


Megépült és teljes üzemmel dol
gozik a TEHAG Százhalombat
tán. Ennek a világ legnagyobb és 
legsokoldalúbban működő halkel
tető központjának a szerepe ma 
még szinte felmérhetetlen a ma
gyar halászat továbbfejlődésére. 
(Itt nem említem azt, hogy a 
TEHAG milyen nagy szerepet 
játszhat a világ halgazdaságának 
a fejlődésében azáltal, hogy példát 
mutat és tanítja külföldet az iva
dékhal racionális, modern terme
lésének módszereire.)

Az ma már mindenki előtt vi
lágos (ami 20 évvel ezelőtt nem 
volt az), hogy a 10— 20— 30 má
zsás termést hazánkban is el lehet 
érni, de ehhez sok és különböző 
fajú halat kell kihelyezni a halas
tavakba. Az is nyilvánvalóvá 
lett, hogy ha a halász, horgász sok 
halat (és ,,jó halat” ) akar fogni a 
természetes vizekből, akkor sok 
halat kell kihelyezni rendszeresen.

Különösen a természetes zárt 
jellegű vizek, holtágak, tavak 
„hálálják meg”  a bőséges népesí- 
tást, feltéve ha a hasznosító szerv 
emellett a másik két hasonlóan 
fontos tevékenységet: a kiterme
lést, a káros és szemét halak kor
dában tartását is elvégzi párhuza
mosan a népesítéssel.

Tudjuk azt is, hogy nem lehet 
egyformán „szeretni”  a pontyot 
(békés halat) és a „kapitális raga
dozót” , és egy ,,csukás” -nak mi
nősített vízbe csak nagy pontyot 
szabad — ha egyáltalán érdemes 
— telepíteni.

Arra is rájöttünk, ha a na
gyobb kiterjedésű természetes vi
zekbe csak erős, egészséges iva
dékot szabad tenni: a fiatal 
zsenge ivadék óriási százalékban 
elkallódik ott és a beteg hal soha 
sem gyógyul meg.

Minden halkeltető — tehát a 
TEHAG is — úszó táplálkozni 
kész lárvából százmilliókat, zsenge 
21—30 napos ivadékból tízmillió
kat, és egynapos ivadékból csak 
milliókat tud előállítani. For
dítva sokkal jobb lenne, de ezen 
már nem tudunk segíteni. Minél 
nagyobb halat akarunk előállítani 
annál több „férőhelyre” , tófelü
letre van szükség. A halkeltető

központok „férőhelye”  pedig kor
látozott.

Amint mondtuk a természetes 
vizekbe főként az egyoldalúan 
— és valljuk be töredelmesen — 
a termelés szempontjából igen 
szakszerűtlenül kezelt kizárólagos 
horgász vizekbe sok erős ivadékot 
kell telepíteni. Ez az igény már 
annyira „túlfejlődött” , hogy a 
horgászok egyes vizekbe már piaci 
nagyságú halat kívánnak kihe
lyezni, mely már aznap horgász
ható. Tőkés gazdasági rendszerben 
ilyen igényen senki sem csodálko
zik. A mi gazdasági rendszerünk
ben viszont ez a piacról való áru
elvonást és a fogyasztó bizonyos 
mérvű károsítását jelenti. Más 
oldalról pedig azt is jelenti, hogy 
a piacra termelő tófelület nő.

Van azonban több megoldás, 
mely a természetes vizek „erős 
hal”  igényét kielégítheti. Sok szö
vetkezet már él is ilyen lehetőség
gel. Lehet például kisebb-nagyobb 
tógazdaságot vagy halastavat épí
teni és annak üzemeltetését a szó
ban forgó természetes vízzel ösz- 
szekapcsolni. Itt a napos vagy 
zsenge ivadékból tetszés szerinti 
nagyságú népesítési halat lehet 
előállítani. Van egy nálunk új 
(Ázsiában évszázadok óta gyako
rolt) halnevelési módszer, a „ket
reces halnevelés” , mely bele il
leszthető volna az erős ivadék elő
állító programba. Ehhez a neve
léshez még halastó sem kell: a 
műanyag hálóból készült „ketre
cek”  a természetes vízben állítha
tók fel és megfelelő takarmánnyal 
és kezeléssel (frissítés) sok és nagy- 
ivadék halat lehet előállítani. 
Megérné a fáradságot egy ilyen 
ketreces kísérleti „halnövelő”  te
lepet felállítani. Mivel itt minden 
automatizálható, sok munkaerő 
sem kellene hozzá. A ketreces hal

nevelő telep mint köldökzsinóron 
függne a halkeltetőn annak a ha
lait növelné a kívánt nagyságúra.

