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Milyen szerepük van 
a

))GAMON”-oknak

(Érdekes tanulmányt közöl a Schw. 
Fischerei Ztg. idei 9—10. száma dr. 
H. Roth tollából, melyben többek kö
zött a halak szaporodásakor nagy 
szerepet betöltő úgynevezett gamo- 
nok biológiai mechanizmusát ismer
teti. A szerző a csuka mesterséges 
termékenyítésével kapcsolatban fog
lalkozik a gamonok érdekes és tel
jesen ki nem derített szerepével, ha
tásukkal a megtermékenyítés lefo
lyására. A felismerések nemcsak tu
dományos vonatkozásban, hanem a 
gyakorlati halászat szempontjából is 
igen érdekesek és választ adnak több 
eddig nyílt kérdésre. Az alábbiakban 
kivonatosan közöljük Roth dr. tanul
mányának azt a részét, mely a ga
monok szerepével foglalkozik.)

A svájci Wohlen és Bieler tóban 
élő csukákkal folytatott kísérletek 
arra vallottak, hogy a csuKaikra 
megtermékenyítésekor jelentős sze
repük van a különféle termékenyítő 
anyagoknak, az úgynevezett gamo- 
noknak. Ezek ugyanis erősen hatnak 
a csukaondóban levő spermasejtek
nek a megtermékenyítés szempont
jából fontos mozgási időtartamara, 
ugyanakkor a női gamonok az ikra 
megtermékenyítésére vannak ha
tással.

Köztudomású, hogy a hal ondó
jában levő spermatozoák csak akkor 
képesek az ikra megtermékenyíté
sére, ha élénken mozognak. Ahhoz 
ugyanis, hogy az ondósejt behatol
hasson az ikra úgynevezett kapujába, 
erőteljes mozgás szükséges, a már 
mozdulatlanná vált ondósejt érthető 
módon alkalmatlan arra, hogy a be- 
íurakodáshoz szükséges erőt kifejtse, 
a megtermékenyítés elmarad, az ikra 
meddővé válik. De az is ismert, hogy 
a vízbe kerülő halikra csak aránylag 
igen rövid ideig alkalmas arra, hogy 
az ondósejt hatására megterméke
nyüljön. Az ikra vízbe kerülve 
ugyanis megduzzad és a kapuja en
nek következtében zárul, a legmoz
gékonyabb ondósejtnek sem sikerül
het így a behatolás.

A halikrát a hal testében viszkó
zus, sóban és fehérjében dús, úgy
nevezett ikrafolyadék borítja. Ha az 
ikra ebből a folyadékból vízbe kerül, 
ozmotikus hatásokra duzzadni kezd, 
hártyája a vizet beengedi az ikra
szembe. Ez a folyamat csukaikránál 
sem tart tovább 1—2 percnél, a duz
zadás következtében az ikra kapuja 
bezárul, a spermasejt a zárt kapun 
behatolni már nem tud. A mestersé
ges megtermékenyítésnél tehát ezt az 
aránylag igen rövid időt kell kihasz
nálni, hogy az ondósejt rendeltetési 
helyére akadálytalanul kerüljön el és 
ezzel a megtermékenyítés folyamata 
eredményesen játszódjék le.

A jó megtermékenyitcsi százalék 
szempontjából jelentős szerepe van 
az ondósejtek mozgási időtartamá-

a halikra megtermékenyítésében?

nak és intenzitásának. A spermato
zoák az ondófolyadékban mozdulat
lanok, de azonnali és erőteljes moz
gásba kezdenek, ha vízbe kerülnek, 
csukaondónál a spermatozoák moz
gási időtartama alig 70—30 mp, 
mindössze ennyi idő áll rendelke
zésre, hogy a megtermékenyítés fo
lyamata létrejöjjön.

Az ondósejtek az ondófolyadékban 
azért mozdulatlanok, mert a folya
dékban levő egyik anyag gátló ha
tású, arra szolgál, hogy megakadá
lyozza az ondósejtek idő előtti moz
gását és az ennek következtében elő
álló energiaveszteséget. Ezt az anya
got, melynek csak hatását ismerik, 
Androgamon I-nek nevezték °1. A 
vizsgálatok eredménye szerint — 
különösen a csukánál, de más hal
fajoknál is — sokkal tovább tart a 
spermatozoák mozgása a vízzel 1 :1 
arányban hígított ondófolyadékban, 
mint tiszta vízben. Ennél nagyobb 
hígítás esetén a spermatozoák moz
gási időtartama egyre csökken, egyre 
rövidebb a megtermékenyítésre ren
delkezésre álló idő, az alsó határ kb. 
10 térfogatszázalék.

A kísérletek során tanulmányozták 
az ikrafolyadék hatását a spermato
zoák mozgékonyságára, megállapít
ható volt, hogy tiszta ikrafolyadék
ban az ondósejtek 30—50%-ának 
csökken az aktivitása, nyilvánvaló 
tehát, hogy az ikrafolyadéktól annak 
magas viszkozitása miatt — fiziká
lisán is függ a mozgás. Ugyanakkor 
azonban kitűnt, hogy az ikrafolya
dékban levő egyik anyag koncentrá
ciója igen jelentős hatású az ondó
sejt mozgási időtartamára, ikrafolya
dék tartalmú vízben a spermatozoák

sokkal tovább mozognak, mint tiszta 
vízben. 1 :1 arányú ikrafolyadék-víz 
keverékében az ondósejtek 10—18 
percig (!) mozognak (tiszta vízben 
csak 70—80 mp-ig) és e sorozatos kí
sérletek mutatták, hogy még az 1%- 
os ikrafolyadék-oldat is lényegesen 
fokozza a mozgási időt, ez a nagy hí
gítás kizárja azt, hogy viszkozitás 
okozta, vagy más fizikális hatások 
játsszanak közre.

Az ikrafolyadéknak ez a sperma- 
tozoa-mozgást fokozó hatása a benne 
foglalt női termékenyítőanyagnak, a 
Gynogamon I-nek tulajdonítható. A 
két gamon mellett más, erős bioló
giai hatású anyagok is szerepelnek a 
termékenyítés folyamatában, ezek az 
anyagok teljesen összehangoltan mű
ködnek, egymást kiegészítik, egyes 
esetekben közömbösítik.

A csuka mesterséges szaporítása
kor a gamonokkal kapcsolatos felis
meréseket a gyakorlatban is kiak
názhatjuk. Az ivartermékek lefej é- 
sének az ikra idő előtti duzzadásának 
és a spermatozoák korai mozgásának 
meggátlására teljesen szárazon kell 
megtörténnie, nemcsak száraz edény
be kell lefejni, hanem célszerű szá
razra törölni a tenyészhalak testét. 
Ha a lefejt ikrához hozzákeverjük a 
tejet, az ondósejteknek csak 30— 
50%-a mozgékony, hiszen hígítatlan 
ikrafolyadék van rájuk hatással. A 
lefej és és az ondóval való összeke
verés után annyi vizet kell tehát a 
termékenyítő tálba juttatni, hogy az 
ikrafolyadék és a víz aránya kb. 1 :1  
legyen, ehhez alig néhány ml-nyi víz 
kell, hiszen az ikrát csak kevés ikra
folyadék vonja be. Az ondósejtek 
ebben a közegben nyerik el legerő
teljesebb és leghosszabb ideig tartó 
aktivitásukat, mozgékonyságukat. A 
víz hozzávegyítése után a kavarást 
néhány percen át folytatni kell, hogy 
az ondósejtek tömege egyenletesen és 
hiánytalanul lepje el az ikrát és a 
spermatozoa a rendelkezésre álló idő 
alatt fúrhassa be magát az ikraka
pun. (farkasházy)

Mohácsi halászok búvárhálózni indulnak
(Tóth felv.)
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A  T Ó Q A Z D A S Á Q I TÖ BBTERM ELÉS O T JA I
(3. trágyázás)

Előbbi gondolatmenetünket szakít
suk meg és most már a leközölt se
matikus összefüggéseket egyelőre ne 
háborgassuk, hanem menjünk egy lé
péssel tovább.

Előző cikkemben leírt, ki nem 
használt energiaszint az őszi kihe
lyezéssel természetszerűen még fo
kozható, hiszen a népesítési anyag 
így legalábbis súlyveszteség nélkül 
tárolható. De mielőtt tovább men
nénk, vizsgáljuk a többtermelést 
szolgáló egyéb lehetőségeket is.

A tógazdasági trágyázás legújabb 
módszerét Woynárovich dolgozta ki. 
Az általa elért eredményekhez csak 
a legnagyobb elismerés hangján le
het szólni és ezt a kérdést csak any- 
nyiból érintem, amennyiben szüksé
ges lesz a továbbiak szempontjából. 
A széntrágyázás egy olyan hozam
fokozó mód, amely a természetes ho
zam mértékét meg tudja kétszerezni, 
vagy még ennnél is nagyobb arány
ban növeli. Erre bőven vannak ma 
már gyakorlati eredmények is.

Mit jelent ez a természetes hozam
fokozás a vízi élettér szempontjá
ból? Ne felejtsük el, hogy sekély 
tavakban túlságosan sűrűn népesít
jük a pontyokat a tógazdasági terme
lésben és ezért azok életviszonyai lé
nyegesen kedvezőtlenebbekké válnak 
a szabad vizekben élő társaikénál. 
Helyzetük hasonlít a nagyüzemi ser
téshizlaldába zárt hízó sertésekéhez, 
így elsődleges célunk nem lehet más, 
mint ezt a mesterségesen teremtett 
tömegszállást ugyancsak mestersége
sen a természetes viszonyok felé 
megjavítani. Mint a későbbiekben is 
látni fogjuk, a ponty elsősorban a 
természetes tápanyagra van utalva. 
Viszont a halastavakban a nagy hal
sűrűség miatt ebből sohasem jut ne
ki elég. Már a régiek is gondoltak 
trágyázásra, ők azonban a mezőgaz
dasági termelésből indultak ki. Woy
nárovich volt az első, ki a hidro
biológiái elméletre támaszkodva és 
annak nézőpontjából vizsgálta és ol
dotta meg a víz széntrágyázásának 
módját. Ezzel közvetve el lehetett 
szaporítani a pontyok természetes 
táplálékát és a halak életviszonyait 
e túlzsúfolt helyzetben is lényegesen 
javítani, majd ezen túlmenően a ta
karmányozás mérve is növekedhetett 
jó hatásfok mellett. Tulajdonképpen 
ez az alapja annak, hogy ma már 
a múltban el sem képzelhető nagy 
haltermésekről beszélhetünk.

A trágyázás következtében azon
ban egy másik szempontra is figyel
nünk kell. Nagyon intenzív trágyá
zásnál elkerülhetetlen az, hogy na

gyobb trágyamennyisége ne kerüljön 
a tó fenekére, amely esetben olyan 
káros hatást fejtene ki, mint a régi 
trágyázási metódus, amikor a trá
gyát a tó fenekére kupacokba rakták, 
vagy kiszórták. Ekkor ugyanis a tó 
fenekén a víz által kioldott trágyalé 
magas fajsúlya nem engedte meg 
azt, hogy a konvekcionális áramlások 
a nagyabb fajsúlyú trágyalevet a víz 
színére hozzák és az a vízzel tökéle
tesen elegyedjék. Ez a gondolat te-

Tata a harcsa-vonalon is megtette 
kötelességét

(Keller felv.)

remtette meg Woynárovichban az 
új széntrágyázási metódus alapját. 
De most már évek óta alkalmazzák 
ezt a módszert, amelynek kapcsán 
sok szerves anyag gyűlik fel a tó 
fenekén, mert hisz elkerülhetetlen, 
hogy a trágyának egy bizonyos há
nyada ne kerüljön oda és rothadó 
iszapot ne képezne.

Dr. Veszprémi Bélának támadt az 
első gondolata, hogy a tófenéken fel
halmozott iszapréteg felkotrásával az 
abban rejlő energia kiaknázása meg
gyorsítható. Sajnos, e kezdeménye
zésnek sem elismerését, serh további 
folytatását nem tapasztalam, de ha 
már a többtermelés útjait kutatjuk, 
nem lehet ezt figyelmen kívül hagy
ni. Valóban trágyázással a tóba 
nyújtott energiatöbbletnek egy há
nyada állandóan akkumulálódik anél
kül, hogy a kívánt mértékben vissza

jutna a termelésbe. Idővel feltölti a 
tavakat és nagy költséggel kikotorva 
kitűnő trágyát fog szolgáltatni a me
zőgazdaságnak, ahelyett, hogy évek
kel azelőtt már halhússá lett volna. 
Ennek a kérdésnek — úgy látom — 
az intenzív széntrágyázás kiegészítő 
műveletévé kell lennie. A trágyázás 
után ugyanis úgy vélem, hogy meg
felelő szerkezettel az iszapot fel kell 

' gereblyézni mindaddig, amíg az oda
leülepedett trágyamennyiség-hányad 
ugyanúgy nem értékesül, mint a trá
gyának az a része, melyet a víz tete
jére permetezés után az algák azon
nal felhasználtak. Ezzel két célt is 
elérünk. A tó fenekén megszüntetjük 
a rothadó iszapot, vagy legalábbis 
annak nagy részét, azonfelül a víz 
zavarosságát fokozzuk a túl erős 
napfény ellen és a trágyázás hatásos
ságát is növeljük, ugyanakkor a pon
tyok meg fogják szokni, hogy az ál
landó kotrással nagymértékben fel
lelhetik a fenékfauna lakóit, elsősor
ban a Chironomidákat.

