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|f a t a l  m á s j f R Á N Y O K
jellemzik a Szovjetunió halászatfejlesztési tervét!

A moszkvai Pravda A. Iskovnak, a 
Szovjetunió miniszter canacsa tiuta- 
szatguzdasági bizottsága elnökének 
tollabólé érdekes cikket közölt, a ta
nulmány témája: a halászatgazdaság 
fejlődésének problémái a Szovjet
unióban.

A tanulmány bevezetője elmondja, 
hogy a hétéves terv halászat gazda
sági feladatait 1962-ben nemcsak ma
radéktalanul, hanem már december 
15-ére teljesítették: 1962-ben nem ke
vesebb, mint 4,1 millió tonnányi volt 
a fogott hal és egyéb tengeri állat 
mennyisége, kerekszámban 400 000 
tonnával több, mint az előző évben. 
Hogy a fejlődés mértéke érzékelhe
tőbb legyen, meg kell említeni, hogy 
1950-ben mindössze 1 750 000 tonna 
volt a zsákmány, tehát viszonylag rö
vid idő alatt sikerült az eredményt 
két és félszeresére növelni. Ami pe
dig a legfontosabb, a fejlődés nagy
részt annak tudható be, hogy a halá
szat egész vonalán bevezetett új mű
szaki elgondolások, ésszerűsítések, 
újítások, korszerűsítések, az egyre 
újabb módszerek bevezetése vezetett 
a kiváló eredményhez. A hajópark 
korszerűsítése lehetővé tette, hogy a 
nyílttengeri halászatot már az egész 
év folyamán, függetlenül az időjárás
tól és hőmérséklettől, folytathatták. 
Ennek tulajdonítható, hogy a fogott 
mennyiségnek nem kevesebb mint 
80%-a volt tengeri eredetű, de segí
tette a fejlődést az is, hogy a tengeri 
halászattal kapcsolatos technológiai 
kérdéseket központi szerv közremű
ködésével oldották meg, „ szabványo
sították” a munkamódszereket.

Az ugrásszerű fejlődés azonban ko
rántsem jelenthet megálljt a szovjet 
halászatnak, a kínálat a halfogyasz

tás emelkedése következtében még 
mindig nem elégíti ki a lakosság igé
nyét, ami szükségessé teszi az erőfe
szítések fokozását. A fogási mennyi
ség emelése a hajópark számbeli 
gyarapításának a függvénye, s hét
éves terv végéig ezért több mint 750 
új, legkorszerűbb, közép és nagymé
retű tengeri hajóegységet építenek és 
állítanak munkába. Ugyanakkor fo
lyik tovább az újabb halászat-terüle
teknek felderítése, hogy ezzel az új 
halászba jó-rajoknak újabb nyers
anyagbázist tárjanak fel.

A szovjet halászatfejlesztési ter
veknek más, jelentős tartalékai a 
belvizek, többek között az Azovi- 
tenger, az Aral-tó, a folyamok közül 
a Don, a Donyec és különösen a Vol
ga deltája. És mondhatni „halászati 
szűzföldeknek” minősülnek a vízi
erők táplálására létesített új víztá
rolók és a közép-ázsiai köztársasá- 
ságoknak azok az újonnan létesített 
rizstelepei, melyek halászati haszno
sítása a közeljövőben rendszeresen 
fog megtörténni, az erre vonatkozó 
kísérletek kielégítő eredménnyel jár
tak, a melegebb tájak rizsföldjei kü
lönösen gazdag haltermést ígérnek.

A tógazdaságok fejlesztése, egyre 
újabb vízterületek beállítása és élen
járó módszerekkel való hasznosítása 
a Szovjetunióban szintén igen kere
sett piaci ponty mennyiségét fogja 
megsokszorozni. A belgorodi, rjaszani 
és moszkvai kerületekben máris jó 
eredményeket értek el, és sokat vár
nak az új állami halkeltető és iva
déknevelő állomások fejlesztésétől, 
hogy ezzel a kolhozok és szovhozok 
számára az eddiginél lényegesen 
nagyobb mennyiségű és minőségű 
„ vetőmagot** állíthassanak elő.

A paksi htsz biritói halastavának lehalászásakor Németh András elnökhelyettes
elégedett

Az elmúlt években nemcsak a ha
lászat gépesítése és automatizálása 
terén értek el sikereket, hanem a hal- 
feldolgozásban is. A halászflotta egy
ségeinek ma már több mint a fele 
olyan hidroakusztikus berendezéssel 
van ellátva, mely a halrajok felkuta
tását könnyíti meg, több mint 400 
komplett hallokalizáló és automati
kus feldolgozó egység került az el
múlt év végéig üzembe, a hajópark 
az idén 280 egységgel gyarapodott, 
ezek túlnyomó többsége annyira 
automatizált, hogy szinte feleslegessé 
teszi az emberi, a fizikai munkát.

A tanulmány nyíltan hangoztatja a 
továbbiakban, hogy a múlt súlyos 
technikai hiányosságait hiba volna 
palástolni. Sok munkaterületen, a fo
gási eszközök kezelésében, a váloga
tásban, feldolgozásban és csomago- 
lásban, valamint a tartósításban még 
mindig túl nagy a ráfordított mun
ka mennyisége. A halászat elvárja a 
rádió-elektronikus és egyéb üzemek
től, hogy újabb és tökéletesebb rádió, 
navigációs, , lokációs műszereket és 
berendezéseket bocsásson rendelke
zésére, a vegyipar pedig vállalja egy
re nagyobb mennyiségű, jó minőségű 
műanyag szál és -fólia gyártását há
lók készítésére, a csomagolás céljai
ra. Az ezen a téren tapasztalt lema
radás több százezer mázsás veszte
séget okozott, a megbírált gyártómű
vek azonban megértve a kérdés fon
tosságát, ígéretet tettek, hogy terme
lésüket olyan szintre emelik, ami biz
tosítja a halászatfejlesztési terv zök
kenőmentes megvalósítását.

A fehérjehiány mindenütt érezteti 
a hatását, a vizek ennek a keresett 
tápszernek kiapadhatatlan forrásai, a 
biológiailag értékes fehérjéknek mér
hetetlen mennyiségei rejtőznek ma 
még kiaknázatlanul a vizekben, elő
teremtésükre és ezzel a világszerte 
észlelhető húshiánynak csökkenté
sére elengedhetetlen a halászat fej
lesztése. Ez pedig csakis úgy lehetsé
ges, ha a halászat gépesítését minde
nütt következetesen fejlesztik és fel
derítik, majd kiaknázzák a nedves 
elem nyújtotta új területeket. A hal
biológusok és statisztikusok kiszámí
tották, hogy a vizek élővilága még 
akkor is fedezi a világ népességének 
f ehérjeigényét, ha földünk lakosságá
nak száma a mainak sokszorosára 
emelkedik, hiszen a tengerekből 
nyerhető fehérje olcsó, biológiailag 
rendkívül értékes, egészséges, tömeg
élelmezési cikk. Csakis rajtunk, a ma 
nemzedékén múlik, hogy éljünk is 
ezzel a kínálkozó lehetőséggel. Nem
csak a Szovjetuniónak, hanem egész 
világunknak érdeke, hogy a halász
flották létszáma emelkedjék, megte
remtsék azokat a műszaki körülmé
nyeket, melyek hiányában a vizek 
élővilágának hasznosítása alig lehet
séges. Űjabb, egyre újabb hajóépítő 
műveknek, vegyi és elektronikus 
iparműveknek kell bekapcsolódniuk 
a munkába, hogy rendelkezzünk az
zal a bizonyos kézzel, melyet — aho
gyan mondják — csak ki kell nyúj- 
tanunk az értékes zsákmányért.

(Pékh felv.) (T.)
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A halászati felügyelők —
— és a htsz vezetők őszi értekezlete

Az Országos Halászati Felügyelő
ség és a HTSZ Központi Intéző Bi
zottság szeptember 12—13-án kétna
pos értekezletet tartott, amelyen a 
megyei halászati felügyelőkön kívül 
a HTSZ-ek elnökei és főkönyvelői is 
részt vettek. Az értekezlet féladata 
volt az őszi „termés-betakarítás” 
problémáinak megvitatása és a jövő 
évi kihelyezési anyagszükséglet fel
mérése.

Ribiánszky Miklós elvtárs az Orszá
gos Halászati Felügyelőség igazgató
ja beszámolt arról, hogy a természe
tes vizek bérbeadása megtörtént és 
befejezéséhez közeledik az üzemter
vek elkészítése. Ismertette, hogy az 
idei sikeres halasítás eredménye
képpen hosszú évek óta most vált 
először megnyugtatóvá a halász-hor
gász yiszony, — jó halfogás miatt 
mindkét fél megtalálta számításait, 
a köztük levő ellentétek is elsimul
tak. Az idei év adott végleges választ 
arra is, hogy természetes vizekben 
jól megállják helyüket a nemes tük
rös pontyok. (Kitűnő eredményekről 
számoltak be a halászati felügyelők 
a tolnai, balatoni és velence-tavi vi
zekről.) A tavaszi 40—50 dkg-os ki
helyezés őszre 1,80—2 kg nagyságúra 
nőtt.

Ribiánszky elvtárs feladatként em
lítette, hogy a természetes vizekbe 
kihelyezett halak átlagsúlyát a jövő
ben óvatosan, de csökkenteni kell. 
így már a „nyújtó év” is a természe
tes vízben lesz. Ennek persze az a 
feltétele, hogy a HTSZ-ek „utolér
jék” magukat és anyagilag meg le
gyen alapozva a két évre előre mu
tató népesítés. Célul tűzte ki a raga
dozóhal és compó népesítés fokozá
sát. Érdekes megjegyezni, hogy 1 kg 
csuka ivadékért a világpiacon a 
ponty árának 3—4 szeresét kapjuk, 
és a fizetés devizában történik, ami 
további angolna behozatalra ad lehe
tőséget.

Ribiánszky elvtárs zárszavai után a 
megyei halászati felügyelők részletes 
beszámolója következett. Ezt szabad 
vita követte, melyben a meghívott 
HTSZ vezetők is részt vettek. Fel
merült az ország különböző részeiben 
az ellenőrzés kérdése a holtágakon 
és a tavakon. Erre az OHF válaszá
ban azt ígérte, hogy felkéri az Or
szágos Révkapitányságot, hogy ellen
őrzéseit ezekre a területekre is ter
jessze ki. Az értekezlet végén szó

lalt fel Bencze Ferenc elvtárs, aki a 
HTSZ Központi Intéző Bizottság ne
vében meghívta a résztvevőket a 
másnapi összevont KIB ülésre és be
mutatóra.

A tógazdasági bemutató a HTSZ 
KIB Középdunántúli Ivadékelőállító 
Tógazdaságában zajlott le. Antalfi 
Antal a gazdaság főagronómusa fo
gadta a vendégeket és röviden ismer
tette a gazdaság ^jellegét és felada
tait. A látogatók megtekintették a 
természetes és mesterséges úton kelt 
tükrös ivadékot és nagy elismeréssel 
szóltak róla. A legmodernebb elvek 
alapján épült keltetőház osztatlan 
tetszést váltott ki. Minden látogató
ban kialakult az a nézet: — ez a lé
tesítmény képes lesz mennyiségben 
és főleg minőségben a „jövő ivadé
kának” nagy részét biztosítani. An
talfi elvtárs ismertetőjében azt is 
hangsúlyozta, hogy a ragadozó halak 
ikrájának mesterséges keltetésével 
és újabb kis tavak építésével jövőre 
komoly mennyiségű csuka, süllő és 
harcsa ivadékkal is számolhatnak a 
szövetkezetek és így könnyebben tud
ják biztosítani az üzemtervekben 
előírt halastavi terveiket. Nagyon 
szép egyöntetű egynyaras süllő állo
mányt láttunk, viszonylag nagy

mennyiségben. A tükrös pontyivadék 
és a nyújtás, melyet tavanként be
mutattak, olyan megnyerő volt, hogy 
pl. Bujdosó elvtárs, a „Viharsarok” 
HTSZ elnöke a Körösökre kért belő
lük, mert kifizetődőnek tartja a 
szállítást, hiszen ez az állomány vér
frissítő és jó növekedő képességével 
bőségesen megtéríti majd nekik a 
hosszú út költségeit.

A bemutató résztvevőit a HTSZ 
KIB ebéden látta vendégül a Velen
cei Törekvés HTSZ csárdájában, 
ahol három tájjellegű halászlé és 
rántott fogas volt a „stílszerű” menü.

Ebéd után került sor a vitára, ahol 
újra felmerült az értékesítési kér
dés. Több HTSZ javasolta új köz
ponti értékesítő hely létrehozását a 
fővárosban. A hal értékesítését ázom 
bán egyelőre minden HTSZ-nek sa
ját erejéből, öntevékenyen, sok-sok 
piackutató munkával kell megszer
veznie. A délutáni vita Ribiánszky 
elvtárs zárszavaival ért véget. A 
résztvevők igen kellemes, tanulságos 
két nap emlékével utaztak haza és 
magukkal vitték azt a megnyugtató 
érzést, hogy jó kezekben van a 
„jövő ivadéka” !

Tahy Béla



Kevesen tudják, hogy fővárosunk 
Duna-szakaszának olyan halász szer
száma van, melyet sem a Pest feletti, 
sem a Pest alatti Duna-szakaszon 
nem használnak, nem ismernek. Ez 
a sajátságos budapesti halászszer
szám a sleppzsák. Mielőtt a sleppzsá- 
kot és használatának módját ismer
tetném — megemlítem, hogy 20—30 
évvel ezelőtt a sleppzsákosok tanyá
ja a Szabadság-híd felett a pesti ol
dalon volt. Ott, ahol most a korszerű 
HALÉRT bárkák tanyáznak, s ahol 
a Révkapitányság Tiszti Révőrsének 
kikötője van. Késő ősszel, kora télen, 
amikor még nem zajlott a folyó, meg
szokott látvány volt a sleppzsákos 
halász, amint a Dunán lefelé úsztat
va halászott. Tavasszal, nyáron a 
Kopaszi gát térségében volt a slepp
zsákosok fő tanyája. Jelenleg a Kék 
Duna Htsz halászai közül hárman 
halásznak sleppzsákkal mint utolsó 
hírmondói a régi idők sleppzsákosai- 
nak.

Nagy hajóforgalmú, gyorsfolyású, 
sziklás, akadós, hídroncsos mély 
vizen, ahol a 'húzóhálós halászat nem 
folytatható, kitűnő szerszám a slepp
zsák. A pesti Duna tipikusan ilyen 
víz, tele sziklával mint pl. a Gellért
hegyi partszakasz, de a hídroncs, az 
elsüllyedt hajó, uszály, sőt még a 
repülőgép roncs sem ritka errefelé.

A parton száradóra akasztott 
sleppzsák nagy dobókálóra emlékez
tet; léhése két fő részre oszlik. 
Egyik az 56 szem mélységű úgyneve
zett csücsök rész, melynek végére 
van kötve a húzókötél. A másik a 
csücsökrészhez szervesen, szaporító 
kötéssel kapcsolódó zsákrész, mely 
28 szem mélységű. A szemek nagysá
ga dszerint, hogy kinek melyik méret 
hozott sikert a halászatnál 38—42 
mm. A csücsök és a zsák találkozásá
nál 84 db, 60 cm hosszú inslég — 
„ spékli” — van felkötve. Ezek tart
ják körbe a 27 méter kerületű leól

mozott alínt. Az általánosan ismert 
dobóháló központi kötelének helyén 
a sleppzsáknál a vontató vagy húzó
kötelet találjuk; az ólmoskötelet 
összerántó inslégek helyett viszont a 
léhéshez és az alínhoz kötött 60 cm 
hosszú ún. spéklik vagy felkötő ín- 
slégek vannak. A sleppzsák működés 
közben egy olyan részlegesen össze

húzott dobóhálóhoz hasonlít, amely 
oldalával fekszik a vízfenéken és az 
ólmoskötés alkotta nyílás néz a hala
dás iránya felé. A keretkötél (ólmos- 
kötél) körül a léhés visszatüremkedik 
és a zsákrészt alkotja. Az alint 421 
db kerekre öntött ólom súlyozza, 
melyből a 84 spékli felkötésnek he
lyet adó szemen kívül minden sza
bad szemre jut egy golyó. A felól
mozott sleppzsák súlya 18—25 kg. A 
felszerelt sleppzsák léhésének teljes

mélysége 42 mm-es szembőséget fi
gyelembe véve 352,8 cm. Ebből vissza 
van kötve a 60 cm-es spéklivel, fel
kötő insléggel 57,6 cm léhés. A csü
csök kezdetére kötött kötél a háló 
kihúzását teszi lehetővé a rina, a 
tanya végén. Az alinra két, a csónak 
hosszának megfelelő távolságra (ál
talában 6 m) oldalkötél van felverve. 
Ez a két oldalkötél a sleppzsákot ha
lászat közben megfelelően kifeszítve 
tartja. A halászat alkalmával a kihú
zókötél és az oldalkötelek feszesek. 
A halász csónakja halászat közben a 
víz folyására merőlegesen áll és 
azzal együtt halad. Az oldalkötelek 
húzásával, eresztésével a gyakorlott 
sleppzsákos halász imponáló ügyes
séggel éri el azt, hogy a csónak a víz 
folyására merőlegesen maradjon. Az 
oldalkötelek a csónak far és az orr
tőkéjében levő mélységbe futnak be,

A sleppzsák alinjának 6 m-es sza
kasza a halászat közben a meder fe
lett 1—1,5 m-re van, a 21 m hosszú 
szabad alinból 19—18 m a medert 
kaparja.

A sleppzsákot egy, esetleg két ha
lász kezeli. A csónakba szedett há
lót a tanya előtt kidobják. Ha egye
dül dolgozik, először a háló egyik ol
dalát, majd gyorsan utána a csónak 
másik végében levő hálórészt dobja 
lendületesen a vízbe. Ezután kerül 
sor ugyancsak lehetőleg gyorsan az 
oldalkötelek beállítására. Ez a halá
szat sikere szempontjából döntő.

A gyorsfolyású, akadókkal teli víz 
hala a márna, melynek — nyugodtan 
mondhatjuk — kitűnő fogóeszköze a 
sleppzsák. Az a halász, aki a slepp
zsák szembőségét 38 mm-re köti, 
több márnát fog ugyan mint az, aki 
42 mm-es szembőségű hálót használ, 
de az előbbi fogásában több a kicsi, 
méreten aluli márna, míg a utóbb 
háló jóvá] fogósabb a nagy márnára. 
A Kék Duna HTSZ, sleppzsákos ha
lászai az elsők között voltak mindig 
a termelésben. Ez azt bizonyítja, hogy 
a jellegzetes pesti halászszerszámnak 
még mindig vannak mesterei a Ko
paszi gát tanyán.

A „Kék Duna” HTSZ sleppzsákosai 
szívesen látják a más vizeken dol
gozó, különösen a fenékakadókkal 
küszködő halásztársaikat a sleppzsá
kos halászat tapasztalatainak átadá
sára.

Kováts Iván

ÖT ÁLLAM alakított közös bizott
ságért a Rajna szennyezettségének 
meggátlására, a folyam vizének el
lenőrzésére. A bizottságban — írja az 
AFZ — svájci, nyugatnémet, francia, 
luxemburgi és németalföldi szakér
tők működnek, felhatalmazásuk kor
mányaik részéről olyan széleskörű, r 
hogy a hatalmas folyam rövid idő 
múlva Európa egyik legkevésbé 
szennyezett vize lesz.



A belterjes haltenyésztés megfe
lelő, korszerű tel éltetést követel. Ez 
kisebb tógazdaságokban nem kifize
tődő, mivel a teleltetőmedencék épí
tési és üzemelési költsége ott vi
szonylag jóval magasabb. Így a ki
sebb halastavakat csak piaci halhús
termelésre érdemes berendezni. (Ko
rábbi rendelkezések értelmében csak 
50 kh felett kell teljes üzemű tógaz
dálkodásra törekedni.)

A halak téli „raktározása” történ
het kisebb földmedencékben (telel- 
tetőkben) vagy különösen ivadék ré
szére kisebb (8—10 kh-as) átteleltető 
tavakban. Ezekben a teljes befagyás 
elkerülése végett szellőztető beren
dezéseket alkalmazunk, szélkerék
meghajtással.

Halgazdaságainkban csupán ezek
nél a kis földmedencéknél nemcsak 
lehet, de kell is leásást alkalmazni. 
A  talaj felső szerves rétegét ui. el 
keli távolítani, nehogy rothadási fo
lyamat lépjen fel, ami oxigénelvo
nást okoz. De műszaki szempontból 
is kívánatos ez a kiképzés, egyrészt 
a földmunka-kiegyenlítődés, tehát a 
költséges hossz-szállítások elkerülése 
végett, másrészt gravitációs víztáp
lálás céljából is. A leásás, ill. a bê - 
vágás gazdaságos mélysége 0.8— 
0,9 m. A bevágás és a töltés között 
— hálóhúzás céljából — minden ol
dalon 1 m széles padkát kell hagyni. 
Újabban egyes tel éltetőknél széle
sebb padkát is ajánlanak, ebben az 
esetben ívatásra és ivadék-előneve
lésre is igénybe vehetjük a telelte- 
tőket. Halágy itt nem szükséges, de 
"20—30 cm fenékesést kell biztosítani 
a medencékben. A töltéseket 
0,5 m-es biztonsággal, 2 m széles ko
ronával és mindkét oldalon 1 :1,5 
hajlású rézsűkkel építjük.

Hullámvédelemre sincs szükség 
ezekben a kis földmedencékben, de 
külföldön (pl. Csehszlovákiában) 
gyakran kőburkolatot is alkalmaz
nak és a kiürítő zsilipek mellett szé
les betonlépcsőket is építenek.

A medencék vízmélysége 1,8 
(min. 1,5) m. Igen fontos követel
mény az állandó vízcsere, amit’ úgy 
biztosíthatunk, ha a tápzsilippél 
szemközt (esetleg átlós irányban) 
építjük be a kiürítő barátzsilipet. A 
medencék alapterülete 300—1000 
tkivételesen 2000) m2; teleltetői fe
lületként mindig a medencék fenék- 
területét kell érteni. Kiürítő mű
tárgyként feltétlenül barátzsilipet 

alkalmazzunk, mivel itt rendszerint 
az alsó, oxigénszegény (kiélt) víz- 
réteget kell cserélni. A lecsapoló 
zsilip csővezetékének min. mérete 
0  0,40 m, ez még nagy medence 
esetén is félnapos lecsapolást biz
tosít.

A teleltetők tápcsatornája ne le
gyen túl hosszú. A hófúvások és a 
fagy okozta fenntartások miatt és a 
■csatorna vízmélysége alatt legalább 
30 cm mélyen vegyük ki a vizet, ne
hogy úszadék jusson a teleltetőkbe, 
ele a várható jégréteg miatt is fon

tos ez. A tápvíz 10—20 cm-es bu
kással, ejtett vízsugárban kerüljön 
a medencébe. Lehet nyomás alatti 
víztáplálás is, de ez biológiai és el
lenőrzési okokból nem kívánatos. 
Gravitációs és tökéletes lecsapolást 
kell biztosítani a teleltetőkben, mi
vel szivattyús lecsapolás esetén nem 
várható a teleltetők nyári szárazon- 
tartása.

A tárolási kapacitás: áruhalnál 
10—12 kg/m2, ivadékból pedig 3—5 
kg-ot helyezhetünk el msenként, de 
légszívós (injektoros) víztáplálás 
esetén a fenti tárolási érték 2 -3 -  
szorosával is számolhatunk. Célszerű 
az elkülönítés érdekében is minél 
nagyobb tárolási lehetőséget biztosí
tani, de túlzásba ne essünk, mert 
igen drága létesítmények ezek a 
medencék.

A teleltetők vízellátása során a

AZ „EXPORTLAND NORWE
GEN” c. folyóirat 1963/2-es száma 
eddig teljesen ismeretlen módszert, 
a Föyn-féle eljárást ismerteti, mely 
a szennyvíz elektrolizálásával végzi 
el annak derítését. A sűrűn lakott 
városok szennyvizében igen tekinté
lyes a foszfát és a nitrogén mennyi- 
sége, ha ez álló, vagy csak csekély 
folyású vízbe jut, trágyahatása ér
vényesül, vízvirágzás lép fel, a víz 
felületét elborító algatömeg árnyé
koló hatása következtében csökken 
a fotoszintézis, oxigénhiány lép fel, 
ami nemcsak a halak és táplálék- 
szervezeteik életét veszélyezteti, de 
a víz öntisztulását is akadályozza. A 
foszfátok eltávolítása vegyi módsze
rekkel lehetséges ugyan, de az eljá
rás' költséges. A Föyn módszer elekt
rolízis segítségével fele annyi idő

betárolt hal minden 1 tonnája után 
1 1/s. folyamatos vízsagarat kell szá
mításba venni. Ez függ a víz hőfo
kától és oxigéntelítettségétől, to
vábbá a külső hőmérséklettől is, így 
népgazdasági megtakarítás érhető el, 
ha a fenti körülmények szerint sza
bályozzuk a vízadagolást. Állandó 
vízsugárban tehát kevés, de oxigén
dús vizet kell szolgáltatni a telelte
tőkbe, ezt, mint már említettük, fo
kozhatjuk levegőztető berendezések
kel, terelőlapokkal, vagy energiatö
rést is biztosító ráhevederezett ko
sárral. A tápzsilip lehet faduda, fém 
vagy eternitcső, önhordó vb.-cső, 
vagy a kijegelések érdekében rész
ben nyitott betoovályú, megfelelő 
alátámasztással. (Kísérletképpen ná
lunk, Bánhalmán alkalmaztunk lég
szívó zsilipet.)

Az átteOeltetést 5 hónapra (XI. 
15—IV. 15-ig) számítjuk, és a tógaz
daság teljes halhozamának a felét 
vesszük számításba a teleltetőme- 
dencék méretezésénél.

alatt deríti a vizet, a foszfátokat az 
áram hatására képződő pezsgés cl 
víz felszínére emeli, ahonnan a le- 
pedék mechanikus módszerekkel 
könnyen távolítható el és mint dús 
foszfáttartalmú anyag a mezőgazda
ságban trágyaként hasznosítható. 
Oslóban öt éve működik egy ilyen 
derítő, mely beváltotta a hozzá fű
ződő reményeket. Előnye az eljárás
nak még az, hogy az elektrolízis so
rán kis mennyiségű klór is képző
dik, p.z elöli a szennyvízben levő 
baktériumokat, mennyisége azonban 
olyan csekély, hogy a halasvizekben 
károsító hatása nincsen a bebocsá
táskor jelentkező nagyfokú hígítás 
következtében. Az elektrolitikus cel
lák feszültsége mindpssze 5 Volt, 
ami a módszert teljesen veszélyte
lenné teszi.