Panaszkodunk a környezet — 
vizeink — elszennyeződésére. Van 
két fiatal debreceni mérnök és egy 
biológus, akik kitaláltak egy igen 
okos házi szennyvíztisztítási eljá
rást, szabadalmaztatták és kül
föld is érdeklődik utána, csak mi 
nem veszünk róla tudomást. En
nek a szennyvíztisztítási eljárás
nak a „mellékterméke”  a haliva
dék (a nagyság nem korlátozott), 
mégpedig ha folyamatosan népe
sítik a tisztítótelep medencéit, 
akkor sok a halivadék. Az itt ter
melt erős halvivadék pedig igen 
alkalmas lenne a természetes vi
zekbe.

Valamikor 25— 50 kg halter
mést számoltunk egy hold termé
szetes víz évi hozamának. Itt is jó 
lenne kitűzni a 100—200—500 
kg-os mércét és higyjenek nekem, 
hogy ez a „mérce”  belátható időn 
belül el is érhető csak jól kell 
gazdálkodni.

Dr. Woynárovich Elek

20 kilós pisztráng

A Szovjetunióban, a Jenyiszej 
felső folyásánál, egy V. Rogyin 
nevű halász 20 kilós pisztrángot 
fogott. A hírek szerint a nagy fo
gás egy kis menyhalnak köszön
hető, először ugyanis ez akadt ho
rogra, és a pisztráng őt nyelte el.

A menyhal menekülni próbált 
ugyan, és horgostól kifurakodott 
a pisztráng széles kopoltyúján.

(IZVESZTYIJA)
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Teremtsük meg a magyar halipart!

A magyar szóhasználat szerint 
élőállatból fogyasztásra alkal
mas húst, vagy húskészítmé

nyeket előállító ipart húsiparnak ne
vezzük, de ugyanilyen értelemben 
használjuk a baromfiipar, tejipar, 
dohányipar stb. fogalmakat is.

Az élőhal előkészítése eddig leg
nagyobbrészt a háziasszony konyha- 
asztalán történt, ezért nálunk még 
nem alakult ki az a halfeldolgozói 
tevékenység, amely ipari méretek
ben, annak meghatározott törvényei 
és szabályai szerint dolgozná fel a 
mezőgazdasági üzemekben megter
melt halat. Elferdítenénk az igazságot, 
vagy a valóságos helyzetet, ha nem 
vennénk figyelembe, ha nem említe
nénk meg, hogy kezdeményezések és 
különböző feldolgozási próbálkozá
sok több irányban is megindultak.

Nemcsak a Halértékesítő Vállalat, 
hanem az állami gazdaságok és ha
lászati termelőszövetkezetek is meg
értették, hogy a fogyasztói szokások 
és az igények változása mellett — 
vagy helyett — a feldologozott kony
hakész halértékesítést is fokozni kell. 
Valóságos igény tehát ma már .az, 
hogy a modern lakótelepek kulturált 
körülményei között lakó fogyasztók 
olyan csomagolásban kapják a halat, 
melyet lakáskörülményeik között 
megfelelő formában tudnak felhasz
nálni.

A modern házgyári lakásokban 
egyre kevesebb az olyan hely, vagy 
nincs is arra alkalmas hely, ahol 
megfelelően fel lehetne dolgozni az 
élő halat, így a feldolgozott konyha
kész áru irányában a szükséglet egy
re nő. Gyakran hallani olyan véle
ményt is, hogy inkább lemondanak 
az élőhal vásárlásáról, mert szűk 
konyhai körülmények miatt nem 
tudják azt megfelelően előkészíteni. 

