső megérlelését is 
elérhetjük, melyek jelentős lépéssel 
viszik előre a haltenyésztés termelé
kenyebbé tételének az ügyét.

Dr* Jaczó Imre

Acetonos kezelés után szárított hipofízisek: 1 == csuka, 2 a  harcsa, 3 =  vágó
tok. 4 =  süllő, 5 — ponty, 6 =  dé vér keszeg. (JpbbrólL) Süllőagy hipofízis s«l. 

A mércék beosztása =  1 mm. (Dr. Jatczó felv.)

Miért  h ip o f i z á l ju k  —
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a F e l s ő s o m o g y m e g y e i  H. V. d o l g o z ó i
Kicsattanó jókedvében lehetett a 

természet, amikor megalkotta azt a 
festői környezetet, melyben a Felső
somogymegyei Halgazdasági Vállalat 
halastavai terülnek el erdőségtől 
övezettem És amit a természet szép
nek alkotott, azt az emberi akarat, 
az emberi munka még szebbé avatta, 
mintha egy-egy szem volna a sok 
apró tóegység, szem, mely büszkén 
pillant a magasba .. .

Közel kétezer kataszteri holdon 
gazdálközik a vállalat, három üzem
egysége és tizenhat halászmesteri 
körzete van. És bizony sok gondot 
okoz a sok apró tóból álló egységek 
üzemeltetése. A vízellátással ugyan 
nincsen baj, többnyire külön vízrend
szerből kapják az éltető vizet. A baj 
csak ott jelentkezik, hogy a völgy
zárógátas, átfolyásos rendszer a te- 
leltetést és a pomtyállomány rendsze
res elkülönítését nagymértékben 
akadályozza.

Az elmúlt években komoly pusztí
tást okozott a hasvízkór, de a Válla
lat dolgozóit nem rettentik meg a 
nehézségek. Nem csüggednek, hanem 
ellenkezőleg: a nehézségektől meg- 
edzetten terveznek, újítanak és al
kalmazzák az élenjáró tudományos 
módszereket, tudják jól, hogy ez az 
út vezet el a jobb, a nagyobb hal
terméshez . ..

A Felsősomogymegyei H. V.-nál 
igen sok képzett, munkájáért lelkese
dő szakember dolgozik, közöttük nem 
egynek országosan ismert a neve. 
Kis Lajos igazgató, Bárdosi Antal 
íőagronómus, Tóth József és Gyar
mati Gábor vezetőagronómus, Far
kas és Szekeres agronómus, Bodnár 
Lajos, Balázs Ádám, Jáger István, 
Osváth Lajos, Répási György, Skob- 
rák István, Takács József és ha
lászmester társaik a „vezérkar“ tag
jai. Nem egynek a nevéhez országos 
jelentőségű újítás és találmány fű
ződik, mint például a gépkocsi-ven
tillátorral meghajtott levegőztető be
rendezés, az új ivadékosztályozó vá
lyú, a különlegesen megszerkesztett, 
ivadékszállító torpedó, melyek mind
egyike nagy feltűnést keltett.

Nagyot fejlődött a felszabadulás 
óta a Vállalat. Lakóházakat, új ha
lastavakat, hat úi ívatótavat, magtá
rakat, darálót víztornyot, villanyte
lepet, hizlaldákat, sokszáz méternyi 
töltést, zsilipeket stb. építettek.

Mi az oka mégis annak, hogy a 
tervteljesítés terén az utolsók között 
maradtak?

Kórusban hangzik a válasz:
— A hasvízkór, a hasvízkór... 

Igen, igen . . .
De meg kell állapítani, hogy . a 

hasvízkór leküzdésében is sokat tet
tek, okultak a szomorú tapasztala
tokon. Legfőbb törekvésük most az, 
hogy helyben nemesítsék ki az újabb 
pontytörzseket, ezeket szigorúan el
különítve tenyésszék és elkerüljék a 
ienyészanyag mozgatását, a fertőzés

forrását. Különösen Bárdosi és Tóth 
kartársak fáradoznak ezen sokat és 
tartanak fenn szoros (kapcsolatot a 
Haltenyésztési Kutatóintézettel.