Dr. Fóris Gyula

103



MÉRGEZÉS

I

I

A „Rotenon” -nal kezelt természetes tavakban minden hal elpusztul. 
(A képen pontyok, törpe harcsák és naphalak hullái)

term észetes vizeinken a hal- 
gazdálkodás célja olyan hal

állomány létrehozása és fenntar
tása, amely a halászati jogok hasz
nosítójának kielégítő hozamot ad. 
Kevés olyan állomány összetétel 
van, amely eléggé intenzíven ke
zelhető ahhoz, hogy' állandóan 
csúcsszinten mozgó eredményt ad
jon.

A legtöbb természetes víz vagy 
víztároló halösszetétele kedvezőt
len. A vizek kedvezőtlen halállo
mányának megjavítására két mód
szer van: az egyik a vízben levő 
valamennyi halfaj teljes megsem
misítése és új telepítésből a né- 
pesítés célszerű beállítása. A má
sik módszer a populáció megvál
toztatásából áll, amelyet közvetle
nül vagy közvetetten érhetünk el.

Az állományösszetétel megálla
pítása az alkalmazandó módszer

eldöntése előtt mintavételekkel 
történhet.

A halász nem lát a víz alá, hogy 
azonosíthassa és megszámlálhassa 
a benne levő halakat. Következés
képpen ha meg akarja határozni a 
jelenlevő fajokat és azok darabszá
mát, élve kell megfogni őket, vagy 
a megfogás érdekében el kell pusz
títania az állományt. A mintavételt 
rendszeresen kell végrehajtani és
pedig nemcsak a fajok sűrűségé
nek, hanem növekedésük és kondí
ciójuk megállapítása céljából is. A 
különféle mintavételi módszerrel 
kifogott halakat egyedenként meg 
kell mérni, és pikkelymintákat kell 
venni róluk. A nyert adatokból a 
satnyulás vagy esetleg rendkívül 
gyors növekedés jeleit meg lehet 
állapítani. Ha a szerzett informá
ciókat évekre visszamenően össze
vetjük, tévedhetetlen következte

téseket szűrhetünk le, amelyek bi
zonyos gazdálkodási eljárások 
szükségességére utalnak.

A mintavételi módszerek a ter
mészetesvízi halászat során adot
tak. Azokat a halász felszereléseket 
kell alkalmazni, amelyek a rendes 
kitermelés eszközei. Tulajdonkép
pen a rendszeres mintavételen, il
letőleg a minták értékelésén van a 
hangsúly. Az üzemtervek kiindu
lási alapjai ma még legtöbbnyire 
csak az előző év statisztikai adatai. 
A jövőben azonban éppen az 
üzemtervek helyes elkészítése vé
gett a rendszeres mintavétel, ille
tőleg minta folyamatos értékelése 
elengedhetetlennek látszik.

A begyűjtött adatok alapján a 
gazdálkodás megjavítására külön
féle módszerek vannak. Ezeknek 
részletes taglalására e rövid cikk 
szabta terjedelem miatt nem tér
hetek ki. Foglalkozni kívánok 
azonban a hazánkban ma még 
nem, de külföldön igen nagy mér
tékben tért hódító módszerrel, a 
vizek lemérgezésével. Ezt a mód
szert különösen a kisebb-nagyobb 
természetes tavak megfelelő hal
állományának kialakítása céljából 
alkalmazzák.

A lemérgezés lehet helyi mérge
zés, amikor a kérdéses víznek csak 
bizonyos szakaszát mérgezzük le.

A mérgezés célja lehet azonban 
a halpopuláció teljes eltávolítása 
is. A halállomány teljes eltávolítá
sára rendszerint akkor van szük
ség, ha a vizek halászati szem
pontból értéktelen halfajokkal tê - 
lítődnek. Ezek a halfajok kiszorít
ják az értékesebb haszonhalakat a 
a táplálék kihasználásából.

A halpopuláció teljes eltávolítá
sa történhetik a víz teljes leeresz
tésével és a terület szárításával. Ez 
a mesterséges tógazdaságokban 
nem probléma. A természetes vi
zekben azonban többnyire meg
oldhatatlan, mert még a leszivaty- 
tyúzható holtágakból sem távozik 
el teljesen a víz, utánfolyás van, és 
a visszamaradó tócsákban rekedt 
hal feltöltődés után tovább él és 
szaporodik. Ha a lecsapolás mégis 
megoldható, a visszamaradó vízte
rületeket klórmésszel, ammónium- 
kloriddal szokás lemérgezni. Min
denképpen olyan anyagot kellA  halak mérgezését rács-mintázat szerint kell végezni. A  haladás irányát a rajz jól

szemlélteti
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A „Rotenon”  alkalmazásakor arra is van lehetőség, hogy a tavakat vászonkerítéssel
válasszák el egymástól

HALÁSZATI GAZDÁLKODÁS 
SZOLGÁLATÁBAN

használni, amely rendkívül hatá
sos, de gyorsan hatását veszti.

A természetes vizek (tavak, holt
ágak) többnyire nem csapolhatok 
le, a jelenlevő halállomány eltávo
lítása azonban szükséges. Ebben az 
esetben mérgezést célszerű alkal
mazni. A mérgezéssel azonban 
minden esetben az Országos Halá
szati Felügyelőségtől kell enge
délyt szerezni.

Hazai vizeinkben a gazdálkodás 
megjavítása érdekében eddig nem 
alkalmaztak halmérget. A külföldi 
irodalom tanúsága szerint azonban 
a halmérgezés igen eredményes 
módszer.. A legkitűnőbb szemek a 
Derris nevű növény gyökeréből 
nyert „Rotenon”-t tartják. A „R o
tenon” rovarölő tulajdonságai köz
ismertek. Alkalmazása azonban a 
kontakt idegmérgek elterjedése óta 
csökkent a növényvédelemben.

A „Rotenon” tartalmú növények 
a halfogásban különösen a trópusi 
és szubtrópusi vidékeken általáno
san ismertek. Halgazdálkodás cél
jára azonban elsőízben csak 1934- 
ben használták az Egyesült Álla
mokban, ezüstkárászok kiirtására. 
A kísérletek során csakhamar 
megállapították, hogy a 0,5 m illio- 
modrésznyi derrispor 5% -os Rote
non tartalommal valamennyi hal
fajra nézve halálos. A biológusok 
hamarosan azt is felfedezték, hogy 
a „Rotenon” lassan hatol le a ter- 
málisan rétegződő vizek mélysége
ibe. Ilyen módon a vizek felső me
legebb rétegeiben hevő halakat 
könnyebben lehet kiirtani, mint a 
hidegebb alsóbb rétegben lakókat. 
Az Egyesült Államokban általá
ban szabvány dózist alkalmaznak. 
Ez a dózis egy méternyi vízmély
ségenként és holdanként 6 kg 5% - 
os Rotenon tartalmú anyag. Ez a 
mennyiség a vízterület valamennyi 
halát kipusztítja. A szer kiszórá
sára kézipermetezők alkalmasak. 
Mindenesetre igen gondosan kell 
eljárni, hogy a halméreg egyenle
tes módon oszoljék meg a víz fel
színtől a fenékig. Ezt úgy érhet
jük el a legjobban, ha a kiszórás 
során rács mintázatot követünk, 
amely a tó felszínét felosztja ke
resztben és hosszában párhuzamos 
vonalakra.

A halak teljes kiirtását célzó

kezelést nyáron kell végrehajtani, 
20 C° feletti víz hőmérséklet mel
lett. A Rotenon hatásossága ugyan
is a hideg vízben csökken. Ha 
lehetőség nyílik a víz szintjének 
csökkentésére ez jelentős megtaka
rítással járhat a vegyszer mennyi
ségi alkalmazásánál. A víz a kezê - 
lés után a hőmérséklettől függően 
bizonyos ideig mérgező marad. 
21—26 C° mellett ez az idő igen 
rövid és a kezelés utáni 4—5 nap
pal az új halfajok betelepítése már 
megtörténhet. A télen kezelt víz 
sokkal hosszabb ideig, 30 napig is 
mérgező.

Külföldön nemrégiben kutatá
sok indultak olyan szelektív mér
gek után is, amelyek bizonyos hal
fajokat megölnek, másokat azon
ban nem. Konkrét eredmények 
még nincsenek.

A DDT tartalmú szerek is mér
gező hatásúak a halakra. Rendel
kezünk hazai tapasztalatokkal is,

ugyanis a földeken a növényzet 
védelmére sokszor olyan dózisokat 
alkalmaznak, amelyek egy része 
nagyobb esőzések után a közelben 
levő halastavakba folyik. 100%os 
elhullást is előidézhetnek. E ta
pasztalatok kézenfekvővé tették, 
hogy DDT-vel mérgezzenek hala
kat.

A tógazdák külföldön azonban 
haboznak alkalmazni a DDT tar
talmú szereket, annál is inkább, 
mert nem lehet előre megjósolni, 
hogy mennyi időre van szükség a 
kezelés után ahhoz, hogy a tavakat 
újból lehessen népesíteni. Ugyan
akkor a DDT hatóanyaga koncent
rálódhat a fenéken, vagy akár a 
halak májában is, későbbi elhullá
sukat okozva. Minthogy a DDT 
tartalmú szerek nemcsak a halak
ra hatnak, hanem kipusztítják a 
tó élővilágát is, ezért a tavak ter
melőképességének csökkenését is 
okozzák.
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Az általános költségekről
Az állami gazdaságok kezelésében 

levő halastavak haltermelési tervü
ket minden évben teljesítik, mennyi
ségileg több halat termelnek, némi 
fejlődés mutatkozik a gépesítés te
rén is, ennek ellenére évről évre az 
1 kg hal önköltsége az általános 
költséggel aránytalanul emelkedik.

Volt olyan év is, amikor meghaladta 
a 18 Ft összeget. Az értékesítési át
lagár 13—15 Ft között mozog. Nem 
csoda, ha a tógazdaság veszteséggel 
zárja az évét.

Szeptember hó 26—27-én, Szege
den az állami gazdaságok halászati 
felügyelőinek értekezletén a felszó

lalók egyhangúlag kifogásolták ce 
gazdaságok általános költségeinek a 
0,8 kulcsszám szerinti elosztását y 
mert ezen keresztül olyan terhet 
kapnak a halastavak, melyeket már 
a hal sem bír el. A gazdaság éves 
mérlegének elbírálásánál a tógazda
ság szakvezetője szégyenkezve áll a 
bírálói előtt, mert az általa irányí
tott halgazdaság nem hozta meg űr 
kívánt nyereséget, esetleg vesztesé
gessé vált, próbálja igazolni a vesz
teség okát, melyet rendszerint nem  
fogadnak el.

Az általános költség összehasonlítása az egyik állami gazdaság állattenyésztési ágazata között

Ágazat Anyag
M/Ft

Munka
bér

M/Ft
i__.

Segéd-
üzemág
M/Ft

Érték-
csökke

nés
M/Ft

Általá
nos

költség
M/Ft

Főtér- 
mék 

értéke 
M/Ft

Az általán
1 Ft 

anyagra

os költség 
1 Ft 

munka
bérre

lebontása, 
1 Ft 

főter- 
mékre

í ~ « 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10

Tehenészet ........................... 3947 1320 - _ 512 996 5963 0,252 0,75 0,16
Itatásos borjúnevelós........ 986 165 — — 29 1546 0,029 0,17 0,018
Növendékmarha nevelés . . 2896 653 . — 519 3739 0,179 0,79 0,14
Marhahizlalás...................... 212 23 — — 44 183 0,207 1,91 0,23
Sertéstenyésztés.................. 1965 354 — ■ — • 111 2133 0,055 0,31 0,05
Süldőnevelés......................... 1283 147 — — 79 1790 0,061 0,53 0,05
Sertéshizlalás ....................... 4058 325 — 864 4786 0,212 3,68 0,18
Juhászat ............................. 3276 895 -— 711 1139 5738 0,317 1,27 0,19
Tyúktenyésztés .................. 698 108 132 10 840 0,014 0,09 0,0119>
Egyéb baromfi .................. 139 24 28 2 254 0,014 0,08 0,007
Növendék baromfi tartás 1248 134 — — 10 1523 0,008 0,07 0,006
Keltetés ............................... 498 57 — 52 821 0,104 0,91 0,006
Halászat ............................. 1622 212 194 48 483 1934 0,297 2,28 0,24

Nem kívánunk erről sokat írni, 
inkább átadjuk a szót a számoknak, 
ezeken keresztül tisztán látjuk a 
való helyzetet.

A táblázaton 13 ágazatot hasonlí
tottunk össze. Az 1. rovat az ágazat 
megnevezése. 2—6. rovatokban az 
egyes ágazatok költségeit látjuk, a 
7. rovaton a főtermékre eső általá
nos költséget.

A 8. és 9. rovaton második, a 10-en 
pedig az első helyet a haltenyésztés 
foglalja el. A halnál az anyagkölt
ség magában foglalja a kihelyezett 
tenyészhalat és takarmányt. Az 
anyagköltség a valóságban lényege
sen kevesebb, mert a halakkal leg
nagyobb részben csökkent értékű 
abrakot etettünk, melynek az ára is 
lényegesen olcsóbb. így az anyagra 
eső általános költség kulcsszáma lé
nyegesen magasabb.

Az általános költséget nem a tó
tükörre, hanem a bruttó területre 
vetik ki, így az a sziget is megkapja 
az általános költséget, amelyen a 
birka legel a tó területén. A gyakor
lat szerint a tótükör és a bruttó te
rület között 5—15% eltérés mutat
kozik, ennek megfelelően a tótükör
re eső általános költség is emelke
dik.

Hasonlítsuk össze az 1 Ft főter
mékre eső általános költséget, a 13 
ágazatnál a legkirívóbb igazságta
lan elosztást a növendék-baromfinál 
találjuk 1523(M/Ft főtermékre 10 
M/Ft, a halászatnál 1934. M/Ft főter
mékre 483 M/Ft általános költséget 
számolnak. A halászatnak 36,5-szer 
nagyobb a terhelése.

Nem mehetünk el szó nélkül az 
értékcsökkenés rovata mellett sem. 
Az állattenyésztési ágazatnál — ki
véve a halat — %a tenyészállat selej
tezésből eredő költségek szerepel
nek, a halászatnál a halastó érték- 
csökkenése. A melegvérű állatok 
sok millió forint értékű épületben 
élnek, ezeknek értékcsökkenése az 
általános költségen belül nyer el
számolást, ezen keresztül egy részét 
a halászat viseli a 0,8 szorzószám jó
voltából. A halászat rendelkezik a 
legkevesebb épülettel.

Az állami gazdaságok kezelésében 
levő tógazdaságok túlzott terhelését 
még az alábbi ténnyel kívánom 
megvilágítani. Az egyik halgazdaság 
1962. évben 578 kh területen üze- 
meltt kát. holdanként 877 Ft általá
nos költséget, összesen 507 M/Ft-ot

terheltek rá. 1963. évben korszerűsí
tés miatt 173 kh tóterületet kikap
csoltunk, a megmaradt 405 kh terü
let 1192 Ft/kh, összesen 483 M/Ft 
összegű, általános költséggel volt 
kénytelen gazdálkodni, annak elle
nére, hogy a tavakon beruházást 
nem eszközöltünk, a dolgozók lét
száma csökkent, az általános költ
ség kát. holdanként 215 Ft összeggel 
emelkedett.

A kimutatásból megállapítható y 
hogy a jelenleg érvényben levő 0,K 
szorzószám elavult, ennek további 
alkalmazása a haltenyésztés megbé
nításához vezet, ennek felülvizsgá
lata és a valóságot megközelítő„ 
újabb kulcsszám megállapítása a 
haltenyésztés további fejlődése ér
dekében igen sürgős.

Holló István és Ribiánszky László

A LONDONBAN MEGJELENŐ 
Fish in Nutrition-ban W. H. Gra
ham foglakozik a tengerrel, mint fe- 
hérjeforrással. Ellentétben azokkal a 
becslésekkel, melyek szerint az 
Óceánok élővilága kimeríthetetlen 
forrása a proteineknek úgy véli, 
hogy a készlet valójában korláto
zott, a halak ugyanis a tengereknek 

csak bizonyos te
rületeid találnak 
elegendő táplálé
kot, főleg az észa
ki félteke parti 
szakaszain, a nyílt 

vizeken aránylag kevés a hal, leg
alább is a felszíni, a halászat szá
mára hozzáférhető vizekben. Gra

ham a fogási statisztikák tanulmá
nyozása és a felderített halas-terü
letek felmérésével úgy véli, hogy a 
világtengerek halprodukciója évi 115 
millió tonna kifogása esetén pótolja 
törzsállománya mennyiségét, ami fe
jenként közei 40 kg halat biztosít 
Földünk egész lakosságának. Tekinté
lyes mennyiség, de ha mindenki hal
evésre adná magát akkor sem olyan 
mennyiség, mely korlátlannak minő
síthető. Hát még 2000-ben, amikor 
létszámunk megduplázódik. Persze 
nem kell félni, mert a halakon kí
vül van még egyéb fehérjeforrás is 
a tengerben, a kagylók és lágytes- 
tűek, melyekből sokkal több él a 
tengerekben, mint a halakból.

íee



jói fejlődnek a nagylángi pontyok 
a győri Előre htsz nagybajcsi tavaiban

Az 1962—63. évi rendkívül kemény 
és hosszantartó tél, valamint az 1963. 
évi tavaszi árvíz hatalmas károkat 
okozott tógazdaságaink telelő ponty- 
állományában. Az őszi lehalászat ide
jén végzett felmérések még azt mu
tatták, hogy bőven áll rendelkezésre 
2. nyaras tenyészponty, és így kerül 

félintenzíven hasznosított zárt jel
legű természetes vizekbe is.

Tavaszra azonban gyökeresen meg
változott a helyzet. Országos viszony
latban súlyos ivadékhiány jelentke
zett. Az Állami Gazdaságok Főigaz
gatósága, valamint a Halgazdasági 
Tröszt részéről a felügyeletük alá 
tartozó gazdaságok felé szigorú — a 
tenyészanyag eladásának letiltására 
vonatkozó — intézkedések láttak 
napvilágot. Már-már úgy látszott, 
hogy a halászati szövetkezetek fél
intenzíven használt halasvizeinek je
lentős része az 1963-as évben üresen 
marad, amikor az Országos Halászati 
Felügyelőség vezetője megoldást ta
lált és a problémát felszámolta.

Mivel a kihelyezett állomány egy 
része elérte az ivarérett kort, már 
júniusban nagy tömegű vadívásból 
származó ivadék volt észlelhető. A 
július végi és augusztus eleji kániku
la következtében a tavakon kisebb 
oxigénhiány okozta halpusztulás is 
történt, mivel a nyári kritikus idő
szakra vonatkozóan a friss víz beve
zetési lehetőség ez idáig nincs bizto
sítva.

A vadívásból származó jelentős 
mennyiségű ivadék és a nyári oxi
génhiány okozta halpusztulás veszé
lye miatt, a tenyészidő kellős köze
pén el kellett rendelni a részleges 
lehalászást, vagyis az állomány nagy
mértékű ritkítását.

ö t  alkalommal volt halászat a ta
vakon, mégpedig július 24-én és 31- 
én, valamint augusztus 14-én, 18-án 
és 23-án. Egy-egy halászat alkalmá
val 7—8 q, összesen 36 q halat fogtak 
vissza. A kifogott halak átlagsúlya 
1,2 kg volt, míg az ivadék átlagsúlya 
2 dg.

Ha figyelembe vesszük a két és 
félhónapos tenyészidőt, az időközben 
lezajlott ívást, a rendkívüli túlnépe- 
sítést és a csökkentett adaggal való 
takarmányozást, akkor az 50 dg-oá 
egyedi súlygyarapodást igen szép 
eredményként kell elkönyvelnünk.

Annak ellenére, hogy július végén 
és augusztus elején közel 2 q hal el
pusztult, 36 q-t pedig már vissza
fogtak, a tavak novemberre tervezett 
teljes lehalászásával még további 
10—15 q piaci ponty kifogására szá
mít a htsz, nem beszélve a váratla
nul nyert, de igen hasznosan felhasz
nálható jelentős mennyiségid 3—4 dg 
átlagsúlyú egynyaras ivadékról.

A jelek szerint jó eredmény vár
ható a htsz egyéb tavaiba és holt
ágaiba népesített Fejér megyei hal
állománytól is.

Az elmondottak alapján megálla
píthatjuk, hogy az idei év során ter
mészetes vizeink népesítésekor alkal
mazott szükségmegoldás igen hasznos 
volt, és nagyban hozzájárult a hisz
ek halhústermelésének növeléséhez. 
A htsz-ek a jövő évben is várják az 
OHF vezetőjének segítségét.

Gyeginszky Béla
Az OHF a Fejórmegyei Halgazda

ságban visszatartott nagy mennyisé
gű, 3 éves, III—IV. osztályú piaci 
pontyból biztosította a halászati ter
melőszövetkezetek részére is a népe
sítendő halanyagot. A htsz-ek — bár 
örömmel fogadták a segítséget —, bi
zonyos fentartással viseltettek a ma
gas átlagsúlyú állománnyal szemben. 
A kedvező árviszonyok (13,50 Ft/kg) 
azonban vitathatatlanná tették a né- 
pesítés gazdaságosságát.

A győri „Előre” htsz mentett oldali 
holtágaiba és tavaiba is jelentős 
mennyiségű, összesen mintegy 73 q, 
a Fejérmegyei Halgazdaságból szár
mazó hal került. Ebből a legnagyobb 
tétel, 31 q, a Nagybaj cs község bel
területén fekvő két, 8 kh összterület 
tű tóba került. Augusztus 23-án a 
tavak lehalászata, illetve — mivel 
természetes vízről van szó — a hal
állomány visszafogása zömmel lezaj
lott, melynek eredményéről az aláb
biakban számolok be:

A Fejérmegyei Halgazdaság nagy
lángi tavait a tavaszi árvíz miatt ké
sőn halászta le, így csak elég későn, 
azaz május 7-én és 8-án történt meg 
a kihelyezés. Figyelembe véve a ki
helyezett 31 q 70 dkg átlagsúlyú ál
lományt és a 8 kh összterületet, meg
állapíthatjuk, hogy természetesvízi 
viszonylatban nagyarányú népesítés 
történt. Ezt indokolté tette a tavak 
egyébként jó tápláléktermelő képes
sége (egész éven át kacsák, libák jár
ják a vizet), a halállomány 95%-os 
visszafoghatósága, valamint az, hogy 
takarmányozás is tervben volt.

A takarmányozást május 22-én 
kezdte meg a halászati szövetkezet, 
|s augusztus 23-ig feletetett 25 q de
fektes kukoricát (a 30,— Ft/q) főzött 
kagylóbéllel keverve. A napi adag 
25 30 kg kukoricadara és 10—15 kg 
kagylóbél keveréke volt.

•+~
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of Science a halak szaglóképességé
ről szerzett adatokat ismertetve meg
állapítja, hogy egyes fajoknak fejlet
tebb a szaglása, azaz zamatok iránti 
érzékenysége, mint a legjobb vadász
vagy nyomozó kutyának, tonhal hú
sából készült kivonat többmilliószo-

tízmilliószoros (!) hígításban is me
nekülésre készteti a legmohóbb ször
nyet is, igen alkalmas tehát ama, 
hogy a mentőcsónak mellé cseppent
ve megvédje a bennülő hajótörötte
ket a támadástól.

ros hígításban is odavonzza a cápá
kat, ha azonban a halak orrlikait el

dugaszolták, nem 
reagáltak. Még na
gyobb hígításban 
is erősen hat a cá
pákra az a riasztó 
zamatanyag, mely 

a hatalmas rablók hámsejtjeiben 
képződik és arra szolgál, hogy figyel
meztesse a halakat a veszélyre. Az 
ezekből a sejtekből készített kivonat

EGY MILLIÓ TONNÁRA emelke_ 
dett a világ tonhalfogása 1962-ben, 
az 1953-as zsákmánynak több mint 
négyszeresére. Ez a számadat a „ha
misítatlan” tonhaliia vonatkozik — 
fűzi hozzá a Western Fisheries c. fo
lyóirat — nem szerepel benne az a 
töméntelen!, kevésbé értékes tőkehal, 
melyet egyes országokban tonhal cí
mén árusítanak és tévesztik meg 
ezen a módon a vásárlókat.

Az óriásvarsák a jövő halászeszközei
(K ővári felv.)



A. O. ALEKIN szovjet tudós neve
zetes munkája „A vízkémia alapjai” 
német nyelven is megjelent és ezzel 
hozzáférhetőbbé válik. A mű orosz 
nyelven 1953-ban jelent meg Lenin- 
grádban és a témakör egyik legjelen

tősebb munkája
ként ismeretes. A 
vízkémia összes

\j!_ 7^/ kérdéseit tárgyal-
va részletesen fog
lalkozik a vizek 

széntrágyázásának problémáival és 
az azzal elért eredményekkel, de tag
lalja a nyomelemek és biogén anya
gok hatását is.

*

A  DEUTSCHE FISCHEREI ZTG. 
1963. júliusi számában a lengyel Zár- 
necki ismerteti az ezüstnitrát ceruzá
val jelölt pontyokkal kapcsolatos kí
sérleteit. Véleménye szerint ez a 
módszer felülmúl minden eddig al
kalmazottat, feltéve, hogy megfelelő 
módon végzik. A  jelölés akkor bizo
nyul tartósnak és másfél esztendő 
után is félreértés nélkül „olvasható
nak”, ha a hal bő
réről a jelölés he
lyén előbb szike 
fonákjával eltávo
lítják a nyálkát, az 
így megtisztított 
bőrt éteres vattával lemossák, majd 
megnedvesítve úgy végzik el az 
ezüstnitrát-rudacskával a jelölést, 
hogy a bőr minden mechanikai meg
sértését kerülik. A  pikkelyes pon
tyoknál a jelölés nem bizonyult tar
tósnak, annál inkább a csupaszoknál 
és a felső pikkelysorosoknál. A  szá
moknál jobban váltak be a geomet
riai alakzatok. A  kísérleteket foly
tatják, mégpedig a kopoltyúfedelek 
és az úszók jelölésével.