Vajon felkészült-e a feldolgozott

és konyhakész áruk forgalmazására 
a magyar halértékesítés? Mindazok
nak a dicséretes kezdeményezések
nek ellenére, amit eddig a mezőgaz
dasági üzemek és a kereskedelmet 
bonyolító Halértékesítő Vállalat tett, 
megállapíthatjuk, hogy hazánkban 
nincs olyan feldolgozást végző ipar, 
amelyet „halipar”-nak nevezhetnénk. 
Jelenleg a halfeldolgozás kisüzemi 
módon folyik, részben a termelőknél, 
részben a forgalmazó vállalatnál. 
Amikor azonban arról beszélünk, 
hogy ezt a tevékenységet komolyab
ban, nagyobb méretekben kell végez
ni, azonnal felvetődik az ágazati 
szemlélet élesedése, annak vizsgála
ta, hogy kinek a profiljába tartozik 
a halipar megteremtése. Melyik ága
zatnak kell beruházásokat biztosítani 
ennek a fejlődőben levő iparnak a 
megalapozására, az amúgy is szűkre 
szabott beruházási keretből. A hal
ipar — amely ma még nincs Ma
gyarországon —, vajon csupán élel
miszeripari ágazat, vagy a belkeres
kedelemnek is köze van hozzá? 
Mindkét ágazat képviselőinek van
nak pozitív és negatív érvei, amelye
ket elismételni, vagy amelyekkel vi
tázni hosszú volna. Egy megállapí
tást azonban már ma is biztonsággal 
meg lehet tenni. A hal termelése, 
feldolgozása és forgalmazása Ma
gyarországon olyan speciális körül
mények között történik, hogy jogos 
kívánság e fontos tennivaló, meg
szervezésének közös érdekké nyilvá
nítása. A speciális vagonpark pl. 
ma is kivétel az általános teherva
gon tulajdon kérdésében, tehát a 
halfeldolgozásban is lehet különle
ges hozzáállást tanúsítani.

Kezdetben úgy kellene ezt a kér
dést felfogni, hogy közös erővel in
dítsák be a termelők és feldolgozók 
ezt a feladatot, felépítve 1— 2 fel

dolgozó üzemet közös anyagi ráfor
dítással, közös érdekeltségben. Ennek 
az új iparágnak a megteremtése koc
kázattal is jár. Bár a fogyasztó igé
nyei részéről általában elismert a 
feldolgozás szükségessége, a vásárlók 
még nem ismerik az új formákat, az 
új kiszereléseket. Nincsenek hozzá
szoktatva a különböző előkészített, 
vagy félkész ételekhez, és nem isme
rik kellően az új halkonzerveket 
sem. A tennivaló tehát a forgalmazó 
oldaláról is éppen olyan szükségszerű 
mint a termelő nézőpontjából, mert 
olyan árut kell termelni, amelyet 
megfelelő formában a piacon értéke
síteni is lehet. Ha tehát közös érde
keltségben indítják be a termelők és 
a forgalmazók a magyar „halipar” 
megteremtését, az bizonyára hasz
nára válna nemcsak a halászati ága
zat fejlesztésének, hanem a halat fo
gyasztó társadalomnak is.

Ha pedig valaki szerénytelennek 
véli azt a kívánságot, hogy „hal
ipart” szeretnénk Magyarországon 
kialakítani, tekintse ezt olyan úttörő 
munkának, melyet az élet kezdemé
nyezett. Az új lakáshelyzet, a fo
gyasztói ízlés változása, az új időbe
osztás, az életszínvonal alakulása, és 
még sok más körülmény.

Ha pedig ezt az igényt ezt az új 
szükségletet a halászati és halforgal
mazási szakemberek nem ismernék 
fel, pótolhatatlan mulasztást követ
nének el. Az a jogos kívánság, hogy 
„halipar” legyen, elképzelhető sze
rény méretekben is. Eleinte kisebb 
volumenben, de mégis az ipar jelle
gét magán viselve és megteremtve az 
alapját annak a fejlesztésnek, me
lyet távlati terveink tartalmaznak és 
amelyben erre az „iparra” nagy fel
adat hárul.

Dr. Nagy László
az OHT. elnöke
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Tapasztalatok
a világ belvízi halászatáról, 
az aquakultúráról

Lapunkban rendszeresen találkoz
hatunk a nemzetközi módszereket, 
tapasztalatokat bemutató leírások
kal. Örömmel számolunk be egy 
újabb tanulmányúiról, amelyet az 
ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazda- 
sági Szervezete (a FAO) készített 
elő és finanszírozott a szarvasi Hal- 
tenyésztési Kutató Intézetnél folya
matban levő fejlesztési program ke
retében. Az öthetes tanulmányúton 
Dr. Miiller Ferenc, a HAKI igazga

tója, Dr. Szító András tudományos 
munkatárs, Dr. Balázs László főága
zat vezető, Mosonyi Géza ágazatve
zető és e cikk szerzői vettek részt. A 
jól előkészített, de elkerülhetetlenül 
zsúfolt program során a csoport az 
Egyesült Államokat, Japánt, Indoné
ziát és Thaiföldet látogatta meg.