— Be akarjuk bizonyítani — 
mondja Répási kar társ —, hogy a 
hasvízkór nem is olyan fene beteg
ség. Csak arra kell törekednünk, 
hogy jó természetes ellenállóképe s-

V  '•

Mosolyogva öleli át a varászlói tó
gazdaság egyik csinos halászmester- 

.íelöltje ezt a remek pontypéldányt.
(Jászfalusi felv.)

ségű tenyészállományt állítsunk elő 
és majd csak megszűnik a baj foko
zatosan.

— Buzsákon, Komárvárosban., Köl- 
keden, Somogyfajszon, Somogyvámo- 
son, Szőllőskislakon és Bálatonlellén 
a HAKI-val karöltve már végrehaj
tottuk a sikert ígérő keresztezést kí
sérleteket — fűzi hozzá Tóth József 
— erre a célra ismert származású 
gödöllői, tatai és helyi tenyészanya- 
got használtunk fel. Vagy kétmillió- 
nyi egynyaras pontyivadékot várunk 
és úgy hisszük, hogy az év végére

érdemes lesz tanulmányozni a felso
rolt gazdaságok terméseredményeit.

A kultúrteremben öreghalász viszi 
a szót:

— Különösen a fiataljaink kacsint
gatnak Kunszentmárton felé — kezdi 
el a mondókáját — a halászmester- 
képző iskola fe lé . . .  Nagy az érdek
lődés, a tudományszomj. Tanulunk 
mi szívesen, de aztán bízzanak is 
meg bennünk . . .

Alig tudunk felelgetni a reánk sze
gezett sok szakkérdésre. Pedig a 
Vállalat agronómusai ugyancsak ol- 
togatják a tudományszomjat, egy
mást érik az ismeretterjesztő előadá
sok, úgy látszik azonban, hogy ez 
mind kevés.

Nagybajszú halászmester kapja el 
a szó fonalát:

— Bizony jólesik munka után egy
kis zene, tánc, céllövészet, röplabdá
zás, ping-pongozás, pedig nem va
gyok már éppen legény sorban.
Már hétezer forintunk van, — 
büszkélkedik — hogy megnyissuk 
Var ászlón a mozinkat. . .

Nagy megelégedéssel újságolják, 
hogy el vannak már látva védőöltö
zettel. És beszélnek a munkájukról, 
vágyaikról, céljaikról, hosszas ún- 
szolásra a saját életükről is néhány 
szót.

— Hát bizony panaszaink is van
nak — hangzik — kevés az a 600—- 
1200 négyszögöles természetbeni föld
járandóság. Hiszen pusztán élünk és 
magunknak kell ellátnunk sajátma
gunkat. Egy-egy népesebb családnak 
legalább 1600 ölre volna szüksége. A 
tehéntartás igen sok nehézségbe üt
közik. Aztán meg a faellátásunk sin
csen megoldva, kevés az ágasfánk.

Nem segíthetnének ezeken a bajo
kon azok, akiket illet? Hiszen jó 
munkát végeznek a Felsősomogyme
gyei H. V. dolgozói és nem csalat
koznak, ha mi is megígérjük a ne
vükben, hogy a jövőben nem lesz 
baj a tervtel jesiíftésük háza táján ...

(dr. Jászfalusi Lajos)

Ezéven is ilyen teli hálókra számít lehalászáskor a varászlói tógazdaság.
(Jászfalusi felv.)



H C O Y A N  H U R C O L  H A I I K E Á T  
A  V Í Z I / H A D Á R ?

A szakirodalomban, halászok, hor
gászok, sőt a nagyközönség körében 
is gyakran találkozunk azzal a ki
jelentéssel, hogy a halmentes vízbe 
a halat a sok vízimadár, főleg a vad
kacsa telepíti be, mégpedig olyan
formán, hogy a halasvízből felrepülve 
az ikra tollára, lábára ragad. A vízi
madarak ikrahurcoló tevékenysége 
tényleg igaz, csak az elképzelt tech
nikai kivitel nem felel meg a való
ságnak.