A nyárközepi túl erős napfény, 
mint már arról szóltam, még a halak 
fejlődésében is visszaesést eredmé
nyez. Ez mindenkor bekövetkezik, 
amit bőséges kísérleti adataimmal 
állíthatók. A túl erős napfény ellen 
mindenesetre igen jó védekezés a 
széntrágyázás következtében megsza
porodott plankton lények önárnyé
kolása és az iszap felkotrásával elő
állott vízárnyékolás is. Még 1949-ben 
ajánlottam egyik dolgozatomban a 
növényekkel, nevezetesen a fésűs bé- 
kaszölővel (Potamogeton pectinatus) 
való részleges árnyékolást, valamint 
a tókaszálások helyes ütemezését a 
legerősebb fény idejére. Ekkor 
ugyanis a felszínen úszó lekaszált 
növényzet alatt az élőlények töme
gesen el tudnak szaporodni, illetve 
megmaradni, mikor a nyílt vízen a 
túl erős napfény miatt számuk erő
sen megcsappan, és így a ponty sem 
talál kellő mennyiségű természetes 
tápanyagra, bár a takarmányt a ma
gas vízhőmérséklettel arányos ét
vággyal elfogyasztja, de a természe
tes tápanyag kicsi hányada miatt 
igen rossz hatásfokkal értékesíti. 
Megállapítottam például, hogy a ju- 
niusvégi időszakban 15 kg kukorica 
is szükséges volt 1 kg halhús elo- 
állí tására

A tógazdasági termelés ilyen ma
gas fokán, amikor már az elmeleti 
alapok ismeretében harcolunk a mi
nél nagyobb termésekért, akkor min
den lehetőt meg kell ragadnunk an- 
hoz, hogy célkitűzéseinket í?
tudjuk valósítani. Dr. Eros Pál
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Szeretném kutatóink és szaktár
saim figyelmét felhívni észlelé
seimre e betegségekre vonatkozó
lag Ugyanis tudvalevő, hogy a ta
vasszal több gazdaságban, úgy 
Sárvizén is elég tetemes kárt 
okoztak e betegségek. Sárvizén a 
35 évi működésem alatt ez volt a 
második eset. És talán országos 
viszonylatban is ritkán fordul elő, 
azért talán mégis érdemes, hogy 
foglalkozzunk-e betegségek leküz
désével. A véletlen hívta fel fi
gyelmemet az alábbi jelenségre. 
Ugyanis tavasszal úgy adódott, 
hogy egy ponty hosszabb ideig egy 
csónakban hevert és azt a pontyot 
nekem ajándékozták, de mivel a 
halban még élet volt, siettem azt 
gyorsan vízbe tenni, de miután 
semmiféle háló nem volt nálam, 
egy zsinórra kötöttem és úgy fi
gyeltem, hogy hogyan kel életre az 
én megszáradt halam. Amint ott 
figyeltem észrevettem, hogy az én 
halam éledni kezdett s nagy meg
lepetésemre arra lettem figyelmes, 
hogy nemcsak éledezik, haném 
vedleni is kezdett, úgy, hogy a 
szó szoros értelmében teljesen le- 
hámlott az a fehér fátyolszerű be

vonat. De nemcsak a testéről, ha
nem a kopoltyú belsejéből is jöt
tek elő foszlányok. Mivel így a ha
lat sikerült élve hazahoznom, még 
két hétig tartótigm fürdőkádban, 
kútvizben és azt vettem észre, 
hogy a hal visszanyerte egészséges 
színét. Azért '(kérem kutatóinkat 
és szaktársaimat e megfigyelése
met kíséreljék ki. Mert e kísérlet 
nem kíván különleges felszere
lést, csak azt kell kipróbálni, hogy 
ha a halat kifektetjük a napra 
vagy a levegőre, megtudjuk azt, 
hogy a halon levő paraziták tény
leg elpusztulnak e a napfénytől 
vagy azok továbbra is életben 
maradnak-e. Ehhez kutatóinknak 
meg vannak az eszközeik, mik
roszkópjaik. Amint láttam Sárvi
zén, sósvízben fürösztötték az 
anyákat s így próbálták megmen
teni. Ez ugyan lehámlasztotta tes
téről azt a fehér bevonatot, de 
ugyan úgy kimarta a kopoltyú 
nyálkahártyáját, hogy még csak 
súlyosbította a betegségiek. A 
végén csak el kellett adni 
az egész anyatörzs állományt. 
Fontos volna e kísérletnél, hogy 
a hal egy lefertőtlenített tiszta

vízzel feltöltött telelőbe kerülne 
vissza, így ott továbbra is meg
figyelés alatt lenne. Mert talán 
tudják szakitársaim e betegségben 
szenvedő halak milyen nyugtala
nul viselkednek. Olyan erősen 
mozognak, hogy állandóan körbe- 
körbe úsznak úgy, hogy ez fokozza 
lesoványodásukat, ami végül is 
pusztulásukat okozza. A viselke
désük olyan, mint aki rühes és ál
landóan vakaródzik. Szeretném, 
ha kutatóink és szaktársaim, ezen 
észlelésemmel kapcsolatban észre
vételeiket annak idején a Halá
szat szaklapban vagy levélben 
velem közölnék. Nekem már ke- 
késbé á ll’ módomban, hogy ezzel 
kísérletezzem. Azért kötelessé
gemnek tartom, hogy kikísérlete
zésre közreadjam. A véletlenek 
már sok hasznos dolgot adtak az 
emberiségnek. Witzmann János

WILHELM WUNDER PROFESZ- 
SZÓR a „Der Fischwirt” 1960/10-es 
számában részletes tanulmány kere
tében ismerteti azokat a kutatásait, 
melyeket magasértékű pontytörzsek 
teljesítőképességével kapcsolatban 
végzett. Nem kevesebb, mint 11 tör
zset vizsgáltak, a kísérletek során 
1442 jelölt pontyot fogtak vissza, a 
nagy darabszám következtében az 
eredmények megbízhatóknak minő
síthetők A kísérleti pontyok növe
kedése igen eltérőnek mutatkozott, 
a min. 150 g-os növekedéssel szem
ben a legjobb törzshöz tartozó
egyedek igen k ed -__
vező körülmények 
között egy nyáron 
1200 g-ot is növe
kedtek. Igen érde
kesek azok a kí
sérletek, melyek során Wunder pro
fesszor az ivarok szerint jellemző 
súlynövekedést vizsgálta. Általában 
az ikrások sokkal jobban növeked
tek, mint a tejesek, de a két ivar 
közti jellemző növekedési különb
ség egyes törzsek szerint elütő volt. 
Voltak törzsek, melyeknél a két 
nem növekedése teljesen azonosnak 
mutatkozott. A nemek szerinti növe
kedési különbségre a pontyok élet- 
körülményei is hatottak, megálla
pítható volt, hogy mostoha körül
mények között az ikrásóknak a te
jesekkel szemben gyorsabb növeke
dése még feltűnőbb volt, a tejesek 
23—51°/o-kal maradtak el, igen ked
vező körülmények között viszont az 
ugyanahhoz a törzshöz tartozó pon
tyok ivar szerinti szétnövése csak 
7% volt az ikrások javára. Igen ér
dekes volt az a felismerés is, hogy 
ko'rántsem a legmagasabb profil
indexű, nagyon magas hátú pontyok 
voltak a legteljesítőképesebbek, 
egyes, inkább nyurgának, mint ma
gas hátúnak mondható törzsek meg
haladták a „nemesebb” törzseknél 
mért növekedést.Tartóhálók, kosarak, szállítókádak Sárvizén

(Tőig felv.)
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Augusztusban kéthetes tanulmány
úton voltam a Német Demokratikus 
Köztársaságban. A városok megné
zése után, német vendéglátóim elvit
tek a Keleti-tengerhez is.

Amikor gépkocsinkkal megérkez
tünk Rostock előkikötő jébe, Warne- 
mündébe, épp akkor futott be a ten
gerről egy motoros halászbárka. A 
kikötőben levő egyik hűtőház mellé 
kötött ki. Nagyon kíváncsi voltam, 
hogy vajon mi mindent halászhattak? 
Odamentem a bárkához és a kapi
tánytól engedélyt kértem, hogy meg
nézhessem a zsákmányt, ő  készsége
sen beleegyezett. A hajóra lépve 
számtalan kosarat pillantottam meg, 
amelyek tele voltak heringgel (Clu- 
pea harengus), lepényhallal (Pleuro- 
noctes limanda), kisebb mennyiség
ben angolnával (Anguilla anguilla) 
és macskacápával (Scyllium catulus). 
Az egyik halász felemelt egy padló
ajtót és odahívott, hogy nézzem meg 
mi minden van a hajó gyomrában. 
Mázsaszámra volt beleöntve a tenge
ri hal.

Közben megkezdődött a kirakodás. 
Faládákba rakták a halakat — egy 
db kb. 2 kg-os angolna kivételével, 
amit majd vacsorára fogyaszt el a le
génység, mondta a bárka fehérsza- 
kállú halászmestere —, majd egy 
csúzdán a hűtőházba továbbították a 
zsákmányt. A hűtőházban válogatták 
— mert erre a tengeren nem volt 
idő —■, jegelték, sózták és csomagol
ták a halakat.

No, de nem lábatlankodhatom itt 
sokáig — gondoltam magamban —, 
ezért elbúcsúztam a barátságos ten
geri halászoktól. A homokos tenger
partra siettem. Annak ellenére, hogy 
szép idő volt, mégis csak néhány, bá
tor fürdőző élvezte a 14 C°-os hűs 
hullámokat. Megvallom, a hideg is 
átfutott hátamon, amikor arra gon
doltam, hogy rövidesen nekem is be 
kell mennem a vízbe, ha nem aka
rok üres kézzel hazamenni. Célom 
ugyanis az volt, hogy a budapesti 
állatkert akváriuma részére tengeri 
rákokat gyűjtsék. Mivel ezen a vidé
ken először jártam, előbb megkér
deztem az ott fürdőző embereket, 
hogy láttak-e itt a part közelében rá
kokat? Nem, hangzott a válasz. Le
hetetlen, gondoltam magamban. Nem 
volt más választás, mint az, hogy 
személyesen kell meggyőződnöm a 
valóságos helyzetről. Átöltöztem, fel
vettem fürdőnadrágomat, s ezután 
egy olyan helyet kerestem, ahol nem 
volt nagy hullámverés, mert ezek az 
állatok nem kedvelik a nagy vízmoz
gást. Hamarosan találtam egy kő
mólót, melynek egyik oldalán meg
felelő ..hullám-árnyék” volt. Bemen
tem a vize és a mólót védő sziklák 
közt keresgélni kezdtem. Nem telt el 
egy perc sem, mikor egy tüskés, moz
gó állathoz értem. Annak ellenére,

a KELETI TENGER p artján ...

hogy kellemetlenül szúrta a kezem, 
mégis kivettem a vízből. Boldogan 
állapítottam meg, hogy megfogtam 
az első tarisznyarákot (Carcinus 
maenas). Hamar kimentem a partra 
és egy bádogedénybe tettem a rabul

Az egyik hazahozott tarisznyarák
(Pénzes felv.)

ejtett állatot. Majd újabbakért ismét 
begázoltam a tengerbe. Rövid idő 
után ismét kezembe került egy pél
dány. Végülis — kb. félóra leforgása 
alatt — 32 tarisznyarákot szedtem 
össze az sziklák között. Mire befejez
tem a tenger fosztogatását, már egy 
sereg kíváncsi fürdőző figyelte, mi
lyen eredménnyel zárult a gyűjté
sem. Mikor meglátták az edényben 
nyüzsgő állatokat igen csodálkoztak 
— különösen a nők —, hogy füröd- 
hettek ők ilyen furcsa állatok közt,

anélkül, hogy egyet is észrevették 
volna.

Miután nem volt szükségem több 
rákra, ezután tengeri álgát szedtem 
a sziklákról, vízben levő facölöpök
ről. Sikerült jó marokra valót össze
szednem, amit behelyeztem a rákok 
közé, hogy állandóan nedvesen le
gyenek. A rákok ugyanis — a ha
zánkban élő édesvízi rákokat is bele
értve — napokig elélnek víz nélkül, 
ha gondoskodunk arról, hogy állan
dóan nedves moha vagy vízinövény 
közt legyenek, hogy a kopoltyúik ki 
ne száradjanak. Fontos azonban azt 
is tudni, hogyha vízben szállítjuk az 
állatokat, akkor egy (kb. 10 dkg sú
lyú) rákra naponta 5 liter friss vizet 
szükséges biztosítani. A rákok vízben 
szállítása, az elmondottak alapján 
azonban teljesen felesleges.

Miután elkészültem mindennel, el
vittem a kis szállítmányt abba a szál
lodába, ahol magyar barátaimmal 
laktam. Estére a bádogdoboz tetejét 
felnyitottam, hogy rákjaim több le
vegőt kapjanak. Másnap reggel arra 
ébredtem, hogy egyik barátom Rette
netesen mérgelődik, szitkozódik. Mi 
baj van? — kérdeztem meglepődve. 
Szétszaladtak a dobozból a dédelge
tett rákjaid —, mondta. — Hamar 
összeszedtem a szökevényeket és 
visszahelyeztem őket eredeti helyük
re. Napokig nevettünk a történeten. 
Dél felé aztán német vendéglátóink 
gépkocsijába ültünk, majd a német— 
cseh határhoz utaztunk. A határon 
beszálltunk a Berlin—Budapest 
gyorsvonatba és hazaindultunk.

Pénzes Bethen

FELHÍVÁS!
Értesítjük előfizetőinket, hogy a 

lap 1960. decemberével beszünteti 
megjelenését. Helyette az előfizetések 
lejártáig a „Kisállattenyésztés” c. 
szakfolyóiratot küldjük, amely be
hatóan fogja tárgyalni a halászat idő
szerű kérdéseit és problémáit.

Posta Központi Hírlapiroda
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Gyors ütemben megy a válogatás a tatai öreg-tónál
(Keller felv.)

IMlinden haltenyésztő ismeri azokat 
a kitűnő eredményeket, melyeket 
Schäperclaus széles körű vizsgálatai 
alapján a halak has vízkór elleni küz
delmében különböző antibiotikumok
kal elértek. A halak szervezetébe 
juttatott antibiotikumok, elsősorban 
a széles spektrumú chloramphenicol, 
de a Streptomycin, aureo- és terra- 
mycin is bizonyos ideig (5—14 nap) 
meggátolja a betegség oktanában oly 
lényeges Pseudomonas punctata el
szaporodását a szervezetben. A már 
fertőzött hal ezek hatására kigyó
gyulhat a betegségből, a friss fertő
zés ellen pedig 1—2 hétig védett 
marad.

E gyógyszereket többféle módon 
juttathatjuk be a hal szervezetébe. 
Az oltási eljárásnál a megfelelő 
mennyiségű, a hal súlya szerint vál
tozó antibiotikum-adagot a hasüreg
be fecskendezzük. Ezt az eljárást, 
hazai gyártmányú chlorocid vizes ol
datának hasüregbe oltását Jaczó dr. 
ajánlatára már 1956. óta a tavaszi 
kihelyezéskor nálunk is széles kör
ben alkalmazták. Az eredmények ál
talában megfeleltek a várakozásnak 
és ma már nem vitás, hogy tógazda
sági pontytenyésztésünk rentabilitá
sát ez az eljárás biztosította az ál
landóan fenyegető járvány fellobba- 
násokkal szemben. Ennek az eljárás
nak gyakorlati kiviteléről a Halászat
ban több közlemény jelent meg és 
ma már ennek bármilyen nagyszámú, 
nyújtott vagy pici ponty anyagon 
való elvégzése különösebb nehézsé
get nem jelent.

Nehézséget jelent azonban az iva
dék, helyesebben a tavaszi kihelye
zéskor egynyarasnak nevezett hal
anyag oltása. Ezek általában 2—5 
dekásak, esetleg 10 dekásak. Kicsiny 
méretük és viszonylag nagy számuk 
miatt a gyakorlati szakemberek nem 
szívesen vállalkoznak ezek oltására. 
Különösen nehéz az ilyen kihelyezési 
anj^ag beoltását megszervezni a tsz- 
einkben, ahol sokszor az erre alkal
mas, begyakorlott segítség is hiány

zik. Az oltás elhanyagolása azonban 
mindig azzal a veszéllyel jár, hogy 
ezek a kihelyezés után hasvízkórban 
súlyosan megbetegedhetnek, sőt meg
betegedik a velük együtt kihelyezett 
idősebb karosztály is, még akkor is, 
ha azokat szabályszerűen oltottuk. 
Közismert ugyanis, hogy a hasüregbe 
juttatott antibiotikum, mint már fen
tebb is említettem, legtovább 2 hétig 
fejti ki hatását. Az, hogy az oltás 
tartós védettséget eredményéz-e, ma 
még vitás.