*

DR. K. AN WAND a DFZ idei 7-es 
számában adta közre kísérleteinek 
eredményeit a csuka hipofizálás és 
chorion-gonadotropin injekciózás té
makörében. A kísérletek pozitív 
eredménnyel jártak, a hipofízis ki
vonat, a kereskedelemben „Gona- 
bion” elnevezéssel hozzáférhető ké
szítmény egyaránt kiváltotta a tőle 
várt hatást, a tejüket még erős nyo
másra is visszatartó csukák a befecs
kendezés után 12—24 óra elmúltával 
könnyen lefej hét őkké váltak, a nehe
zen lefej hetők spermamennyisége pe
dig megsokszorozódott. Az eljárás 
azért értékes, mert általában sokkal 
több csukaikra áll rendelkezésre, 
mint a megtermékenyítésre szolgáló 

Lefejt csuka-sper
ma, a két ivarter
méknek bizonyos 
arányban kell len
nie a kelés csak 
ebben az esetben 

megfelelő, reménytelen módszer né
hány csepp spermával kilónyi meny- 
nyis^gű ikrát elkeverni. A tapaszta
latok szerint úgy a hím, mint a nő
ivarú halak hipofízise azonos hatású

nak mutatkozott, a „Gonabion”-ból 
egy ml-nyi mutatkozott elegendőnek, 
ez a mennyiség 500 nemzetközi egy
ség hatóanyagot tartalmaz és az em
bergyógyászatban kiterjedten alkal
mazott. Előnye a hipofízissel szem
ben áz, hogy más hormonokat nem 
tartalmaz és így nem kell attól tar
tani, hogy egyéb, a hipofízisben levő 
ismeretlen hormonok a halak anyag
cserefolyamatát károsan befolyásol
ják. A gyakorlatban a csukák hipofi- 
zálása és chorronikus gonadtróp 
anyagokkal való befecskendezése 
azonban csak abban az esetben aján
lott, ha megfelelő mennyiségű érett 
tejes nem áll rendelkezésre. A hím 
ivarú csukák egy részének az a tulaj
donsága, hogy fejésre csak nehezen 
adja le tejét: örökölhető, leszárma- 
zóik még alkalmatlanabbakká lesz
nek a mesterséges termékenyítésre.

*

A DEUTSCHE FISCHEREI ZTG. 
196317-es számában Günter Merla 
foglalkozik a pontyos-tavak bonitásá- 
nak összehasonlításával a Zooplank
ton mennyiség meghatározása útján. 
Megállapította, hogy azonos gazda
sági intenzitás esetén a tavasszal 
meghatározott táplálékszervezet 
mennyiség nem döntő a várható hal
húshozam szempontjából, annál in
kább az a Zoo
plankton és fenék- 
talaj-szervezetek 

júliustól megálla
pított mennyisége.
Ha az összehason
lított tavakban a gazdasági intenzi
tás nem azonos, úgy a fenéktalaj 
szervezetek az erősebben népesített 
tóban annyira megfogyatkozhatnak 
hogy a tó bonitása ezen a módon meg 
nem állapítható. A lebegő plankton 
mennyisége kisebb mértékben függ
vénye a telepítés intenzitásának, a 
nagyobb hálsűrűség folytán mennyi
sége nem fogyatkozik arányosan. A 
tó bonitásának planktonmeghatáro
zás útján való megállapítása nehézzé 
válik, ha a Zooplankton nem a tó bo
nitásának arányában fejlődik, azaz 
ha a magas halhúshozam különösen 
intenzív fenékfauna fejlődésnek a 
következménye. Ha a pontyos tóban 
sok a táplálékkonkurrens hal, vagy a 
Zooplankton minőségileg nem azonos, 
szintén kérdésessé válik, mennyiben 
döntő a plankton mennyiségének mé
rése útján nyert adat.

*

JAMES W. WARREN a The Prog
ressive Fish Culturist 1963 júliusi 
számában arra a különös összefüg
gésre mutat reá, mely a pisztrángfaj
ta halak vesebetegsége (krónikus 
bakterémiája) és a keltetők tápvizé
nek kémiai összetétele között áll 
fenn. Azt tapasztalták ugyanis, hogy 
ha a tápvíz lágy, tehát kevés oldott 
ásványi sót tartalmaz, a halak igen

könnyen betegszenek meg ebben a 
kórban és a kórlefolyás is kedvezőt
len. Az ellenkezőleg kemény vízben 
tartott halak körében viszont a be

teg aránylag ritka, 
lefolyása könnyű, 
úgyhogy komoly 
problémát csak 
ritkán okoz. A  fel
ismerés nyomán 

felvetődik az ötlet: a pisztrángkelte
tők s nyújtómedencék vizének keze
lése megfelelő magnézium- és kal
ciumsókkal, hogy ezzel keménységü
ket olyan fokra emeljék, ami ked
vező hatással van a betegségre. A  
problémával kapcsolatosan még sok 
a tisztáznivaló, a kísérletek minden
esetre fényt vetnek a lehetőségekre. 
A halak preventív szulfamidozása, 
azaz takarmányukba gyógyszer ke
verése a kór megelőzésére, a víz ké
miai összetételétől függetlenül is 
olyan eredményes módszer, melyet 
elhanyagolni nem szabad.

*

A DER FISCHWIRT 1963/8-as szá
mában „Mn” ismerteti a berlini Me
zőgazdasági Akadémia nemzetközi 
munkaülésén a növényvédőszerek to
xikológiájának tárgykörében elhang
zottakat. A mezőgazdaság gépesítése 
során egyre nagyobb mennyiségek
ben használatosak a gyomirtók és 
kártevő elleni vegyszerek, ezeknek 
azonban erős a mérgező hatásuk, 
nemcsak a vadat és a méheket veszé
lyeztetik, hanem a vizek halpopulá
cióját és zooplanktonját is. Megálla
pították, hogy ezek az anyagok kivé
tel nélkül toxikus hatásúak, mely
nek foka legfeljebb a koncentrációtól 
és hatásuk időtar
tamától függ. Leg- sáfe
erősebben az iva- 
dékot veszélyezte- ~
tik mely a mér- 
gekkkel szembén —-•
csak nagyon kevéssé ellenálló, de 
még igen erős hígításban is elölik a 
dafniákat, az árvaszúnyog álcákat, a 
vízirovarok álcáit, ezzel a halak táp
lálékát gyérítik. A üegmérgezőbbek a 
rovarirtók, különösen az Endrin és a 
Toxaphen, melyet újabban kiterjed
ten használnak egerek irtására. Na
gyon mérgező minden olyan anyag, 
mely higanyt vagy rezet, illetve azok 
sóit tartalmazza. A gyomirtók mé
regtanát vizsgálva a felszólalók rá
mutattak arra, hogy ezek között ha
lakra és haltáplálékszervezetekre 
csak mérsékelten toxikus készítmé
nyek is vannak, feltéve, hogy haszná
latuk előírásosan, a kellő óvintézke
désekkel történik.



_  a bül^älJ.L A a jtá ?  ^

A DER FISCHWIRT idei augusz
tusi számában a pQntyostavakban élő 
Chyronomidák jelentőségéről olvas
hatunk, közismert, hogy ezek az ál
cák a halak egyik főtáplálékát képe
zik. A tanulmány foglalkozik az árva
szúnyog álcákkal kapcsolatos problé
mákkal: milyen hatást gyakorolnak 
a szubmersz vízinövények az álcák 
növekedésére, a tóvíz kémiai összeté
tele és a fenéktalaj minéműsége. 
Megállapítást nyert, hogy a tavak nö
vényzete nem egyformán élőhelye az 
álcáknak, a szélvizek növényzete né

ha tízszer annyi ál
cának nyújtott „ta
nyát”, mint a cent
rális területek. En
nek magyarázata: 
az árvaszúnyog 

előszeretettel a szélvizekben burján
zó Potamogeton natans-ra rakja le 
petéit, minél több a növényzet, annál 
sűrűbben élnek ott az álcák, melyek 
nem lepik el egyenletesen a tó fenék
talaját, hanem egyes vízszakaszokon 
mondhatni közösséget alkotva tömö
rülnek és helyüket csoportosan vál
toztatják. A szuperfoszfáttal végzett 
trágyázás fokozza a növényzet meny- 
nyiségét és ezzel közvetve az árva- 
szunyogálcák tömegét. A pontyok a 
talajban élő álcáknak még sűrű tele
pítés esetén is vagy a felét veszik fel, 
a tó kiszárítása esetén a téli fagy el
pusztítja a megmaradt álcapopulá
ciót, ami komoly veszteséget jelent, 
néha annak egész mennyiségét sem
misíti mén. sokkal kisebb pusztulást 
okoz a kiszárított tófenék égetett- 
meszes kezelése.

TOMASEC ÉS FIJAN kísérleteit 
ismerteti a Ribarstvo Jugoslavije c. 
folyóirat 1963/-es száma, melyet pon- 
tyostavakban végeztek kobaltsó ete
téssel. Szovjet kutatók beszámoltak 
arról, hogy az egy kg takarmányhoz 
kevert 0,08 mg kobalt-só jelentősen 
fokozza a pontyok növekedését, amit 
összehasonlító kísérletek igazoltak, a 
lehalászott kétnyarasok kobaltmen
tes takarmányozásnál átlagosan 456 
g-osak voltak, ugyanakkor a kobal- 

tozott takarmány
nyal etettek súly
átlaga elérte a 530 
g-ot. Háromnyaras 
pontyoknál a súly
különbség 32% 

volt, a takarmányfogyasztás 49%-os 
csökkentése mellett. A  jugoszláv ku
tatók kísérletei során nem tapasztal
ták a kobaltsóknak ezt a hatását. Ki
lenc tóban folytatták kísérleteiket 
szigorú kontrollal, a takarmányba 
1000 kg-onként 4 g kobaltkloridot ke
vertek. A  takarmány kobaltozása 
súlynövekedést nem eredményezett 
és nem befolyásolta a takarmány
együtthatót, a járványos hasvízkór

lefolyására sem gyakorolt hatást. (A 
jugoszláv kísérletek negatív eredmé
nye —  véleményünk szerint —  nem 
cáfolhatja meg a szovjet kísérletek 
kapcsán tapasztaltakat, nem befolyá
solhatja a remélhetőleg nálunk is 
meginduló ilyen irányú kísérleteket).

*

A  HALAK VÉRSAV Ö JÁN AK
proteintartalmából sok olyan kö
rülményre következtethet a kutatás, 
ami gyakorlati szempontból is je
lentőségteljes. A manapság haszná
latos meghatározási módszerek kö
rülményesek, a vizsgálatot időhala
dék nélkül kell elvégezni és a klasz- 
szikus Kjeldahl-féle módszer már 
csak azért is csak nehezen alkal
mazható, mert a halakból rendkívül 
nehéz olyan mennyiségű vért nyer
ni, ami ehhez a vizsgálati módszer
hez szükséges, ugyanez vonatkozik 
a kolorimetrikus, fajsúly stb. mód
szerekre. A tokiói Halászati Egye
tem kiadásában 
megjelenő Jour
nal 1962 márciusi 
száma közli To- 
kuo Sano tanul
mányát, melyben 
a szerző az embergyógyászatban il
letve kórismétzésben használatos Hi- 
tachi-féle kézi vérprotein-meghatá- 
rozó készülékkel nyert tapasztala
tait adja közre. Hitachi készüléke 
mikro-refraktorméter, mely igén kis 
savómennyiségeknél is megadja a 
protein mennyiségét. A nyert érté
keket a Kjehdahl-módszerrel kapott 
eredményekkel összehasonlítva ki
tűnt, hogy az értékek elütőek, a kis 
különbségek abból adódnak, hogy a 
halak savójában levő cukor, zsírok 
és egyéb szerves anyagok befolyá
solják a refraktométer által jelzett 
százalékos mennyiséget. Sorozatos 
vizsgálatokkal megállapították, hogy 
a halfajok szerint különböző fakto
rokkal való beszorzás segítségével 
olyan protein értékek adódnak, 
melyek a gyakorlatban kielégítő 
pontosságúak és gyakorlati célokra 
hasznosíthatók, pontynál például a 
faktor 1,3 feltéve, hogy a refrakto- 
méteres meghatározás az etetés 
után 5—10 órával történt.

*

KANADÁBAN is gyártják már a 
hal-kolbászt, melynek készítését a ja
pán ipar vezette be: írta a Trade 
News c. hetilap. De nemcsak kol
bászt, hanem „ hamisíthatatlan” bécsi 
virslit is, mely bár ponty és fehérhal
hús keverékéből készült még d leg

avatottabb íny es -

J  mesterek által sem 
volt megkülönböz
tethető az eredeti 

--------- * terméktől. Kana
dában erőteljesen 

folyik a nagyobb tavak megtisztítása 
az ott nem kívánatos halpopuláció
tól, különösképpen a pontytól, a tisz
togató „hadműveletek” során fogott 
hatalmas mennyiségű halból készülő

olcsó és tartós kolbász fontos nép
élelmezési cikknek ígérkezik.

* *

AZ AT ALANT A-I Egészségügyi 
Szolgálat hivatalos jelentése szerint 
a Terramycin nevű antibiotikum 
frappáns eredményekkel járt a 
halak úszórothadásának leküzdése 
során. A gyógyszer drága volta 
miatt kísérleteiket
folytattak a sokkal 
olcsóbb Agromy- 
cinnel, mely Ter
ramycin és Sztrep- 
tomycin kb. 1:10 
arányú keveréke. A szerből gallonon
ként (3,8 liter) 2—2,5 mg-ot oldottak 
a medence vizében, ami az úszórot
hadást teljesen és gyökeresen meg
gyógyította. A nagyüzemi kísérletek 
is eredménnyel jártak, a 600 gallonos 
medencékben egy-egy kávéskanál- 
Agromycint oldva sikerült gátat vet
ni a pusztító kórnak.

*

A  SZOVJET RIBNOE HOZJAJSZT- 
VO c. folyóirat 1/61 száma közli a 
Volgográdi „Volga” vízierőműben lé
tesített halátemelő berendezés üze
meltetésével kapcsolatos tapasztala
tokat. A  berendezés kitűnően vált be, 
az egyik kísérleti periódusban 22 nap 
alatt nem kevesebb mint 13 000 tok
féle hal halad át, augusztusban, 
amikor a halvándorlás fokozott: öt 
nap alatt 14 000 volt a számlálás 
eredménye. Az erőműből kiáramló 

víz csatornákon 
folyik, az áramlás 
arra készteti a ha
lakat, hogy tova
ússzanak egészen 
az emelő szerkeze

tig, ahol hálóból készített kosár jut
tatja őket fel a duzzasztott vízbe. Az 
átemelés főleg besötétedés után fo
lyik intenzív módon, tokféle hala
kon kívül sok harcsa is kerül az au
tomatikusan működő berendezés se
gítségével a felső vízbe, de ponty, 
csuka, süllő és sügér is.

*

SZÁZÉVES JUBILEUMÁT ün
nepli a mesterséges haltenyésztés — 
írja az AFZ idei 19-es száma, bár 
sokkal előbb, már a tizennyolcadik 
század derekán folytattak ilyemirár 
nyú kísérleteket. A német Lippe- 
Detnold herceg-* 
ségben élő Jacobi 
nevű halász pró
bálkozott meg a 
feladat megoldá
sával, ért is el bi
zonyos eredményeket, de további 
száz esztendő kellett ahhoz, míg a 
halak mesterséges tenyésztése üzemi 
méretekben megvalósult. Harmadik 
Napoleon francia császár rendele
tére létesítették a Rajna felső folyá
sa melletti Hüningenbem az első 
megtermékenyítő és keltetőállomást 
a francia halbiológus és embriológus 
Coste tervei alapján. (f)
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Egyszeri készülék planktonminta 
gyűjtésére 
sekély vizekben

R. W. Pennáik amerikai zooló- 
gusr-lámnológus évek óta egyszerű 
készüléket használ növényzettel 
benőtt parti területeken és sekély 
tavak (mélység 0,5—9,0 m) parti 
és nyílt vizében mennyiségi Zoo
plankton vizsgálatokhoz.

A készülék lényegileg gumíro
zott vászonból való könnyű cso
darab (eredetű méretei: belső át
m érő 64 mm, falvastagság 1 mm, 
súly méterenként 500 g), melynek 
falába a térfogat megtartása cél
jából fémspirál van beépítve. Ez 
nganakkor nem akadályozza a cső 
felcsavarását raktározásakor vagy 
‘szállításkor. Ilyen csövek Colora
dóiban kb. 3 m hosszúságban kap
hatók, érintkező végeiken vászon
nal és vízmentes cementtel köny- 
nyen toldhatók. A mintavétel elve : 
a víz mélységének és a cső mérete
inek megfelelő vizosziop hálószű- 
redéke.

Terephasználatra való előkészí
tés: a csövet méterenként megje
löljük. Egyik (felső) végét 25. sz. 
selyemszitaszövettel bekötjük (két_ 
háromszor körülcsavart ragtapasz 
segítségével). A szitaszövetnek 
használat előtt száraznak kell len
nie, különben a cső nem merül le. 
Másik (alsó) végéhez karika segít
ségével csatlakozik a felhúzó zsi
neg.

Eljárás: 1. Megmérjük a víz 
mélységét (legyen ez pl. 2,3 m).

Csónakról, függőleges helyzetben 
gyorsan (kb. 5 mp) bocsássuk le a 
csövet, nyitott végével lefelé, a fe
néktől 10 cm távolságig. (1. ábra 
A) A cső könnyen lehatol növény
zettel benőtt területeken is (Elodea, 
Myriophyllum, Potamogeton stb.) 
s elkülönít egy 2,2 m magas víz- 
oszlopot a benne levő planktonnal. 
(Az állatok menekülésével való 
veszteség elhanyagolhatóan ki-

2. ábra. Szűrőtubus zooplankton-minta tö
mörítésére kis térfogatú vízben. A nyakas 
üvegedény alsó végét lepattantjuk és si
mára olvasztjuk. A nyakra 25. sz. háló
szövetet feszítünk ki zsineg segítségével

csíny.) Ez gyakorlatilag 6,75 1 víz
nek felel meg. (A vízmennyiséget 
talán célszerű méréssel és nem 
számítással megállapítani.) 2. A 
cső felső (bekötött) végét szilárdan

1. ábra. A parti mintavevő csővel való gyűjtési eljárás négy fő mozzanata, h =  háló
szövet. Magyarázat a szövegben

tartva, a húzózsineg segítségével 
függőleges irányban vonjuk fel a 
csövet mindaddig, amíg a nyílt vég 
éppen a víz felülete fölé kerüL
1. ábra B) 3. Most e nyitott véglet 
tartva ejtsük a csövet a vízbe.
1. ábra C) 4. Ugyanebben a pilla
natban kezdjük a csövet függőleges 
irányban felhúzni. Eközben a cső
ben levő víz átszűrődik a háló be
kötött végén. (1. ábra D) Némi víz 
behatolhat e művelet közben a 
csőbe, de áll^t-veszteség nincsen, 
a készülék pedig növényi plank
ton gyűjtésére nem alkalmas. A 
cső üres végét lazán összecsavarva 
ejtsük a csónakba. 5. Miután! a 
cső alsó végét 2—3-szori fel-le 
mozgatással kiöblítettük, emeljük 
víz fölé a szitával bekötött véget 
is. A vízioszlop planktonállatai a 
szitán tömörülnek.

6. Vízzel félig telt plasztik vagy 
üveg főzőpohár felett oldjuk le 
óvatosan a hálódarabot, s ejtsük 
be a vízbe. 7. Ebbe öblítjük a cső 
végét is. 8. A selyemháló darabot 
ismételt kiemeléssel és bemerítés
sel öblítjük, így a hálószemek kö
zött megakadt egyedek is kiszaba
dulnak. 9. Kvantitatív mintákat 
öntsük át egy mindkét végén nyi
tott oly tubusba, melynek egyik 
vége (nyaka) 25. sz. hálószövettel 
van bekötve. (2. ábra) 10. Ha a cső
ben levő víz térfogata 2—4 ml, 
öntsük azt át formaiint vagy alko
holt tartalmazó tubusba raktáro
zás céljából. Az adott méretekkel 
gyűjtött egyetlen minta (Pennák 
professzor szerint) elegendő a Z o o 
plankton mennyiségi összetételé
ről való tájékozódásra. Plankton
szegény vízben több mónta vétele 
szükséges (Pennák, R. W. Limno- 
logy and Oceanography vol. 7. p. 
487—489, 1962.)

S. O.

A SZABAD ÉS FÜGGETLEN KU
BÁBAN megnyílt a közelmúltban a 
Bahia de Cochinos-i új halászati is
kola. Az iskolában halászati szakem
bereket képeznek ki. A hallgatók 
gyakorlati és elméleti oktatásban ré
szesülnek, a gyakorlati oktatást mo
dern iskola-hajókon végzik. A halá
szati iskola hallgatóit nagytudású ku
tatók, egyetemi tanárok és gyakorlati 
szakemberek oktatják. A kikerülő 
hallgatók, ha tudásukat magasabb fo
kon akarják gyarapítani, kutatók, 
vagy halbiológusok kívánnak lenni, 
akkor egyetemre iratkoznak. (ROMÁ
NIAI ELŐRE)
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H A L P U S Z T U L Á S
L
E
N Y Á R O N

A természetes halpusztulás — ki- 
-véve q, szennyeződést, halászatot és 
a horgászatot — sok körülmény 
miatt állhat elő. Ilyenek: ragadozás, 
sérülések, táplálékkonkurrencia, il
letőleg éhezés, betegség, élősködők, 
katasztrófák és aggkori végelgyen
gülés.

A halak pusztulásának jelentős 
okai arányosára változnak a hal ko
rával és méreteivel. Különösen igen 
nagy a veszteség embrionális álla
potban és akkor, amikor a halak 
még kicsik.

Bár az aggkori végelgyengülés a 
halaknál is előfordul és érré különö
sen a Balatonban évről évre példa 
van, a köztudatban ez tartozik a leg
kevésbé ismert halpusztulási okok 
közé.

Mikor pusztulnak el a halak? Bár 
a halak az év bármely részében el
pusztulhatnak, valószínűnek látszik, 
hogy legnagyobb részük tavasszal és 
nyáron hullik el. (A jég alatti leful- 
ladást nem számítva.)

A téli körülmények jelentősen 
csökkentik a halak ellenállását a 
különféle betegségekkel szemben, de 
a tél okozta legyengülés folytán ál
talában mégis tavasszal a víz mele
gedésével párhuzamosan pusztulnak 
el a halak.

A halászati igazgatásban tevékeny
kedők, illetőleg a halászati kutatók 
megtanulták, hogy tavasszal egymást 
követik a bejelentések a különféle 
halastavak és természetes vizek ha
lainak pusztulásáról. A pusztulás 
többnyire mindig a téli okokhoz kap
csolható. A jég kiengedése után, a 
legyengült hal a fertőző halbetegsé
geknek és parazitáknak esik áldoza
tul.

szintéziséhez. A fény könnyen átha
lad a tiszta jégen és elég jól a nem 
sima jégen is. A mérések azt mutat
ják, hogy a 18 cm vastag tiszta jégen 
a fény 85°/0-ban áthalad. Még a 36 
cm-es zavaros felszínű jégen is átjut 
11,5%. A fény áthatolási képességét 
azonban már 2,5 cm-es hólerakódás 
is 10—17°/0-ra, a 12 cm hótakaró pe
dig 2,5%-ra csökkenti.

A vizeken levő hótakaró eltávolí
tása tehát a legsürgősebb feladat, 
amelyet hóekékkel vagy kézi erővel 
vei kell letakarítani.

A természetes vizeken aránylag rit
kán következik be az, hogy vala
mennyi hal elpusztul a jég alatt. Ez 
azért van, mert egyes halfajok el
lenállóbbak az alacsony oxigéntelí
tettséggel szemben, mint mások, és 
amellett a kedvezőtlen feltételek nem 
egyenletesen oszlanak meg a tó egész 
felületén. így azok a halak, amelyek 
kedvezőbb helyen tanyáznak, életben 
maradhatnak akkor is, ha minden 
más hal elpusztul.

A részleges téli halpusztulás követ
kezményeit értékelve, megállapíthat
ju k  hogy sok vizünkön jobb lett 
volna, ha a téli rossz körülmények 
minden halat kipusztítanak. Ebben 
az esetben ugyanis újra lehetett vol
na telepíteni a kérdéses vizet a hasz
nos halfajok apró ivadékaival olcsón, 
úgy, hogy a téli halpusztulást követő 
második évben már megfelelő meny- 
nyiségű és kitűnő minőségű halállo
mány alakulhatott volna ki.

A nyári halpusztulások általában 
ritkábban jelentkeznek mint a téliek, 
bár a nyári időszakban általában 
több hal pusztul el, mint az összes 
többi évszakban együttvéve.

A téli jég alatti halpusztulásokhoz 
hasonló nyári elhullások július és 
augusztus szélmentes meleg éjszakáin 
áltálában az elgazosodott és sok szer
ves anyagot tartalmazó tavakban for
dulnak elő. A hőmérséklet ilyenkor 
— többnyire szélcsend mellett — éj
jel-nappal 26—32 C° között van.

A halak nyári pusztulásának egy 
másik faját a mérgező algák pusztu
lása okozza. Ezeket a mérgező algá
kat a szél koncentrálja és pusztulá
suk után oxigénhiány lép fel. Hazai 
vizeinkben az említettek szerint tö
meges halpusztulást okoz az Aphani- 
zomenon flos-aquae nevű alga csak
nem tiszta kultúrájának bomlása. Ez 
az algaféleség arról is nevezetes hogy 
a bomláskor mérgező anyagokat is 
felszabadít, s így a pusztulás másod
lagos oka mérgezés is lehet.

A rovar- és gyomirtó szerek gyors 
elterjedése a halak és más víziélő* 
lények számára újabb veszélyt jelen- 
tenek. Különösen a DDT tartalmú 
anyagok veszélyesek a halakra. Mint
hogy e szerek alkalmazása nyáron 
történik, ezért a nyári halpusztulá
sok előidézésében játszhatnak szere
pet. Fokozza a veszélyt az is, hogy a 
rovarirtó szerek alkalmazásakor sok
szor nem járnak el megfelelő körül
tekintéssel.

AZ ALLG. FISCH. ZTG. idei 18-as 
számából megtudjuk, hogy fokozó
dik a Német Szövetségi Köztársaság
ban a maréna iránti kereslet. A fo

gyasztók annyira 
megkedvelték ezt 
a jóízű halat, hogy 
a piac minden 
mennyiséget szíve
sen, Selvesz, ami

nek következtében ária alaposan fel
ment. Főleg az ún. nemes és az ezüst 
maréna közkedvelt, melynek piaci 
ára ma már eléri a fogassüllőét.

Igen sok hal pusztulhat el nyáron, 
s ezek rendszerint —  különösen a 
kisebbek — nem is jelennek meg a 
felszínen, vagy csak kis számban úsz
nak a vizen és különösebben nem 
vonják magukra a figyelmet. A vizen 
élő ragadozók egyébként is gyorsan 
eltakarítják az ilyen módon keletke
zett hullákat.

A tél bekövetkezte előtt nem árt 
néhány olyan körülményre figyel
meztetni amelyek közvetett vagy 
közvetlen okai lehetnek a halak pusz
tulásának.

Ha a téli jégtakaró elzárja a tava
kat, lehetetlenné teszi a gázcserét a 
víz és a levegő között. A fotoszinté
zis útján azonban még mindig kép
ződik oxigén. Ha azonban a hótakaró 
& fényt teljesen elzárja, megszűnik 
a fotoszintézis, aránylag igen rövid 
idő alatt felhasználódik a meglevő 
oxigén, amelyet az élő növények és 
állatok légzése, valamint a szerves 
bomlás használ fel.