Tudjuk azt, hogy az ikra igen ér
zékeny. Nagyon hamar kiszárad, 
aminek pedig a levegőbe szálló ma
dár tollán, lábán nagyon is ki van 
téve. Tudjuk azt is, hogy lebegő 
ikrája, melynél az esetleges megtapa- 

( dás lehetséges, csak a tarka gébnek 
van. Az áttelepítésnél viszont éppen 
ezt a halat találjuk legkevésbbé. A 
többi hal ikrája vízinövényhez, gyö
kérhez, kavicshoz tapadva kel ki, 
így a tollazatra, vagy nnás testrészre 
ragadásnak még a lehetősége is cse
kély. Az áttelepülés lehetőségeit ke
resve sikerült megtalálnom annak 
igazi módját és azt szabatos kísér
letekkel ellenőriztem is.

A kísérletek elvégzésére még az is 
ösztönzött, hogy a vadkacsa zúzájá
ban és béltartalmában többször ta
láltam ép ikraszemeket s tekintve 
a kacsák gyors emésztését, már a 
kísérletek megkezdése előtt sejtettem 
az ikra elhurcolásának igazi módját.

Kísérleteimet pisztrángikrával vé
geztem, mivel az korlátlan mennyi
ségben állt rendelkezésemre, s nagy
sága miatt is könnyen ellenőrizhe- 
tőnek bizonyult.

A kísérletekhez házi kacsákat 
használtam. Koplaltatás után öt da
rabot olyan ketrecbe helyeztem, ahol 
az ürülék összegyűjthető volt. A  
megszámolt és lemért pisztrángikrát 
bő zöldeleség közé kevertem. Az így 
elkészített táplálékot kísérleti álla
taim maradéktalanul felvették, öt 
óra múlva az ürüléket összegyűjtöt
tem és kimostam. Az eredmény meg
felelt várakozásomnak. A sok ikra
héj mellett 25%nál valamivel keve
sebb ép ikrát is találtam, ezeket 
költőedénybe téve kikeltettem és 
belőlük kelt ivadékot felneveltem.

'Ezt a kísérletet négy alkalommal 
ismételtem meg s az eredmény min
dig majdnem teljesen azonos volt.

Magyarázata a következő: a szem
pontos ikra nem érzékeny, az ikra
héj pedig elég rugalmas ahhoz, hogy 
a zúzában lévő zúzókövek mechani-

y M i é r t  a n y a  ------------  a z a p a  ?

Minden szakmának megvan a ma
ga nyelve. Ennek a szakmai nyelv
nek keletkezési körülményeit több
nyire sűrű homály fedi, orvul terem 
meg, akár fűrészporban a bolha és 
ragaszkodóbb, mint a szamárhátra 
tévedt őszi bogáncs. És ami ennél is 
jellegzetesebb: néha oltfan szakmai 
kifejezésekkel ütközünk meg, melyek 
nemcsak édes anyanyelvűnkkel, nem
csak a logika törvényeivel állanak 
hadilábon, hanem nem ritkán az úgy
nevezett józan ésszel is ...

Ilyen szakmai kifejezés például nyá
lunk az anyahal szó. Halászaink, ha
lászati szakembereink sőt halélettani 
tudósaink is — akik hivatalból is-

SZAKMAI NYELV

merik a fajfenntartás minden rejtel
mét — tántoríthatatlan módon, kö
vetkezetesen anyákról beszélnek, 
ami nem volna jóvátehetetlen hiba, 
ha az ikráson kívül a tejeseket, te
hát az apákat is nem kiáltanák ki — 
anyáknak. Nem bizonyos, bár lehet
séges, hogy ebben a fogalmi eltéve
lyedésben a kutya ott van eltemetve, 
hogy a hímnemű hal ivartermékét 
tejnek nevezik, nyilván itt lopta be 
irmgát megbocsátható logikai perver-

kai hatásának bizonyos százaléka el
lenálljon. Az állat testében — a 
vízimararak gyors emésztése követ
keztében — oly rövid ideig tartóz
kodik, hogy a test hőmérsékletét, a 
gyomorsav bontó hatását minden ká
ros utókövetkezmény nélkül elviseli. 
Szabadvízbe kerülve az addig hal
mentes víz népesítését igen jól el
végzi. (Vásárhelyi István)

zitással a női elem. Hiszen a derék 
szarvasmarhák világában is — hírlik 
— többnyire a bánatosszemű Riska 
adja le a tejet, nem pedig a — Kor
mos.