Már maga Schäperclaus is gondolt 
erre és a hasűri-oltás mellett más 
módszerekkel is megkísérelte az an
tibiotikum szervezetbe juttatását. Kí
sérletezett a gyógyszer megetetésé- 
vel, szájba vagy végbélbe fecskende- 
zésével és gyógyszertartalmú olda
tokban történt fürdetéssel is. Haliva
dékok kezelésére ez utóbbi eljárás 
látszik a legcélszerűbbnek.

A kérdés nagy gyakorlati jelentő-’ 
sége miatt szükségesnek tartottuk, 
hogy az Orsz. Állategészségügyi Inté
zetben Szakolczai dr. kartársammal 
pontos laboratóriumi kísérletekkel 
kipróbáljuk ennek a „fürdető” eljá
rásnak értékét, használhatóságát és a 
kapott eredményeket szaklapunkban 
közölve halászati szakembereink ren-
I. táblázat

A kezelés módja

Hasüregbe chlorociddal oltva, m ajd 
fertőzve:

Cseh—9 
Sch—29 
Hb

16 óráig fürdetett, m ajd fertőzött 
halak

Cseh—9 
Sch—29 
Hb

A m ár használt fürdőben 26 óráig für
detett, m ajd fertőzött halak:

Cseh—9 
Sch—29 
Hb

Kezeletlen halak (kontroll):
Cseh—9 
Sch—29 
Hb

delkezésére bocsássuk. Annál is in
kább szükségesnek tartottuk, mert 
Béres Sándor közlése szerint a Szov
jetunióban szintén antibiotikumos 
fürdőket használnak, melyekben az 
egynyaras halakat 10—12 órán át 
fürdetik. (Halászat, 1959. 235. oldal.)

Schäperclaus professzor a fürde
tésről a következőket írja a Zeit
schrift für Fischerei etc. 1956. 5 H. 
1/2 359 old. megjelent dolgozatában: 
„Bár nem lehet minden további nél
kül számítani arra, hogy egy anyag, 
meiynek oldatában a halat fürdetjük, 
bejut a testbe, de mégis egész sor 
anyagról ismeretes, hogy azok, mint 
például a phenolok, elraktározódnak 
a hal testében.” Utána részletesen le
írja fürdetési kísérleteit, melyek so
rán kezdetben 100 liter vízvezetéki 
vízben 1 gramm, rpajd 20 gramm 
chloramphenicolt (a német gyártmá
nyú chloronitrint) oldott fel és ezek
ben fürdette a kísérleti halakat 2—4 
napig. A gyógyszeradag többszöri 
változtatása után arra az eredményre 
jutott, hogy töményebb fürdőben 
(100 literben 7—10 gramm) már 5— 
8 óráig tartó fürdetés teljes védelmet 
biztosít a virulens, a pontyokat biz
tosan elpusztító 29-es jelzésű Pseu
domonas punctata törzzsel szemben. 
A hígabb oldatú fürdő (3—5 gramm,/ 
100 liter) biztos eredményt rendsze
rint csak hosszabb, 24 óráig tartó 
fürdetés után adott. Felhívja a fi
gyelmet arra, hogy ügyelni kell az 
olcsóságra, vagyis a fürdő tömény
sége minél alacsonyabb legyen, vi
szont arra is ügyelni kell, hogy a für
detés időtartama ne legyen túl hosz- 
szú, mivel nagyobb tömegű hal hosz- 
szabb ideig tartó fürdetése átlevegőz
tető berendezést kíván. Megemlíti 
azt is, hogy a chloraphenicol nagyon 
hosszú ideig eláll, még az erősen 
szennyezett fürdőben is megtartja 
hatását és nagyobb mennyiségű ponty 
fürdetése után sem csökken lényege
sen a hatás. Égjük kísérletében 4 
egymást követő napon fürdetett két- 
nyaras pontyokat és a kapott védett
ség közel egyforma volt. A megbete
gedett pontyok kigyógyultak, ha egy 
napig olyan fürdőben voltak, mely 
literenként 0,5 g gyengébb hatású 1- 
chloronitrint tartalmazott (kb. 0,1 g

Az elhullott halak száma Életben
Db a fertőzés utáni napokon 

1 2  3 4
maradt

5 5
5 5
5 5

5 2 1 2
5 1 1 3
5 5

5 1 1 3
5 5
5 5

3 3
3 3
3 3
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tiszta anyag). Széles körű tógazdasági 
kísérletei a gyakorlatban is igazolták 
e módszer használhatóságát. A gya
korlatban 1 m3 gyógyszeres fürdőben 
2—4 ezer db ponty fürdethető.

Saját kísérletek
Kísérleteinkben idei pontyivadéko

kat használtunk, melyeket a bicskei 
tógazdaság bocsátott rendelkezé
sünkre. Ezért e helyen is köszönetét 
mondunk. A fürdőt úgy készítettük, 
hogy 20 liter vízvezetéki vízben 1 g 
hazai gyártmányú por alakú chloro- 
cidot oldottunk fel és ebben fürdet
tük a halakat különböző ideig és 
ugyanabban a fürdőben egymás után 
más és más csoportot. A fürdetés 
után a halakat az antibiotikum fel
szívódásának ellenőrzése céljából 
olyan Fseudomonas törzsekkel fer
tőztem be, melyek az előzetesen vég
zett fertőzési kísérletek szerint 0,5 ml 
baktérium-mosadékkal (24 óráig te
nyésztett törzsek ferdeagar felületét 
10 ml deszt. vízzel lemosva) hasüreg
be fertőzve biztosan elpusztították a 
halakat 1—2 napon belül. E célból 6 
külföldi eredetű és 2 hazai, hasvízkór 
járványból kitenyésztett törzset pró
báltam ki, melyek közül a Cseh—9, 
az eredeti Schaperclaus-féle 29 (rövi
den Sch. 29) és a hazai „Hajdúbö
szörmény” (röviden Hb) vált be leg
jobban. Az ellenőrző fertőzéseket ez
zel a három törzzsel, illetve a máso
dik kísérleti sorozatban a Sch—29 
egyik változatával: a B—Sch—29-cel 
kiegészítve végeztem.

Az első kísérletben f. évi IX. 23-án 
15 db, átlag 4,5 dkg pontyivadékot 
helyeztem a 20 liter mennyiségű 
gyógyszeres fürdőbe és oxigén ellátá
sukat akváriumi levegőztetéssel biz
tosítva 17 órán keresztül fürdettem. 
Utána e halakat kivéve, a fürdőbe 
újabb 15 pontyivadékot tettem, me
lyek 26 órán keresztül maradtak a 
gyógyszeres oldatban. Megjegyzem,

II. táblázat
A kezelés módja

16 óráig ch lorocid  oldatban fürdetett, 
m ajd fertőzött halak:

Cseh—9 
Sch—29 
Hb
B—Sch—29

Kezeletlen halak (kontroll)
Cseh—9 
Sch—29 
D—Sch—29 
Hb

A már használt fürdőben 24 óráig 
fürdetett, m ajd fertőzött halak:

Cseh—9 
Sch—29 
B—Sch—29 
Hb

A már használt fürdőben  7 és fél óráig 
fürdetett, m ajd fertőzött halak:

Cseh—9 
Sch—29 
B—Sch—29 
Hb

Kezeletlen halak (kontroll):
Cseh—9 
Sch—29 
B—Sch—29 
Hb

hogy a fürdő készítésére használt 1 g 
chlorocid közel 6 hónapon keresztül 
állt nálunk papírtasakban. Azután 
30 db fürdetett halat a fent említett 
biztosan ölő törzsekkel fertőztem, de 
velük együtt fertőztem 15 olyan 
pontyivadékot is, melyek ugyanezt a 
gyógyszert az előírt mennyiségben 
(1 kg testsúlyra 10 mg) vízben oldva, 
hasüregbe fecskendezve kapták. 
Azonkívül a fertőzés eredményessé
gének ellenőrzésére valamennyi törzs- 
zsel 3—3 kezeletlen pontyot is fer
tőztem. Az eredményt az I. sz. táb
lázat mutatja.

Látjuk, hogy a fertőzés eredmé
nyes volt, hiszen a kezeletlen halak
1 napon belül elpusztultak. Teljes 
eredményű volt a gyógyszer hasüreg
be oltása, mivel a 15 ponty közül 1 
sem betegedett meg a fertőzés után
2 hétig tartó megfigyelési idő alatt. 
Az először fürdetett halak közül ösz- 
szesen 5 db hullott el a 15 közül, míg

Az elhullott halak száma Életben 
Hb a fertőzés utáni napokon maradt

. 1 2 3 4 5 6 7

5 1 2 2
5 2 3
5 5
5 1 1 3

3 3 _
3 1 1 1
3 2 1
3 2 1 —

5 1 1 3
5 1 1 1 2
3 5
5 5

5 3 1 1
5 2 2 1
5 2 2 1
5 1 4

3 3 _
3 3 —
3 2 1 —
3 1 2 —

a másodszor, hosszabb ideig fürdetett 
15 hal közül csupán 2.

Ez azt mutatja, hogy a fürdetés 
eredményes volt, a gyógyszer felszí
vódott a halak szervezetébe és azo
kat bizonyos fokú védettséggel lát
ta el.

A mcisodik kísérletben X. 31-én 
újabb pontyokat hoztunk, melyek 
akkor kerültek lehalászásra és át- 
lagsúlyúk 7 dkg volt. E kifogástala
nul fejlett, egészséges pontyanyag a 
mesterséges fertőzésnek jobban el
lenállt, mert a 0,5 ml baktérium- 
suspenzió nem pusztította el őket 
olyan biztosan, mint az első kísérlet 
halait (lásd II. sz. táblázatot). XI. hó 
1-én 1 g friss chlorocid 20 literes ol
datában 16 órán át fürdettünk 20 ha
lat, majd ugyanebben a fürdőben 24 
órán át újabb 20 db és végül 7 és fél 
órán át még további 20 halat. Azután 
a halakat a fentebb említett 4 törzs- 
z$el, megfelelő kezeletlen halak egy
idejű beoltásával együtt fertőztem. 
Az eredményt a II. számú táblázat 
mutatja.

A táblázatból látjuk, hogy a má
sodik fürdetést kísérlet is eredmé
nyes volt. Az először fürdetett 20 hal 
közül 13 maradt életben, bár az ezek 
fertőzésre használt törzsek meghete- 
gítő képessége az alkalmazott adag
ba nem volt teljes, mert a Sch—29 
és B—Sch—29-cel oltott 3—3 hal kö
zül 1—1 életben maradt és különben 
is az elhullások elhúzódtak a 7. na
pig. A második sorozatban 24 órán át 
fürdetett 20 hal közül 15 maradt élet
ben, míg ugyanazon fürdő harmad
szori alkalmazásakor 7 és fél órán át 
fürdetett 20 hal közül csupán 7. Igaz, 
hogy ezek fertőzése most eredménye
sebbnek látszott, hiszen a kontrollok 
nagy része már a második napon el
pusztult és csak egy hullott el a 7. 
napon.

összefoglalóan tehát megállapít
hatjuk, hogy kísérleteink szerint a 
chlorocid az alkalmazott oldatban 
(1 gf20 l) kielégítő védettséget ad.

Dr. Búza László
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IP ont tyhovgás zok !
Készítsünk tartós csalimálét!..

Jól tudják az avatott pontyászok, 
hogy az aranyhasúak fogására hasz
nált csalik közül a máié áll vezető 
helyen és előnyeivel a legeredménye
sebb horogravaló. Hogy ennek mi az 
oka, nem nehéz megállapítani, külö
nösen ma már, amikor a csali táv
hatását még konokul tagadó vastök- 
födősök is belátták, hogy — mellé- 
jogtak. A máiénak az a kitűnő tulaj
donsága, hogy a horgon ázva lassan 
elmorzsolódik, az apró részecskéket 
az állóvizekben is állandóan ural
kodó áramlások tovasodorják és így 
távolról is felkeltik a pontyok érdek
lődését különösen akkor, ha ezek a 
részecskék zamatosak. A főtt kuko
rica nem dicsekedhet ezzel a tulaj
donsággal, de a többnyire keményre 
főtt krumplikocka sem, mely ha elég 
lágy ahhoz, hogy a horgon morzso
lódjék, alig néhány perc alatt válik 
le a horogról. Üres horoggal halat 
fogni pedig csak a — „gereblyézők” 
szoktak, amíg le nem szoktatták 
ők et. . .

Persze nem kis hátránya a máié
nak az, hogy a keszeghad szereti 
csipkedni és hamar elfogy ott, ahol 
sok az apró száj. Ez azonban legfel
jebb azzal jár, hogy a csalit gyakran 
kell cserélgetni, a hátrány azonban 
előnnyé lép elő, amikor a keszeghad 
rajzása-kosztolása felkelti a pontyok 
figyelmét és sietve eveznek a „büfé
be”, hogy ők is kivegyék részüket a 
lakomából.

Jó máiét, tehát olyan állagú csalit 
készíteni, amely nem ázik le a a ho
rogról túl gyorsan, aránylag jól ellen
áll a keszeg-csipkedésnek, ugyanak
kor azonban mégis annyira morzso
lódik, hogy apró részecskéinek táv- 
hatása biztosított: nem mindig sike
rül, de ha az egyik-másik adag nagy
szerű is lett, hamar elromlik, pené- 
szedik, lágyul, nyúlóssá válik, min
den kirándulásra új adagot kell főz
ni, hacsak nincsen hűtőszekrényünk, 
ahol a máié legalább annyi ideig ma
rad frissen, akár a marhapörkölt. A  
legjobb, leggazdaságosabb eljárás: 
tartós máiét készíteni, olyan port, 
mely korlátlan ideig eláll és a tett
helyen kevés vízzel összegyúrva friss, 
kitűnő málécsalit ad azzal a kelle
mes ráadással, hogy a porhoz gyúrt 
víz mennyiségének változtatásával 
tetszés szerint sikeríthetjük puhára 
vagy keményre a horogravalót.

Több esztendővel ezelőtt dolgoztam 
ki a tartós máié készítésének eljá
rását, melynek eredményeképpen 
forgalomba is került és igen népsze
rűvé vált az úgynevezett ,Pontycse
mege” . Egyetlen hátránya, hogy nem 
olcsó, a gyártási költségek és közter
hek alaposan emelik az árát, aki 
azonban nagy csalifogyasztó, házilag 
is készíthet belőle fillérekért annyit, 
hogy egész évre elegendő készletről 
gondoskodhatik.