Utunk során számos egyetemet, 
kutatóintézetet, állami és magán
kézben lévő termelő üzemet, feldol
gozó és értékesítő szövetkezetét ke
restünk fel, lehetőségünk nyílott az 
egyes országok haltenyésztését (ten
geri halászatát) koordináló felső irá
nyítási szervek szakembereivel va
ló megbeszélésekre is.

A szakmai tapasztalatszerzésen 
túlmenően felejthetetlen élményt 
nyújtottak a résztvevőknek a vál
tozatos tájak, az eltérő éghajlati vi
szonyok, a különböző népek étkezé

si-, öltözködési- magatartási jelleg
zetességei is. Természetesen a szer
zett tapasztalatok, élmények egy 
cikk keretében nem mutathatók be, 
a csoport feladata ezért, hogy a ta
nulmányút során készített fényké
pek segítségével előadás-sorozatok
kal adják át tapasztalataikat az ér
deklődőknek.

Az öt hét alatt — miközben a 
szó szoros értelmében körülrepültük 
a Földet — szinte elvonult előttünk

sok többmilliós nagyváros, három 
óceán, félsivatagos és trópusi táj, 
mocsarak, őserdők, kopár és erdővel 
borított hegyek, rizs-, gyapot-, szó
ja-, burgonya-, dohány-, tea és kau- 
csukültetvények, harcsa-, lazac-, an
golna-, pisztráng-, jávai ponty-, ti- 
lápia-, gurámi-, tejhal-, teknősbé
ka-, garnélarák termelőtavak. Meg
ismerkedtünk számtalan egzotikus 
étellel, több, mint húsz, Európában 
ismeretlen déligyümölccsel, össze
hasonlíthattuk a fejlett és fejlődő 
országok nagyon eltérő körülmé
nyeit, lehetőségeti.

Az egyes országok, népek táplál
kozási szokásai nagymértékben a 
környezeti feltételekhez, lehetőségek
hez igazodva alakulnak. Azokban az 
országokban, amelyeket tenger vesz 
körül (Japán, Indonézia), a hal kü
lönösen fontos népélelmezési cikk,

eléri az összes húsfogyasztás 50—60 
%-át is. Ehhez viszonyítva az Egye
sült Államok 12 kg/fő évi halhúsfo
gyasztása nem számottevő, bár a ha
zai 2,8 kg/fő évi fogyasztásnak jnég 
ez is többszöröse.

Utunk során a halhústermelés ha
gyományos, szinte ősi módszereit és 
a legkorszerűbb módszereket egy
aránt tanulmányozhattuk. A szer
zett tapasztalatok az ágazat hazai 
fejlődése szempontjából rendkívül 
értékesek, azonban ez nem jelenti 
azt, hogy közvetlenül átvehető mód
szereket, eljárásokat, gépeket láttunk 
volna. A szerzett tapasztalatok adap
tálása csak akkor lesz célravezető, 
ha a hazai klimatikus tényezőket, 
közgazdasági lehetőségeinket és hal
fajaink biológiai tulajdonságait meg
felelően figyelembe vesszük.

Halhústermelés 
korszerű módszerekkel

Az Egyesült Államokban a halte
nyésztés egyrészt az intenzív halhús
termelés, másrészt a horgászigények 
kielégítése (horgászvizek ivadékellá

tása, csalihaltermelés) irányába fej
lődött. Az intenzív halhústermelés 
általában egy-egy halfajra szakoso
dott üzemekben folyik, amelyek mű
szaki létesítményei, technológiája, 
gépesítése (esetleg automatizáltsá
ga) magasszintű és specializálódott. 
Ezáltal elérik, hogy a kézimunka
erő felhasználás a minimumra csök
ken, három-négy fő el tudja látni 
félezer hektár halastó üzemeltetését 
is. Az intenzív üzemek létesítésének 
alapfeltétele, a nagyüzemi módsze
rekkel előállított, vízstabil, komplett 
haltáp, valamennyi halfaj és korcso
port részére nagy választékban áll 
a termelők rendelkezésére.