Az anya szó elválaszthatatlan a 
női nemtől és női jellegtől! Ahogyan 
nem találkozunk nőnemű apákkal, 
éppen olyan szórványosan fordul elő 
a természetben hímnemű anya. Azaz, 
hogy: a halászati szakmában elég sű
rűn szerepel az anyává tett apa, amíg 
csak ki nem gyomláljuk ezt a nyel
vészeti sőt tenyésztési csodabogarai 
és vissza nem helyezzük az apahala
kat elidegeníthetetlen férfiúi jo
gaikba.

Ehhez természetesen az szükséges, 
az apákat anyává avató szakmai ki
fejezés helyett megfelelőbb, értelme
sebb szót alkalmazzunk és illesz- 
szünk bele a köztudatba. Vannak, 
akik a szülő szót ajánlják, mint gyűj
tőfogalmat. Ez a megoldás nem 
rossz, viszont nem is tökéletes. A 
szülő szónak egyrészt túlságosan em
beri mellékzöngéje van, ráadásul a 
halak, legalább is a nálunk honos 
halak nem szülnek. Az anyahal ikrát 
rak, az apahal pedig a megtermé
kenyítő tejről gondoskodik, mely 
hasznos, sőt elengedhetétlen műkö
dése szervesen tartozik hozzá a sza
porodási technológiához, szülésnek 
viszont csak kivételes jóindulattal 
nevezhető. És ezer szerencse, hogy 
az apahalak ivartermékét még nem 
keresztelte el senki sem — apatej
nek. Nem logikus szülőnek nevezni 
azt, aki — vagy ami — nem szül. 
Igaz viszont, hogy ezen sorok írója 
bár apa, legjobb tudomása szerint 
eddig még nem szült, sőt a jövőben 
is szigorúan tartózkodni kíván az 
ilyesmitől, mégis úgy szerepel a hi
vatalos okmányok rovataiban, mint 
szülő.

Amikor a magunk részéről igyek
szünk kigyomlálni szakmai szótá
runkból az anyává magasztosított 
halapát, felkérjük olvasóinkat: ajánl
janak az eddiginél logikusabb, értel
mesebb és — mondjuk — szaksze
rűbb szakmai kifejezést!. . .

(-házy)

A H A L É R T É K E S O T Ő J V Á L L A L A T
(Budapest, V. Néphadsereg-u. 10. Telefon: 111-687 és cím : Budapest)
az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és a halászattál foglalkozó állami 
vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek hál- 
termését is részben vagy egészben megvásárolja. —  Budapesti nagyker. telepek I X .  Csarnok-tér 5. 
(tel.: 180-207) és I X . ,  Oönczy Pál-u. 4. (telefon: 188-721) Élőhalszállító vagonpark : 
föld p. u. (telefon:  268-616). Fióküzletek:Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét,
Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Balatoni kirendeltség: Siófok.
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o ctdhalak -
A T Ó G A Z D A S Á G B A N

Az őszi lehalászások alkalmával a 
legjobban kezelt tógazdaságokban is 
évről évre több-kevesebb vadhal mu
tatkozik. Pontyos tógazdaságainkban 
elsősorban pontyot és ehhez járulé
kosan egyéb nemes halat igyek
szünk termelni. E céltudatosan te
nyésztett nemes halakon kívül, kü
lönböző adottságok folytán nem kí
vánatos egyéb, kisebb értékű hal
fajták is települnek. Ezek az ú. n, 
vadhalak, vagy szeméthalak több ok
ból kedvezőtlenül befolyásolják ne- 
nemeshal termelésünket. Álfáidban 
kártevésük abban áll, hogy nemes- 
halaink elől táplálékot vonnak el, 
ezáltal táplálékkonkurrenseikké vál
nak. Továbbmenően egyes vad- 
halfajták a nemeshalak ikráit, sőt 
ivadékait falják fel. Nem utolsósor
ban pedig különféle halbetegségek 
hordozói.