A gyártási eljárás egyszerűsége 
azon alapszik, hogy nem máiét ké-
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szítünk és azt kiszárítva őröljük por
rá, hanem — kukoricás kenyeret sü
tünk, abból készítjük a port, az ilyen 
liszthez a tetthelyen gyúrunk vizet 
és nemcsak teljesen friss máié az 
eredmény, hanem olyan csali, mely 
tetszés szerint lágy vagy kemény.

Két súlyrész finoman őrölt kukori
caliszthez egy rész rozslisztet keve
rünk, a keveréket vízzel és kevés 
élesztővel jól meggyúrjuk és megda
gasztjuk, ugyanúgy, ahogyan a házi
kenyeret szokták, a tésztát langyos 
helyen néhány órán át kelesztjük, 
majd takaréktűzhely sütőjében vagy

Kis horgász nagy gondja: süllő vagy 
csuka harap a csatorna torkolatában?

(PásLándy felv.)

háztartási gáz-, illetve villanykemen
cében szép világosbarnára kisütjük. 
A kihűlt „kenyereket” meghámozzuk, 
felszeleteljük és a szeleteket langyos- 
szellős helyen jól kiszárítjuk. Meg 
kell jegyezni, hogy a kukorica-rozs
liszt arányához nem kell szigorúan 
ragaszkodnunk, minél több a rozs
liszt, annál tapadósabb-gumisabb a 
kész máié, minél kevesebb, annál 
erősebben morzsolódik a horgon a 
csali.

A száraz szeleteket összetördeljük 
és lisztté őröljük, megfelel erre a 
célra a villanyos meghajtású házi- 
malmocska, mely már a legtöbb ház
tartásban fellelhető, ha nem, sze
rezzünk be egyet, mert vele nemcsak 
puderfinommá tudjuk őrölni a szá
raz szeleteinket, hanem jó pontokat 
is szerezhetünk — horgásznénál, aki
nek második műszakját nagyon meg
könnyíti ez a sikerült mindenes. Ha 
nem aspirálunk jó pontokra, úgy 
megteszi az egyszerű mákdaráló is, 
csak tiszta legyen, mert a ponty 
aligha kedvelője a bájgliszagú máiéi
nak, mely szagot a mák maradványai 
varázsolják bele. Az őrlés után a 
liszt fele puderfinom, másik fele da- 
rás, szőrszitán választjuk el a finom 
port, és a darát ismét megőröljük, 
de nem perdöntő, hogy a por töké-
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letesen finom legyen, hiszen akkor is 
jó máiét ad vízzel összegyúrva, ha 
kissé grizes. A kész por korlátlan 
ideig eláll, persze szárazon és elzár
va, akár műanyagzacskóban, akár 
jól elzárható patentfedeles üvegben, 
ha nyitva tároljuk, megdohosodik és 
megmolyosodik, az utóbbi nem ka
tasztrófa, mert a ponty nem váloga
tós és a szép kövér lisztkukacot ke- 
szegezésre is jól fel tudjuk használ
ni, ha családunkban nincsen a liszt
kukacot csemegének minősítő papa- 
gályocska vagy más kalitkalakó.

Ha zamatosított máiét akarunk ké
szíteni, úgy a nyers lisztkeverékhez 
adjunk kevés ánizsmagot, melyet a 
gyógynövényboltokban kapni, any- 
nyit csupán, hogy a kész mélának 
gyenge, de határozottan érezhető 
ánizsillata legyen, túl sok — meg
árt. Az ánizsnál is jobb az édeskö
ménymag, melyet ne tévesszünk 
össze a háztartási köménymaggal, 
egyes kutatók szerint az édeskö
ménymagban levő ún. ol. foeniculi 
az ánizsnál is erősebb és vonzóbb ha
tással van a ponty szerveire. Fokoz
hatjuk a csali hatékonyságát, ha a 
darálás, illetve őrlés előtt kevés szá
rított dafniát teszünk hozzá, egy kiló
hoz kb. 4—5 evőkanálnyit. Szárított 
dafniát az akváriumboltokban vásá
rolhatunk, de horgászkirándulásaink 
során magunk is szerezhetünk, a fa
lusi kacsaúsztatók többnyire tele 
vannak vízibolhával, ha szákkere
tünkre finomlikacsú organtin vagy 
szúnyogháló-zacskót erősítünk né
hány merítéssel literszámra fogha
tunk. A bolhát vékony rétegben ki
terítjük és a napon kiszárítjuk, in
gyen jutunk a boltokban drágán 
mért dafniához. A dafniának jelleg
zetes szaga-zamata van, természetes 
tápláléka a pontynak, a máié kívá 
natosságát fokozza. Hozzágyúrhatjuk 
a dafniát a kész máiéhoz is, amikor 
is az apró rákocskák a vízben meg
duzzadva lassan leválnak a morzso
lódó máiéról, ami csak fokozza a táv
hatást, hiszen az áramlat messzire 
viszi a halcsemegét.

Aki a tapadás máiét szereti hasz
nálni, az a horogravaló gyúrásakor 
kevés mézet is keverhet a porhoz, 
vannak ravaszdiak, akik néhány 
csepp levendula-kölnit cseppentenek 
a máléjukhoz, a pontynak egyik leg
vonzóbb zamat a levendula illata. 
Aki pedig előnyben részesíti az erő
sen sárga máiét, az keverjen hozzá 
gyúráskor kevés Viktória-sárga fes
téket, melyet a háztartási boltokban 
árusítanak a padlóbe eresztő viasz 
színezéséhez. De bánjunk csínján a 
sárga festékkel, csak éppen annyit 
gyúrjunk a máiéhoz, melytől inten
zív sárga színt kap, a túl sok festék 
keserű ízűvé teszi a csalit. A Vik- 
tória-sárgánál is jobb az élelmisze
rek festéséhez használt sárga por, 
melyet ismerős cukrásztól kérhetünk, 
hiszen egy-két gramm egész évre 
elegendő.

A hosszú téli hónapokban könnyen 
elkészíthetjük az évközben szüksé
ges tartós máiét, és hosszú időre 
mentesülünk a főzés gondjától. Hor
gászok konyhára! És kössük fel ala
posan a — kötényt!. . .

(farkasházy)
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A nyári esőktől megduzzadt pa
takvízzel sok szeméthal jutott a tó
ba, de nem baj; majd berakom 
a pisztrángoknak (feketesügéreknek, 
szerk.) a telelőbe télire — hallottam 
a múlt napokban, egy dunántúli ha
lászmestertől ezeket a szavakat. Igen, 
tapasztalatból, tanulmányaiból már 
mind több tógazdánk tudja, hogy ra
gadozóhalaink a ponttyal ellentétben 
a „jég alatt” is táplálkoznak. Arra 
viszont már kevesebben gondolnak, 
hogy ez a táplálkozás nem lehet 
olyan erőteljes, nem növelheti úgy a 
hal testét és nem pusztíthat annyi 
szeméthalat, mint a nyári ragadozás.

Néhány év óta gyomortartalom 
vizsgálatok és akváriumi kísérletek 
útján következetesen figyelemmel kí
sérjük a fogas-süllő- téli és nyári 
emésztése közti különbséget. A sül
lőn megállapított törvényszerűsége
ket terveink szerint, majd a másik 
két fontos tógazdasági ragadozónk a 
harcsa és a fekete sügér vizsgálatá
val is kibővítjük. Egyelőre csupán az 
irodalom és a saját adatainkra tá
maszkodhatunk és ezekből szűrhet
jük le általános elméleti meggondo
lásainkat, valamint a további mun
kánkat támogató feltevéseket.

A halak szervezetének működése 
döntő mértékben függ a víztől, a 
környezetük hőmérsékletétől. A bete
lepített melegvízi fajok kivételével 
hazai halaink az évszaktól függően 
az 1 C°-os víztől kezdve 20—30 C° 
hőmérsékletig tartózkodnak termé
szetes környezetükben. Szervezetük 
hőfoka, mivel a melegvérű gerince
sekhez hasonló hőszabályozással nem 
rendelkeznek, szintén csak ebben a 
hőmérsékleti tartományban mozog
hat. Szemléltető példával élve azt 
mondhatjuk, hogy a halak „láz” -át 
sohasem kell megmérnünk, hiszen 
testük hőmérsékletét kizárólag kör
nyezetük határozza meg. Ennek meg
felelően egész életműködésükben el
térnek az állandó hőmérsékletű szer
vezetektől.

Az egészséges melegvérű gerince
sek, így az ember életműködésének 
(légzés, szívverés, emésztés stb.) azo
nos ütemét biztosító hőfokot a hő
szabályozó központ irányítja. Ennek 
hiányában a változó hőmérsékletű 
szervezetek minden életmegnyilvá
nulása a környezet hőmérsékletével 
együtt változik. A lehűléssel lassab
ban ver a szív, renyhébb a vérkerin
gés, a mozgás, a menekülési hajlam 
csökken, növekszik a fáradékonyság. 
A szervezet működésének lassúbbo
dásával az emésztés üteme is termé
szetszerűen követi a többi szervet. 
Az anyagcsere mértékének csökke
nésével nincs szükség oly nagy táp
lálék-feldolgozásra, ezért értelmet
len lenne az emésztőrendszer túlzott 
működése.

A hőmérséklet hatását a halász
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szakemberek mindenütt észlelhetik. 
Az anyahalak petefészkének kifejlő
dési ideje, a lerakott ikra hosszabh- 
rövidebb érlelődése, a nyári ponty 
rendkívül ügyes menekülési képes
sége, a július-augusztusi nagymérté
kű táplálékfelvétel, a hideg vízben

Nádszegény helyen az őszi kukoricaszár 
is értékes töltés-védőanyag

(Tőig felv.)

hálóba került ponty könnyű kezel
hetősége, teleltetéskor az összezsú- 
folhatóság mind, mind, részben vagy 
egészben a hőmérsékletnek az anyag
cserére gyakorolt hatásával magya
rázható. A táplálkozás és az emésztés 
viszonya már kevésbé szemléletes, 
de a halgazda számára rendkívül 
fontos része ennek a kérdésnek.

A hőmérséklet és az emésztés te
kintetében a tógazdasági ponty és a 
tógazdasági ragadozók között döntő 
különbség van. A téli hónapokban 
az egyszerű, gyomor nélküli emésztő
csatornával rendelkező ponty gya
korlatilag nem táplálkozik. A hideg 
hatására jelentékenyen lecsökkent 
életműködését a nyári és őszi hóna
pokban felhalmozott tartalék táplá
lékából fedezi. Ez elegendő az átte- 
lelésre.

A ragadozóknak minden valószínű
ség szerint a ponty szervezeténél erő
teljesebb anyagcsere működése és ta
lán a tápanyagraktárak (kötőszövet, 
zsigerek, izom) befogadóképességé
nek csekélysége szükségessé teszi a 
téli táplálkozást is. Az emésztőcsa
torna bónetani kialakulása is ezt az 
élettani szükségszerűséget idézi. Az 
egyszerű cső helyett határozottan el
különült gyomrot találunk a ragado
zókban. Ez részben a tartózsák a táp
lálék felhalmozásának szerepét tölti 
be. Ebből a tartózsákból egyszeri jól
lakás után a hőmérséklet által meg
határozott gyorsaságú emésztésnek 
megfelelően kerül az elpépesedett 
táplálék a bélcsatornába. Melegebb 
vízben gyorsabban, hidegebben las
sabban ürül a gyomor és ennek meg
felelően a táplélékfelvátelek közti 
időszak is rövidebb-hosszabb lesz. A 
táplálkozás gyakorisága is nagymér
tékben függ a környezet hőmérsék
letétől. Tőig István

Eszményi harcsaívóhely a halastóban, de ha víz marad itt,
lehalászás

akkor nagy gond a 
(Tőig felv.)
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Ing. Josif Ruman, az érsekújvári 
járás vízügyi hivatalának vezetője 
meghívására — szeptember közepén 
— két napos tapasztalatcserén vol
tunk Csehszlovákiában. Ennek során 
az alábbi kimutatásban foglalt,

Költséges árapasztó berendezés 
Rastislavicén

(Fóris felv.)

komplex vízhasznosítású (helyi) táro
zókat, illetve halastavakat tekintet
tük meg, és azok műszaki, valamint 
üzemelési kérdéseit, továbbá terme
lési eredményeit tanulmányoztuk.

Szlovákiában pár évvel ezelőtt 
aránylag még igen kevés pontyos tó
gazdaság üzemelt (inkább pisztráng
telepeik voltak), az utóbbi években 
azonban nagymértékben szaporodnak 
ezek a több irányú hasznosításra 
igénybe vett halastavak. A csehor-

A rastislavicei kacsanevelő
(Fóris felv.)

halastóban sem szabad fürödni
(Fóris felv.)

szági állami halgazdaságokban már 
1947. végén kezdték bevezetni a 
kacsatenyésztést, és 1955-ben már 
1955-ben már majdnem minden ál
lami tógazdaságban volt járulékos 
kacsanevelés, amely az egyes gazda 
ságok mérlegét pozitívra billentette.

A járás III. 5 éves tervelőirány
zata: 27 helyen (243 ha-on) újabb tó
gazdaságok létesítése, amelyekben 
3,3 millió m5 vízvisszatartást bizto
sítanak, és 850 ha intenzív öntözési 
lehetőséget nyújtanak. Ezekben a ta
vakban} közel 1000 q halhúst és 
150 000 db kacsát kívánnak előállí
tani illetve tenyészteni.

A Halastavak hasznosítása itt ki
vétel nélkül több irányú: árvízvéde
lem (a vízcsúcsok lefogása), a felső 
patakszakaszokon a hordalék vissza
tartása, a vízjárás egyenletesebbé

A  bátorkeszi tsz-tógazdaság árapasztója
(Fóris felv.)

tétele, talajvízszíntartás, öntözővíz
tárolás (esőztető öntözéshez), hal- és 
kacsatenyésztés; ezenkívül sport- és 
természetvédelmi, továbbá tűzoltási 
célra is szolgálnak ezek a tavak 
(községek közelében), de kihatnak a 
környék mikro- és makrokiimájára 
is.

A tavak építése aránylag igen 
költséges: a töltésvédelem előregyár
tóit betonlapokkal (0,7X0,7X0,10 m 
méretben), vagy szárazon rakott kő
burkolattal történik (még a teleltető 
medencék töltéseit is burkolják) és

^ajfmAd&Lcubai
mindenütt kő- illetve betonlépcsőke 
alkalmaznak a töltéseken, ezenkívü 
igen nagyméretű és drága árapasz 
tókat építenek. Gyakori utóbbiakná 
a kombinált megoldás, amikor < 
zárótöltésben — a patakkal törtém 
kereszteződésnél — egybeépítik i 
kiürítő barátzsilipet az árapasztóvá 
és a teleltetői ill. ivadéknevelői táp 
vezetékekkel. Egy-egy ilyen műtárgy 
közel fél millió koronába kerül, d< 
kifizetődik, hiszen csak a kacsate 
nyésztés során évente és ha-ként ki 
10 000 koronát kapnak.