A jég alatti oxigénellátás tehát át
lói függ, elegendő fény jut-e a plank
ton és gyökeres vízi növények foto-

A Soroksári-Dunaágat a Kék Duna htsz Raffás és Gőzön brigádja halássza. 
Szelektáló halászattal az idén is közel 1000 mázsa halat fogtak

(Pékh felv.)
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A hortobágyi telelők közepén van az őrház, mellette a „terítsfa”
(Pékh felv.)

A haltenyésztésre vonatkozó
-O-O-O-O-O-O-O-O-OO-O-O-O-OOO-OOOOOOO-OOOOOOO

A vízdíj kivetése
A vízdíjat a ténylegesen felhasz

nált vízmennyiség (m3) alapján kell 
elszámolni annak a fogyasztónak, 
aki egy vízkivételről

— a vizet 50 kh-nál nagyobb te
rületű halastóra veszi igénybe, ha a 
vízmennyiség mérésének feltételei 
biztosítva vannak.

A terület után kell elszámolni a 
vízdíjat

— a vízfelhasználónak mindaddig, 
amíg a vízmennyiség mérésének mű
szaki feltételei biztosítva nincsenek,

— annak a vízfelhasználónak, aki 
50 kh-nál kisebb területre veszi 
igénybe a vizet.

A haitenyésztes céljára felhasz
nálható víz normáját az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság vezetője a 
földművelésügyi miniszterrel egyet
értésben állapítja meg.

A z alábbiakban közöljük az öntö- 
zéshez és a haltenyésztéshez 

szükséges víz felhasználását és díját 
szabályozó 19/1963. (Ász. 23—V. É. 
9.) utasításból a haltenyésztésre 
vonatkozó előírásokat.

I. A vízdíj
Díjmentes vízhasználatok

A termelő (állami gazdaság, mező- 
gazdasági termelőszövetkezet, halá
szati termelőszövetkezet, termelő
szövetkezeti csoport, egyszerűbb 
mezőgazdasági szövetkezet, egyéni 
termelő, és az ezekből alakult víz
gazdálkodási társulat) a tógazdasá
gának üzemeltetéséhez szükséges 
vízért nem fizet vízdíjat, ha a vizet

— a tulajdonában (használatában, 
kezelésében) levő területen, saját 
költségén létesített víztározóban fel
fogott csapadékból,

— természetes vízfolyásból, ter
mészetes tóból állami szivattyútelep,

duzzasztómű stb. igénybevétele nél
kül, saját maga közvetlenül,

— a saját területén levő ásott kút- 
ból, artézi kútból, forrásfoglalásból, 
vízgyűjtő galériából, vagy más mó
don felszínre hozott talajvízből veszi 
ki,

— kizárólag kísérletezés, ivadék
nevelés, halnemesítés céljára anél
kül veszi igénybe, hogy részére a 
vizet szolgáltató szerv szivattyúzást 
végezne,

— a haltenyésztés érdekében ter
mészetes vízfolyásból — gravitációs 
úton, vagy saját üzemeléssel — táp
lált holtágban használja.

Díjköteles vízhasználatok
A termelő a tógazdaságának üze

meltetéséhez szükséges vízért vízdí
jat köteles fizetni, ha a vizet halhús- 
termelés céljára állami, illetőlég tár
sulati kezelésben levő főműből, vagy 
belvíz-csatornából akár gépi emelés
sel, akár gravitációs úton veszi 
igénybe.

A víz egységára
A mérés alapján kiadott víz 

m3-enkénti egységára:
a) az állami kezelésben levő fő

műből vagy belvíz-csatornából víz
gazdálkodási társulat számára — 
továbbszolgáltatásra átvett víz ese
tében — ha a főmű, vagy a belvíz
csatorna üzemi vízszintje

— a terep felett van: 3 fill/m3,
— a terep alatt van: 1,5 fill/m3,
b) állami vagy vízgazdálkodási 

társulat kezelésében álló csatornából 
egyéb termelő részére, ha annak 
üzemi vízszintje

— a terep felett van: 4 fill/m*.
— a terep alatt van: 2 fill/m3,
c) ha a halastó belvíz, illetőleg 

öntözővíz tározására is szolgál és 
feltöltését a főmű élővíz-folyásból 
látja el, ha a főmű vagy a belvíz- 
csatorna üzemi vízszintje

— a terep felett van: 2 fill/m3.
— a terep alatt van: 1 fill/m3,
A belvíz tározására is szolgáló ha

lastó számára adott víz főmű útján 
történő feltöltés esetén is díjmentes* 
ha a felöltés belvízből történik.

Ha a vízszolgáltatás nyomócsövön 
keresztül 1,0 légkörnél nagyobb nyo
mással törtnéik, a vízdíjon felül a 
nyomás előállításánál felmerült ön
költséget is meg kell téríteni.

A terület után számított víz egy
ségára:

— ha a főmű vagy a belvíz-csa
torna üzemi vízszintje

— a terep alatt van: 200 Ft/kh,
— a terep felett van: 400 Ft/kh,
— ha a halastó belvíz, illetőleg 

öntözővíz tározására is szolgál és 
feltöltése élő vízből történik: 100 
Ft/kh.

A vízdíj megállapításánál az utak, 
a töltések, a csatornák, az erdősá
vok, a tanya- és szérűhelyek terü
leteit figyelmen kívül kell hagyni.

A tógazdaságok részére a telelte- 
téshez szükséges víz egységárát a 
tényleges költségek alapján kell 
megállapítani. A víz szolgáltatásáraA Dunán az „öreg”  Nyitrai brigádja beszedi a hálót

(Pékh felv.)
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Fő a pontos bemérés. Ez Biritón is előírásszerűén történik
(Pékh felv.)

V Í Z D Í J R E N D E L E T
OO-O-OO-OOOO-O-O-O-O-O-O-O-O-OO-Op-O-O-O-O-O-O-O-O-C

és a fizetendő összegre külön szer
ződést kell kötni.

A tógazdaságok által igénybe vett 
víznek belső forgatással ismételten 
történő felhasználása esetén vízdíj 
felszámításának helye nincs.

A pótdíj
A vízdíjnak terület alapján tör

ténő számítása esetében a víznor
mától való 10%-os eltérés a díj mér
tékét nem érinti.

A víznorma szerinti vízmennyiség 
10%-át meghaladó többletfogyasztás 
esetén pótdíjat kell fizetni, amely 
a többlet-vízmennyiség után, ha a 
főmű vagy a belvíz-csatorna üzemi 
vízszintje

— a terep felett van: 6 fill/m3,
— a terep alatt van: 3 fill/m3,
— ha a többletfogyasztás az ön

tözési idény előtt vagy után történik, 
a pótdíj összege 4 fill/m3, illetőleg 
2 fill/m3.

A vízdíj fizetése
A vízdíj fizetése minden év no

vember hó 1. napján esedékes.

II. A vízszolgáltatás 
Vízszolgáltató szervek

Az állami főműről és belvíz-csa
tornából történő vízszolgáltatást (el
sődleges vízszolgáltatás) a vízügyi 
igazgatóságok végzik.

Állami főmű — vízszolgáltatási 
szempontból —

a) az az öntözőcsatorna, vízkivé
tel, zsilip és egyéb műtárgy, amely 
egynél több termelőt, illetőleg tó
gazdaságot lát el tápvízzel és víz
szállító-képessége az 1,0 m3/s-ot 
meghaladja,

b) az 1 millió m3 tározó térfogatot 
meghaladó víztározó.

A főműről vagy a belvíz-csatorná
ból közvetlenül a halastóba, vala
mint azok fő- vagy tápcsatornájába 
szivattyúzással történő vízkivétel a 
termelő feladata.

Vízszállítási szerződés
A termelő a vízigényét a részére 

vizet szolgáltató szervnél a halastó 
<halasított tározó, holtág stb.) terü
letére és az igényelt víz mennyisé
gére vonatkozó adatokkal együtt az 
üzemelési évet megelőző év decem
ber hó 1. napjáig köteles bejelen
teni.

Az igénybejelentés alapján a vizet 
szolgáltató szerv köteles a termelő
vel — a szolgáltatás megkezdését 
megelőzően 30 nappal — szerződést 
kötni.

A víz szétosztása
A vizet szolgáltató szerv az igény

bejelentésben közölt adatok alapján 
a tógazdaság részére szükséges víz 
szétosztásának tervét az üzemelést 
megelőző év december hó 31. nap
jáig köteles elkészíteni.

A vízszolgáltatási tervet a terüle
tileg illetékes vízügyi igazgatóság 
köteles a megyei tanács végrehajtó 
bizottsága mezőgazdasági osztályá
val egyeztetni és a véleménykülönb
ségek feltüntetésével az OVF-hoz 
jóváhagyás végett felterjeszteni.

Az OVF jóváhagyása alapján a 
területileg illetékes vízügyi igazga
tóság vezetője a tógazdaságok célját 
szolgáló víz szétosztása, illetőleg a 
fel töltési időrend megállapítása tár
gyában határozatot hoz és erről a 
vizet szolgáltató szervet és a megyei 
tanács végrehajtó bizottságának me
zőgazdasági osztályát azonnal, a ha
tározatot őket érdeklő része tekin
tetében pedig minden év január hó 
15. napjáig értesíteni köteleá

A csurgalék- és fölösleges vizek 
bevezetése

A halastavak csurgalék- vagy fe
lesleges vizeinek a befogadóba (víz-

HARKAKÖTÖNY határában, a
Dongér-csatorna mentén elterülő 
260 kh-as tavat eddig természetes 
vízként, külterjesen hasznosította a 
bajai „Üj Élet” ÜTSZ. A tó vízellá
tása a Dongér-csatoirnából, belvizek
ből történik. Nyáron igen gyakran, 
a tő alacsony vízállása miatt veszé
lyeztetve volt a halállomány. A tó 
évenkénti haltermése 100—250 q kö
zött volt.

A HTSZ a tó eddigi alacsony ter
méshozamát meg akarja növelni, 
ennek érdekében halastónak építette 
át a tavat. Az elkészült tervek alap
ján kettéosztották a tavat egy töltés
sel. Ezzel biztosították a tó terv
szerű vízgazdálkodását. Az őszi le
halászásnál ezentúl nem kell elen
gedni az összes vizet, csak az alsó 
tórekeszből. Ezáltal a tó vízellátása 
biztosított lesz. A tervek szerint a 
tó teljesen lecsapolható.

A terv hiányossága, hogy a felső 
tórekeszbe nem terveztek halágyat. 
Enélkül pedig ezt a tórekeszt nem

folyás, belvíz-csatorna stb.) történő 
bevezetése a vízhasználó köteles
sége.

Vízmérés és vízkormányzás
A főműben vezetett víz folyama

tos kormányzása és ezen, úgyszintén 
a termelői vízkivételeken a víz mé
rése a vízszolgáltató szerv feladata.

Az állami főműveken a vízmérő 
műszer, vagy eszköz elhelyezésére 
szolgáló mérőhely (vízmérőberende
zés) létesítése és a meglevő műtár
gyak ilyen célra történő átalakítása 
a vízügyi igazgatóság feladata.

A termelő vízkivételeknél a víz- 
mérőberendezések létesítése (a mű
tárgyak átalakítása) a termelő kö
telessége.

Új főmű és 50 kh-nál nagyobb ha
lastó csak a víz mérésére alkalmas 
berendezéssel engedélyezhető.

lehet teljesen lehalászni. A hiányzó 
halágyat utólag ki fogják alakítani.

A belterjes halgazdálkodáshoz 
szükséges teleltetőket is megépítet
ték. Sajnos azok táplálózsilipjeit 
nem a gyakorlatban jól bevált típu
soknak megfelelően tervezték meg. 
A megépített fenékbefolyású tápláló
zsilipek jelenlegi állapotban a telel- 
tetők üzemeltetését igen meg fogják 
nehezíteni.

A teleltetők gravitációs vízellátá
sához egy tározótavat létesítettek, 
amelyet csak időszakosan kell szi
vattyúzással feltölteni.

Az építkezést az Alsódunavölgyi 
VÍZIG végezte el, nehéz körülmé
nyek között. A halastavat október
ben adták át a HTSZ-nek.

A halastó üzembehelyezése előtt 
feltétlenül el kell készíteni a tölté
sek hullámvédelmét és a hiányzó 
halágyat

A tó évenkénti haltermése a jövő
ben tervszerű gazdálkodás mellett 
800—1200 q-t is elérheti.

Kővári József
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Feketepethfßs betegség

a d u n a i  h a l a k o n

Folyó év nyarán a Római parton a 
Dunába siető patak mentén nézeget
tem a vízben fickándozó halivadék- 
csapatokat. Tulajdonképpen vízicsiga 
gyűjtés volt a célom, mivel tudtam, 
hogy a patakban nagy számban él a 
Stagnicola palustris nevű csiga, mely 
több madárélősködő métely köztigaz
dája. Sajnos az előző napokban tör
tént felhőszakadás megakadályozta a 
gyűjtést. A csigák nagy részét a Du
nába sodorta a sebes víz. A kis ha
lakkal alaposan kárpótoltam ma
mag, mivel érdekes jelenségeket fi
gyelhettem meg rajtuk. Feltűnt, 
hogy az ivadék-csapatokban akadt 
néhány érdekesen tarka hal. Előbb 
kis sügérnek gondoltam csak ami
kor üggyel-bajjal kihalásztam né
hány példányt akkor lepődtem meg. 
hiszen a vízben mutatott tarkázott- 
ságot nem más okozta mint a hal tes
tébe befurakodott mételymetacerká- 
riák körül képződött fekete pigment
réteg. A kifogott kishalak valameny- 
nyien a pontyfélékhez tartoztak. Ki
csiny méretük miatt fajukat ponto
sabban nem tudtam megállapítani, 
bár a többség a küszök közül került 
ki. A halacskák mérete 1 és 2 cm 
között váltakozott. A halacskákat 
élő állapotban vittem a laborató- 
riumba és akváriumban tartottam. 
Tüzetesebb vizsgálattal a következő
ket tudtam megállapítani. 22 haliva
dék közül 6 érte el a 2 cm-es nagy
ságot. Ezek közül egyiken 12, egy 
másikon 3 mételycystát találtam a 
többi négy halon a két előbbi szám 
között mozgott a paraziták száma. A 
két cm-esnél kisebb halak közül (16 
db) csak 2 példány volt egy-egy 
cystával fertőzött. Hangsúlyoznom 
kell, hogy a fertőzött séget csak a 
pigmentáció és dudorok jelenléte 
alapján állapítottam meg, mivel ezek 
hiányában a cerkáriát megtalálni 
szinte reménytelen. A 2 mm nagy
ságú fekete cysták a halak testének 
minden pontján egyaránt megtalál
hatóak voltak. A cystából kiszabadí

tott metacerkária Postdiplostomum 
cuticőla lárvának bizonyult, mely 
mint a halak bőrének egyik leggya
koribb parazitája ismeretes. Mivel 
azonban pl. a halak farkának ha
rántmérete nem haladta meg az 1 
mm-t, így az egyébként bőr alá fo
kozódó lárvák ezen esetben a test 
egész deformálódását okozták. A 12 
cystát tartalmazó halacska teste pl. 
teljesen hepehupás, dudoros volt, de 
már 1 metacerkária jelenléte is jól 
észlelhető volt rátekintésre.

4 nap múlva ismét ellátogattam a 
patakhoz dr. Kocsis Antal az Ällat- 
Grvostudományi Egyetem adjunktu
sával, ez alkalommal azonban a 
legalább ezer kifogott hal közül 
mindössze néhány 15—20 db volt 
külsőleg észrevehetően fertőzve, és a 
vízben úszkálva csak 3 mutatta az 
említett tarkázottságot. A halak 
többsége ismét keszeg-féle volt, csak 
néhány kis fenékjáró küllő jelen
tette a változatosságot. A kishalak 
közül 22-t akváriumba helyeztem és 
megfigyelésnek vetettem alá. Behe
lyezéskor a halak közül 2-n volt 
található Neascus cuticőla (Postdi
plostomum lárva) a többi külsőleg 
semmiféle elváltozást nem mutatott. 
A fertőzött halak közül egyik a har
madik, másik pedig a negyedik na
pon elhullott. Mindkét halban 3—3 
parazitacsomót találtam. A többi ha
lacska a 6. naptól kezdett hullani, s 
meglepetésemre az elhullott halak, 
valamint a 10 nap után még élő és 
akkor kiirtott 3 keszegféle mind
egyike tartalmazta a Neascus cuti- 
cola mételylárvát, de a cysták körül 
csak kevés pigmentréteg volt talál
ható, így némelyik élősködő csak a 
hal kompresszóriumos ellapí+ása után 
mikroszkóp alatt vált láthatóvá. A 
három utolsó keszegfélével együtt 
vizsgáltam a velük egy helyről szár
mazó 1 db fenékjáró küllőt, de ezen 
semmiféle parazitát nem találtam.

Mindezen megfigyeléseim arra 
utalnak, hogy a vizsgált patakban a

vizsgált keszegfélék közül vala
mennyi fertőzött volt Neascus cuti- 
colával. A fertőződés a gyűjtés előtti 
napokban történhetett legintenzíveb
ben. Mivel azonban a fekete pig
mentréteg kialakulása hosszabb fo
lyamat és a vaskos kötőszöveti burok 
is csak lassan alakul ki a parazita 
körül, így érthető, hogy a már ko
rábban befurakodott paraziták csak 
bizonyos idejű akváriumi hatás után 
váltak észrevehetővé.

Milyen tanulságot lehet a fent le
írtak alapján leszűrni?

1. Bizonyos feltételek mellett a 
Postdiplostomum cuticőla métely

. metacerkáriáival való fertőzött- 
ség természetes vizeinkben is. 
igen jelentős.

2. Az észlelhető nagyfokú fertőzött- 
ség feltétlenül a patak jelentős: 
csigafaunájával kapcsolatos.

3. A cerkáriák inváziója után csak 
idővel alakul ki a fekete pig
mentburok a betokozódott cer
káriák körül.

4. Az idősebb halakon látszólag 
csak színbeli elváltozásokat mu
tató élősködők, az ivadékokon 
igen jelentős deformitásokat 
váltanak ki.

5. Bár az akváriumi megfigyelésből 
nem derül ki pontosan, hogy a 
feketepettyesség okozza-e az el
hullást vagy egyéb feltételek is 
hozzájárulnak, de az a tény, 
hogy a láthatóan fertőzött fe 
ketepettyes halak hamarabb 
pusztulnak el társaiknál, vala
mint az, hogy a második halá
szatnál a patakban aljg találtam 
foltos halakat (valószínűleg el
pusztultak) arra enged következ
tetni, hogy a feketepettyes be
tegség komoly szerepet játszik 
esetenként az ivadék pusztulásá
ban.

Dr. Molnár Kálmán

DR. H. MANN a Fischwirt 1963/8- 
as számában foglalkozik azokkal a 
vegyi készítményekkel, melyek hal
szállításoknál fokozzák a víz oxigén- 
tartalmát és ezzel a szállítási idő nö
velését teszik lehetségessé. Ezek a 
tabletták karbamid peroxidot, vagy 
nátrium perborátot tartalmaznak és. 
oldódásuk során valóban oxigént jut
tatnak a vízbe, ugyanakkor azonban 
hatásuk mérgező, úgyhogy használa
tuk veszélyes. A tabletták okozta 
mérgezés többnyire két óra múltán 
észlelhető, a halak rázkódó mozgást 
végeznek, testfelületükre oxigén-bu- 
borékocskák rakódnak, kopoltyúik 
erősen megvörösödnek. Az ismerte
tett készítmények tehát merőben al
kalmatlanok arra, hogy a halak élve- 
szállításánál nyerjenek polgárjogot, a 
pontos adagolás lehetetlen és gyak
ran olyan oxigéndúsulás lép fel, ami 
a halakat elpusztítja.Feketepettyes beteg hal
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•A kínai haltenyésztésben legin
kább a pontyfélék négy fajával 
foglalkoznak. Különösen nagy 
gyakorlatra tettek szert a termé
szetes vizekben ívó halak ivadéka
inak begyűjtésében, majd azok tó
gazdasági felnevelésében. A Yang- 
cse és a György folyam azok, 
ahonnét az ivadékhalak milliói be
népesítik a kínai halastavakat. 
Ezekben a folyókban a tavaszi ivá- 
íjok után, milliárd számra található 
a különféle ivadék — így pl. a fe-

Rambusz-rostból készült szelektáló sziták

hér amur és a széleshomlokú hal 
is — melyek a vízzel együtt a fel
ső gyorsfolyású részekről az alsó 
szakaszokra sodródnak. Ezt nagy
ban segíti az, hogy ezeknek a ha
laknak az ikrái nem ragadnak a 
növényekre és az aljzatra, hanem 
a vízben lebegve haladnak a fo
lyással a lapályos lassú folyamsza
kaszok felé. Közben az ivadék-ha
lászok, speciálisan .eure a célra 
szerkesztett hálókkal útját állják 
az ivadékoknak, nagy részüket 
összefogják, majd később ilyen 
célokra berendezett nevelő tógaz
daságok szállítják valamennyit. A 
legtöbb halivadékot a Yangcse kö
zépső szakaszán a Hupeh tarto
mányban fogják. Az ottani halá
szok különösen járatosak ebben a 
nehéz, nagy szakértelmet kívánó 
munkában. A megfelelő időszak
ban — amikor a hatalmas ivadék

A  N Ö V É N Y I V É  H A L I V A D É K O T  

G Y Ű J T I K . . v

rajok lefelé úsznak, sűrűszövésű 
hálókkal, melyek százával és ezré
vel állnak egymás mellett és mö
gött, fogják meg a halakat. Ter
mészetesen ilyenkor a kívánt fa
jokon kívül számos olyan is beke
rül, melyekre nincs szükség a tó
gazdaságban. Kiválogatásuk nagy 
fáradságot és türelmes munkát 
kíván. Erre a célra rendszerint 
bambuszrostból készült szitát hasz
nálnak. Ha ez a módszer nem al
kalmas — mert a különféle iva
dék azonos nagyságú — akkor az 
egyes fajok eltérő oxigén igényé^ 
nek segítségével válogatnak, 
ugyanis az igényesebb és nem kí
vánatos faj egyedei nagy tömeg
ben jóval előbb megfulladnak, el
pusztulnak mint a haszonhalak.

Ugyancsak bonyolult feladatot 
jelent a kényes ivadék messzi szál
lítása. A vizet rendszeresen cserél
ni kell, oxigén utánpótlásról kell 
gondoskodni stb. Kínában az iva
dékot rendszerint vízhatlan pony
vából készült 800—1000 literes 
zsákokban szállítják. Ezeket a kü
lönleges „tartályokat” nagy szi
lárdságú és rugalmas bambusz 
keretre függesztik fel, mely biz
tonságosan tartja, rögzíti azt. Ter
mészetesen ismeretesek kisebb 
szállító eszközök is, melyeket az 
emberek a vállukra akasztanak, 
— s úgy viszik a kívánt tógazda
ságba halaikat. A Kínai Népköz- 
társaság rendszeresen ellátja a 
külföldi megrendelőket is növény
evő halakkal. így sikerült nekünk 
is beszereznünk f. évben az első 
kínai halszállítmányt. A kínai me_

V-alakú hálók csapdaként állják útját a 
folyókon lefelé vonuló halivagékmak

zőgazdasági export-import vállalat 
a pekingi repülőtérig szállította 
— tehergépkocsival — a kívánt 
halakat, majd azok polietilén zsá
kokban, oxigén rétegezés mellett 
tették meg a mintegy 11 000 kilo
méteres légi utat.

Pénzes Bethen—Tőig István

A WEALTH OF INDIA c. folyó
irat adatai szerint Indiának közel 
5000 km hosszú tengeri partsáv ja 
van, halászata ennek ellenére arány
lag fejletlen, ami a halászhajók kis 
számára vezethető vissza. Főbb fo
lyamainak hossza közel 28 000 km és 
bár sok tó terül el a hatalmas föld
részen, az együttes édesvízi halászat 
eredménye is gyenge. A több millió 
holdnyi vízterületeknek alig tíz szá
zaléka van h^lészatüag hasznosítva, 
a zsákmánynak tekintélyes része 
romlik meg a meleg időjárás követ
keztében, ugyanakkor a roppant 
földrész lakosságának tekintélyes 
része éhezik és hiánybetegségekben 
szenved. A kormáng intézkedéseket 
léptet életbe, hogy a fogást megtíz
szerezzék.

Fonott tartókosarakban és vízhatlan zsákokban érkezik a halivadék a repülőtérre

175
♦



Állványról leereszthető nehéz vas-varsa a Kazán-szorosban

A Duna középső — ún. Pannon — 
medencéjét a Déli-Kárpátok vo

nulata választja el az also nuvasjOidi 
medencétől. A magyar AHöld sík
vidéki folyama itt átmenetileg ismét 
sziklák közé kerül, s hegyi folyóvá 
válik. A Duna útjának már 1800 
km-ét lefutotta és legjelentősebb 
mellékfolyóit felvette, mikor ez elé 
az akadály elé ér. Míg másutt aka
dálytalanul építi vagy rombolja 
medrét a laza sóderes, homokos vagy 
löszös partok között, itt keserves 
munkával fűrészel magának utat a 
hegyek szikláin keresztül. Ó-Moldo- 
vánál ér a hegyek közé és Turnu- 
Severinnél lép ki a havasalföldre. 
A két helység között a távolság ví
zen mérve kb. 120 km. Ezen a 120 
km-en szűkületek és völgyek válto
gatják egymást. A Duna magas he
gyek között folyik, melyek hol távo
labb kísérik a partokat — s a táj a 
mi Visegrád környéki vidékünkre 
emlékeztet —, hol pedig meredek

sziklafalak szorítják össze a folyót, 
s a vidék fenséges szépsége a folyó 
más szakaszaival nem hasonlítható 
össze.

A Dráva, a Tisza és a Száva vizé
vel meggazdagodott Duna már mint 
nagy folyam hagyja el a Pannon
medencét és itt átlagosan 5600 m3 
vizet szállít másodpercenként. Szél
sőségesen magas vízállásnál ez az 
érték 16 000 m*-re nő, s a hatalmas 
víztömegeknek, a gigantikus méretű 
hegyeknek találkozása káprázatos 
természeti szépséget hoz létre. Va
lóban nem túlzás az a vélemény, 
amely szerint ez a vidék, elsősorban 
a Kazán-szoros, Európa legszebb 
látnivalói közé tartozik.

A Duna szélessége itt 150 m és 
2 km között változik, a mélysége a 
Kazán-szorosban eléri a 75 m-t. A 
Duna feneke itt mélyebben van, 
mint a Fekete-tenger szintje. A víz 
esése és ennek megfelelően sebes
sége helyenként igen nagy. A Vas-

Milling-szerű halász szerszám a Vaskapuból

Halászat a Kas
kapuban 2 km-en mintegy 5 méter\ 
esik a vízszint. A víz sebessége pe 
dig eléri a másodpercenkénti 5 mé
tert is. (A mi szakaszunkon Komá 
rom és Mohács között átlag 8—12 crt 
a km-enkénti vízszint-esés és a víz 
sebessége nem haladja meg másod
percenként az 1,0—1,2 m-t.