A szakosodás nemcsak egy-egy 
üzemre jellemző, hanem jellegzetes 
termelési tájak is kialakultak. Pl. 
mindenütt ahol megfelelő — 15°C- 
nál nem magasabb hőmérsékletű —



víz áll rendelkezésre, kiépültek a 
pisztráng üzemek — még a meleg 
éghajlatú államokban is, ahol a meg
kívánt hőfokú vizet bő vizű forrá
sokból (Idaho) vagy mesterséges víz
tározók mélyebb, hideg vizű réte
geiből (Arkansas) lehet biztosítani. 
Ez utóbbi helyeken ritkán alakul ki 
olyan vertikális üzem, amely anya- 
hal-tartással is foglalkozik, a ter
melés szempontos ikra vásárlásá
ra alapozódik. A saját üzemeltetésű 
feldolgozó — még ha az kisebb ka
pacitású is — az Egyesült Államok
ban is kiegyenlítettebbé és gazdasá
gosabbá teszi a termelést. A piszt- 
rángosok gépesítettségi szintje álta
lában magas színvonalú, a sűrűn 
népesített beton medencékbe gépko
csira szerelt pneumatikus etető be
rendezéssel (a legkorszerűbb üze
mekben síneken futó munkapadra 
szerelt programozott etető berende
zésekkel) minimális kézimunkaerő 
felhasználásával történik a takarmá
nyozás, Kiterjedten használják a 
halszivattyút a lehalászás gépesíté
sére, a szállítás speciális szállító 
gépkocsikkal történik.

, t

Pisztrángok etetése gépkocsira szerelt pneumatikus etetőberendezéssel (USA)

Egyszerre 12 db 50 X  5 m-es medencé
ben végzi az etetést ez a sínen futó auto

mata berendezés (USA)

A melegebb éghajlatú övezetben, 
ahol biztosítható a 25 °C-os, vagy 
ezt meghaladó hőmérsékletű tóvíz, 
kialakultak az intenzív harcsater
melő tájak. Az intenzív foltos har
csa termelő üzemek kisméretű, de 
igen nagy népesítési sűrűségű föld
medrű tavakkal rendelkeznek. Ezek
nél az üzemeknél már sokkal gya
koribb, hogy anyaállománnyal és 
keltetővel is rendelkeznek, bár a 
szakosodás itt is megtalálható. E 
halfaj részére is nagy választékban 
található a piacon speciális haltáp, 
amellyel a termelők elérik az 1 :1 , 
3—1 : 5 takarmányértékesülést is. Az 
étkezési harcsatermelő üzemekre ta
lán kevésbé jellemző a komplex, 
magas színvonalú gépesítés, mint a 
pisztrángosokra, de a kézimunka
erő megtakarítását itt is sok ötletes

Halkiemelésre alkalmas „halszivattyú” 
egy amerikai pisztrángkeltető állomáson

(nemegyszer saját készítésű) gépi 
berendezés szolgálja.

Az USA legjellegzetesebb lazacter
melő körzete az Észak-Nyugati álla
mokban, a Csendes-óceánba futó 
hidegebb vizű folyók mentén ala
kult ki. Az itt kiépített lazac-kelte
tő üzemek egy hónapos előnevelése 
után ezekbe a folyókba helyezik ki 
az ivadékot, amely a tengerbe ki
úszva három-négy év alatt felnövek
szik és ivaréretté válik.

Az ivarérettség elérésekor a laza
cok beszüntetik a táplálkozásukat és 
megkezdik visszavándorlásukat a fo
lyókba, patakokba. Tévedhetetlenül, 
minden akadályt leküzdve megtalál
ják azt a helyet, ahol keltették és 
előnevelték őket. A folyóból maguk 
úsznak fel — 15—20°-os lejtésű hal
lépcsőn — a keltető üzembe, ahol

az ivarérett egyedektől elveszik az 
ivartermékeket, az ikrát terméke
nyítik és keltetik, a halakat pedig 
kibelezve és jegelve a feldolgozó 
üzembe küldik. Ezek a keltető üze
mek a lazac-vándorlás csúcsidősza
kaiban naponta 2—3000 db 8—15 
kg-os lazacot fogadnak.