A Rasticlavice-i tsz tógazdaságba7 
részletesen tanulmányoztuk a fent 
többirányú hasznosítás eredményei 
és jövedelmezőségét. A tsz zootech 
nikusa elmondta, hogy a kacsáka\ 
három turnusban helyezik ki (átla
gosan 200 db-ot ha-ónként), de leg
jobb az első tavaszi turnus, ezért a 
jövőben progresszív módon fogjáh 
végrehajtani a kihelyezést. Az üze< 
melés első évében (1958-ban) még 
csak 3 000 db kacsájuk volt, de c 
múlt évben már 7 000 db kacsát te
nyésztettek (800 db törzsállomány- 
nyal), ezenkívül 32 000 db tojást ter
meltek és csak az utóbbi jövedelme 
88 000 korona volt. Ebben az évben 
már 13 800 db kacsájuk van (1400 db 
törzzsel) és darabonként 16,43 korona 
a nettó hasznuk. A kacsák átlagosan 
67—70 naposak, 2,3 kg súlyúak és 
bruttó értékük átlag 40 korona (I. 
osztálynál 19 korona kg. A tiszta 
haszon egy-egy kacsánál átlagosan 
6—7 korona kg, ezenkívül — a nem
rég megjelent kormányrendeletük 
értelmében — még kacsánként 10 
korona prémiumot is kapnak a tsz- 
ek. A kacsanevelés önköltsége tehát 
átlagosan 12 korona/kg körül van.

Sorsz Község
Térni.

szektor

Tó
terület

ha

1. Radvány tsz 50

2. Binya,
Kvetna

ág 50

3. Brutti ág 18

4. Muzsla ág 11

5. Bátorkeszi
(Vojnice)

tsz 8

6. Bucsi ág 20

7. Csehi tsz 6

8. Rastislavice tsz 11
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litt SdjJúA Jklálm
Ezen túl további előnye, hogy a vizen 
nevelt kacsának nincs szaga, kere
sett exportáru és a tolla is kiváló 
minőségű, amely mint járulékos ha
szon a feldolgozás után külön jelent
kezik.

Egy- és kétnyaras pontyból mint
egy 10 000 db-ot helyeztek ki a tóba, 
ezek a próbalehalászás során db-ként 
már 1 kg körüli súlyúak voltak. (A 
ponty piaci ára 12 korona/kg). Meg
jegyezték, hogy első évi üzemelésük 
során igen sok kárt tettek az állo
mányban az odakerült csukák, de a 
múlt évben elektromos szelektálást 
végeztek a környékbeli vízfolyáso
kon, így a csukaveszély már meg
szűnt.

Tenyésztési szempontból egyéb
ként a hal és a kacsa megfér egymás 
mellett, mivel a kacsa csak az erőt
len gyenge halakat tudja megfogni, 
ezzel szelektáló célt is szolgál.

Ezenkívül 35 ha öntözéses zöld
ségkertészetüket is ez a tó táplálja, 
sőt még további 50 ha öntözést is le
hetővé tesz a víztárolásuk. .

Hústermelésből (és tejből) 1958-ban 
(brutto) 700 000, 1959-ben 1 400 000 és 
az idén már 2 500 000 korona bevéte
lük van. (Egyébként az ezévi teljes 
— bruttó — bevételük mintegy 
4 000 000 korona, munkaegységük 
pedig ebben az esztendőben 21 ko
rona.) A tsz kezelésében levő földte
rület jelenleg mintegy 700 ha, de ezt 
újabb 300 ha-ral növelik.

A tógazdaságot a járási vízgazdál
kodási hivatal építette 380 000 koro
náért. (34 500 korona/ha fajlagos 
költséggel.) A tóépítések költsége 
egyébként náluk 10—15 000 korona/ha 
körül van, házi építkezés során csak 
felébe sőt esetleg egyharmadába ke-

1— -------------

íMniositás 
[ mt'dja Jegyzet

E icsa-fhal- 
yésztés

Zsitvai holtág, külterjes 
haltenyésztéssel.

pcsa-f-hal-
Jnyésztés

5 rekeszből álló -  hossztöl- 
téses tógazd.

plteny.-f- 
pt. vízi.

1959. évi felújítás, k*\ 1L, 
mii. Korona (210 m m 3 víz
tárolással).

[ztárolás,
blteny.

(F—26 km 2), régi m alom tá
rozó helyén

il, kacsa, 
5 1. 34 mii. Korona építési költs., 

első évben (1954-ban) 6,2 q 
hal) ha, 8000 db kacsával 
(700 db törzs).

i  tény., 
j- ntözés

4,5 q hal/ha (külterjes ka
csatenyésztés) telelőkkel, 
ívatókkal, kom binált ár
apasztó-ürítő műtárggyal.

i l f  kacsa 1959. évi felújítás, kb Va 
elhelyezett árapasztóval.

Első üzem : 1958. F == 80 
km 2, kom b. árapasztó.

Előregyártott betonlapburkolat kőlépcsővel
(Fóris felv.)

rül az építkezés. Fenti tsz halastó 
170 000 m3 vizet tárol, a zárótöltés
nél, amely kb 30 m hosszú, 2,5 m a 
vízmélység. A zárótöltés koronaszé
lessége 3 m, a belső oldalon 1 m szé
les padkával, a padka fölött és a 
mentett oldalon 1:2 rézsüvei, míg a 
víz felőli oldal padka alatti rézsűje 
1:3. A padka feletti töltésrészü szára
zon rakott kőburkolattal van ellátva. 
Távlati tervük szerint további két 
tórekeszt kívánnak még itt építeni.

Javaslat.
Hús- és tolltermelésünk növelése, 

továbbá a kisebb hozamú tógazdasá-

Kacsatenyésztés külterjes halasítással az 
egyik zsitvai holtágon (Radvány)

(Fóris felv.)

gok haltermelésének fokozása, de 
különösen a halastavi beruházások 
visszatérülési idejének megrövidítése 
céljából nálunk is be kell vezetni az 
egyes meglevő és létesítendő halas
tavak komplex hasznosítását (öntö
zővíz-tár ozással és járulékos kacsa- 
tenyésztéssel). így gyorsan vissza
térülő beruházásúak lesznek a je
lenleg 18—20 évi amortizálási tógaz
daságok is. Helytelen lenne azonban 
ezt a több irányú hasznosítást vala
mennyi tógazdaságunkban egyszerre 
bevezetni. Először példaképpen csak 
egy-két helyen kellene megkísérelni, 
(egy nagyüzemi áll. gazd. és egy ki
sebb tsz-tógazdaságban), de ezekben

minden előfeltételt biztosítani kel
lene

További javaslatunk: a rézsűvé
delmet — különösen a gyakori és az 
erős széljárásoknak kitett töltéssza-

Kombinált műtárgy a binnyai hossztöl- 
téses tógazdaságban

(Fóris felv.)

kaszokon — időállóan kell megol
dani, tehát előregyártott betonlapok
kal, vagy szárazon rakott kőburko
lattal kell kiképezni és az egyes tó
rekeszeknél illetve kisebb meden
céknél mindenütt lépcsőket is kell
építeni. Dr. Fóris Gyula

Halastóvá alakított malomvíztároló 
Muzsla

(Fóris felv.)
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Az Agrártudományi Egyetem Me
zőgazdaságtudományi karán e célra 
szervezett V. évfolyam keretében 
mezőgazdasági szakosított (specia
lista) mérnöktovábbképzés indult 
meg. Ennek célja, hogy a nagyüzemi 
szocialista mezőgazdaság különleges 
igényeinek is megfelelő mezőgazda- 
sági szakembereket (specialistákat) 
képezzen.

Az Agrártudományi Egyetem a 
Földművelésügyi Minisztériummal 
egyetértésben pályázatot hirdet a 
fenti célra létesített V. évfolyam ke
retében — az 51/1959. (Mg. É. 1959. 
31. sz.) F. M. számú utasítás, vala
mint a 85 350/F. M. szám alatt jóvá
hagyott Működési Szabályzat alap
ján — a mezőgazdasági mérnökök 
már folyamatban levő szakosított to
vábbképzésben való részvételére az 
alábbi szakokon:

1. öntözéses növénytermesztés;
2. Növényvédelem;
3. Talajtan és agrokémia;
4. Rét, — legelő és takarmánygaz

dálkodás;
5. Vetőmagtermesztés;
6. Baromfitenyésztés;
7. Halgazdaság;
8. Tejgazdaság és tejipar;
9. Mg. üzemgazdaság.
A szakosított képzés 1961. február 

hó 1-én kezdődik és december 31-én 
fejeződik be.

Az Agrártudományi Egyetem Me
zőgazdaságtudományi Karának V. 
Szakosított (specialista) évfolyamára 
felvételüket kérhetik:

1. Mezőgazdasági mérnökök (Ag
rártudományi Egyetem Mezőgazda- 
scgtudományi Karán, Mezőgazdasági 
Gépészmérnöki Karán, Kertészeti és

Szőlészeti Főiskolán, Állatorvostudo
mányi Főiskolás, valamint Mezőgaz
dasági Akadémiákon végzettek).

2. Más mérnöki (vegyészmérnök, 
gépészmérnök stb.) vagy egyéb egye
temi (főiskolai) végzettségű szakem
berek, akiknek legalább kétéves 
szakmai gyakorlatuk, van és akiket 
az üzemek, vállalatok, intézmények 
stb. egy-egy szak elvégzésére kije
löltek.

A szakosított évfolyamra beirat
kozott más egyetemi (főiskolai) vég
zettségűek a továbbképzés eredmé
nyességét biztosító vizsga (vizsgák) 
letételére kötelezhetők. A különbö
zeti vizsga letételéig a beiratkozás 
ideiglenes jellegű.

A felvételi kérelemhez csatolni 
kell:

a) Egyetemi vagy főiskolai végzett
séget igazoló oklevelet, vagy máso
latot;

b) önéletrajzot, mely a pályázó 
eddigi szakmai működését teljes 
részletességgel tartalmazza;

c) Működési bizonyítványt;
d) Üzem, vállalat, intézmény stb. 

vezetőjének és MSZMP titkárának 
együttes támogató javaslatát, mely 
egyben tartalmazza a pályázó szak
mai és politikai jellemzését is;

e) Hatósági orvosi bizonyítványt 
annak igazolására, hogy a pályázó 
a szakosítással elnyerhető munkakör 
ellátására alkalmas;

f) Nyilatkozatot arról, hogy a pá
lyázó milyen idegen nyelvet beszél, 
ír, milyen fokon;

g) Átlagkereseti kimutatást (az 
utolsó egy évi bér alapján), a 18/1954. 
(Mg. É. 7.) F. M. számú útasítás 32. 
fejezete szerint.
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A Bikali All. Gazd. halastavaiban újabb otthonra, gondozóra talált a feketesügér
(Tőig felv.)

A felvett hallgatók keresettérítés
ben részesülnek, melynek összeg azo
nos a hallgató által a felvételt meg
előző három hónapban elért átlagke
resettel, de a havi 2500 Ft-ot nem 
haladhatja meg.

A szakosító évfolyam tartama alatt 
a hallgatók munkaviszonya a munka
adókkal szemben továbbra is fennáll, 
azonban álláshelyük ideiglenesen 
szerződéses alapon betölthető. A fel
vételt nyert pályázók a munkaadó
juk és az egyetem felé írásbeli nyi
latkozatot tartoznak adni, hogy a 
szakosító V. évfolyam elvégzése után 
legalább 2 évig a végzett szaknak 
megfelelően kijelölt munkahelyen 
fognak dolgozni, vagy ellenkező eset
ben a szakosító évfolyam elvégzése 
után a felmerült költségek részben 
vagy egészben való visszafizetésére 
kötelezhetők.

Az egyetem az egyes szakok tan
terveiben előírt vizsgák és államvizs
ga eredményes letétele, illetve dip
lomaterv megvédése után a mező- 
gazdasági mérnökök részére mező- 
gazdasági szakmérnöki oklevelet, a 
nem mezőgazdasági végzettségűek 
részére viszont ugyanezen vizsgák 
eredményes letétele után a szakosí
tott képzés megszerzését tanúsító 
szakbizonyítványt ad.

A tanulmányi idő alatt a szako
sított évfolyam hallgatóira is az 
egyetem Mezőgazdaságtudományi 
Karának fegyelmi szabályzata érvé
nyes.

NAGYSZABÁSÚ LAZACTELEPÍ
TÉST végez a Szovjetunió az Északi 
Jeges-tengerben, közli a Fischwirt 
idei tízes száma. A Csendes Óceán
ban fogott ivadékot és megterméke
nyített ikrát hajón juttatják el a 

Jeges-tenger vizé
be, főleg a Ba- 
rents- és a Fehér- 
lengerbe, eddig 
nem kevesebb, 
mint hatvan mii

lói (!) volt a kihelyezett dambszám. 
Az elgondolás helyességét és ered
ményességét az eddig kifogott több 
millió lazac igazolja, melyről két
ség nélkül megállapítható volt, hogy 
a telepítésből származott és rend
kívül jól növekedett, s ez a sarki 
vizek jó haltáplálékhozamának tu
lajdonítható.

\  KIEL-1 (NSZK) halpiac „tőzs
dei” árjegyzéke világosan mutatja, 
hogy a németek mennyire értékelik 
a compót, amíg a nagy fogassüllő 
kg-onkénti ára 
1,10—1,34 márka, 
addig a porció̂  
compót 1,74 már
kás áron jegyzik.
A német piac leg
drágább hala a nagyméretű angol
na, melyért kilónként 3,90 márkát is 
megadnak. Igen érdekes, hogy a 
csukák árát nagyságuk szerint igen 
eltérően állapítják meg, amíg a leg
nagyobb, úgynevezett óriáscsuka ki
lónkénti ára legfeljebb 1,06 márka, 
addig a. kis példányokért 1,97 már
kát is megadnak.
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planktonelosztás

Érdekes könyv jelent meg a szlo
vák akadémia kiadásában, Milan 
Érti tollából (Biologické préce VI/I. 
szám). A tanulmány azoknak a kí
sérleteknek az eredményeit, a belő
lük levonható tanulságokat ismer
teti, melyeket a Malacky-tóban 
gyűjtöttek annak megállapítására, 
hogy a tavakon átfolyó tápvíztől 
mennyiben függ a víz állat- és nö
vényvilága és milyen hatással van 
a tó vizének kemizmusára. A plank
tonmennyiség meghatározását éjjel 
végezték, hogy ezzel elkerüljék a 
bizonytalan eredményeket, melyek a 
fényhatásra jelentkező szabálytalan 

következményei. 
Az éveken át vég
zett meghatározá
sok eredménye
képpen megáll ar 
pítható volt, hogy 
a vízátfolyás ha

tása a tavak középzónáiban a leg
nagyobb, a partok felé gyengül, az 
átfolyás, ha a tó vizének elektrolit
koncentrációjára és a plankton ho
rizontális elhelyezkedésére. A ké
miai vizsgálatok kiderítették, hogy 
a tápvízzel bekerülő nitrátok kon
centrációja a tavak középső szaka
szain a legnagyobb, a partok köze
lében közel a nullával egyenlő. Az 
ammóniakális és szerves kötésű nit
rogén koncentrációja a tavak kö
zépzónáiban a legkisebb, a partok
hoz közelítve mennyisége emelke
dik. A Ca-tartalom a tó közepétől a 
partokig csökken A plankton meny- 
nyisége a tó középtengelyétől bizo
nyos távolságra a legnagyobb, a 
partokhoz közelítve csökkenő ten
dencia jelentkezik. A sorozatos meg
határozások átlagos eredményekép
pen megállapítható volt, hogy a ki
folyásban levő fitoplankton csak a 
fele annak a mennyiségnek, melyet 
a tó vize tartalmaz, ennél is keve
sebb a Zooplankton: mindössze 22%. 
A meghatározások megerősítik 'azt 
az ismert tényt, hogy a vízfolyás 
korlátozása fokozza a tó vizében 
levő biomassza mennyiségét, az erős 
átfolyás tehát káros hatású a ter
mészetes halhúshozamra.