A mesterséges halszaporítás a piszt
rángtenyésztésből indult ki. 3zem- 
pontos pisztrángikrák a lillafüredi tó

gazdaságban. (Vásárhelyi felv.)

A táplálékelvonás legegyszerűbb 
formája a halastó plankton-állomá
nyának fogyasztása. (Kárász, keszeg- 
és küszfélék.) A nemes hal elől a 
iáplálékelvonás egy másik formája 
az, midőn a kisebb értékű ragadozó 
vadhalak (csuka, csapósügér, kő
süllő) nemes ragadozóink elől (süllő, 
harcsa, pisztráng- vagy fekete sügér) 
felfalják a táplálékot s egyrészt ki
sebb értékű halhúst produkálnak, 
másrészt nemes ragadozóinknál lé
nyegesen rosszabbul értékesítik. 
Köztudomású a csuka falánkságával 
arányban nem álló fejlődése, vagy 
a törpeharcsa lassú növekedése.

A nemes halak ikráit pusztító

SÁTOR, HÁTIZSÁK, 
VIHARKABÁT készítőnél:

Bélák
Budapest V, Nagy Sándor-u. 4

vadhalak közül mint legáltalánosab
bakat a törpeharcsát és a vészesen 
szaporodó naphalat említhetjük.

A  halbetegségek, főként a hasvíz- 
kór hordozóiként a pontyfélékhez 
tartozó kárász és keszeg féléket kell 
meg említenünk t A vadhalak hasvíz- 
kór-hordozó szerepét nem becsülhet
jük le. A hasvízkór járvány állandó
sulását a fertőzött kárász és keszeg
félék visszamaradásával — akár a 
kopolyákban, akár a tápcsatorná
ban — indokolhatjuk. Kérdés, hogy 
megfelelően ellenálló pontytörzsek 
kitenyésztésének nem feltétele-e a 
betegség hordozóinak tökéletes ki
irtása?

Halastavainkba a vadhalak bete
lepülésének egyéb, kisebb jelentősé
gű módjain kívül, két fő lehetőségét, 
nevezetesen a kopolyákbani vissza
maradást és a tápcsatornák útján 
bejutást emelve ki, önként adódik a 
védekezés útja, illetve a gyérítés le
hetősége. Természetszerűleg az 
egyéb úton betelepült vadhalak is 
még mindig elég lehetőséget nyúj
tanak a halastavainkba járulékként 
behelyezett nemes ragadozók meg
felelő táplálására az ebihalak, békák 
és vízibogárság mellett.

A vadhalak irtásának és értékesí
tésének legáltalánosabb módja ha
lastavainknak megfelelő számú ne
mes ragadozóval való benépesítése. 
Sajnos, ezen a téren még nem ér
tük el az optimumot. Annak ellené
re, hogy a süllőfészkek termelése 
ma már általánosan ismert, a har
csa félmesterséges szaporítása sok- 
helyűit igen szép eredményeket mu
tat fel, a két nemes ragadozó a ter
melésben még mindig nem foglalta 
el a kívánatos helyet. Sajnálatosan 
a pisztrángsügér tógazdáink idegen
kedése miatt nem részesül kellő 
megbecsülésben.

A vadhalak gyérítésének másik 
lehetősége az őszi lehalászások ide
jén a kopolyákban visszamaradó 
vadhalak lehető tökéletes begyűjté
se. Készítsük el még a lehalászások 
előtt a kopolyák kitisztításának ter
vét és a lehalászás befejezése előtt 
kellő mennyiségű és minőségű ége
tett mésszel kábítsuk el a kopolyák 
visszamaradó vadhalát, hogy telje
sen begyüjthető legyen. Ezen a té
ren jut szerephez a tógazdaságok
ban az elektromos halászat a völgy
zárógátas tavak vezérárkaiban. Kü
lönös jelentősége van a kopolyák 
tökéletes kitisztításának a kevés víz
zel rendelkező tógazdaságokban, 
ahol kényszerűségből a lehalászás 
után nem nélkülözhető a tápvíz 
azonnali megfogása,