A hajózás nagy nehézségekkel csal 
nappal és sok jelző állomás műkö
désével folyik. A legerősebb vontatói 
is legfeljebb 1—2 uszállyal küsz 
ködnek fölfelé a sebes vízen. E\ 
is nagy eredmények tekinthető ahho; 
képest, hogy a szabályozás előtt í 
hajók csak magas vízállásnál merész 
kedhettek át a medret sokhelyütt tel 
jes szélességében elrekesztő szikh 
küszöbök felett.

A Duna itt határfolyam. Jugoszlá 
via és Románia között. A román ol 
dalon vezet a Széchenyi út. A jugo 
szláv oldalon Trajánus római császá 
óta csak most építenek először olya] 
utat, amely a teljes zuhatagos sza 
kaszon végig kíséri a Dunát.

A halászattal foglalkozó embe\ 
természetesen az érdekli, hogy ezen

történelmi emlékekben és természe 
szépségekben oly gazdag folyószakt 
szón van-e valamilyen halfogás. — < 
Széchenyi úton végighaladva töbl 
szőr is találkozhatunk halászokká 
akik a helyi körülményekhez alka 
mázott módszerekkel folytatják me\ 
térségükét. Mindjárt elöljáróban mő 
állapíthatjuk, hogy a Duna alsób 
szakaszaihoz viszonyítva az itt fol'i 
tatott halászat szerényebb eredmén\ 
nyel jár. Ennek megfelelően a szervi 
zettsége alacsonyabb fokú. Lejjebb 
halban gazdag román szakaszon á 
lami halászati vállalatok dolgozna 
Ezzel szemben itt a mezőgazdasá\ 
termelőszövetkezetek tagjai folyta 
ják a halászatQt, és ez erősen kissze 
számos jellegű. A sebes sodrás, 
sziklás és erősen változó mélysé 
fenék, valamint sok helyütt a mer 
dek partok nem teszik lehetővé 
szokványos halászeszközök használ 
tát. Helyettük a helyi viszonyok ke 
kialakult halászszerszámokat tah 
juk meg. Láttam ugyan egy báli 
háló-féle szerszámot is, sőt az égi 
lankás parton jugoszláv halászok k 
rítőhálóval dolgoztak, de általálx 
csak két halászszerszám van itt iQ 
zán elterejedve. Az egyik egy m 
ling szerű eszköz, amely azonban m 
Teteiben sokszorosan felülmúlj^ 
millinget. Ezzel karókhoz rögzíti
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tutajokról halásznak. Olyan helyeken 
állítják fel, ahol erős limány van. 
Minthogy itt minden sarok mögött 
erős limány található, elég sok he
lyütt láthatjuk ezt az eszközt. A li- 
mányokban megpihenő halakat, első
sorban a keszegféléket fogják ki ve
le, de igen sok márna is bele akad. 
Az itt kifogott halak zömét ezzel 
zsákmányolják. A másik, csak itt 
megtalálható eszköz, egy varsa, 
amely teljesen vasból készül, vasle
mezekből vagy rudakból s oly nehéz, 
hogy a sziklás fenékre leengedve ott 
megmarad, a sodrás nem mozdítja el. 
Ezzel az eszközzel elsősorban kecse- 
gét és más tokféléket fognak, de eb- 

L ben is sokszor akad márna. Akkora 
a súlya, hogy csak megfelelő csiga
szerkezettel emelhető vagy. ereszthető 
le; ehhez rudakkal és dorongokkal 
támasztó állványokat állítanak fel az 
az olyan vízbenyúló sziklasarkokon, 
melyek mellett hirtelen nagy mély
ség van és a víz sebesen folyik. Ró
luk a nehéz vas-varsát a sziklás fe
nékre sokszor 15—20 méter mélység-

a Dubovai-völgyben

be engedik le. Egy-egy jól eltalált 
helyen, ahol a sziklaárokban a halak
nak kijárt vonulási útja van, sok ke- 
csegét meg lehet fogni vele.

Ez a két eszköz váltakozik az egész 
szakaszon, s egy-egy halász mind a 
kettővel dolgozik. A vízbe nyúló szik
lasarkokra varsaemelő-állványt épít, 
a mögötte levő limányba pedig tutajt 
köt, melyről „millingezik” . A varsa- 
emelő-állványra sokszor gazdaságo
san 2—3 varsát is ráköt.

Az egész szakaszon román részről 
1962-ben öszesen mintegy 50 000 kg 
halat fogtak, s ennek majdnem ne
gyed része 10 700 kg márna volt. A  
ponty mennyisége nem érte el az 
5 q-t. A kecsege mennyisége 2126 kg. 
Rendkívül érdekes és meglepő, hogy 
szilvaorrúkeszegből 17130 kg-t fog
tak. Hogy ez a hal ilyen tömegesen 
fogható volt, azzal magyarázható, 
hogy a Fekete-tenger felől felván
dorló nagy rajok ez évben zavarta
lanul feljutottak a Kazán-szorosig. 
Jó példa a csoportosan vándorló hal
fajok nagy gazdasági jelentőségére. 
Hasonlóan érdekes adat a gardáé. 
Hálunk sem számít ritkaságnak a 
Dunában, de ezen a 120 km szaka- 

E szón 1962-ben több mint 86 q-t fog
tak. Ez is csoportosan halad felfelé 
a szorosokon, s ha egy-egy rajba be

A sziklába vájt Széchenyi út

le „merít?* a szerencsés halász, egy
két q könnyen a },millingi3-ben ma
rad. Ennyi fehér hal mellett persze 
ragadozóknak is szép számmal elő 
kell fordulniok. Fordulnak is, de leg
kevésbé sem azok, amelyekre számí
tunk. Süllőt mindössze 3 q-t fogtak 
1962-ben, s hogy ez nem véletlen ér
ték, azt mutatja, hogy 1963-ban szep
tember 1-ig is csupán 163 kg került 
hálóba. Ezzel szemben a harcsa, ame
lyet itt egyáltalán nem várnánk — 
hiszen a lomha vízfolyások vagy 
holtágak közismert lakója —, 1963. 
évi fogás mennyisége szeptember 
1-ig 11 893 kg volt, tehát több mint 
a kifogott márna mennyisége 1962- 
ben. S a precíz román statisztika még 
a súly szerinti megoszlást is mutatja: 
10 kg-nál nagyobb 10 298 kg, 3—10 
kg között. 1399 kg, 3 kg alatt mind
össze 196 kg.

Nagy vizákat — pedig biztosan fel
járnak idáig — itt nem szoktak fog
ni. Nincs is mivel. Akkora halász
eszközzel, amelyekkel ez a hal bizto

san megfogható, itt nem lehet ha
lászni. A régiek emlegetnek ugyan 
néhány dorongokból készült nagy 
vejszét, melyet az akkor ott járó ma
gyar halászok a mai napig is pilóta
varsának neveznek, de ezek az esz
közök már félszázad óta nem látha
tók.

A néhány adat, melyet módunkban 
állt megszerezni, érdekes képet mu
tat, s arra utal, hogy a bizarr és fan
tasztikus táj ökológiai viszonyai is 
fantasztikusak. Ezek a viszonyok 
azonban rövidesen megváltoznak, 
sajnos anélkül, hogy valaha is valaki 
pontosan feljegyezte volna őket. Rö
videsen nagy vízierőműveket építe
nek a szorosokba, melyek majd 
alapjaiban változtatják meg a halá
szati viszonyokat. Az új képben nem 
lesz helye már az eddig alkalmazott 
halászeszközöknek, s legfeljebb vala
mely múzeum poros raktárában ma
rad fenn egy-egy itt alkalmazott ha
lászszerszám vagy néhány fénykép.

Tóth János

Halász a Kazán-szoros limányában
(Tóth János felvételei)
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Ragadozó hal fogalom alatt általá
ban olyan fajokat értünk, amelyek 
fő tápláléka halakból áll. A halak 
mellett egyes fajok időszakosan vízi 
emlősöket és madarakat, de rovar
lárvákat is fogyasztanak. A tipikus 
ragadozó halaknál növényi táplálék 
felvétele természetes körülmények 
között alig, vagy egyáltalán nincs. 
(Mesterséges körülmények között 
ugyanis pl. a harcsaivadék és a tör
peharcsa is növényi takarmányra 
(kukorica, búza, árpamag stb.) is rá
szoktatható).

A ragadozó halak szerepe a vízi 
életközösség egyensúlyának fenntar
tásában van. Egyrészt ugyanis a túl
ságosan elszaporodó értéktelen gyom- 
és szeméthalakat pusztítják, mivel 
ezek nagy létszámukból kifolyólag 
könnyebben esnek zsákmányul, mint 
a kisebb létszámú gazdaságilag hasz
nos halak. Másrészt elpusztítják a 
gyenge és beteg halakat és ilyen mó
don természetes szelekciót hajtanak 
végre és megakadályozzák a betegség 
továbbterjedését.

A ragadozó halak általában saját 
létszámukat is szabályozzák vagy 
úgy, hogy egymást, vagy úgy, hogy 
saját ivadékaikat megeszik.

Olt, ahol kevés a ragadozóhal, el
szaporodnak az ember számára gaz
daságilag értéktelen kistermetű szál
káshúsú gyom- és szeméthalak. Sze
repük tehát igen fontos a vízi élet
térben, érdemes ezért külön-külöv 
megismerkedni velük.

A lazacfélék (Salmonidae) család
jának 6 faja található hazai vizeink
ben. Ezek közül a Mc. Cloud folyó 
szivárványos pisztrángjának a Salmo 
Shastanak (Jordan 1891) kitenyész
tett tógazdasági változatának a szi
várványos pisztrángnak (Salmo iri- 
deus) van közülük a legnagyobb gaz
dasági jelentősége. Mesterséges kö
rülmények között is jól fejlődik és a 
legkülönbözőbb takarmányokat (vá
góhídi hulladék stb.) is kedvezően 
hasznosítja. A hegyi patakokban ál
talában örvények, vízesések, zuho- 
gók alatt a vízfolyással szemben 
egy helyen áll és így lesi az odake
rülő békát, halat vagy a vízrehulló 
rovart. A víz felszíne felett repkedő 
rovarokat a vízből kiugorva kapja 
el. Megnőhet 6—12 kg súlyúra is.

Hasonló életmódja van a sebes 
pisztrángnak (Salmo trutta L. mór- 
pha fario Berg.) és az TJnger piszt
rángjának (Salmo trutta L. m.orpha 
Ungeri Vásárhelyi 1940), csak jóval 
igényesebbek a víz oxigéntartalmát 
illetően, növekedésük pedig lassúbb, 
mint a szivárványos pisztrángé. Az 
utóbbi fajt hazánkban írta le elő
ször kiváló természettudósunk, Vá
sárhelyi István. Mindkét hal elér
heti az 5—10 kg-os súlyt.

Alsóbb színtájakon a folyók felső 
szakaszán és a lazacfélék két másik 
hazai képviselője, a pataki szaib-

ling (Salvenilus fontinalis Mitchill 
1815.), amely 2—3 kg-ra nő, és a du
nai galóca (Hucho hucho L.), amely 
20—30 kg-os súlyt érhet el. A lazac
félék és a békés marénák között át
menetet alkotnak a pérhalak (Thy- 
mallus) neméből a pénzes pér (Thy-

Velencei halaskosár
(Tőig felv.)

mallus thymallus L.), mely 0,5—2 
kg-ra nő meg. Ennek a fajnak 
ugyanis az előbbiekhez képest szűk 
a szájrése és így tápláléka is inkább 
a vízi rovarokból, lárvákból és csi
gákból kerül ki, azonban az ikrát és 
a kis halakat is szívesen fogyasztja.

A lazacfélék elterjedése és ezért 
gazdasági jelentősége a sebes- és 
szivárványos pisztrángot kivéve cse
kély. A vizek tervszerű népesítésé- 
vei azonban jelentőségük növelhető.

Az angolnafélék (Anguilloidae) 
családjából a sikq>s angolnát (An- 
guilla anguilla) ismételten nagyobb 
számban telepítették a Balatonba és 
a Dunába az OHF kezdeményezésé
re. így gazdasági jelentősége remél-

A  M IAM I HEHALD c. képeslap
ban ritka horgászteljesítményről ol
vashattunk, a híres Miami Beach 
nevű tengerparton ez egyik horgász 
figyelmes lett egy a vízben kapálózó, 
nyilván fuldokló fiúra. Mivel a víz 

mély volt és a 
horgász úszni nem 
tudott, nehéz ten- 

i geri horgászszer- 
I számára súyos ól- 
1 mot és hatalmas 

erősített és első do- 
„megakasztania” a ful

doklót nadrágjánál fogva. Néhány 
perc múlva már a parton pihent a 
halálból megmenekült gyerek.

hármashorgot 
básra sikerült

hetőleg meg fog nőni ennek a 2—3 
kg-ra növő falánk, minden táplálék 
kot elfogyasztó ragadozónak. Az an
golna a vizek legalsóbb rétegében 
rejtőzködve várja áldozatát.

A ponty félék (Cyprinidae) család 
jából az egyetlen ragadozó hal az őn 
vagy a balin (Aspius aspius L.), gaz
daságilag is jelentős. Súlya elérheti 
a 8—10 kg-ot is. A keszegeket fo
gyasztja. Jellegzetes „üldöző” hal, 
áldozatát az előbb ismertetett fajok
tól eltérő módon nem egyhelyben 
várja be, hanem sebesen úszva fogja 
el. A horgászok ezt a jelenséget jól 
ismerik, amikor a felszínen úszkáló 
küszök között egy jellegzetes csík 
húzódik végig a víz felszínén. Ilyen
kor mondják, hogy „rabol” a balin, 
amelyik leginkább a vízfelszín kö
zelében szedi a zsákmányát.

A legnagyobb ragadozónk a har
csafélék (Silurídae) hazánkban élő 
képviselője a leső harcsa (Silurus 
glanis L.), amely 250—300 kg-os 
súlyt is elérhet, átlag' azonban 20— 
60 kg-osak kerülnek horogra. A har
csa főleg a folyók, tavak mély ré
szeiben leselkedve várja áldozatát

A csukafélék (Esocidae) képvise
lője hazánkban a csuka (Esox lucius- 
L. 1758.) is jelentős nagyságot érhet 
el. Az átlagoson 5—10 kg-ra növő 
hal megnőhet 50—60 kg-ra is. Szin
tén leselkedve várja áldozatát, a víz 
mélységének közepeiáján. Említésre 
méltó, hogy saját súlyával meg
egyező halat is képes lenyelni, erre 
különlegesen táguló állkapcsa teszi 
képessé. A csuka ezenkívül még egy 
önszabályozó rendszerrel is rendel
kezik, mivel egy bizonyos vadászte
rületen belül nem tűr meg vetély- 
társat és ha el nem távozik a közel
ből valamelyikük, felfalja a másikat.

A tőkehal-félék (Gadidae) család
jából a tarka menyhal (Lota Iota L.) 
ritkább és ezért kisebb gazdasági je
lentősége van, mint a csukának és 
harcsának. Súlya is csak 2—3 kg. 
Táplálékát szintén a víz fenekén 
járva keresi meg. Előbbiektől elté
rően nemcsak az alacsonyabb szín- 
tájú folyókban, hanem a hegyi pa
takokban is megél.

A sügér félék (Percidae) közül két 
faj említésre méltó. A fogas süllő 
(Lucioperca lucioperca L.) 10 kg-os 
súlyra megnövő ragadozó, amely a 
gyomhalakat pusztítja. Akadékban, 
hídpillérek mögött, növények mel
lett (nádas) les áldozatára. Kevésbé 
jelentős a kősüllő (Lucioperca vol- 
gensis Gmelin), amely 2—3 kg-ra nő, 
de növekedése jóval lassúbb. Táplál
kozásmódja a süllőéhez hasonló.

A díszsügér-félék (Centrarchidaa) 
közül a fekete sügér (Micropterus 
salmoides Lacépéde 1802.) eléri a 
3—4 kg-os, sőt a 10 kg-os súlyt is. 
Leselkedve várja áldozatát, azután 
hirtelen lerohanja.

Minden színtájnak és minden víz
mélységnek van megfelelő ragado
zója. A természetes vizek megfelelő 
hasznosításához, népesítéséhez fel
tétlenül szükséges a megfelelő raga
dozók kiválasztása, amelyek hozzá
járulnak annak gazdaságos kihasz
nálásához.

Hámor Tamás
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Az NDK természetesvízi halzsák- 
mányának ll%-& angolna, de ez a 
mennyiség a pénzbevétel 31%-át 
eredményezi.

Évtizedünk első esztendjével a mia
gyar halászat is belépett a nagyüzemi 
angolnatelepítők sorába. Amint a 
sajtó akkor hírül adta, 1961-ben kb. 
65 000 db 1 dg átlagsúlyú növendék

átlátszatlan, olaj zöld színű. Fontos 
szempont, hogy ez a fejlődési alak 
már táplálkozott és az édesvízből 
származik. Az átlagsúly 0,3—0,6 g, a 
hossz 7—10 cm.

3. A növendékangolna (Satzaal) 2— 
4 év óta édesvízi életet él. A gyors 
eredmény érdekében telepítik ezt a

angolnát telepítettünk a Balatonba. 
1962 tavaszán ezeket 1 500 000 db 
0,35 g átlagsúlyú üvegangolna követ
te, de ugyanez év> őszén a balatonia
kon kívül még 96 000 3,5 dg-os nö
vendékangolnát is vásároltunk. Ezek
kel 7 különböző vizet, közöttük a V e
lencei-tavat is (38 000 db) népesítet
tük. Ez a két év a tájékozódás idő
szaka volt, de 1963-ban már számot
tevő mennyiségű angolnát hoztunk be 
Nyugat-Európából.

Az angolna-importot egyrészt vá
sárlás, másrészt csere útján bonyolí
tottuk le. A jövőben a csere egyre 
nagyobb szerepet kap az angolna
beszerzésnél. Ezáltal zömmel valuta
kiadás nélkül importálhatjuk ezt az 
értékes halat a telepítésekhez. Az 
angolna-„tenyészanyag”-ért cserébe 
főleg 1 kg alatti csukát, harcsa-, sül
lő- és pontyivadékot, valamint nyúj
tott pontyot kell adnunk. A csereté
telek forint-fedezetét — a Balatonba 
kerülő angolnák kivételével — egye
lőre a Halászati Alap-ból folyósítja 
az Országos Halászati Felügyelőség. 
Az angolnatelepítés első kiadásait te
hát halászatunknak ez az új pénzügyi 
forrása biztosítja. Az elkövetkezendő 
évek során főként azok igényelhetnek 
angolnát, akik vállalják a cseretéte
lek megtermelését. Itt főként a csu
kára, a süllőivadékra és a feketesü
gérre gondolunk. Amíg az angolnásí- 
tást a Halászati Alap fedezi, ezeket 
a tételeket forintért veszik át a csere
üzlet részére. Az előnyös ár mellett 
az igénylők még angolnát is kapnák, 
így a haszon kétszeres. Majd ha az 
angolnásítás eredményeként étkezési 
angolnát exportálunk vizeinkből, a 
telepítés költségeit a piaci angolna
termelés értékének egy részéből fe
dezhetjük. Ezt az időt, angolnagaz- 
KoaasuiiK önellátását kell kivárnunk, 
és addig az egyéb haszonhalainkkal 
kell a telepítések ellenértékét megte
remtenünk.

került. Május 15-én 1 600 000 pigmen
tált ivadékot telepítettünk a Velen
cei-tóba, 170 000 dib-ot a Faddi holt
ágba, 100 000 db-ot a Tolnai holtágba, 
200 000 db-ot a körösi holtágakba és 
70 000 db-ot a Szelidi-tóba. A szá
mokból látható, hogy a Velencei-ta
vat nagyon erősen angolnásítottuk. 
Reméljük a bő táplálékkészlet még 
ilyen egyedszámnál is jó növekedést 
biztosít.

Folyó év őszén három alkalommal 
(október 18., 25,. és november 1.) 
45 q, kb. 222 000 db, 2 dkg átlagsúlyú 
angolnát helyeztünk a Balatonba 
(Keszthely, Balatongyörök, Szigliget). 
November 1-én 4000 db-ot a termé
szetes vízzé átminősített tatai Cse- 
tó kapott.

A tavaszi és az őszi kihelyezéseket 
összegezve 1963-ban mintegy 4 200 000 
pigmentált ivadék, és 220 000— 
230 000 növendékangolna gazdagította 
vizeinket.

Mindkét angolnaféleséget víz nél
kül, ládákban szállítják. Egy-egy lá
da két rekeszében hal van, a felső 
harmadikban pedig a hűtést és ned
vesítést biztosító jég. Ilyen csomago
lásban az angolnák jól bírják a 2—4 
napig tartó autószállítást. A kihelye
zés előtt a halak fokozatos felmelegí
tésére kell nagy gondot fordítanunk. 
Ennek érdekében először a jégrétegen 
át öntözik meg a rekeszekben „meg
dermedt” halakat. A jégtartó-keretet 
eltávolítva még többször meg kell 
locsolni a ládák tartalmát. A víz és 
a levegő hőmérsékletét lassan átve
szik az angolnák (15—25 perc alatt), 
és mozgolódni kezdenek. Közben ha
bosra verik testük váladékát. Miután 
a habot többször leöblítettük, a ke
reteket ráhelyezzük a víztükörre. A 
keretek a felszínen úsznak, közben 
a halak teljesen felélénkülnek. Ez
után már útjukra engedhetők, kibo
ríthatok a rekeszekből. A kellő át
menettel felmelegített angolnák 
azonnal a tótalajba fúrják magukat, 
míg a helytelenül kezeltek közül több 
sokkot kap és holtán elnyúlva a víz
fenéken marad.

Tőig István

Az angolnák kihelyezés előtt

formát. Két-háromszor költségesebb, 
mint az előző két fejlődési alakkal 
folytatott telepítés. Az átlagsúly 0,5— 
4 dkg, a teslthossz 15—35 cm.

A vízterület táplálékkészlete sze
rint az üvegangolnából és a pigmen
tált ivadékbői évente 20—100, növen- 
dékangolnálból 15—30 példányt tele
píthetünk kát. holdanként.

Folyó év április 18-én 2 000 000 pig
mentált angolnaivadékot helyeztünk 
ki Tihanynál a Balatonba. Ugyan
ekkor 70 000 db, a tihanyi Belső-tóba

Telepítés céljaira háromféle angol
na jöhet számításba: 1. Üvegangolna 
(Glasaal). Már nem lapított (fűzfa
levél alak), mint vándorló tengeri 
testvérei, hanem hengeralakú. Mil
liárd számra fogják az Atlanti 
Óceánba ömlő folyók torkolataiban, 
a 3 éves óceáni vándorlás befejezését 
követő napokban. Súly 0,3—0,4 g, 
hossza 6—8 cm, a test átlátszó.

2. A pigmentált angolnaivadék 
(montée, Steigaal, Jungaal) valamivel 
fejlettebb. Az áttetsző test gerincvo
nala mentén fekete pigmentcsík lát
ható, néhány példány már teljesen Angolnakihelyezés (Tőig felvételei)
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Chilodonella cyprini

A tenyészidő végén, a lehalá- 
szások befejeztével évente 

rendszeresen felmerülő probléma 
a halállomány megfelelő téli el
helyezése. A tógazdákat különö
sen a tenyészanyag teleltetése 
állítja komoly feladat elé, mivel 
az itt mutatkozó hiányosságok 
teljességükben csak az elkövetke
zendő éy termelési eredményei
ben jelentkeznek.

A fertőző és parazitás halbeteg
ségek az egész tenyészidő során 
súlyosan károsíthatják halaink 
egészségét annak ellenére, hogy 
ebben az időszakban teljes inten
zitással történik a táplálkozás, a 
vízben rendszerint kielégítő oxigén 
telítettségi viszonyok uralkodnak,

Betelepítés előtt mésszel fertőtlenítik a 
telelőt

s általában a környezeti feltételek 
optimálisaknak tekinthetők. Télen 
a betegségek vonatkozásában sok
kal aggasztóbb a helyzet. Elég csu
pán arra utalni, hogy a táplálék
felvétel szünetelése miatt a hal tar
talékait éli fel, a nyárinál jóval 
zsúfoltabb környezetben vegetál és 
a túlnépesítés vagy a vizeket bo^ 
rító vastag jégpáncél miatt az oxi
génellátás sem mindig kielégítő.

A tél folyamán minimálisra re
dukálódott életfolyamatok között a 
légzés játssza a legkomolyabb sze
repet. Minden tényező, ami akár 
az oxigén megfogyása révén, akár 
a kopoltyúfelület károsodása kö
vetkeztében a telelőkben vagy a 
tavakban „bevermelt” halakat 
megmozdulásra kényszeríti, igen 
súlyosan esik latba. Az éltető oxi
gént fáradhatatlanul kereső hal 
anyagcseréje a mozgás hatására 
rohamosan emelkedik, s ez nem
csak tartalékainak gyors csökke- 
nésében; hanem az anyagcseréio*- 
lyamatokban nélkülözhetetlen oxi
génszükséglet növekedésében is 
megnyilvánul. Ha ez a fokozott 
oxigénigény a telelés időszaka 
alatt fulladás következtében nem 
is vezet a hal pusztulására, olyan 
nagyfokú testi legyengülést von
hat maga után, aminek tavasszal 
vagy a kihelyezést követően sú
lyos következményei lehetnek (pL 
heveny hasvízkór).

A teleléskor előforduló nagy
számú károsító tényező közül csu
pán néhány, a hal kopoltyúin  és

Egysejtű paraziták okozta
bőrén élősködő egysejtű parazitá
val szeretnék foglalkozni. Ezek az 
élősködők alacsony (4 C°) vízhő
mérsékletnél is kitűnően szaporod
nak. A zsúfolt tartás nyújtotta 
kedvező lehetőséget kihasználva 
annyira megsokszorozódhatnak, 
hogy hol csak a halak állandó 
nyugtalanításával okoznak kán> 
kát, hol igen gyakran tömeges 
pusztulásra is vezethetnek.

Gyakorlati szempontból a legve
szélyesebb betegséggel, a darakór
ral közismert volta miatt most 
nem foglalkozom. Vannak azon
ban kevésbé ismert, más parazitás 
betegségek, amelyek alkalomadtán 
komoly károkat okozhatnak.

E betegségek közül, talán a 
Chilodonosis érdemel a legnagyobb 
figyelmet. Okozója, a körülcsil- 
langós parazita, a Ciliata osztályba 
tartozik. A ponty bőrén és kopol
tyúin leggyakrabban a Ch. cyprini 
élősködik. A tél vége felé a tele
lőkben az ivadék tömeges pusztu
lását okozhatja. A parazita ese
tenként idősebb pónty-korosztá- 
lyokat és más halakat is megtá
mad, de ezek között pusztulást 
nem idéz elő.