❖
AZ ALLGEMEINE FISCHWIRT

SCHAFTZEITUNG című folyóirat 
idei 43-as száma kutatások ered
ményeképpen ismerteti azokat a 

módszereket, me
lyekkel az élő 
piaci hal tárolha
tó egészségest és 
emberséges felté
telek mellett. A 

tapasztalatok szerint egy köbméter 
(1000 liter) vízben hat mázsa ponty 
tartható, feltéve, hogy percenként 
legalább két liter fiiss víz áramlása 
biztosított. A tógazdaságokból fris-»

sen szállított halaknak ennél na
gyobb víztáplálásra van szükségük, 
mert oxigényigényük nagyobb.

A SZOVJETUNIÓBAN még a ha
lászati termékek feldolgozását is gé
pesítik — írja Hennig az AFwZ 
44/60-as számában. A szovjet halá
szat fontos exportcikke az úgyneve
zett „Crab Meat”, a rákhús, melyet 
a kamcsatkai, szahalini és a kurili 
partvizeken fogott, átlagban hét

t kiló súlyú és más
fél méter „fesz
távolságú” hatal
mas rákokból 
nyernek. A rákok 
feldolgozása nem 
könnyű feladat, melyet még a ta

nyahajón kell elvégezni, ahol a fo
gás után néhány órával már kész 
konzervvé válik az édeses* különle
ges ízű rákhús. A legnehezebb mun
ka a rákok páncéljának eltávolítása, 
ezt most már automata végzi, mely 
a ráklábakat és ollókat felhasítva 
magas frekvenciaszámú rázással 
szinte kihámozza a páncélból a húst. 
Az új gép nem kevesebb, mint öt
ven dolgozót pótol, tehát lényegesen 
tehermentesíti az úszó gyárakat.

A halak ellenállóképességére jel
lemző adatot közöl az AFZ 
1960/18-as száma, mely képen is be
mutat egy nyáron fogott, 28 cm 
hosszú sebespisztrángot. A hal tes
tének közepe szinte darázshoz ha
sonlóan be van fűződve, mintha 
csak két darabból állana, melyet vé
kony, a testkeresztmetszetnek alig 
negyedrészni „de
rék” tart össze.
A különös test
forma úgy kelet
kezett, hogy a 
halra még ivadék- 
korában gyerekjátékból származó 
eelluloidgyúrű került, a növekedés 
során a gyűrű természetesen nem 
engedett és így alakult ki a külö
nös „vízidarázs” . Rendkívül érde
kes, hogy a hal beszűkült teste elle
nére igen jóltáplált volt, a testét 
szinte kettéosztó gyűrű tehát moz- 
konyságát nem csökkentete, mert 
hiszen ellenkező esetben képtelen 
lett volna megszerezni a minden
napiját.

*
Ll EBMANN, REICHEN BACH—

KLINKE és RIEDMÜLLER az All
gemeine Fischerei Zeitung idei szep
temberi számában ismerteti azokat 
a kísérleteket, melyek célja a piszt
rángok úgynevezett Egtved beteg
sége és a pontyok járványos hasvíz- 
kórja azonosságának kimutatása 
volt. A két betegség kórjelei ugyanis

igen hasonlítanak 
egymáshoz és így 
felvetődött az a 3 
lehetőség, hogy a 
két betegség kór
okozója tulajdon
képpen azonos. A kísérletek során a 
beteg pisztrángokhoz egészséges pon
tyokat helyeztek ki. A kísérleti pon
tyok vizsgálata kimutatta, j hogy 
könnyű hasvízkór fertőzésen men
tek át, a kísérlet azonban nem volt 
döntő olyan értelemben, hogy a fer
tőzést válóban és félreérthetetlenül 
a beteg pisztrángok okozták. A ku
tatók megismétlik a kísérleteket, 
melyek során elektroforetikus vér- 
fehérje-rneghatávozásokkal vizsgál
ják kihelyezés előtt a kísérleti pon
tyokat, melyek egy része rosszul te
leltetett, tehát kevésbé ellenálló 
egyedekből áll, ezek ugyanis — kí
sérleti állatokként — sokkal jellem
zőbben mutatják a hasvízkóros fer
tőzés kórjeleit, mini az első kísér
letnél használt, igen jó állapotban 
levő pontyok.

PAUL BOULET a Bulletin Fran- 
cais de Piscicultare című folyóirat 
1960/196. számában a csapósügér 
látóképességének vizsgálati eredmé
nyeivel foglalkozik. Igen érdekes az 
a megállapítás, mely szerint a sügér 
csak akkor látja meg a mozgó tes
tet, ha annak átmérője meghaladja 
a 2 mm-t. A kísérletekhez külön
böző színű és különböző sebességgel 

tova mozgatott go
lyókat használtak, 
a 2 mm-es golyót 
a sügér csak ak
kor látta meg és 
reagált reá, ha az 

nem volt távolabb 10 cm-nél a sze
métől és sebessége mp-énként 2—50 
centiméter között volt. A színkísér
letek során megállapították, hogy a 
sötétkék és zöld szín kevésbé keltette 
fel a figyelmet, mint a fehér, az ala
csonyabb hullámhosszú színek ne
gatív, rekaciót keltenek, egyedül a 
vörös szín kivétel, mely rendkívül 
erős hatású. Igen érdekes, hogy a 
horgászati célokra szolgáló műcsa
lik készítői évtizedek óta használják 
ki a vörös szín erős hatását a hal
szemre, pedig csak a legújabb kísér
letek igazolták a vörös szín erősen 
pozitív voltát.

❖
Az ALLG. FW. ZTG. idei 42-es 

számában közlemény jelenti be, hogy 
a Német Szövetségi Köztársaság ha
lászata a tévé nyilvánosságát is 
igénybe kívánja 
venni, hogy ezen 
a módon is „ver
je a hírt” a na
gyobb halfogy aszi- 
tás elérésére A 
közlemény érdekessége: a tévé rek
lám 30 mp-enként 9800 nyugatné
met márkába kerül! Nem olcsó mu
latság, aminek következtében nem
csak a „mondja marha” lehet bús 
(ahogyan nálunk hirdette a közis
mert plakát), hanem a német halá
szati ipar is.

(farkasházyl
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^ÉPÜ LN EK a htsz-ek ivadéknevelő halastavai

Természetes vizeinkből a Duna— 
Tisza—Kőrösök és ezeknek vízrend
szere továbbá a Velencei tó, — 
mintegy 100 000 kát. hold összterü
lettel :— 24 halászati termelőszövet
kezet kezelésében áll. E természetes 
vizek termőképességének fokozásá
hoz előfeltétel a rendszeres ivadék
kihelyezés, melynek mértékét a Hal- 
tenyésztési Kutatóintézet közremű
ködésével elkészített ún. részletes 
előírások szabályozzák. A részletes 
előírások szerint a halászati termelő- 
szövetkezetek ivadékkihelyezési kö
telezettsége évenként 740 q ponty- 
ivadék és 400 db süllőfészek.

Az elmúlt években ezt a kihelye
zési kötelezettséget nem mindig tel
jesítették a halászati termelőszövet
kezetek. Ennek oka az volt, hogy e 
célra sem mennyiségben, sem minő
ségben nem állt rendelkezésre meg
felelő ivadék. Az ivadékutánpótlás 
elmulasztása több helyen — elsősor
ban a Velencei tó esetében — az áru- 
haltermelés visszaesésében évek óta 
érezteti hatását.

A halászati termelőszövetkezetek 
már évekkel ezelőtt irányt vettek 
kisebb ivató tavak létesítésére — 
41 kát. hold ivadéknevelő tó léte
sült az elmúlt években — ez azon
ban az ivadékutánpótlás kérdését 
gyökeresen megoldani nem tudta.

A biztonsági tényezők figyelembe
vételével 4—500 kát. hold kiterje
désű korszerű ivató és ivadéknevelő 
tógazdaság oldaná meg a természetes 
vizek ponttyal és ragadozóval való 
oly mértékű ellátását, hogy rövid 
évek múlva az eredmény visszafo

gásban, az áruhal mennyiségének 
növekedésében megmutatkozna.

A halászati termelőszövetkezetek 
közös erőből és állami támogatásból 
1960. 1962. években megépítik 500 
kát. hold (287,73 ha) területen az 
ivadéknevelő halastavakat. A halas
tavaid az ország két tájegységén a 
Dunántúlon és a Tiszántúlon épül
nek. A Dunántúlon a Velencei tó 
mellett a 7. számú müút és a Buda
pest Székesfehérvár vasútvonal által 
határolt részen és Sukoró alatt 97 
kát. holdon (55,82 ha) a Tiszántúlon 
Apavára vasútállomásnál a Horto
bágy—Berettyó főcsatorna mellett 
400 kát. holdas (230,184 ha) területen 
épülnek meg az ivadéktenyésztő 
halastavak.

A Velencei tó melletti ivadékne
velő földmunkái már megindultak. 
Az esős ősz nagy megpróbáltatás elé 
állította a kivitelező Talajjavító Vál
lalat gépeit, ennek ellenére 1 db 
vonóköteles kotró, 3 szkréper és 1 
dózer a gépi földmunkának cca 
50°/0-át december első felére elvé
gezte. Az elkövetkező időjárástól 
függően a gépi földmunka a kemény 
tél beálltáig elkészülhet. így a ta
vasszal megépítendő műtárgyakkal 
és üzemi épületekkel ez a tóegység 
legalábbis részlegesen 1961. évben 
már ivadékot fog termelni. Az iva
déknevelő halastavak vízellátása a 
Dinnyés—Kajtor-i csatornából szi
vattyús átemeléssel történik. A ta
vak területe 48 kh (27,6 ha), 17 kh 
(9,8 ha) 15 kh (8,6 ha), 3 db összesen 
16 kh (9,24 ha) 5 db ívatótó, 1 kh-n 
(0,575 ha) és 3 db telelő.
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Takács Gábor dunaremetei balász varsát néz fel
(Tóth felv.)

A terület kiválasztásakor fő szem
pont volt, hogy a Velencei tó közvet
len közelében építsük meg azokat az 
ivadéknevelő tavakat, ahonnan csak
nem közvetlenül kerülhet a Velencei 
tóba olyan mennyiségű és nagyságú 
ponty, süllő és esetleg pisztrángsüger 
ivadék, mely a Velencei tavat ha
zánk legjobb pontyos természetes vi
zét (a most folyó vizsgálatok befe
jezésének eredményeként csaknem 
egészen biztos a süllőre vonatkoz
tatva is állíthatjuk ezt) halász-hor- 
gász-paradicsommá fogja kialakítani. 
Az ivadéknevelő termése messze meg 
fogja haladni a Velencei tó optimális 
ivadékkihelyezési szükségletét. E 
szükségletet meghaladó mennyiséget 
a Duna melletti htsz-ek fogják ter
mészetes vizeik népesítésére kihe
lyezni.

Az apavári ivadéknevelő 400 kát. 
holdas területén az ívatótavak és 
speciális ikrakeltető medencék és be
rendezések kivételével 20 db tó es 
10 db telelő épül. A tavak a legkor
szerűbb berendezéssel épülnek. A 
termelő tavakba a magtártól víziúti 
közlekedés biztosítja a szállítást. A 
lehalászás mind hagyományos belső 
halágyakban, mind szöktetéssel külső 
halágyakban történhet. A tervdoku
mentáció elkészült, a gazdaság épí
tése előreláthatóan 1961. évben kez
dődik meg.

A két ivadéknevelő tógazdaság 
mind jellegénél, mind céljánál fogva 
egyedülálló lesz hazánkban. Fela
data és célja a természetes vizek iva- 
dékutnpótlása mellett az áruhalter
melő mezőgazdasági szövetkezeteket 
nemes, egészséges, a kívánt súlyú 
ponty és ragadozó-ivadékkal ellátni. 
A szövetkezetek ellátásán felül célja 
még az ikrakeltetési és ivadékte
nyésztési kísérletek beállítása, a már 
bevált módszerek alkalmazása és a 
kézből való ívatás nagyüzemi meg
valósítása.

Az első lépések a nem mindenna
pos feladatok eléréséhez a Velencei 
tónál már megtörténtek. A nagy tó 
mellett emelkednek a termelést és a 
kellemes horgászást biztosító tavak 
töltései.

A. A.

A DER FISCHWIRT idei októberi 
számában dr. Mann foglalkozik a 
pontyok teleltetése során jelentkező 
súlyveszteséggel. Podnbsky kísér
letei szerint a ponty 195 napos éhe
zést bír el, amikor is testsúlyának 
kb. 58%-át veszíti el. Ilyen hatalmas 
súlyveszteségek természetesen a te- 

leltetés során nem 
jelentkeznek, az 
egyes kutatók ál
tal megadott át
lagértékeik azon
ban erősen el-

ütőek, Knauthe szerint 1—6, Smo- 
lian szerint 5—15% a teleltetési 
súly veszteség, míg Schäperclaus
megállapítása szerint átlag 10—14%. 
WTodek mérései szerint az egynya
ras pontyok súlyvesztesége sokkal 
nagyobb (16,5%) a korosabb pon
tyoknál mért 6%-kal szemben.
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A történelmi nevezetességű, festői 
tatai vár tőszomszédságában van 
egyik legjelentősebb tógazdasági üze
münk, a Tatai Halgazdaság köz
pontja.

A tatai öregtó, a széles és zsili
pekkel ellátott vizes árkok és a mo-. 
csaras síkság képezték egykor a vár 
védelmi rendszerének fő erősségét. 
A tatai medence vizeinek ilyen fel- 
használása már csak a régi idők 
emléke. A források és tavak ma ter
melési célt szolgálnak: a tatabányai 
bányák és ipartelepek vízigényének 
kielégítése mellett igen jelentős a 
haltenyésztés a tatai vizeken.

A Tatai Halgazdaság tavaly nyerte 
el az élüzem címet. A gazdaság idei 
eredményei még a tavalyinál is job
bak, a tervezettnél 1150 q-val több 
halat termelt.