A tápvízzel halastavainkba sok 
vadhal kerül. Tógazdaságaink ta

vasszal, általában előre megállapí
tott, s legtöbbször az engedélyokirat
ban megjelölt időben sokszor erősen 
korlátozottan tölthetik fel tavaikat 
egyéb vízhasználatoktól függően. A  
víz megfogása sürgős, megfelelő 
mechanikus szűrésre mód nincs, de 
ha volna is, a tápcsatorna felső fo
lyásában a csuka már februárban 
leívott. Vékony ivadéka az alkal
mazható legsűrűbb rácson is átjut a 
tóba. Egyéb vadhalak ivadékai is 
bejutnak a rácson keresztül, míg a 
rácson esetleg be nem férő vadhal- 
féleségek már ivaréretten, vagy a 
nyár folyamán beérve népesítik a 
tápcsatornát. A nyár folyamán ki
száradó tápcsatornák e tekintetben 
nem aggályosak, de az állandó vizű 
tápcsatornák vadhal-mentesítése fel
adat marad, Tapasztalatom szerint 
ajánlhatom az eleven rács alkalma
zását. Ez abból áll, hogy magát a táp
csatornát is népesítjük nemes raga
dozóval. Ne sajnáljunk a tápcsator
nához mérten egy-két süllő- vagy 
pisztráng sügér fészket kihelyezni a 
tápcsatornába. Igaz, hogy a tápcsa
tornák nemes ragadozóinak egy ré
sze a tógazdaságok felett horgász- 
zsákmány lehet, népgazdaságunk 
szempontjából azonban ez komoly 
veszteséget nem jelenthet, hiszen cé
lunk az összes természetes vizeket 
nemes hallal népesíteni. Völgyzáró• 
gátas tavaink első tavát pedig lehe
tőleg kétnyaras ponty népesítése mel
lett bőséges nemes ragadozóval lás
suk el.

(KLUGE GYULA)

OECONOMO GYÖRGY, a Halgaz
dasági Tröszt főagronómusa magas 
kormánykitüntetést, Munka Érdem
érmet kapott. Oeconomo közel há
rom évtizede áll a magyar halte
nyésztés szolgálatában, munkája so
rán mind gyakorlati, mind elméleti 
téren kiemelkedőt nyújtott, kitünte
tése osztatlan örömet keltett a ma
gyar halászat dolgozóinak körében.
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P O N T Y  MAMA
a Mezőgazdasági Kiállításról szarvasi rokonainak és ismerőseinek

Kedves fiaim és leányaim, összes 
természetes és mesterséges ivadé
kaim! — A kiállítás harmadik nap
ján küldöm hozzátok üzenetemet, 
hogy mind a 609.080-an tudjátok:
— eddig még nem döglöttem meg.

Utazásunk kellemes volt, párnás
kocsiban jöttünk és a HAKI-kalau- 
zok a leg'messzebbmenően gondos
kodtak kényelmünkről, bőségesen el
láttak oxigénnel.

A vásár gyönyörű. Igen sok em
bert állítottak ki, akiket naponta fel
vonultatnak előttünk. Igen ötletes 
megoldással egy üvegfal mögött ha
ladnak el, de a folyosó olyan kes
keny, hogy a tolongás miatt csak az 
elülsőket tanulmányozhatjuk. Az 
egyik embert például úgy oda ta
lálták nyomni a szomszéd páholyhoz, 
hogy könyökével betörte az üvegfa
lat.

Ennyi embert még sohasem láttam 
egy tömegben. Általában azt tapasz
taltam, hogy profilindexük kedvezőt
lenebb a mienknél.

A rengeteg érdekes látnivaló kár
pótol némely hiányosságokért. Meg 
kell ugyanis mondanom, hogy meg
lehetősen szűk helyen vagyunk el
szállásolva, úgyhogy megfordulni is 
alig tudunk, lépten-nyomon beleüt
jük magunkat (mindenféle kiálló 
vascsövekbe. Oxigénporciórik kicsi és 
vízellátásunk is hiányos, különösen 
amikor a marhákat és lovakat itat
ják. Az oxigéngradiens ingadozását 
pipálással igyekszünk ellensúlyozni. 
Mikor már kezdtem magamat ké
nyelmetlenül érezni, gondoltam, át- 
ug.rom egy kicsit levegőzni a bihar- 
ugrai rokonaimhoz. Hát képzeljétek:
— úgy belevágtam a fejem egy kife
szített dróthálóba, hogy nyomban

elszédültem és 8- napon belül gyó
gyuló sérülést is szenvedtem. Ki
szolgálónk, — aki egyébként igen 
előzékenyen bánik velünk, — károm
kodott is, hogy lakásunk csak mér
sékelten összkomfortosra sikerült.