A Chilodonella alakja kávé
szemre emlékeztet. Nagysága igen 
változó, az osztódástól eltelt időtől 
függően 36—61 mikron lehet. Tes
tének hasi oldalán plazmanyúlvá
nyok által alkotott torokkosár lát
ható, amely a táplálék felvételére 
szolgál.

A kórokozó a víz és a fertőzött 
halak közvetítésével terjed. A fer
tőzés létrejöttének, a bántalom sú
lyosbodásának a legyengülés és 
más betegség jelenléte kedvez. A 
parazita a bőr és a kopoltyú hám
ját pusztítja. A betegség tünetei 
nem jellemzőek. A halak csopor
tosan úszkálnak a felszínen, pipál
nak, súlyos oxigénhiány tüneteit 
mutatják. A bőr hámja, különösen 
a háton, tej szerűen elszíneződik. 
A kopoltyúson szemmel látható 
elváltozások csak igen súlyos fer
tőzés és másodlagos Saprolegnia 
megtelepedés hatására alakulnak 
ki. Ilyen esetekben a kopoltyú
lemezek elfeh'érednek, sőt el is 
halnak, a megbetegedett és legyen
gült ivadék pedig tömegesen pusz
tul.
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ialkirasoiás a telelibea

A Trichodina szintén egysejtű, 
körülcsillangós élősködő. Pontyon 
leggyakrabban a T. domerguei for
dul elő. A parazita a halon meg
tapadva kalap, a vízben szabadon 
úszva korong alakú. Nagysága 
50—58 mikron között ingadozik. 
Takadókorongja a hasi felületen 
található. Ezen helyeződik a ho
rogkoszorú, ami az egyes fajok 
egyik meghatározó bélyegéül szol
gál. Az élősködő magja patkó
alakú. Osztódással szaporodik, 
igen alacsony (4 C° körüli) vízhő
mérsékleten is. Terjedési módja a 
Chilodonellánál tapasztalttal meg
egyezik. Kártétele is hasonló, 
azonban szemmel látható elválto
zásokat igen ritkán idéz elő. A ha- 
lak leginkább oxigénhiány tüneteit 
mutatják.

Mindkét betegség biztosan csak 
mikroszkópos vizsgálattal állapít
ható meg. A gyógykezelést meg
előzően a súlyosan beteg egyede- 
ket megsemmisítjük, a többieket 
pedig kezeljük. A beavatkozás 
fürdetés formájában történik. Ré
gebben 10—15 percig 2,5%-os só
oldatot, újabban 48 óráig 0,1%-os 
sóoldatot, vagy 0,15 mg/lit. mala- 
chitzöld oldatot használunk. A ta
vat vagy a telelőt a megszokott 
módon, égetett mésszel fertőtlenít
jük.

A nyálkás sporozoák osztályába 
tartozó nagyszámú kórokozó közül 
a pontyokban a Myxobolus cyprini 
és a M. pfeif féri, a süllőben a Hen- 
neguya psorospermika érdemel 
említést. A fertőzést itt is vízfo
lyás vagy a beteg halak közvetítik. 
Az egészséges egyedek emésztő 
traktusába jutott spórák rövid idő 
alatt kicsíráznak és behatolnak a 
szövetekbe. Csakhamar a test leg
több szervében megtaláljuk őket, 
de a kopoltyút, a vesét és a bőrt 
különösen kedvelik.

A betegség tünetei jellemzőek. 
A halak bőre a megszokottnál vi
lágosabb. A bőrben, a kopoltyú- 
kon, a belső szervekben apróbb, 
nagyobb (tűhegynyi-búzaszemnyi) 
szürkésfehér színű, sűrű, tejfel
szerű anyagot tartalmazó gócokat 
találunk. A gócokban rengeteg 
(megszámlálhatatlan sok) spórát 
figyelhetünk meg. Ha egy-egy 
szervben ezek a gócok tömegesen 
kialakulnak, úgy annak működé

sében zavar keletkezik, s a beteg
ség azután a megtámadott szerv 
működésének kiesése esetén lát
ható tünetek között zajlik. Ha a 
kopoltyú beteg, pl. súlyos légzési 
zavarokat, a vesék bántalmazott- 
ságánál vizenyő-felhalmozódást, az 
emésztőrendszert ért károsodásnál 
súlyos lesoványodást látunk. El
hullásokra még a telelés során sor 
kerülhet, azonban a pusztulás 
zömmel tavasszal, a kihelyezés 
után jelentkezik. Gyakran megtör
ténik, hogy a parazita által meg
támadott szöveteken keresztül

Pseudomonas baktériumok áraszt
ják el a szervezetet, s ennek kö
vetkeztében a betegség hasvízkór 
tünetei között jelentkezik.

Mai tudásunk szerint a beteg
ség nem kezelhető. Nagyszámú je 
lentkezése esetén a legcélszerűbb a 
betegek megsemisítése után az 
egész állományt piacon értékesí
teni. Védekezni ellene csak a halak 
gondos átvizsgálásával és a beteg 
egyedek a tenyésztésből való ki
rekesztésével lehet.

Dr. Szakolczai József
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A Magyar Hidrológiai Társaság: 
Limnológiai Szakosztálya és a 
MTA Biológiai Kutatóintézete ez 
évben is megrendezte Tihanyban 
a hagyományos Hidrabiológus Na
pokat. Közismert, neves hidrobio- 
lógusak, vízügyi és halászati szak
emberek, valamint az egyéb ro
konszakmák kutatói és tanárai 
gyűltek össze, hogy megbeszéljék 
az elmúlt évek kutatásainak ered
ményeit és meghatározzák az el
következő időszak legfontosabb 
tudományos teendőit.

Dr. Salánki János igazgató be
vezető szavai után Dr. Winkler 
Lajos munkásságát méltatta Dr. 
Szebellédy Lászlóné, mint az 1939- 
ben elhúnyt nagy tudós és kémi
kus tanítványa. Megemlékezésé
ben különösen a vízben oldott oxi
géntartalom meghatározásának 
W inkler által kidolgozott jodo- 
metriás módszerét emelte ki, ame
lyet ma szerte a világon alkalmaz
nak. 1963-ban halt meg a 73 éves 
Varga Lajos, aki mint tanár és fá
radhatatlan kutató a Fertő-tavon, 
Balatonon és a Velencei tavon 
végzett hidrobiológiái kutatásaival 
szerzett elévülhetetlen érdemeket.

Dr. Kolozsvári Gábor a szegedi 
Tudományegyetem professzora, 
mint a Tiszakutató Állomás veze
tője beszámolt az 1963. évben vég
zett kutató munkáról A Tisza 
folyón, annak holtágaiban és árte
rületein végzett kollektív munká
juk szinte egyedülálló tudományos 
tevékenység, melynek során a 
Tiszatáj élővilágát derítik fel, ír
ják le és ismertetik meg a kuta
tókkal és a természetkedvelő 
nagyközönséggel. Munkájuk érté
két növeli, hogy az egyetem diák
jainak számos tagját megnyerték 
e nemes munkának és tizenhat 
diákköri dólgozat bizonyítja, hogy 
a természetkutatás fiatal specia
listáinak nevelése jó kezekben van.

A Hidrobiológus Napok köz
ponti témája ebben az évben az 
állóvizek limnológiai képének ki
alakítása volt. A bevezető előadás
ban Dr. Sebestyén Olga ny. osz
tályvezető, a Szakosztály elnöke 
ismertette azokat a tudományos és 
limnológiai fogalmakat, amelyek

hozzátartoznak a tónak mint álló
víznek korszerű, jellemzéséhez. 
Ezt követően előadásokat hallot
tunk a tavak kémiai és fizikai tu
laj donságiairól, a tavak vízháztar
tásáról és a vizek különböző mozr 
gásállapotáról.

A tóról mint állóvízről szóló elő
adások csak helyenként érintették 
a halastó fogalmát, mégis sok lé
nyeges támpontot adtak a gyakor
lati tógazda gondolataihoz, és szá
mos lehetőséget csillantottak meg 
a vízi élet összefüggéseit kereső 
halászkutató előtt.

Dr. Hortobágyi Tibor egyetemi 
tanár előadása a tóról mint élő
helyről és a tavakat benépesítő éLő 
szervezetekről szólt. Más előadá
sok során arról hallottunk, hogy a 
tavak mikroszervezeteá a fito^ 
plankton algák és a természetes 
haltáplálék zömét képező Zoo
plankton mélységi rétegeződésében 
és vízszintes irányú elhelyező désé- 
ben következetes törvényszerűség 
ma még nem ismeretes, így a 
plankton-minta csak a gyűjtés he
lyének pillanatnyi állapotát rög
zíti. Az egyetemes planktongyűj
tési módszer kidolgozását és elter
jesztését a gyakorlatban dr. Me  ̂
gyeri János sürgette előadásában. 
Dr. Bérezik Árpád előadásának 
egyik része a tavak vizének azon 
élőszervezeteiről szólt, amelyek a 
vízben élő szilárd tárgyak és növé-

Lehalászáskor sok helyen alkalmazzák a 
nagy teljesítményű MPT ll-es szivattyú

kat (Pékh felv.)

nyék bevonatát képezik. Mint 
mondotta, a bevonatot alkotó élő
lénytársulás szervesanyag-terme- 
lése — sekély tavak esetében — 
produkciósbológiai szempontból 
esetenként meghaladhatja a plank
ton termelését is.

A tavak anyagforgalmának di
namizmusáról, élő szervezeteinek 
energetikai összefüggéséről dr. 
Woynárovich Elek egyetemi tanár 
tartott értékes előadást. Dr. Se
bestyén Olga és dr. Felföldy Lajos 
előadása során részleteiben ismer
tük meg a tó vizében kialakult 
táplálékhálózatot, a szervetlen 
anyagokból szerves anyagot elő
állító növényi algák elsődleges ter
melő tevékenységét, és szerepét a 
tavi élettérben. Tőig Istvánnak a 
témacsoportot bezáró előadása, — 
amelyet különösen a jelen levő ha
lász szakemberek az előbbiekben 
elhangzottak beteljesülésének gon
dolatával hallgattak —, a tóban le
játszódó szervesanyag-termelés 
végső produktumának, az ember 
által közvetlenül hasznosítható 
halhús kialakulásának mennyiségi 
összefüggéseiről szólt. Egy későbbi 
értekezésében pedig az elhangzott 
előadások azon részleteit foglalta 
össze és tárta a hallgatóság elé, 
amelyeknek alkalmazása a jövő
ben szükségszerűen vetődik fel 
gyakorlati halászatban.

Nem közvetlenül a főtémához 
kapcsolódott, de halászati szem
pontból igen érdekes előadást tar
tott Hámor Tamás a pisztrángtele
pítés biológiai és ökológiai feltéte
lednek kutatásáról hűvös vizű fo- 
lyóinkban, sőt halastavakban is. 
Figyelemre méltó dr. Gál Dániel 
előadása, melyben a Keleti Fő
csatornában végzett planktonvizs
gálatainak eredményeként a Zoo
plankton összetételéről beszélt, 
mennyiségi és minőségi összeha
sonlítást téve a Tisza folyó duz
zasztott vizéből és a Keleti Főcsa
tornából merített minták között.

A halászok a háromnapos kon
ferencia minden előadásban egy- 
egy fontos alaptudomány mai állá
sáról tájékozódhattak, és szemé
lyes beszélgetéseik során arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy a 
hidrobiológusok már sokat adtak a 
magyar halászatnak, de a limnoló- 
giának ezen a speciális területén 
még a jövőben is nagy feladatok 
várnak a kutatókra.

Bakos János
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Aki az akváriumi halak életét vizs
gálja és figyeli az ide-oda úszkáló 
vízílakók állandó sürgését, joggal te
szi fel a kérdést: vajon mikor és ho
gyan alszanak a vizek pikkelyes és 
pikkely télén lakói? De felvetődik ez 
a régen sokat vitatott kérdés azok 
körében is, akik hálóval vagy horog
gal szegődnek a halak nyomába, akik 
az este kirakott és hajnalban felné
zett varsákban néha dús zsákmányt 
lelnek, mely csak éjnek évadján, te
hát a feltételezett alvási időszakban 
esett fogságba. A pontyról, harcsáról, 
süllőről közismert, hogy főleg éjszaka 
veszít rajta a horgon, ami szinte ta
núságtételnek minősül azok vélemé
nyét alátámasztva, akik szerint a ha
lak nem alszanak. Ha azonban figye
lembe vesszük, hogy minden állati 
szervezetnek szüksége van rendszere
sen ismétlődő nyugalmi időszakra, 
aligha képzelhetjük, hogy a vizek la
kóinak felmentésük volna a biológia 
vastörvényei alól. Az pedig, hogy a 
halak nem hunyják be szemüket és 
ezért nem is alhatnak: gyenge érv, 
hiszen az árvák hogyan hunyjanak, 
amikor szemhéjuk nincsen.

A  halbiológia ma már határozottan 
vallia, hogy a halak is alszanak, al
vási igényük azonban aránylag mér
sékelt. Az alvó hal szívverése, légzé
se, anyagcseréié lassul, az ingerhatá
sokra gyengébben reagál, mint ébe
ren, egyrészük mondhatnók le is 
„fekszik” , oldalt dőlve pihen a fe
néktalajon, vagy pedig bele is ássa 
magát. A legtöbb halfaj éihek ideién 
piheni ki alvással a nani fáradalma
kat, de akadnak közöttük csavargó 
hajlamú lumpok, melyek éjjel járják 
a vizet, hogy nappal pihenjenek le.

Az átlátszó tengervízben, a sósvi
zek lakóinál jól figyelhető meg: mi
képpen is alszanak? Egyesek szikla- 
odúkba reitik a fejüket, vannak me
lyek inkább a farkukat rejtik a hasa- 
dékokba és függőleges testhelyzetben, 
fejüket denevér-módra lógatva pi
hennek. Vannak óvatosabbak is, mint 
például a tarka Pjcasso-hal, mely 
egész! testét reiti el sziklahasadékba, 
élénk színét alvás köziben elveszíti, 
groteszk látványnak mondják, ami
kor hajnali ébredése után hátrame
netben éviekéi ki a „hálószobából” . 
Megfigyelték azt is, hogy egyes fajok 
előszeretettel ragaszkodnak állandó 
„lakásukhoz” , éjszakáról éjszakára 
ugyanazt a búvóhelyet keresik fel 
anélkül, hogy emberrel ellentétben 
lakáscseréken törnék a felüket. 
Rendkívüli látvány ezeknek a halak
nak az ébredése is, nagyokat nyújtóz
kodnak, ásítanak, és akár az embe
rek: percekre van szükségük, amíg a 
szó nem sznms értelmében ki dörzsö
lik szemükből az álom ittassá got.

A halak közösségi élete alvás köz
ben is megfigyelhető, egyes fajok sű
rű ramkban áissák be magukat a laza 
altalajba szorosan egymás mellé,

akár rokonaik, a szardíniák a bádog
dobozban. A társaságnak csak egyet
len tagja ássa be magát felületesen, 
éjjeli őrként vigyázza társai álmát és 
jelt ad, ha veszély fenyeget. Az alvók 
pedig szemüket annyira elfordítják, 
hogy Íriszük egészen eltűnik és csak 
a szemük fehérje látszik, ebben az 
állapotban természetesen erős fény
ingerekre sem reagálnak. Egyes hal
fajok alvás közben szürke színt vesz
nek fel és válnak ily módon alig lát
hatókká, hogy ezzel koptassák fel az 
éjszaka mohó rablóinak az állát. Ed
dig meg nem magyarázott, különös 
jelenség: egyes halfajok mindig 
ugyanarra az oldalukra dőlve alsza
nak, az alig 20 cm-es apró tengeri 
Pseudoboilistesek ezreit figyelték al
vás közben a tengerfenéken, de még 
véletlenül sem akadt közöttük olyan, 
amelyik nem a baloldalára dőlve 
szundította volna az igaz halacskák 
álmát. És ugyan ki nem hallott még 
az úgynevezett halcsiklandozókról, 
akik eredményesen gyakorolják ezt a 
legendának egyáltalában nem minő
síthető halfogási módszert, amikor a 
víztől alámosott partok barlangjai
ban alvó harcsákat kutatják fel tapo- 
gatással és kétkézre markolva von
szolják partra az álomszuszék Öreg 
bajszosokat.

A mélyebb tengerek lakói persze 
nem a néha több ezer méter mélyen 
elterülő fenéken rendeznek be ma
guknak hálószobát, hanem a víz fel
színén lebegve szundítanak. így 
egyes cápafajták háton fekve pihen
nék, álmuk olyan mély, hogy ha va
lakiben van elég bátorság, meg is 
vakargathatja a halak fehér hasát 
Ismerünk édesvízi hanyattalvókat is, 
mint például a törpeharcsát. Szovjet

kutatók derítették fel tengeralattjáró 
segítségével, hogy az éjjel táplálékot 
kereső heringek nappal mélyebb vi
zekbe süllyednek és néha függőleges 
helyzetben alszanak, ebben az álla
potban a legerősebb reflektor fényé
re sem reagálnak.

Énekes jelenség a halak ásítása, 
melyet minden akvarista jól ismer, 
de megfigyelhető a piaci halak me
dencéiben is. Hogy ennek az ásítás
nak mennyi köze van az álmossághoz 
vagy az alváshoz, nem tudni, csak 
annyit sikerült megállapítani, hogy a 
hőmérséklet emelkedése és a víz oxi
géntartalmának csökkenése is játszik 
benne határozott szerepet. A halak 
ilyenkor szinte a maximumig feszí
tik szét a szájukat, kimeresztik az 
úszóikat, sőt testük be is görbül. 
Mintha csak jómagunkat látnok, 
amint kitátva a szánkat szívunk na
gyot a levegőből, vállunkat felhúz
zuk és végtagjainkat jól kinyújtóz
tatjuk. Lehetséges, hogy a halak 
ásítását örököltük volna át még 
azokból az időkből, amikor még mi 
is a vizek lakói voltunk, bár még 
egészen más volt az alakunk és igen 
célszerű kopoltyúkkal is rendelkez
tünk? Közben ugyan kiköltöztünk a 
szárazföldre és az állatvilág ún. leg- 
bölcsebb tagjaiként vállaltunk veze
tő szerepet, de kopoltyúink ma is 
vannak, ezeket azonban szerencsére, 
vagy éppen sajna embrionális éle
tünk első hónapjai után elveszítjük, 
az ásításról, évmilliók előtti szoká
sunkról azonban ma sem tudunk le
szokni. Akárcsak a mananság már 
teljesen felesleges lúdbőrzésről, 
melyre még akkor kaptunk rá, ami
kor ott makogtunk a fák lombjai 
között és mivel orkán-kabátot akkor 
sem lehetett kapni, hát pelyhesre 
meresztettük dús bundánkat, hogy 
így védekezzünk a hideg ellen.

(k.)
(A „Fischerei” c. folyóirat cikké

nek felhasználásával.)

A hortobágyi I. tó lecsapolás közben, előtérben a telelők
(Pékh felv.)
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Sajnos sok helyen elhanyagoltak a halágyak, így sok száz méteren csónakkal kell
a halakat szállítani

A halállomány sikeres átteleltetése 
a tógazdák egyik legnehezebb 

feladata, melynek során, mint köz
tudomású, a legnagyobb veszteségek 
jelentkezhetnek. Sokszor az ivadék 
60—80%-a, sőt a nyújtás 20—40%-a 
is áldozatául eshet téli káros beha
tásoknak.

A veszteség részben darabszám 
szerinti hiány következtében áll élő, 
másrészt a súlyos kondícióromlás 
betegségekre, elsősorban a tavaszi 
hasvízkór-járványra hajlamosít. A 
rosszul telelt állomány megmaradó 
része a következő tenyészidényben 
végig magán viseli a téli károsodá
sok bélyegeit. Feltétlenül szükséges 
ezért a helyes teleltetés általános, de 
elsősorban egészségügyi szempont
jait megbeszélni.

A helyes, sikeres teleltetés előfel
tétele: a megfelelő környezet bizto
sítása, helyes üzemtechnika és a 
megfelelő halállomány. Nézzük eze
ket sorba!

A megfelelő környezet legalább 
olyan fontos a halállomány sikeres 
átteleltetéséhez, mint a megfelelő 
istálló háziállatainknak. A döntő 
kérdése: miben teleltessünk? De 
hogy erre választ tudjunk adni, 
előbb meg kell beszélni a környe
zettel szemben támasztott egyéb kí
vánalmakat is.

A tel éltetésre kiszemelt haltartó 
hely — legyen az teleltető medence, 
telelő tó vagy nagy víz —, elenged
hetetlenül szükséges jellemzői az 
elegendő mélység, a jó fenéktalaj és 
a jó vízellátás.

A telelők vizén közepes télen is 
40—50 cm-es jégpáncél képződik, s 
így a sekélyebbek szinte fenékig be
fagyhatnak. Ezért a jó telelőnek 
legalább másfél méter mélynek kell 
lennie. Fontos, hogy ezt a mélységet 
a feliszapolódás kiküszöbölésével és 
a töltések rendszeres gondozásával 
biztosítsuk.

A telelők fenéktalaja szilárd le
gyen, de ne túl kemény. Köves, ka
vicsos fenék a bevermelt halakon

felfekvéseket, sérüléseket okozhat, 
melyek pedig a téli hideg környe
zetben nehezen gyógyulnak, sőt 
gyakran gombás (szaprolegnáás) fer
tőzést kapnak. Az is fontos, hogy a 
fenéktalaj ne tartalmazzon vastag, 
rothadó iszapréteget. Oxigénhiány 
és különösen alacsony légnyomás 
esetén mérgező gázok szabadulhat
nak fel, melyek a fenéken pihenő 
halállományt súlyosan károsítják. A 
telelésre kiszemelt haltartókat a 
fentiek szem előtt tartásával elő kel] 
készíteni. A fenéktalaj ápolása an
nak kiszárításából, esetleg fűmaggal 
vagy más növénnyel történő beveté
séből áll. A kiszárítással elérjük azt, 
hogy az iszaplakó rovarálcák, kü
lönböző veszedelmes halparaziták 
elsődleges köztigazdáinak száma 
gyérül. A Caryophyllaeu^, Neoechi- 
norhynchus, Diplostomum és San- 
guinicola peték és álcák elpusztítá
sával e káros paraziták fejlődési kö
rét szakítjuk meg. De talán még fon
tosabb a fenéktalaj kiszárítása azért, 
mert ezzel veszedelmes kórokozó 
csírák, elsősorban a hasvízkór elő
idézésében szereplő Pseudomonas 
punctata és Ps. fluorescens életben 
maradását gátoljuk meg. Számos 
hazai és külföldi tapasztalat igazol
ta, hogy a hasvízkór ellen egyik ha
tásos küzdelem a tófenék kiszárítása 
és több héten át szárazon való tar
tása.

Rendkívül fontos a telelő halak
nak elegendő oxigén biztosítása. 
Igaz ugyanf hogy a lehűlő vízben 
kisebb az oxigén szükséglet, (a víz 
ménében télen általában 4 C°-os a 
víz, melynek fajsúlya a legnagyobb) 
de csökkent anyagcsere mellett is 
van oxigén igény. Wunder megfi
gyelései szerint (Alig. Fischerei Ztg. 
1963, 88, 6, 151—154) a fenéken pi
henő pontyok állkapcsukkal a talaj
ra támaszkodva, ferde, fejjel lefelé 
irányuló testhelyzetben vannak. 
Megkönnyíti ezt az, hogy úszóhó
lyagjuk hátulsó zsákja gázokkal 
erősebben telt. Oxigénhiány esetén

A halteleltetés
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a halak nyugalmukból felriadnak, a 
vízfelület felé törnek „pipálni” kez
denek. Ehhez a testhelyzethez az 
úszóhóiyag zsákjainak gázteltsége 
megváltozik, az elülső zsák lesz tel- 
tebb. A felületre, a fagypont hőmér
sékletén levő vízrétegbe ̂ tört halak 
súlyos fagysérüléseket szenvednek 
sőt tömegesen odafagyhatnak a vi
zet borító jégréteghez.

Az oxigén biztosítása télen is víz
átfolyással történik. Telelőmeden- 
cékben a sűrűn elhelyezett halállo
mány részére általában 10 q-nként 
számítunk egy liter friss vizet má
sodpercenként. Tavakban tárolt hal
tételek részére kevesebb víz biztosí
tása is elegendő. Fontos, hogy a táp
láló víz tiszta, szennyező anyagoktól 
mentes legyen. Alacsony pH-jú, sa
vanyú víz káros, erdei talajon, hóié 
befolyásnál ellenőrizzük a kémha
tást. A befolyó víz hőmérséklete 
egyezzék meg a telelő vízhőmérsék
letével. Előfordult már az, hogy a 
melegebb víz bebocsátása felriasz
totta a halakat. A hőmérsékletkü- 
különbségek kiegyenlítése céljából a 
tápláló vizet ajánlatos tárolómeden
cén át vezetni. Előfordul az is, hogy 
kemény hidegben a tápcsatorna fe
nékig befagy. Ez ellen megfelelő ta
karással védekezünk. Súlyos kárt 
okoz télen szűk helyen tartott halál
lományban a befolyó ipari szenny
víz. Megfelelő szervezéssel, jelentő 
szolgálattal ez ellen is védekezni le
het.

Medencékben a tápláló vizet a 
fenéken bandázó halakhoz kell jut
tatni. Ezt úgy érjük él, hogy a táp
láló zsilipek környékén léket vágunk 
és befagyását meggátoljuk. A barát
zsilipet alsó vízkivételre állítjuk, 
úgy, hogy a rács a telelő felőli ho
rony legalján legyen. Feléje kerül
nek az üzemi vízszint magasságáig 
a deszkák.

Helytelen az a felfogás, hogy bár
milyen sűrűn elhelyezhetjük a tele
lő halállományt, ha részükre a fent 
említett vízátfolyást biztosítani tud
juk. Az erős vízáramlás zavarja a 
pihenő halakat. Ebből kifolyólag 
nyugtalanul telelnek, felriadnak, kó
vályognak s ez mind energia elhasz
nálódással, kondícióromlással jár.

A víz oxigéntartalmát kismérték
ben biztosítják csak a lékek. Ezeken 
keresztül viszonylag kevés oxigén 
jut a vízbe, bár a telelő víz levegőz
tetését a lékekbe helyezett csehszlo
vák szélmotorokkal fokozhatjuk. A 
lékelés mégis szükséges, de gondol
junk arra, hogy a vele járó zaj 
szintén a halak felriasztásához ve
zet. A modern lékelő körfűrészek 
használata nálunk még nem általá
nos. Az oxigéntartalom csökkenésé
nek első jele apró vízi állatok meg
jelenése a lékben, még mielőtt a ha
lakat (az oxigén iránt igénytelenebb 
pontyokat) komolyabb károsodás 
érné. A lékek rendszeres ellenőrzése 
tehát szükséges és elvégzendő.
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Fokozzák a víz oxigéntartalmát a 
fény hatására télen is asszimiláló s 
ennek során oxigént termelő vízinö
vények, elsősorban a zöldalgák. Sö
tétben, hóval fedett vízben azonban 
ezek is oxigént fogyasztanak. A hó 
elsöprése a telelők jegéről a szüksé
ges fénybehatolást biztosítja.