A maga nemében egyedülálló a 
gazdaság telelője, melyet a tatai vár 
egykor védelmet nyújtó árokrendsze
rében létesítettek.

Képeink a tatai öregtó lehalászá
sát mutatják be. A 400 holdas festői
0<>0<K)<KKXK><><><XKX><><>0-0-0-0-0-0-<>r

környezetben fekvő tó a Dunántúl 
legnagyobb halastava. Az Öregtó őszi 
lehalászása évről évre nagy esemény 
Tatán és a tó menti környéken, 
olyasféle, mint Tokajon a szüret. Sok 
százan, sőt talán ezren, öregek és 
liatalpk nézik és szurkolják végig a 
tavat szegélyező magas sétányról, ho
gyan sikerül a húzás, van-e sok és 
főként nagy hal a tanyában. Mikor 
egy-egy öreg ponty, vagy hatalmas 
harcsa kerül a szákba, majd a vá
logatóasztalra nagy az öröm és a 
csodálkozás a nézősereg soraiban.

De nemcsak a laikus nézők, hanem 
a szakemberek elismerését is kiér
demlik az öregtó termelési eredmé
nyei alapján a halgazdaság dolgozói. 
A tó ,mely régebben 800 mázsa körül 
termett és melynek természetes ho
zama mintegy 55—60 kg/kh volt, a 
korszerű termelési módszerek alkal
mazása, a gondos tenyésztői munka 
következtében egyre növelte hoza
mát:
A lehalászás Szaporulat Természetes

éve q hozam  kg/kh
1955 909,47 62
1956 829,75 77
1957 1135,— 68
1958 1327,84 108
1959 2000,76 211

Az 1959. évi kiugró eredmény után 
sokan — egyébként indokolható — 
visszaesésre számítottak.

HALÁSZ-SZEMET GYÖNYÖR
KÖDTETŐ, ritka balatoni dévér fo
gás tanúi voltunk november 8-án a 
tihanyi halászbokor hálóhúzásánál. 
Hatvan mázsa 33 dkg átlagsúlyú ke
szeget mértek be a tihanyiaknak Sió
fokon. Szép számmal akadt 1 kg kö
rüli pédlány is. Néhány nagy fogás
tól, csukától eltekintve tisztán idő
sebb dévérkeszegből állt a zsákmány. 
Úgy látszik az öregebb keszeg kor
osztályok, a külföldi tapasztalatokhoz 
hasonlóan a Balatonban is külön 
bandáznak a fiataloktól az őszi-téli 
hónapokban. Ezt a minőségi keszeg 
zsákmányt minden bizonnyal a meg
előző évek „ kötött” keszegtervének 
köszönhetik a halászok. Ezekben az 
években a Balatonban visszamaradt 
állomány tovább növekedhetett és 
javíthatta a balatoni keszegnépesség 
minőségét. Reméljük, hogy ezentúl 
a keszthelyi vizen kívül a Balaton 
többi tanyáin is mind gyakrabban 
hallunk ilyen minőségi keszegfo
gásról.

Tőig István

A most befejezett I960, évi leha
lászás azonban újabb rekordered
ménnyel zárult: 2074,24 q volt a tó 
nemeshal szaporulata, kiváló minő
ségben.

A gazdaság főagronómusa, Nagy 
Zsigmond még ezt a? eredményt sem 
tartja maximálisnak. Az előző évinél 
magasabb kihelyezéssel, a trágyázás 
és takarmányozás további növelésé
vel akarják a tó hozamát tovább nö
velni.

Örülnénk, ha a jövő évi lehalászás 
eredménye is igazolná elgondolásaik 
helyességét.

Keller János

A NEMRÉG MEGJELENT angol 
Food Manufacture című könyv meg
állapítja, hogy egyre nagyobb meny- 
nyiségben használnak fel úgyneve
zett vörös tengeri algát emberi táp
lálkozásra. Főleg déli Wales-ben nép
szerű az ún. „laverbread”, melyet a 
nagy mennyiségben előforduló ten
geri algából sütnek és évente sok 
száz tonnányit dolgoznak fel olyan 
masszává, mely zsírban sütve a to- 
jásrántottával egyenértékű és főleg 
nagy jódtartalma miatt igen egész
séges.
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23 /%



A Tiszán még sokfelé használják az ősi vessző-bárkát
(Sterbetz felv.)

Kitűnően működik az az elekt
romos zárólánc, melyet a német 
Eider-folyón létesítettek abból a cél
ból, hogy a halakat távoltartsák a 
Lexfahrí-nál létê - 
sített vízkivételi 
műtől — írja a 
D. F. 1960/X. szá
ma. A betoncölö
pökre rögzített 
láncok a víz teljes szélességét sze
lik át. A láncokat 220 voltos válta
kozó áram táplálja, negyedszinuszos 
áramimpulzusokkal, a vezérlés 
elektronikus. A berendezés percen
ként 10—120 áramimpulzust kap
csol, az áramlökések száma tetszés 
szerint szabályozható.

tf •
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A halak vándorlásának vizsgálata 
mind tudományos, mind halászati 
szempontból fontos probléma. Ter
mészetes vizeink megfogyatkozott 
halállományának mindenkori ké
péről és a fogási lehetőségekről csak 
a halak vándorlásának ismerete bir
tokában alkothatunk reális képet.

A következőkben a Tiszán történő 
haljelölésekkel kapcsolatos problé
mákról szeretnék rövid tájékoztatást 
nyújtani.

A halvándorlás tanulmányozásá
nak két módszerbeli alapfeltétele, 
vagy ha úgy vesszük, problémája 
van: nagyszámú hal ellátása meg
felelő jellel és a kifogott jelölt ha
lak visszajelentése.

Az általunk a Tiszán alkalmazott 
jelölési módszert Bulgáriában ten
geri halak jelölésére eredményesen 
alkalmazzák. Hasonló jelölésről 
amerikai szerzők is beszámolnak. 
Módszerünk lényege a következő: 
2 cm hosszú, 0,5 cm széles vékony 
celluloid lapocskát — amelyen egy 
számjegy van — nylon gépselyem
mel a hátúszó mögött a test felső 
szélén átvezetett tű segítségével a 
halhoz kötünk. Tehát tulajdonkép
pen az Unger-féle alumíniumszala
gos jelölés finomabb kiviteléről van 
szó. A nylon-cérnából képzett hur
kot elég hosszúra hagyva a cellu
loid lapocska szabadon lebeg a víz
ben és nem akadályozza a halat 
mozgásában, nem okozhat utólagos 
sebet vagy felesleges ingerlést. A 
celluloid lapocska hulladékanyagból 
készül, házilag ütjük bele a megfe

lelő sorszámokat, tehát az eljárás 
olcsó. Sebvarrótűvel végezve a jelö
lést, megfelelő gyakorlat után elég 
gyorsnak is mondható. Jelölési cél
ra a halászok által kifogott és eleve

későbbiekben szeretnénk vizsgála
tainkat a többi halfajra is kiterjesz
teni. Június elején a szolnoki Fel- 
szabadulás htsz vízterületén meg
kezdtük az első jelöléseket, amit a 
többi Tisza-szakaszon folytatni fo
gunk.

A feladat igen nagy, mivel csak 
nagyszámú, s különböző folyószaka
szon végzett jelölés nyújt reményt 
tömeges visszafogásra és így az ér
tékelésre. Egyelőre a szegedi Tisza- 
kutató Intézet részéről Székely La- 
josné, a gödöllői Kisállattenyésztési 
Kutatóintézét részéről pedig e sorok

Tiszai márnák
(Berke felv.)

visszaeresztésre „kárhoztatott” mére
ten aluli halat használunk.

Elsősorban gazdaságilag jelentős 
haszonhalak (ponty, kecsege, márna, 
harcsa) jelölését szorgalmazzuk, de a

írója vesz részt a munkában. Kívá
natos volna azonban, ha több külső 
munkatárs is csatlakoznék munkánk
hoz. Örömmel üdvözölnénk minden, 
munkánk iránt érdeklődő, s abban 
résztvenni kívánó külső munkatár
sat, akik alkalmilag vagy rendsze
resen halakat jelölnének.

A jelölés mellett másik nagy prob
léma a kifogott jelölt halak vissza
jelentése.

Ha jelölt halat találunk, gondol
junk arra, hogy minden egyes be
szolgáltatott adattal elősegítjük a 
magyar vizek halállományának jobb 
megismerését és végső célunkat az 
eredményes jó fogást.

V. Tóth János
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A gyakorlati szakember leiké
ből beszél Hans—Wolfgang Hat- 
top, amikor megállapítja, hogy a

Nehéz az út Sárvízen, messze a telelő 
(Tőig felv.)

nagyobb pisztránganyák lefejése, 
különösen a nagyon élénk szi\pár- 
ványos pisztrángoké, nem éppen 
olyan zavartalan művelet, mint 
ahogy azt az ívóhalak és az ikra 
kímélése megkívánná. A másfél 
kiló körüli példányok megfékezé
séhez bizony néha oly kíméletle
nül kell megragadnunk a halat, 
hogy szinte belefojtjuk a lélegze
tet. De a munkát gyorsan kell el
végezni és a téli hónapokban a 
hosszú tartózkodás sem kellemes 
a hideg keltetőházakban.

Eddig gyakorlatilag kétféle 
módszerrel gyorsították az eljárást. 
Hálózsákba akasztották a lefejésre 
szánt halat, hogy legalább bele ne 
essék az ikrás tálba, azonkívül 
oxigénszegény vízben a fejés előtt 
elbágyasztották. Az utóbbi eljárás 
elég sikeres, de állatkínzásnak 
minősíthető és ettől eltekintve 
nem iis veszélytelen. Gyakori volt 
a „túlbágyasztás(C, ami elhullásra 
vezetett.

Egy thüringiai pisztrángte
nyésztő telepen most kísérleteztek 
ki egy amerikai kutatók részéről

ajánlott megoldást, melynek lé
nyege a következő:

5%-os urethan oldatot készíte
nek (8 liter vízhez 40 g urethan) 
és ebbe a tárolókból kivett kisebb

AZ ALLG. F. Z. idei 20-as száma 
közli Liebmann, Off haus és Ried
müller rendkívül érdekes tanulmá
nyát az elekrofór etikus vérvizsgálat 
szerepéről a pontyok járványos has- 
vízkórjának kutatásában. Közismert 
tény, hogy a halak ellenállóképes
sége erősen különbözik, ez a tulaj
donságuk az életkörülmények, táp
láltság stb. függvénye, de szerepük 
van az egyes halak, illetve haltör
zsek örökölhető, specifikus rezisz
tenciájának is. Az ellenállóképesség 
gyakorlati kísérletek segítségével 
felmérhető, de szinte leküzdhetet
len akadályt jelent az, hogy az élet- 
körülmények jósága vagy kedvezőt
len volta számszerűen nem állapít
ható meg, a betegséggel szembeni 
rezisztencia kísérleti meghatározása 
tehát tekintélyes hibatényezőket ik
tat be. A gyakorlati tógazdaság 
szempontjából rendkívül nagy jelem  
tőségű az olyan eljárás, mellyel a 
hadak, illetve haltörzsek örökölhető 
ellenállóképessége pontosan volna

egy szempillantás alatt elkábul
nak. A kísérletnél egy-egy hal 18 
percig volt 15 napon át nap-nap 
után az oldatban anélkül, hogy 
baja történt volna. Az elkábult 
hal lefejését az oldatból történt ki
vétel, vízben való megöblítés és 
leszárítás után azonnal meg lehet 
kezdeni.

Az oldatban nem szabad több 
halat tenni, mint amennyit 10—25 
perc alatt le tudunk fejni.

meghatározható, hiszen ilyen eljárás 
birtokában a tenyészegyedek meg
felelő kiválasztásával ki lehet ik
tatni azokat a halakat, melyek a be
tegséggel szemben erősen fogéko
nyak. Ma már rendelkezünk ezzel 
az eljárással, az elektro fór etikus
halvérvizsgálattal, melynek segítsé
gével a vérsavóban levő fehérjék 
egymástól elválaszhatók és knanti- 
tatíve meghatározhatók. A halvér- 
fehérje összetétele jellegzetesen más 
az egészséges, illetve normális és a 
betegségekkel szemben fogékony 
egyedeknél, a vérsavóban levő al
bumin és globulin arányából igen 
fontos követkzetetéseket lehet le
vonni. A vizsgálatok eredményekép
pen a halakat négy osztályba soroz
zák, ezekre az osztályokra rendkí
vül jellemző a hasvízkórral szem
beni ellenállóképesség, az I. osztály
ba sorolható egyedek a legellen- 
állóbbak, III. és IV. osztályba tarto
zók annyira érzékenyek, hogy a te
nyésztésből feltétlenül ki kell őket 
iktatni.
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Ahány rekeszt akarunk, annyi készíthető a telelő árkán felállított tartóhálóból
(Tőig felv.)

számú halat belehelyezik. Azok Dr. S. E.
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Aki éppen nem bajnoka a terített 
asztalnak, az is tudja, hogy a halat 
a konyha „ laboratóriumában” sok 
száz féle módon lehet elkészíteni. A 
rózsaujjú kora hajnal színével ve- 
tekvő rántott potykától a vérgőzös 
halászléig igen széles sávú étlap kí
nálkozik a gyomor szerelmeseinek és 
ra bjainak, nem is említve a különféle 
pikáns szószokkal házasított, bádog
koporsóba kárhoztatott konzerv hal
termékeket. De a halnak az az el
készítési módja, melyet a nyugatné
met Allgemeine Fischwirtschaftzei
tung egyik idei száma iktat lelkes 
ajánlással a halgasztronómia enciklo
pédiájába, a mi, egyébként edzettnek 
mondható magyar gyomrunk számá
ra legalábbis kissé meghökkentő. 
Akiben azonban nem lappanganak 
előítéletek, az annál is inkább meg
próbálhatja elkészíteni, sőt ha van 
hozzá mersze, meg is enni a halkok
tél néven ajánlott különlegességet, 
mivel a hozzávaló ingredienciák ná
lunk is hiánytalanul beszerezhetők.

Német hal-ínyesmesterünk aszón- 
gya, hogy: vágjunk sós héringet sze
letekre, áztassuk ki vízben, majd fü- 
rösszük néhány órán át tejben vagy 
tejszínben. Amíg a fürösztés tart, ha
barjunk csészényi olajos majonézbe 
két evőkanálnyi édes tejszínt, némi 
paradicsompürét, fél citrom levét (a 
receptnek ezt a részét meg kell re
formálni, helyesebben átalakítani a 
különleges magyar viszonyoknak 
megfelelően, a közértboltjainkban 
rendszeresített méregzöld színű, cit
romnak gyalázott növényi teknőcök-

ben ugyanis olyan kevés a kifacsar
ható nedű, hogy fél citrom helyett 
célszerűbb hármat is használni), csi
petnyi mustárt és féldeci — erős ko
nyakot! A jól elkevert mártásba be
lerakjuk a héring szeleteket és ugyan
annyi gerezdnyi konzerv ananászt, Az 
emigyen elkészített koktélt citrom- 
és újabb ananász-szeletekkel díszít
ve, jégbehűtve szolgáljuk fel.