De hadd’ mondjak örömhírt is: — 
megnyertem a Nagy Díjat! Képzel
hetitek, hogy pukkadnak a többiek. 
Sőt néhányan már meg is pukkad
tak . . .

Befejezésül üzenem: használjátok 
ki a vénasszonyok nyarát, növeljé
tek egyedsúlyotokat, értékesítsétek 
jól a takarmányt, szorítsátok hát
térbe a táplálékkonkuirens szemét
halakat, hogy jövő ilyenkor ti is si
kerrel szerepelhessetek a kiállításon, 
esetleg a teljesen alpári halászcsárda 
étlapján.

Ha majd, — megfogyva bár, de 
törve is, — netán élve kerülnék ha
za, sokat fogok néktek beszélni — 
azazhogy hallgatni az itt töltött szép 
napokról.

Ismerőseimet és rokonaimat a kö
vetkező nótával üdvözlöm:

A cöglédi de halastóba’
Úszik egy fekete harcsa.
Hun kiúszik hun be,
Hun beúszik hun ki,
Csak a szívem szomoríti. . .

(Faragó Sándor)

A TOLNAMEGYEI SZEKSZÁRDI 
JÁRÁS Tanácsának Végrehajtóbi
zottsága igazgatási osztálya, mint 
rendőri büntetőbíróság példás pénz- 
büntetésre ítélte B. Balogh István 
és Markos István szekszárdi, illetve 
dunatetétleni lakosokat, akik ellen 
a tolnai Béke halászati szövetkezet

Sportnak is beillő mutatvány az emelőháló kezelése. (Szalay felv.)

tett feljelentést. A terheltek a Sió
csatorna sárosi kifolyó részén tilal
mi időben, ívásra alkalmas terüle
ten, kisszerszámos emelőhálóval ha
lásztak és a nyitott kapukat halá
szati szerszámmal zárták le. A kö
zösség érdekei ellen vétő terheltek
től a halászati felszerelést elkoboz
ták és három esztendőre eltiltották 
őket a halászati tevékenység gyakor
lásától. A példás büntetés remélhe
tőleg elrettentő hatású lesz azokkal 
szemben — közölte szerkesztőségünk
kel Drabik János, a Tolnai Dunai 
Halászati Felügyelőség vezetője —, 
akik a tiszti révőrsök megszűnése 
óta előszeretettel gyakorolják az orv
halászatot.

(Kiállítás idején). Mondja, kedves 
haltárs, hogy jutok ki a Mezőgaz

dasági Kiállításra?

A HENGSTEY-TÓ mellé épült 
hidraulikus energiatároló felső me
dencéjében, mely 170 m-re van a tó 
szintje felett, javítás alkalmával sok 
csukát, sügért, pirosszemű kelét, ve
resszárnyú koncért és egyéb halat 
találtak — közli a Die Wasserwirt
schaft c. lap —. A csukák között 
6—7 kilós példányok is akadtak. Fel
merült a kérdés, hogyan juthattak 
az élő halak a tárolóba a 17 atm, 
nyomással dolgozó szivattyúkon ke
resztül? Az a vélemény alakult ki, 
hogy vagy ivadékkorukban, vagy 
pedig még ikra alakjában. (Dobos)

A SVÁJCI HALÁSZATI EGYE
SÜLET beszámolójából értesültünk, 
hogy az új svájci szövetségi vízvé
delmi törvény megszavaztatása előtt 
„Veszélyben a víz(e címmel filmet 
mutattak be, mellyel felhívták a 
lakosság figyelmét a természetes 
vizek tisztaságának fontosságára.
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