A teleltetéshez szükséges feltéte
lek megbeszélése után nézzük, mi
ben teleltessünk? A piaci áru táro
lása szinte kizárólag medencékben 
történik. Jóval nehezebb kérdés a 
tenyészanyag téli elhelyezése. Hal
egészségügyi szempontból kétségte
lenül legrosszabb a szűk telelő me
dencékben való tárolása, nemcsak a 
zsúfoltság és fertőzési lehetőség 
miatt, hanem azért is. mert az eny
hébb téli időben táplálék után ku
tató fiatal pontyok a medencék szű
kös természetes táplálékát hamar 
felélik. Nyugtalanok, állandó moz
gásuk miatt kondíciójuk teljesen le
romlik. Ezért ajánlatosabb a kisebb 
telelő tavakban vagy éppen a nagy 
vízen való teieltetés. Schäperclaus 
szerint nem szabad msenként 30 db 
egynyaras vagy 4 db kétnyaras 
pontynál többte elhelyezni e tavak
ban, ami héktáronként mintegy 100 
mázsa halat jelent. Ha vannak 
olyan tavaink, melyek a teieltetés 
megbeszélt feltételeit biztosítják, 
legjobb a tenyészanyagot már Ősz
szel végleges helyére kihelyezni. így 
élmarad a tavaszi lehalászás és a 
vele járó törődés. Jó az az eljárás is, 
amelynek során a szűrt ivadékot 
nyári lehalászás után hetekig szára
zon tartott, majd vízzel feltöltött 
nagy tavakba helyezzük át. Fontos 
az, hogy a telelés alatt a halállo
mány erősen le ne fogyjon. Nagy 
vízen könnyebben talál eleséget, kü
lönösen akkor, ha a táplálékállatok 
eilszaporodásához a kedvező feltéte
leket biztosítottuk.

A megfelelő helyen való teieltetés 
üzemszervezési probléma is. A két 
vagy hároméves üzem, a nagy- vagy 

* kissúlyú ivadék előállítása, a takar
mánybázis, stb., mind olyan kérdé
sek melyek kihatnak a teleltetésre. 
Fontos, hogy a halászati szakembe
rek az üzemszervezési problémák 
megvitatásánál a felsorolt szempon
tokat a helyes teieltetés vonatkozá- 
ban figyelembe vegyék.

Magától értetődő, hogy sikeresen 
átteleltetni csak kifogástalan egész
ségi állapotú halakat lehet. Ezért 
lényeges a betelelés előtti szigorú, 
gondos egészségügyi vizsgálat. Min
denekelőtt a fertőző és parazitás 
betegségek jelenlétét kell kizárni. A 
betegen vagy fertőzötten betelelt 
halállomány rendkívül súlyos vesz
teségével kell számolni. Elsősorban 
az őszi hasvízkóros fertőzöttség és a 
parazitás bántalmak közül a dara
kór okozhat gondot. De károsítja a 

\ betelelt állományt a külső paraziták 
tömeges jelenléte is, különösen az 
ősszel nálunk nagyon gyakori hal-

Válogatás a Tatai Halgazdaság külső tavainál

tetű és halpióca. Ajánlatos ezek el
len megfelelő fürdetéseket alkal
mazni. A hasvízkór elleni védeke
zést szolgái ja a járványbiológiai 
egyensúly minden áron való megtar
tása. Ezért nem szabad idegenből 
haltételeket behozni, sőt kerülni kell 
a több tóból származó halak közös 
téli elhelyezését is, ami jó üzem- 
szervezéssel ugyancsak megoldható. 
A jó egészségi állapothoz tartozik 
az áttelelésre kerülő haltételek 
egyedeinek nagysága és súlya is. 
Külföldi kutatók ezzel a kérdéssel 
újabban sokat foglalkoznak. Az iva
déknak bizonyos nagyságot és súlyt 
kell elérni ahhoz, hogy elviselhető 
veszteséggel' teleltethessünk. Hazai 
tapasztalatok is igazolják Kirpicsni- 
kov, Kamburova, Mann, Michler és 
Merla stb. megállapításait, hogy a 
nagyobb súlyú ivadék jobban telel.

Schäperclaus a 25 g-os alsó súlyha
tárt jelöli meg olyanként, amelyen 
alul már kockázatos a teieltetés. A 
nagyság mellett a szervezet zsírtar
talma is fontos. Ezt Schäperclaus a 
halak „startkondíciójának” nevezi 
(lásd a Halászat 1963. évi 3. számá
ban, a 84—85. oldalon közölt ismer
tetést). Törekednünk kell a megfe
lelő zsírtartalomra, a jó tápláltság
ra a megfelelő „startkondícióra”. Ez 
a tavaszi hasvízkór járványok meg
előzésének egyik fontos módszere. 
Helyes, szakszerű átteleltetéssel 
megelőzzük a tavaszi halbetegsége
ket is. Ügyeljünk azért halállomá
nyunk szakszerű betelelésére, bizto
sítsuk a helyes teieltetés előfeltéte
leit. A téli hónapokban is a jó gazda 
gondosságával ügyeljünk . halaink 
egészségi állapotára.

Dr. Búza László

A hosszúra nyúlt ősz megengedte, hogy a Szegedi Halgazdaság halászai ingujjban
öntsék fel a kádba a halat (Pékh felvételei)



A Magyar Hidrológiai Társaság 
és az Országos Vízügyi Főigazga
tóság kétnapos nemzetközi kong-' 
resszust rendezett 1963. okt. 14— 
15-én a Technika Házában. A köz
ponti téma „A  települések és ipar
telepek vízgazdálkodási üzemei és 
a regionális vízgazdálkodás” kér
dése volt. Hazai szakembereinken 
kívül 25 külföldi résztvevő nem
csak a vízgazdálkodás, a lakótele
pek és ipartelepek vízellátásának 
kérdésével foglalkozott, hanem 
nagy figyelmet szentelt vízminősé
gi kérdéseknek is.

Egyik központi téma volt az, 
hogy milyenr hatással van a víz- 
szennyezés a vízkészletekre és a 
vízhasználatokra. A kongresszus 
résztvevőinek állásfoglalása; nem
csak mennyiségi, hanem minőségi 
vígazdálkodást is kell folytatni. 
Szóba került a fűzfői ipartelepek 
különböző szerves, ízrontó anya
gokat tartalmazó szennyvízének 
hatása is. A szennyvíz rontó ha
tása 60 ezerszeres hígításban is 
érezhető a Dunából Mohácsnál ki
vett pécsi ivóvízben.

A természetes vizek minőségé
nek védelme érdekében állandóan 
ellenőrizni kell a vízfolyások álla
potát. Ebben jelentős előrelépés 
lenne, ha a vízminő ség változáso
kat folyamatosan figyelemmel kí
sérhetnénk korszerű műszerekei, a

vízminőség automatikus mérésé
vel és az észlelt adatok gyors to
vábbításával. El kell jutnunk odá
ig, hogy az időjárás és vízállás je
lentés mellett minden nap ott le
gyen asztalunkon a napi vízminő
ségi jelentés is.

A felszíni vizekben csak •annyi 
szennyvizet szabad vezetni, ameny- 
nyi arányban van azok öntisztító 
képességével. A folyókba enged
hető szennyvízmennyiség megálla
pításánál figyelembe kell venni a 
vízfolyás kérdéses szakaszán a fi
zikai, kémiai, bakteriológiai és 
biológiai változásokat.

Az Országos Közegészségügyi 
Intézet vizsgálatai alapján a befo
gadókban a szennyvíz bevezetése 
és teljes elkeveredése után az oxi
génfogyasztás ne legyen több, mint 
a tiszta vizekben (I. osztályú) 2,0 
mg/l, kissé szennyezett vizekben 
(II. oszt.) 4,0 mg/l.

Az oxigéntelítettség nem csök
kenhet nyáron a teljes elkeveredés 
után közepes kisvíz idején tiszta 
vizekben (I. osztály) 85% aM, kis
sé szennyezett (II. oszt.) vizekben 
70% alá.

Ha ezek a normák betarthatók, 
akkor a többletszennyeződések az 
OKI. vizsgálatai szerint az öntisz
tulás során aránylag rövid idő 
alatt, néhány km-en belül lecsök
kennek az eredeti értékekre és

ezáltal a felszíni vízfolyás minősé
gében csak kisebb szakaszon és 
rövidebb ideig tartó átmeneti 
változás áll be.

A szennyezett (III. osztályú) fel
színi vizekbe tisztaságuk visszaállí
tása érdekében szennyvíz csak ak
kor vezethető be, ha a tisztulás és 
hígülás mértéke akkora, hogy a 
felszíni víz szennyeződését tartó
san nem növeli. Az pedig akkor áll 
fenn, ha az oxigénfogyasztás csak 
akkora, hogy értékük az öntisztu
lás távolságban, 5—20 km-en be
lül, de ha szükséges, a legközelebbi 
vízfelhasználásig visszaalakul a 
szenyvíztorkolat feletti értékre.

Halélettani szempontból igen 
nagy örömmel vesszük az OKI-ben 
kidolgozott javaslatot és ha ezt fi
gyelembe veszik, az lényegesen 
megváltoztatja a tervezők szemlé
letét a szennyvízterhelés kiszámí
tásakor.

A kongresszuson arról is szó 
volt, hogy az olajüzemű hajókból 
állandóan a vízfolyásba (elsősor
ban a Dunába) kerülő olaj 0,001 
mm vastagságban is már igen 
kártékony. Néhány kg olaj már 
nagy vízfelületet szennyez be.

A kongresszusi híradással egy
idejűleg felhívjuk a halászati ter
melőszövetkezeteket arra a köte
lezettségükre, hogy 1963. dec. 31- 
ig az összes vízügyi igazgatóság te
rületén megalakuló vízminőségi fe
lügyelet és vízvédelmi bizottságok 
munkájába kapcsolódjanak be és 
a Halászat 1963. júliusi (4. sz.) szá
mában a 102. oldalon leírt felada
toknak tegyenek eleget.

Dr Donászy Ernő

HARMADIK KIADÁSBAN Jeleni 
meg dr. Gerd Bauch könyve, mely 
a németországi édesvízi halak részle
tes katalógusának is minősíthető, az 
összes ott élő halak részletes leírását 
közli, területi elterjedését, szaporodá
sát, növekedését és gazdasági jelen
tőségét ismerteti írásban és képben. 
A halászat dolgozóinak különösen ér
tékes, hogy nemcsak az egyes hal
fajok német elnevezésének szinoni
máit közli, hanem francia, olasz, an
gol, dán, hollandi, svéd, orosz, len
gyel, cseh, magyar, finn és román 
nevét is, ami hasznos azoknak, akik 
a szakirodalmat tanulmányozzák és 
néha nem ismerik ki magukat a ha
lak idegennyelvű nevei között. Ér
dekes megemlíteni hogy a harcsát 
olaszul is harcsának mondják, a 
csukát oroszul is csukának.
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Q O N D O L A T O K
a tél küszöbén

\  LLL'

<A tógazda egyik legnagyobb és kü
lönösen most időszerű gondja: halai
nak megfelelő körülmények közötti 
átteleltetése, hogy az állomány ta
vasszal életerősen, egészségesen, el
lenállóképesen induljon neki az új 
vegetációs időszaknak. Különösen az 
egynyaras „ifi” pontyok átteltetése 
okoz gondokat, a rendkívül érzékeny 
állományt kettőzött gonddal kell ke
zelni. Lássuk, milyen tanácsokkal 
szolgál H. Lietmann, aki a Fischwirt 
c. folyóirat szeptemberi számában 
foglalkozott a fontos kérdéssel és 
adott sokéves tapasztalatainak alap
ján megszívlelésre érdemes tanácso
kat a gyakorlati tógazdának.)

Egyre nagyobbak a pontyhozamok, 
egyre nagyobb halmennyiségeket kell 
áttelelttm, ami nem kis gondot okoz 
a tógazdanak, különösen, ha egynya
ras pontyokról van szó, melyek a tél 
megpróbáltatásait nehezebben viselik 
el, mint az idősebbek. Az újabb ta
pasztalatok szerint célszerűbbnek lát
szik ezeket meghagyni télre a 
nyújtótavakban. Ennek a módszer
nek eredményessége természetesen 
függ a tavak úgynevezett „egyénisé
gétől” , a helyi viszonyoktól, adottsá
goktól. Nagy előnye ennek a mód
szernek, hogy ezzel elmarad a halak 
őszi lehalászása és áttelepítése, az 
ezzel kapcsolatos törődés, a halak le- 
gyengülése. a bőrsérülések okozta 
szaprolegniás megbetegedés. De az 
apróságok azt is megsínylik, ha nyúj
tótavukba máshonnan származó álló- 
mányt helyeznek el és ezzel fokozzuk 
a halsűrűséget. Az őslakókat erősen 
nyugtalanítja az „ albérlők” serege, a 
vízben nem kívánatos izgalom kere
kedik, melynek következtében az ál
lomány vagy nem táplálkozik vagy 
ellenkezőleg, a fellépő táplálék-félté
kenység következtében egymást 
annyira zavarják, hogy a sikeres te
leltetés egyik feltétele, a>j óltápláltsá
guk csökken, lefogynak. Ha ehhez 
egyéb zavaró körülmények is járul
nak, mint pl. erős vízhőmérséklet-in- 
gadozás, vízromlás, oxigénhiány, 
élősdiek stb., úgy ennek káros hatása 
még sikeres átteleltetetés után is ér
vényesül a következő vegetációs pe
riódusban, nem is beszélve a járvá
nyos betegségekkel szembeni ellen
állóképesség erős csökkenéséről.

Köztudomású, hogy a telelő halat 
az élősdiek, különösen a pontytetű és 
a halpióca erősen legyengítik, gon
doskodni kell tehát elpusztításukról 
és ha lehetséges, távoltartásukról. Ez 
nyáron kiszárított és fertőtlenített kis 
telelőkben könnyen lehetséges, na
gyobb nyújtót a vakban annál nehe
zebben. Jól bevált módszer nagyobb 
létszámú, előzőleg sovány koszton 
tartott compók kihelyezése, ezek — 
ha valóban éhesek — mohón pusztít

ják az élősdieket, és ezzel mintegy 
sterilizálják a tavat.

A nyújtótavakban való teleltetés 
egyik legfontosabb kelléke: alaposan, 
akár tanfolyamok létesítésével meg
ismertetni a tógazdákkal a vízkémia 
elemeit, az egyszerű vízvizsgálati 
módszerek végzését és értékelését, a 
vízhőfokkal, oxigéntartalommal, pH 
értékkel, a víz savkötőképességével 
kapcsolatos egyszerű meghatározáso
kat, valamint képessé tenni őket an
nak eldöntésére, hogy a vizsgálataik 
eredményeképpen esetről esetre mi
lyen gyakorlati teendők szükségesek.

A teleltetéssel kapcsolatosan, füg
getlenül egyes tavak „egyéniségétől” , 
léteznek bizonyos mindenkor érvé
nyes irányelvek, melyekkel meg kell 
ismerkedni, így:

1. A telelőkben semmi szükség sin
csen olyan „ösztönzésre”, melynek 
célja az anyagcsere intenzitásának 
növelése, nem kell tehát szervestrá
gyát adagolni, elősegíteni a növény
zet növekedését és ezzel rothadó 
anyagot juttatni a tóba.

2. Minden erősebb rothadás télen 
olyan károsan befolyásolja, különö
sen a jégtakaró borította víz kemiz- 
musát, hogy annak következtében az 
oldott oxigén mennyisége erősen 
megfogyatkozik, ennek esetleg igen 
szomorú következményei közismer
tek. Télen lerothadó növényzet nem 
való a telelőbe, hiszen az oxigént is 
csak addig termel, amíg a jég- és hó
réteg árnyékoló hatása következtében 
a fotoszintézis megszűnik.

3. Ha a nyújtótó lakóit a nyár fo
lyamán erősen takarmány óztuk, az 
etetést a teleltetés során is folytatni 
kell mindaddig, amíg a halak felve
szik a táplálékot. A takarmány fel
tétlenül tartalmazzon a halak testé
vel fajtarokon fehérjetartalmú anya
gokat, melyek a hiányzó természetes 
táplálékot pótolják.

K

4. Az egészséges, lágy altalaj, mint 
pl. az agyag, egymaga nem fogyaszt 
oxigént, így semmiféle károsító ha
tása sincsen.

5. A  telelő vizének jó vagy rossz 
minősége csakis pontosan végzett és 
sűrűn megismételt helyszíni vízvizs
gálatokkal állapítható meg. Szorgal
masan kell mérni a vízhőmérsékletet,. 
rendszeresen meghatározni oldott 
oxigén tartalmát, pH értékét és sav
kötő képességét (SBV-jét), csakis az 
így nyert adatok birtokában dönthet
jük el, hogy mikor és miként kell 
beavatkozni, meszezni stb. A telelő 
akkor biztonságos, ha mélysége 1—2 
méter vagy ennél valamivel több. 
A víz 0 2 tartalma a fenéken is leg
alább 4 mg legyen literenként, sav
kötő képessége ne haladja túl a 30 
csepp tizednormál sósav fogyasz
tási 100 ml-enként, a cseppmódszer- 
egyszerűnek látszik. A víz pH érté
két úgynevezett univerzál indikátor 
papiros-csíkkal határozzuk megr 
7—8 között legyen, a vízhőmérsék
let pedig ne süllyedjen a -\-4 C°alá~

Röviden: a biztonságos telelőtó ké
miai és biológiai funkciójában pon
tosan az ellenkezője legyen a jól pro
dukáló nyári tónak! Ha ezt biztosí
tani tudjuk már nem döntő, hogy a 
tél vajon enyhe vagy rendkívül szi
gorú lesz. Nyugodtan várhatjuk a tél 
levonultát, hiszen a magunk részéről 
mindent megtettünk, ami a teleltetés 
eredményét biztosítja és tavasszal 
életerős pontyocskákkal indulhatunk 
neki az új évadnak.

(s.1

K IT Ü N T E T É S

A földművelésügyi miniszter 
Tőig Istvánt, az Országos Halá
szati Felügyelőség főelőadójáty 
lapunk munkatársát jó munkája 
elismeréséül, a „Mezőgazdaság 
Kiváló Dolgozója” jelvénnyel tün
tette ki.

&

Feltöltött telelők, kukoricaszár-kúpok . . .  Tél van!
(Pékh felv.)
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A  jó  vízszolgáltatás

Folyamatos vízszétosztást ellátó főcsatorna

mezőgazdaság növekvő termelé
kenysége érdekében folytatott 

vízellátás-fejlesztés eredménnyel 
járt. Az öntözés és a halgazdálkodás 
országos méretekben bontakozik ki. 
Gyors ütemben alakulnak ki az 
ország minden táján a korszerű 
nagyüzemi öntöző- és halgazdasá
gok. E nagyüzemek útján már szak
szerűen hasznosíthatók az állami 
vagy társulati kezelésben álló víz- 
szolgáltató rendszerek és más léte
sítmények. A több mint két évti
zede tartó beruházások nyomán az 
öntözött területek és halastavak 
folyamatosan növekednek. Az öntö
zéses növénykultúrák és öntözési 
módok aránya a halastavak fejlesz
tésével és termelésével együtt helye
sen alakul a fógyasztási igényekhez 
és fejlettebb agrotechnikához.

A vízzel ellátott területek ilyen 
arányú növekedése a vízszolgáltatás 
jelenlegi gyakorlatának a megváltoz
tatását is maga után vonja. Az adott
ságok szükségessé teszik a vízmeny-

nyiség (m3) szerinti vízszolgáltatás 
bevezetését.

Eddig ugyanis 26 öntözőrendszer és 
mintegy 60 öntözőfürt épült meg. 
Ezekben kb. 450 ezer katasztrális 
hold az öntözhető terület. A főmű
itek gravitációs és szivattyús vízeme- 
lésű vízkivételei 175 m3/s névleges 
teljesítményűek. Miután a második 5 
éves terv végére az öntözött terület 
600, a halastó pedig 50 ezer kh lesz, 
a rendszerek töbsége eléri a 80—100 
százalékos betelepítési fokot. Emiatt 
a rendszerek némelyikében jelenleg 
még fennálló vízbőség már megszű
nik.

A vízszolgáltató rendszerek korsze
rű műszaki létesítményei (fő vízkivé
tel, fő- és mellékcsatorna, kezelő mű
tárgyak) és a halastavak, öntözötele- 
pek belső berendezései (vízkivétel, 
szállító és elosztó csatorna, műtár
gyak) együtt biztosítják a víz útját 
a víznyerő helytől a hasznosított te
rületig. A csatornák mint víziutak 
szállítják a vizet Közöttük tervszerű

Szakaszos vízszétosztást biztosító redőnyös zsilipek

együttműködés áll fenn. A tervszerű
ség a vasúti szállítások menetrend
jéhez hasonló üzemelési rend felállí
tása útján érhető el. A vasúti szállí
tás és vízi szállítás között azonban 
lényeges különbség van. Amíg a vas
útvonalon a szerelvények szakaszo
san, időben eltolva mozognak, addig 
a csatornahálózatban a víz vagy sza
kaszosan vagy folyamatosan áramlik. 
Ezért a halastavakat és öntözőtelepe
ket kell olyan üzemelési rendbe be
szervezni, mely módot ad az érkező 
víz átvételére és felhasználására. En
nek megvalósításához a halgazdasá
goknak is minden évben vízfelhasz
nálási tervet kell készíteniök. (19/ 
1963. sz. OVF—FM—PM—ÁH együt
tes utasítás). Ez képezi az üzemelési 
rend alapját és egyben megadja a 
halgazdaság vízigényét.

A vízfelhasználási tervnek a gaz
daság üzemtervével összhangban kell 
készülnie és azon belül a termelési és 
a munkatervvel. A terv a halastó 
éves vízigényéből indul ki. Tartal
maznia kell a tavak termelési viszo
nyait, víznormáit és a tógazdaság 
csatornahálózatán fellépő szivárgási 
és párolgási veszteségeket. A számí
tás alapján a VÍZIG-gel közölni kell, 
hogy a hglgazdaság milyen nagyságú 
vízsugarat (l/s) vagy vízmennyiséget 
(m3) igényel a vízszolgáltató rend
szertől.

A vízfelhasználási terv alapján az 
öntöző- és halgazdaságok (tsz, ÁG) 
vízfogyasztási igényeinek összegezé
sével meghatározható a vízellátó 
rendszer csatornáiban szállítandó 
vízhozam.

Az üzemelésnél a csatornák kiszol
gálási sorrendje a magasabb rendű
ből — az alacsonyabb rendű félé ha
lad. Ezzel elérhető a vízszolgáltató 
rendszer műszaki berendezéseinek 
üzemszerű összehangolása, az öntöző
telepek és halastavak berendezései
vel. Az üzemelési-rendnek ugyanis 
biztosítania kell:

— az öntözőtelepek és halastavak 
időben történő kiszolgálását,

— a talajvíz káros megemelésének 
elkerülését,

— a műszaki berendezések helyes 
kezelésével az üzemi hatásfok 
növelését,

— az öntözés és haltenyésztés víz
igényeinek kielégítése mellett a 
tározók feltöltését,

— a műszaki berendezések meg
óvását a fenntartások elvégzé
sével.

A fentiek megvalósításához az üze
melési rendet felállíthatjuk úgy, 
hogy:

1. a magasabbrendű csatornák 
egyidejűleg látják el a hozzájuk 
csatlakozó alacsony abbrendűe- 
ket,

2. a magasabbrendű csatornák 
megszabott rend szerint látják 
el az alacsonyabbrendűeket.

Egyidejű elosztást ott lehet végre
hajtani, ahol a rendszer öntözőtelep
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menetrendje

és halastó hiányos betelepítése miatt 
a vízellátás még bőséges. Megszabott 
rend ott hajtható végre, ahol a rend
szer betelepítése már elérte a 80—100 
százalékot, vagy a vízszükséglet 25 
százalékát meghaladó vízhiány lép 
fel.

A  vízszolgáltató rendszerek szolgál
tatási rendjét megszabhatjuk:

1. szabad vízszétosztás,
2. időrendi vízszétosztás,
3. kombinált vízszétosztás

szerint 1. Szabad vízszétosztás lehet: 
a) folyamatos, b) szakaszos. 2. Idő
rendi vízszétosztás lehet: a) váltako
zó, b) váltakozó szakaszos, c) válta
kozó folyamatos. 3. Kombinált víz
szétosztás történhet: a két előbbi cső- 
portból megfelelően kombinálva, 
aszerint, hogy a rendszer és a gazda
ság csatornáira mely változót alkal
mazzuk.

Vízbeeresztő táblás zsilip főcsatornán (Balogh felvételei)

18»

Fővízkivétel szivornyás megoldással

Szabad vízszétosztás
Folyamatos vízszétosztás alkalmaz

ható azoknál a vízfelhasználóknál, 
akik végleges vízjogi engedély birto
kában csak rizstelepre vagy halas
tóra igényelnek vizet.

Szakaszos vízszétosztásnál a rend
szer főcsatornája a hozzá kapcsolódó 
mellékcsatornákat bizonyos sorrend 
szerint és időtartamig látja el vízzel.
Időrendi vízszétosztás

Váltakozó vízszétosztásnál olyan 
órarendet vezetünk be, mely mellett 
nem áll elő a csatornahálózatban víz
szint ingadozás. Ezért a termelők a 
rendszer mellékcsatornájából megha
tározott időpontban és időtartamig 
vehetik ki a meghatározott mennyi
ségű öntözővizet.

Váltakozó szakaszos vízszétosztás 
esetén az igénybejelentések alapján 
történik az öntözőcsatornában szállí
tandó vízmennyiség meghatározása. 
Ezt a teljes vízmennyiséget kapja 
meg a felállított szétosztást rendnek 
megfelelő időtartamig minden ter
melő. Mivel az üzemelt területek kö
zött vannak vízáteresztők, vízigénye- 
sebb növénykultúrák, közönséges és

visszatérő órarendi szakaszra kell 
bontani a kiszolgálási rendet.

Váltakozó folyamatos vízszétosztás 
állandó jellegű vízhasználatoknál 
valósítható meg. Itt az órarend adott 
napokhoz és órához van kötve, más 
időpontra nem tolható el. A szakasz 
tartama rendesen egy hét. Főleg bő
vizű öntözőrendszernél lehet alkal
mazni.