Arról nem tesz említést az AFZ, 
pedig célszerű volna megtudni, hogy 
a koktél elfogyasztása előtt vagy 
csak azt követően alkalmazzunk 
langy gyomormosást, esetleg egész
séges derűlátással, elégedjünk meg

A szovjet halászat és haltermék 
tartósító ipar nagyarányú fejlődése 
lehetővé teszi az export növelését, 
különösen a konzervek vonalán, az 
ízletes és kitűnő minőségű szovjet 
halkonzervek ugyanis a világ min
den táján kedveltek. J. Spetanov, a 
szovjet exportszervnek, a Prodin- 
torgnak elnöke a minap nyilatkozott 
az Allgemeine Fischwirtschaftzei
tung idei 35-ös számának hasábjain 
és bejelentette, hogy sikerrel ke
csegtetnek azok a tárgyalások, me
lyek az NSZK felé irányuló export 
fokozását célozzák.

A szovjet halászati ipar jelenleg 
több mint százféle konzervet állít 
elő és különösen a Socra néven for
galomba hozott lazackonzerv iránt 
mutatkozik nagy kereslet, de szinte
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összébb húzzák a szegedi tanyát
(Tőig felv.)

égy rövid dupla ricinussal. Magunk 
részéről előtréningnek, amolyan edző 
bemelegítésfélének azt ajánljuk: pró
bálkozzunk meg tányérnyi csípős ha
lászlével, melyet friss akácmézzel, 
esetleg narancsízű szörppel zamatosí- 
tottunk, de fogyaszthatunk kakaóban 
és Zsiráf serben párolt marhafartö
vet is. (Zsiráf helyett megteszi a Ki
nizsi is.) Aki ennek a két eledelnek 
akárcsak az egyikével is megbirkó
zott, az már a teljes siker reményé
vel veheti fel a közvetlen kapcsola
tot a svábi ínyek számára mixelt 
halkoktéllel. De, ha mint hű pátrióta 
azt szorgalmazza, hogy a készít
ménynek azért legyen valami ma
gyaros, valami táj-jellege, aggoda
lom nélkül helyettesítheti be a ko
nyakot barackpálinkával vagy más 
kisüstivel. De a koktélt az elkészí
tés után kiönteni — az is j ó . . .  Ta
lán még jobb, mint a bekebelezés 
után . . .  Muszájból. . .  (f)

korlátlan mennyiségben hajlandó 
vásárolni a világpiac a paradicsom
mal elkészített tokféléket, a kam- 
csatkai rákot és a világhírű orosz 
kaviárt

Igen érdekes, hogy a vásárlók kö
zött egyre nagyobb tételekkel szere
pel az NSZK, amíg 1952-ben 23 000 
márka értékű kaviárt importált a 
Szovjetunióból, az elmúlt évben a 
behozatal túlhaladja a két millió 
márkát, a kereskedelem ennél sok
kal nagyobb mennyiség átvételére 
volt kész, megfelelő kínálat esetén.

A szovjet halászhajók korszerűsí
tése és termelésének emelkedése 
most lehetővé teszi azt, hogy nagy 
tételekben kínálják a mélyhűtött 
tengeri sügért és más értékes hal
féleséget, mely iránt az NSZK külö
nösen érdeklődik. A nyugatnémet 
kereskedelem nagy mennyiségű rák- 
konzervet is hajlandó felvásárolni, 
az élelmiszerügyi hatóságok azonban 
gátat igyekszenek állítani a szovjet 
export útjába olyan — nagyrészt 
túlhaladott — tartósítási eljárások 
követelésével, melyeknél a szovjet 
módszerek fejlettebbek és eredmé
nyesebbek. Kérdéses, vajon a szov
jet tartósító ipar hajlandó lesz-e ar
ra, hogy megtegye azt a visszafelé 
irányuló lépést, melyet a nyugat
német hatóságok követelnek meg, 
nagyon is érthető szempontok által 
vezéreltetve.

A „Halászat” a továbbiakban ta
karékossági okok miatt nem jelen
het meg. Ez szomorú hír a lap ol
vasótáborának számára. Most ami
kor elbúcsúzunk, abban a remény
ben tesszük le a tollat, hogy ed
dig végzett munkánk nem volt 
hiábavaló, és megfelelő körülmé
nyek között ez a nagymúltú, meg
becsült szaklap ismét folytatni 
fogja munkáját.
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A szöktetéses lehalászás lényege 
és célja a hal törődésének csökken
tése, a lehalászóhely és a tárolóhely 
közötti szállítás kiküszöbölése, ezen
kívül a munkaerő csökkentése, nehéz 
hálóhúzási munkák megkönnyítése, 
majd a továbbiakban a hálós halá
szat teljes kiküszöbölése. A szökteté
ses halászat további céljait, — az 
osztályozás, a tóból mérlegelés és vá
logatás nélkül közvetlenül a telelőbe 
terelés — olyan feladatok, melyek 
még sok-sok kísérletet igényelnek. A 
szöktetéses lehalászat azonban el vi
tathatatlanul a jövő halászati mód
szere. Minden évben jobban és job
ban megszűnik a halértékesítésben a 
tógazdasági ponty idényszerűsége és 
senki nem tagadhatja, hogy a késő 
tavaszi és nyári hónapokban a külső 
halágyakban az átfolyó vízzel kicsalt 
ponty kezelése sokkal biztonságosabb 
és könnyebb, mint a tófenékben, 
estleg belső halágyakban végzett le
halászás.

Az elmúlt években Hortobágyon 
csaknem 1000 kát. holdról szökteté
ses módszerrel halásszák le a halat. 
E cikkben a szöktetéses halászat köz
ben tapasztaltakról kívánok beszá
molni, ismertetve bizonyos idősza
kokban a tereléses halászat módjait.

Kora tavaszig vagy késő őszig 
a szöktetés lényege — akár külső hal
ágyba, akár árokrendszerbe szökte
tünk termelő tavunkból —, hogy a 
tóban a belső lecsapoló árkok rend
ben legyenek. Ha a tóban nagyobb 
kopolyák vannak és azok nincsenek 
összekötve a lecsapoló zsilippel a 
pontyaink kint maradnak a mélyebb 
fekvésű területeken. 10 fok alatti 
vízhőmérsékletnél a visszaduzzasztás 
csak akkor hatásos, ha halaink nagy 
tömegben együtt vannak a belső le
csapoló árokban, vagy a tó lecsapoló 
műtárgyra előtti mélyebb részen. 
Ilyenkor késő délelőtti vagy déli idő
szakban megindított vízlökés meg
mozdítja a „bandát” és egy-két órás 
visszaduzzasztás után részben a 
szembefolyó vízzel, részben a lefolyó 
vízzel kiúsznak a tóból pontyaink. 
Alacsony vízhőmérsékleten tehát a 
lecsapolás utáni egy- vagy többszöri 
visszaduzzasztás az eredményes. 10 C 
fok alatti vízhőmérsékletnél a lecsa- 
polást a tóból ráccsal végezzük. A rá
csot a műtárgyból csak akkor távo
lít juk el, midőn halaink a tófenék
ben már összegyűltek. A rácsot a 
külső halágy lecsapolójánál vagy ha 
árokrendszerbe szöktetünk a lecsa
poló árokba arra a helyre helyezzük 
el, ameddig halainkat terelni kíván
juk. Alacsony vízhőmérsékletnél az 
legyen a célunk, hogy a lehalászandó 
tavunk állománya a vízmozgást csak 
akkor vegye észre, mikor már az 
előbb említett helyeken a tóban ösz- 
szegyűltek. Ha ezt sikerült elérnünk 
és a tóból kiáramló víznek jó húzása 
van, visszaduzzasztás nélkül is a ve
szély érzete miatt kiúsznak pontya

ink. Ezért a külső lehalászóhelyet 
úgy kell karbantartanunk, hogy adott 
esetben a gyors vízeresztésnek sem
milyen akadálya ne legyen. A tóból 
kiúszó halakat állandóan figyelem
mel kell kísérni. Ha a vonulás meg-

Egyik megroggyant töltésszakasz
(Szeged-Fehértó, Fóris felv.)

szűnik, esetleg a pontyok a kifolyó
nak szembefordulva ismét tömegesen 
be akarnának úszni a tóba, a lecsa
poló műtárgyat ráccsal le kell zár
nunk és a kiszökött halat a szöktető
helyről kitermelni, mert ellenkező 
esetben nagy részük visszaúszik a 
tóba.

A nyári szöktetéses halászat felté
telei hasonlóak, azonban nyáron csak 
visszaduzzasztott vízzel dolgozha

tunk. 18—20 C fok feletti vízhőmér
sékletnél nem csökkenthetjük oly 
mértékben a tó vizét, mint alacsony 
vízhőmérsékletnél, hiszen oxigén
hiánnyal kell számolni. Amennyiben 
nagyobb tóból szöktetünk, arra is 
ügyelnünk kell, hogy az árokrend
szerbe, külső halágyba, esetleg köz
vetlenül a telelőbe szöktetett hal ne 
legyen nagyobb mennyiségű, mint 
amennyit a közeli napokban elszállí
tunk. A tárolóhelyre kicsalt ponty 
sokszor csak erős átfolyó vízzel tart
ható. 100 kát. holdas vagy ennél na
gyobb tavunk több száz mázsás ter
mése hosszabb ideig árokban tartva 
igen komoly apadót eredményez és 
a ráfolyásnál felugró pontyok napo
kon keresztül annyira összeverhetik 
magukat, hogy szállítóképtelenné 
válnak.

A nyári lehalászásnál a visszaduz
zasztás t a hajnali órákban végezzük, 
lehetőség szerint oxigéndús friss víz
zel. A friss vizet nagyobb vízoszlop 
esetében is észreveszi a ponty és 
megindul az oxigéndús vízzel szem
ben.

Mint a halászat minden műveleté
nél a tereléses lehalászatnál is a tel
jes csend és zajmentes környezet 
szükséges. A visszaduzzasztás először 
lökésszerűen nagyobb vízmennyiség
gel történhet, majd mikor halaink a 
befolyó vizet észrevették és víz elle
nében megindulnak, fokozatosan 
csökkenthetjük a csalogató víz meny- 
nyiségét.

A szöktetés sikerének előfeltétele 
— az év bármely szakában — a jó 
előkészítés. Mindent úgy kell elren
deznünk, hogy adott időpontban ké
sedelem nélkül tudjuk a megfelelő 
munkamozzanatokat elvégezni. A 
visszaduzzasztás rövid idő alatt meg
történhessen, a lezárás csak perceket 
vegyen igénybe, a rácsok kiemelése 
vagy visszahelyezése azonnal végre
hajtható legyen stb., stb. Mindezek 
mellett nem utolsósorban ismernünk 
kell a halat és annak ösztönét.

Antalfi

Ijedt ez a bikali anyajelölt, de annál büszkébb rá a halászmester
(Tőig felv.)
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Reméljük, hogy a termelésbe 
visszatérő fiatal szakemberek hasz
nosan fogják kamatoztatni most 
szerzett új ismereteiket, amelyet 
az állam áldozatkészsége folytán 
anyagi megterhelés nélkül volt 
módjukban elsajátítani.

süllőt fogtak, a ha-onkénti hozam kh. 
50 kg volt. A vizsgálatok eredménye- 
képpen megállapítható volt, hogy a 
komplex ponty-süllő tenyésztés lé
nyegesen fokozza a tó gazdaságos
ságát

„hoigasz-

Keményen bánnak el az NSZK-
ban a horgászmezben tetszelgő 
haltolvajokkal — írja 1960/20-as 
számában az Alig. F. Ztg. A salz
burgi horgásziközösség ismert és ün
nepelt tagja volt 
Josef Sagmüller, M
esztendők óta re
kordere az ottani 

horgászegyesület
nek és szinte
évenként nyerte ## __w__
király” megtisztelő címét, még a 
napilapok is közölték egyik csúcs- 
eredményét, melynek kapcsán egyet
len napon több mint 35 kiló pon
tyot fogott. A horgász sikerének 
azonban nem valami különleges 
módszer volt a titka, hanem a rend
őrség leleplezése szerint az, hogy az 
ifjú horgászmester nappal horgá
szott, éjjel pedig hálóval húzta meg 
a vizet. A nyomozás szerint az idén 
három mázsa pontyot és öt mázsa 
pisztrángot fogott hálóval, jutalma 
20 havi súlyos börtön lett

A Z f. Fischerei idei 3-e-es száma 
W. Steffens több, mint száz oldalas 
tanulmányát közli, melyben az is
mert szerző a német tavakban élő 
süllőivadék táplálkozásáról és növe
kedéséről számol be saját vizsgála
tai alapján. A gyo
mortartalom vizs- __
gálatok azt mutat-
ták, hogy a süllő- —
ivadék 1—5 hóna- '-------------- —^
napos korában ál
talában gerinctelen állati szerveze
tekkel táplálkozik, főleg árvaszúnyog 
álcákkal. A már hallal táplálkozó 
süllő csak akkora zsákmányhallal 
képes megbirkózni, melynek súlya 
nem éri el a rabló súlyának 12%-át, 
és hossza valamivel kevesebb, mint 
a fele. Az őszi lehalászáskor a fogott 
ivadék hossza 5,7 és 16,2 cm között 
volt, súlya 1,2 g-tól 29,5 g-ig terjed. 
Ha-onként átlagosan 14 000 ivadék-

Ezév februárjában az Agrártu
dományi Egyetemen V. évfolya
mán megindult a halászati specia
listák képzése. Ezzel lehetőstég; 
nyílt arra, hogy az érdeklődők 
egyetemi színvonalú oktatás kere
tében halászati vonalra specializál
hassák magukat.

A halgazdasági szak első éve 
most lezárult. A végzett hallgatók 
névsora az alábbi:
Bukovics Imre 
Elek László 
Gyeginszky Béla 
Kálmán Dániel 
Magyar Balázs 
Nagy Kálmán 
Nagy István 
Poroszhegyi Károly 
Ribiánszky László 
Szabó Bertalan 
Szabó Zoltán
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Paks képéhez hozzátartozik a htsz halasbárkája
(Tóth felv.)
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4399-689/2 — Révai-nyomda, Budapest.

Dr. Szakács András 
Szatmári János 
Tanyi József

Munkájukhoz sok sikert kívá
nunk.
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(Budapest ,  V., V i g ad ó  u. 6. T e l e f o n ; 188-970, távirati dm: Halérté
kesítő Budapest) az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztés
sel és halászattal foglalkozó állami vállalatok, gazdaságok és intézmények háltermé- 
sének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek haltermését is részben vagy 
egészben megvásárolja. — Budapesti nagyker. telepek: IX., Csarnok tér 5. (tel.: 
180-207) és IX., G&nczy Pál u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Buda- 
pest-Kelenföld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, 
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tata

bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: Siófok.
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