Az ismertetett üzemelési rendek 
bármelyike megszünteti a káros víz
pazarlást, mely nem egy vízellátó
rendszerben okozott már eddig is el- 
posványosodást, másodlagos élszike- 
sedést. A tervszerű üzemeltetés beve
zetésével ugyanazon rendszeren belül 
növelhető a vízzel ellátott terület és 
kiegyensúlyozottabbá tehető a gazda
ságok vízellátása. Nem kerülhet hát
rányosabb helyzetbe a csatornák vé
geire települt gazdaság, a vízkivétel

hez közelebb fekvővel szemben. Ezek 
miatt a menetrendszerű vízszolgálta
tás bevezetése népgazdasági érdek.

Balogh Bálint

HAL-INKUBÁTORT ÉPÍTENEK 
SZOVJET SZAKEMBEREK a csen- 
des^óceáni lazacikra [számára. Az 
inkubátor 20—40 millió lazacikna 
részére épül. A szakaim! halászati 
szakemberek az inkubátoron kívül 
két üzemet építenek újjá, amelyben 
évente 60 millió lazacikrát tenyész
tenek. A számítások szerint több 
mint 50 millió ikra megy innen majd 
a Fekete-tengerbe és a Káspi ten
gerbe. Az új létesítmények a szak
értők szerint tovább fogják fokozni 
a halászati termelést.

(Ceskoslovensko technik)

Váltakozó vízszétosztásra alkalmas táblás zsilipes műtárgy
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Ha halakról van szó, általában 
hajlamosak vagyunk arra, hogy csak 
a közismert harcsára, csukára, ke
szegekre vagy a pontyra gondoljunk, 
melyek tulajdonságaikban, életmód
jukban és szervezeti felépítésükben 
alapvetően nem különböznek egy
mástól. Mindnyájan a vízben kere
sik táplálékukat, azt jószántukból el 
nem hagyják, csak kopoltyúval lé- 
legzenek és szabad levegőre jutva 
rövidesen elpusztulnak. Ennyiben 
lehetne pár szóval összefoglalni a 
halakról alkotott általános véle
ményt. Éppen ezért, talán nem lesz 
érdektelen megemlékezni néhány 
olyan halfajról is, melyek viselkedé
sükkel, szokásaikkal és testi felépí
tésükkel eltérnek a megszokott for
máktól.

„Él, mint hal a vízben”, mondja 
a régi közmondás, de imjon mit csi
nál a hal akkor, ha elfogy feje fölül 
ez az éltető elem, a víz? Nagy ré
szük elpusztul, már a csökkenő víz- 
mennyiségben beálló oxigénhiány kö
vetkeztében. De nem mindegyikük. 
A z Afrikában élő gőtehalak pl. na
gyon elmés módon védekeznek tes
tük kiszáradása ellen, ami természe
tesen pusztulásukat jelentené. Nyá
ron, amikor a Nílus környékén levő 
apró tavacskák, tócsák kiszáradóban 
vannak, az akkorra jól felkondicio
nált gőtehalak vagy fél méter mély
re leássák magukat az iszapba, ott 
összegömbölyödnek, és kizárólag a 
légköri levegőből lélegzenek egy kes
keny nyíláson át, melyet erre a célra, 
hagytak meg. Ez az állapot az egész, 
1ín. száraz évszak alatt, tehát majd 
fél évig tart. A bennszülöttek, akik 
ismerik a gőtehal „ nyaralási” mód
ját, kiássák az iszapból az állatokat, 
melyek kitűnő húsuk miatt kedves 
csemegéjüket képezik. Kiemelt 
iszapdarabokat a benne levő gőte

hallal együtt sikeresen szállítottak 
át európai állatkertekbe is. — Mi 
biztosítja hát azt, hogy a gőtehal 
ilyen szokatlan teljesítményre ké
pes? Az 1800-as évek elején tárták 
fel a titokzatosnak látszó jelenség 
okát, amikor is rájöttek arra, hogy 
egyes halfajoknak, köztük a gőte
halnak is, kopoltyúja mellett tüdeje 
is van. Ez a tüdő egy vagy két hár- 
tyásfalú zacskóból áll, melyek a 
magasabbrendű gerincesek tüdejé
vel lényegüket tekintve megegyez
nek. Ilyen tüdeje van az említette
ken kívül az ausztráliai tüdőshal
nak es az amerikai gőtehalaknak is.

Bár nem tüdővel lélegzik, de élet
módja tekintetében hasonló az előbb 
említett fajokhoz a Magyarországon 
is honos réti csík, mely nyáron, ha 
élőhelyét a 'kiszáradás veszélye fe
nyegeti, szintén az iszapba fúrja 
magát, ahonnan csak az esős idők 
beálltával s a vizek megszaporodásá
val búvik elő. E faj ugyanis iin. bél
lélegzésre képes. Az elnyelt levegőt 
kopoltyúfedőik erős össze sajtolásá
val az egyenesen futó belükbe pré
selik, végbélnyílásukból ugyanekkor 
buborékok gyöngyöznek elő. Kuta
tók, akik a réti csík belén keresztül 
áramlott levegőt vizsgálták, azt ta
lálták, hogy az ugyanolyan változá
son esett át, mintha valódi légző
szervvel került volna érintkezésbe.

Külföldi akváriumok kedvelt la
kója a fecskendező hal. Ez a 15—20 
cm hosszú halacska a vízinövények 
buja, zöld tömegében úszkálva ku
tatja zsákmányát, szemei azonban 
érdekes módon nem a vízben, ha
nem a felettük lecsüngő növények 
levelein fürkésznek végig. A víztü
kör felett levő növényeken pihenő 
rovarokra (legyek, pillangók) vadász
nak. A gyanútlan rovarra vékony 
vízsugarat lövell a mélyből, mire az

könnyen úull lefelé. Ez az érdekes 
életmódú halacska tehát nevéhez 
méltóan, szájával vizet fecskendez 
kiszemelt áldozatára s a repképte- 
lenné lett és vízrehullott rovart már 
könnyűszerrel ejti zsákmányul.

A szaporodásmód rendkívül érde
kes formája figyelhető meg az akvá
riumokból ismert csikó- és tűhala
kon. A nőstény állat ikráit a hím 
költőzsákjába helyezi s azok ott fej
lődnek ki. A kicsinyek világrajöt- 
tűktől a szülők miniatűr másai, lé
nyegesen nem különböznek azoktól.

A szokásostól eltérő helyváltozta
tás módra talán a legszebb példát az 
ún. repülőhalak szolgáltatják. Valódi 
nyíltvízi élőlények s a meleg tenge
reket nagy rajokban népesítik be. 
Mindig a felszín alatt mozognak, de 
onnét időnként, néha nagyobb csa
patokban is, kivágódnak s hosszabb- 
rövidebb utat a víztükör felett le
begve tesznek meg. Ebben tekinté
lyes nagyságú mellűszóik vannak 
nagy segítségükre, melyeket a víz
ben szorosan testükhöz tapasztva vi
selnek, a levegőben azonban kiter
jesztenek. Általában csekély magas
ságig emelkednek a víztükör fölé, s 
az így megtett távolság általában 
20—30, de legfeljebb 100—150 méter.

A példákat sorolhatnám tovább. 
Beszélhetnénk a bölcsőszájú halak, 
a szivárványos ökle vagy a habfész
ket építő paradicsom-halak érdekes 
szaporodásmódjáról. Lehetne szólni 
a labirintszervről, mely egyes halfa
jokat szintén képessé tesz arra, 
hogy a víz csekélyebb oxigéntartal
ma mellett is megéljenek. Végigkö
vethetnénk az üvegangolnák fárad
ságos útját a Mexikói öböltől egé
szen a nagy európai folyók torkola
táig. De az elmondottak talán így is 
adtak egy rövid kis bepillantást a 
halak még most is sok titkot rejtő 
életébe a vizek mélyén, de a száraz- 
földön is. Nem tudiuk, mit rejteget 
a víz szokták mondani, s ebben van 
is igazság. De azért a szívós kutató
munka, az akváriumi megfigyelések 
egyre több és több ponton lebbentik 
fel a fátylat a vizek birodalmában 
a kíváncsi emberi tekintetek előtt.

Schmidt Egon

A TIT Budapesti Központi Akva
rista Szakkörének előadásai 1964. 
januárjában és februárjában (Az 
előadások helye: Tudományegyetem, 
ásványtani nagyterme, Bp., VIII., 
Múzeum körút 4;a.)

1. Ismertetés külföldi akvarista 
szaklapokból. Samu Nagy István: 
Pomtylazacok tartása és tenyésztése. 
(1964. január 16-án.)

2. Dr. Wiesinger Márton: A halak 
élettana és bonctana. Gyakorlati be
mutató. (1964. január 30.)

3. Dr. Marton Szilárd:* 1 2 3 4 A lakás 
legszebb dísze az akvárium. Színes 
film: Festői szépségű tengeri állatok. 
(1964. február 13.)

4. Dr. Stohil Gábor: Az élet kelet
kezése és fejlődése (a halakig). Nor
mál nagy film: Az élet keletkezése. 
(1964. február 27.)

Az előadások ideje minden eset
ben csütörtökön és este 727 órakor.A halasbárka tele dévérkeszeggel tanúsítja, hogy a Balaton kenyérhala jól él

(Kővári felv.)
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A túlnépesítés következményei
az akváriumban

A „túlnépesítés” szó — noha fü
lűnknek kissé erőltetetten hangzik —, 
ma már teljes polgárjogot nyert és 
bevonult a tógazdasági haltenyésztés 
műszavai, a fogalmat jól és tömören 
meghatározó szakkifejezései közé. 
Mi, akvaristák is innen kölcsönöztük 
és használjuk is a világ minden nyel
vén, ha olyan akváriumról beszélünk, 
amelyben a medence vízmennyiségé
hez képest szemmel láthatóan sok a 
hal. Minthogy e fogalom jelentőségét 
éppen a „túl” jelző adja meg, amely
nek a mértéke és ennek arányában 
a következménye is számos tényező
től függ, ezért célszerű e fogalmat és 
következményeit az akvarisztika vo
natkozásában is közelebbről megtár
gyalni.

A tógazdasági haltenyésztésben a 
túlnépesítést az egyik legsúlyosabb 
hibának és következményeiben az 
egyik legkárosabb tényezőnek tart
ják, amely veszélyeztetheti a halhús
hozam, a lehalászás, azaz a termelés 
eredményeit.

Az akvarisztikában ugyan nincs 
szó sem halhús-termelésről, sem le
halászásról, a túlnépesítés azonban 
itt is ugyanolyan súlyos hibának szá
mít, és következményeiben ugyan
ilyen káros tényezőként hat. Éppen 
ezért nekünk, akvaristáknak is tisz
tában kell lennünk a túlnépesítés fo>- 
galmával, annak káros következmé
nyeivel, hogy akvarizálásunk folya
mán elkerülhessük káros következ
ményeit.

Mi is' az a túlnépesítés tehát? És 
melyik akváriumban van, áll fenn a 
túlnépesítés? Sajnos, nagyon sok ak
váriumban! Ugyanis ez a fogalom is 
viszonylagos, relatív, és ha ilyen 
szempontból vizsgáljuk, akkor igen 
sok akvaristánál találhatunk túlné
pesített vagy — esetleg túlnépesedett 
medencét. Amíg a túlnépesedett me
dence aránylag ritkaságszámba 
megy, minthogy egy-egy tenyésztés 
során ritkán maradnak az ivadékok 
hosszabb időn, életszakaszon át a me
dencében, mert a gondos akvarista a 
növekedésük ütemének és mértéké
nek megfelelően át-áthelyezi azokat 
mind nagyobb medencébe, addig a 
túlnépesített mendence annál gyako
ribb és annál szomorúbb látvány! 
Ugyan, hol és melyik akvarista tartja 
be szigorúan az akváriumi behalasí- 
tásának az előírásait, szigorú szabá
lyait: minden 3—4 liter akvárium
vízre, csak 1 élő halat vagy másként 
mérve és fogalmazva, minden 1—2 
centiméternyi haltestre 1 liter vizet 
hagyjunk, számítsunk a jól növénye- 
sített akváriumban. Hol tartanak ak
varistáink a 30 literes medencéjük
ben csak 10 élő halacskát, vagy a 
csapatban járó 20—30 Dánió vagy 
Tanichthys-„schwarmja” csapatja 
számára 60—80 literes medencét? 
Hogy 1 tenyészpár Mollienisia 30— 
40 literes, napsütötte medencét, 1 te

nyészpár Vitorlás (Scalare) egymaga 
100—200 literes medencét kíván, az
zal alig számolnak akvaristáink, és 
még ritkábban adják is meg nekik. 
Pedig ez a természetes! Vagy talán 
még ez sem, mert ugyan hol van 
olyan lelőhely, ahol említett halfa
jaink részére „csak” ‘ennyi vízmeny- 
nyiség állana rendelkezésre? Hiszen 
sok ezerszer és milliószor is több, 
mert abból a vízmennyiségből kell 
kivennie élelmét, fedeznie oxigén
szükségletét, és annak a vízmennyi
ségnek kell feldolgoznia — mikroor
ganizmusainak közbejöttével — a hal 
táplálékának vízbe jutó maradvá
nyait, a bélsarát és egyéb bomláster
mékeit. Ahol pedig valamilyen ok 
miatt* a természetben is fellép vagy 
a tógazdaságban beáll, a tógazda hi
bás számítása folytán bekövetkezik a 
túlnépesedés, ott csakhamar pusztu
lás jár a nyomában: az éhinség, az 
oxigénhiány, a vízromlás, a halbe
tegség!

Akváriumaink túlnépesítése, igen 
sok és különféle halfaj egy meden
cébe tömörítése persze nem a táp
lálékigény szempontjából bír jelentő
séggel, hiszen azt megadja — sokszor 
bőven is — az akvarista, hanem a 
térigény és oxigényigény, de még in
kább — és ez a fontosabb jelentő
ségű —, a halbetegségek szempontjá
ból! Helyesen mondja Schäperclaus, 
hogy a túlnépesítés a halbetegségek 
által okozott halpusztulás melegágya 
és a járványos halbetegségek biztos 
forrása. A túlnépesedés okozta káro
sodás-sorozat következményei sor
rendben a következők: oxigéntarta
lom-csökkenés, akár 1 mg/liter alá is 
éjjelenként!, szénsavtúltermelés, lég
szomj, ún. „pipálás”, étvágyromlás,

kenés, a víz további romlása, infuzo- 
riásodása, mocsár-szagúvá válása a 
felhalmozódó ammóniák miatt, majd 
— ha a legyengült halállomány ed
dig kihúzta —, egy betörő betegség 
rohamos elterjedése, eluralkodása és 
az állomány rohamos elhullása 
Ichthyophonus-gomba, Ichthyophthy- 
rius-infuzórium, Saprolegnia-penész, 
vízi tbc-bacillus fertőződés vagy más 
halbetegség fellépése következtében.

A túlnépesítés csaknem minden ak
varista problémája! A különbség 
csak az, hogy egyiknél sem tesznek 
ellene, a másiknál pedig mindent 
megtesznek ennek enyhítésére vagy 
következményeinek elkerülésére. Éz 
pedig elengedhetetlen feladat az ak
varista számára! Mindenekelőtt — ha 
lehet —, meg kell szüntetni a számon 
felül való halasítást! Ha pedig a 
hiányos oxigénellátottság, az oxigén
hiány jelei: a halvány szín, a felüle
ten való állandó úszkálás és „pipá
lás” jelentkezik, akkor mielőbb be
állítani a szellőztetést és finom, erő
teljes levegőporlasztással, levegőbe- 
fúvással emelni a víz oxigéntartal
mát, és a szükséges állandó — 3—6 
mg/liter — szinten tartani!

Dr. Szabados Antal

A SCIENTIFIC AMERICAN c. fo
lyóirat 1963. 3-as száma foglalkozik a 
halak bőre által kiválasztott úgyne
vezett riasztó anyagok problémájá
val. Az anyag külön erre a célra szol
gáló hámsejtekben keletkezik és tar- 
tama csak akkor kerül vízbe, ha 
sejteket sérülés éri. A riasztóanyag 
hatásossága igen nagy, belőle 0,002 
mg elegendő ahhoz, hogy a többmé- 
íernyi távolságban levő halak is ész
leljék és eliramodjanak. A riasztó- 
anyagot a halak szaglószervükkel 
és a testfelületükön levő ízlelőbim
bókkal érzékelik, megvédi a halakat 
a rablók támadásától, küönösen a 
rajban vonuló ivadékot.

Helyesen növényesített díszakvárium
(N ieu w enh uizen nyomán)
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Olvasóinkban bizonyára sokszor 
felmerül a tél közeledtével a kérdés, 
mit csinálnak ilyenkor halaink? A 
telelőbe tett halakkal a haltenyész
tőknek a tavasz beköszöntéséig vajmi 
kevés gondjuk akad. Ennek ellenére 
talán érdemes közelebbről megvizs
gálnunk, milyen változások lépnek 
fel a hal életében a téli zord időjárás 
hatására. Induljunk ki tapasztala
tainkból. A halak hidegebb időjárás 
beköszöntésekor a fokozatosan le
hűlő vízben egyre kevesebb táplálé
kot, illetve takarmányt vesznek fel, 
egyre kevesebbet mozognak, egyre 
ritkábban jutnak a haltenyésztő vagy 
horgász szeme elé, elvonulnak a mé
lyebb vízrétegekbe. A halaknak ezt 
a téli időszakban észlelt visszavonu
lását téli álomnak is szokták nevez
ni, helyesebben azonban téli nyugal
mi időszakról beszélni, hisz halaink 
viselkedése mégis lényegesen eltér 
azon emlősökétől, amelyek igazi téli 
álmot alszának.

Általános biológiai törvényszerű
ség az, hogy az élő szervezet műkö
dése bizonyos szakaszossággal zajlik 
le. A legtöbb állatnál ezért napi és 
évszakos ritmusról szoktunk beszél
ni. A ragadozó emlősök rendszerint 
este és hajnalban, tehát az éjszaka 
leple alatt keresik zsákmányukat, 
nappali órákban pedig kotorékukban 
pihennek. A kártevő rovarok egy ré
sze ezzel szemben nappal rágja a nö
vényzet zöld lombozatát, s amint a 
Nap nyugovóra tér, azok is elbújnak, 
csak másnap a Nap okozta felmele
gedés után bújnak elő. Halainknál is 
van ilyen napi ritmus, noha nem 
olyan kifejezett mértékben. Éjjel 
számos halfaj alváshoz hasonló ál
lapotban pihen, reakciókészsége 
ilyenkor csökkent. Sőt vannak olyan 
halfajok is, amelyeknél az éjszakai 
pihenés színváltozással vagy szokat
lan testhelyzettel jár együtt. De 
ugyanakkor ismerünk olyan fajokat 
is, amelyek éppen fordítva: nappal 
pihennek és éjszaka mutatnak élénk 
tevékenységet. Tehát a Nap járása 
feltétlenül jelentős befolyást gyako
rol az állatok s így a halak életére is. 
Ugyanígy az évszakok változása sem 
hatástalan. A halaknál ezt a válto
zást a vízhőmérséklet határozza meg.

urnáinak italaink
00-0-0-0-0-0-0<>0<>0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-C

A halak tudvalévőén változó hőmér
sékletű (poikiloterm) állatok, ami azt 
jelenti, hogy szervezetükben nincs 
testhőszabályozást végző rendszer, s 
így testhőmérsékletük mindig a köz
vetlen környezet (víz) hőmérsékleté
hez igazodik. Viszont az anyagcserét, 
s ebből kifolyóan minden más élet
jelenséget is a hőmérséklet nagy
mértékben befolyásolja, gyorsítja 
vagy lassítja. Ha a víz hőfoka a zord 
időjárás beköszöntésekor egyre in
kább süllyed, a halak testhőmérsék
lete is alábbszáll, s ezzel együtt csök
ken az anyagcsere intenzitása. Ala
csony testhőmérsékleten lassabban 
működnek az emésztést végző enzi
mek, nehezebbé és lassúbbá válik a 
felszívódás, lelassul a szívműködés 
és így a vérkeringés sebessége is, 
ennek következtében kevesebb oxi
gén jut az élő szövetékhez. Emiatt le
lassulnak a szervezetben az égési fo
lyamatok, így kevesebb tápanyagot 
és oxigént kap az idegrendszer, ezért 
csökken a hal ingerlékenysége is s az 
izomműködés alábbhagy. Kísérleti 
megfigyelések szerint egy olyan hal
nál, amely tartósan 4—5 C fokos víz
ben él, a szívverések száma a nor
mális 20—30-ról percenként 2-re 
csökken. Az ilyen hal csak 3—4 lég
zőmozgást végez percenként. Vizs
gálataink szerint a halak vörös ver
se jtszám a és ezzel együtt a vér he
moglobintartalma ősztől tavaszig fo
kozatosan csökken, ami szintén az 
anyagcsere lelassúbbodásának vele-
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járója. Egyes megfigyelések szerint 
a pajzsmirigy nagysága, a bennelevő 
üregecskék (follikulUsok) formája és 
mérete is évszakos változáson megy 
keresztül. Mindezek azt igazolják, 
hogy a hal egész élettevékenysége a 
téli időszakban alábbhagy. Ameny- 
nyiben a hal környezete oly mérték
ben hűl le, hogy a testhőmérséklet 
huzamosabb ideig 0 C fokra süllyed, 
akkor a legtöbb hal elpusztul, foko
zatosan felmelegített vízben sem kel 
életre. Ilyen esetben a pusztulás el
sődleges oka az, hogy a hideg hatá
sára a légzőközpont megbénul, a hal 
tehát „megfullad”. Ha befagyasztás
kor a hal úszóhólyagjában sok az 
oxigén, akkor a hal jóval tovább 
marad életképes. A sarkvidékeken 
(Szibéria, Alaszka) élő legyezőhalak 
(Dallia pectoralis) viszont a hidegtű
rés bajnokai, mert kőkeményre fa
gyott állapotban még hetek múlva is 
életképesek maradnak. Az időlegesen 
megfagyott halaknál az életfolyama
tok már szinte teljesen leállnak, ezt 
az állapotot a biológusok anabiózis- 
nak nevezik.

A téli nyugalmi időszak tekinteté
ben természetesen halfajaink között 
is eltérések mutatkoznak. Amíg bé
kés halaink zöme valóban nyugalmi 
állapotba vonul, addig ragadozó ha
laink nagy részét a téli időszak alig 
zavarja. Nagyon érdekes, hogy bizo
nyos halfajok ősszel magukásta göd
rökbe gyülekeznek, és ott telelnek. 
Ilyen halfajok Szuvorov szerint a 
dévér-keszeg, a vadponty, a bodorka. 
a fogas süllő, a leső harcsa, sőt a ke- 
csege is. Vándorló halfajok egy ré
sze a gödrökből egyenesen áz ívási- 
helyre vándorol.

Ahogy ősszel fokozatosan követke
zett be, úgy tavasszal fokozatosan 
múlik el ez a téli nyugalom^ A víz 
felmelegedése újra felélénkíti ha
laink anyagcseréjét s ezen keresztül 
összes életjelenségeit.

Az elmondottak a hal és környe
zet közötti szaros kölcsönhatás ké- 
zenfogható megnyilvánulását érzé
keltetik. Az ember kísérletező és al
kotó tevékenysége azonban itt is ter
mészetátalakítóvá válhat. Nagyon 
sok eredményt várhatunk pl. azoktól 
a hazánkban is megindult kísérle
tektől, melyeknek a célja a poâ ty téli 
nyugalmi időszakának mesterséges 
lerövidítése, a tavaszi „újraéledés” 
és az ívás előrehozása, s ezek révén 
az új halnemzedékek kedvezőbb le
hetőségeinek biztosítása.

Széky Pál
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— Budapesti nagyker. telepek: IX., Csarnok tér 5. (telefon: 180-207) és IX., Gönczy 
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csőrös csukát, írásos sügért, szikla-A mesebeli Közel-Kelet egyik 
„kapuvárosa” Isztambul. Régi, tör
ténelmi város. Gyönyörű fekvése, 
a mecsetek, az azúrkék tenger, a 
Boszporusz és maga a törökvilág 
sok érdeklődő külföldi turistát

halat, lepényhalat, tonhalat, baju
szos vörösmámát, pérhalat stb., de 
van itt polip, tengeri pók éppon- 
úgy mint tenyérnyi tarisznyarák 
is. Áruk mérsékelt, egy-egy kiló

Eladásra kínált aranysávos durbincs

piacon itt is ott s rögtönzött hal
sütő konyhák vannak, ahol pilla
natok alatt kiszolgálják a megéhe
zett vendéget. A vendéglők arról is 
nevezetesek, hogy sok fiatal gyer
mek alkalmazottja van; feladatuk 
többek közt az, hogy a járókelő
ket — különösen a külföldieket — 
körbefogják és betessékeljék az 
asztalok közé, és az ízletes halkü
lönlegességeket elfogyasztásra kí
nálják.

(Pénzes Bethen)
Halászbárkák eldorádója az Aranyszarv öbölben

(Pénzes felvételei)

vonz. A város egyik legérdekesebb 
látványossága az ún. Kücük-bazár. 
Talán sehol másutt nem lehet látni 
ilyet — legalább is méreteit te
kintve. Megtalálni itt az ékszeré
szek utcáját éppen úgy mint a ci
pőárusokét. A kereskedők minden 
eszközt megragadnak portékáik 
reklámozására. Egyesek hangosan 
kiabálnak mások ujjúkon lévő 
gyűrűvel a kirakat ablakot kopog
tatják — csakhogy észrevegye a 
vásárló Őket.

Nos emellett a zsongó-bongó ba
zár mellett találni a még hango
sabb halpiacot. Tucatszámra van
nak egymás mellett a halas-stan
dok. Óriási a kínálat — a kereslet 
mérsékelt. Az árunak csak egy ré
sze látható, nagyobbik fele hatal
mas jégszekrényekben, vagy jéggel 
teli kosarakban, ládákban van rak
tározva. Ez érthető, hiszen a nyári 
hónapokban rekenő a hőség, gyak
ran fut a hőmérő higanyszála 35— 
38 C° fölé. A pultokon üde zöld 
színű fügeleveleken kosárban, tá
lakon — jég darabokkal hűtve — 
kelleti magát a portéka a legkü
lönfélébb hal. Látni itt makrélát,

— a fajtól függően — 14—15—16 
forint, magyar pénzbe átszámítva.

A halászok a néhány száz mé
ternyire fekvő Aranyszarv-öbölben 
horgonyoznak, onnan hordják a 
kereskedőknek az utánpótlást. A 
halpiac levegőjében nemcsak a 
nyers, hanem a sült hal ínycsiklan
dozó illata is terjeng. Ugyanis a

A MÉLYTENGEREK HALVILÁ
GÁT FOGJÁK kutatni a tudósok 
azzal a modem tengeralattjáróval, 
amely most készül Monthey svájci 
városban, a világhírű J. Piccard ter
vei alapján. Ez lesz a világ első ún. 
turista, kutató tengeralattjárója, 
amelyben 40 személy részére van 
férőhely. A modern tengeralattjáró 
a tervek szerint 1964. első felében 
készül el.

(Ceskoslovensko technik)

Csőrös csukák
(Pénzes felvételei)