A fejlett ipari országokban a 
sporthalászatnak komoly jelentősége 
van, az USA-ban pl. mintegy 40 
millió horgászt tartanak számon. 
Ilyen létszámú horgász zsákmányát 
a folyók tavak, víztározók természe
tes szaporulata már nem biztosíthat
ja. Figyelemreméltó, hogy az állam 
amely a természetes vizek jelentős 
részének gazdája, a horgász jegyek
ből. a horgászfelszerelések gyártá
sára és értékesítésére kivetett adók
ból származó bevételei felhasználá
sával gondoskodik a természetes vi
zek halállományának megfelelő szin-

Lazackeltető hallépcsője az USA-ban
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Mesterséges tápot fogyasztó angolnák Japánban

ten tartásáról. E program keretében 
nem csak a keltetést, elő- és utóne- 
velést, kihelyezést, hanem a megfe
lelő színvonalú kutatást, a termé
szetes vizek állományának rendsze
res ellenőrzését és kezelését is biz
tosítják.

A sporthorgászok csalihalakkal 
való ellátását viszont magánterme
lők végzik. A szakosodott csalihal 
termelő üzemek a horgászigények
nek megfelelő méretű és fajú csali
halat állítanak elő tömegtermelési 
módszerekkel. Ezek az üzemek külö
nösen nagy gondot fordítanak a szál
lításra, hiszen piacuk igen nagy kör
zetre terjed ki, nemegyszer több 
ezer km-es távolságokat is megtesz
nek a tökéletesen felszerelt külön
leges halszállító kamionokkal.

Vendéglői moslék etetése Thaiföldön 
A farácsos épületben sertéseket tartanak 

a halastó felett

Japánban az angolna különösen 
keresett és jól megfizetett csemege. 
Annak ellenére, hogy az angolna
termelésnek régi hagyományai és 
részletesen kidolgozott technológiá
ja van, a piac igényeit nem tudják 
kielégíteni, különösen amióta visz- 
szaesett üvegangolna-fogásuk (a ja
pán angolna — eltérően az európai 
angolnától — nem a Sargasso-ten- 
gerben, hanem a Csendes-óceánban 
ívik.)

A hiány csökkentésére megpróbál
koztak európai üvegangolna import
jával is, de az eltérő igényei miatt 
Japánban kevéssé váltotta be a hoz
zá fűzött reményeket. A kutatás 
minden igyekezete ellenére sem si
került megoldani eddig az angolna 
mesterséges szaporítását, bár né
hány kutatóintézet, egyetem már 
büszkélkedhet azzal, hogy kísérletei 
eredményeként nyertek egy-egy 
életképes egyedet. Az angolnater
melő üzemek, szövetkezetek az üveg
angolna kortól piaci méretig (180— 
200 g) jobbára hagyományos techno
lógiával, állóvizű angolnás tavakban 
18 hónap alatt állítják elő az étkezé
si angolnát. Táplálására azonban 
ma már alig alkalmaznak tengeri 
halat, erőteljesen terjednek a gyári 
tápok, amelynek mintegy 70%-a hal
liszt. A 0,3—1,0 hektár nagyságú álló
vizes angolnás tavak hozama 2,0—4,0 
tonna hektáronként: korszerű átfo
lyóvizes tartással elérik a 6—20 ton
na hektáronkénti hozamot is.

Az angolnatermelő üzemek gépe
sít ettségi szintje meglepően ala
csony. Kétségtelen, hogy a hagyo
mányos tavak nélkülözhetetlen tar
tozékai a levegőztető berendezések, 
de ezen túlmenően egyetlen munka
folyamat gépesítése sincs elterjedve. 
Korlátozott területen ugyan, de ta
lálhatók fűthető vizű (esetenként 
üvegházszerűen lefedett) angolnás 
tavak, amelyekkel a téli szezonban 
is biztosítani tudják a folyamatos

Állandó tószellőztetés Japánban. 
Ez jellemző az angolnás tavakra

üzemeltetést (a japán angolna 15°C- 
nál hidegebb vízben már nem táp
lálkozik). A nagyobb üzemek (szö
vetkezetek) Japánban is törekednek 
a vertikális szervezésre, saját fel
dolgozóüzem létesítésére. Az élőan
golna ára ugyanis kilogrammonként 
mintegy 7 dollár, a konyhakészre 
feldolgozott mintegy 14 dollár.

Hagyományos haltenyésztési 
módszerek Távol-Keleten

Indonéziában, Thaiföldön az édes
vízi haltenyésztés alapvetően hagyo
mányos módszerekkel, kisüzemi ke
retek között folyik. Az előzőekben 
említett, korszerű technikai bioló
giai ismereteken alapuló módszerek 
széleskörű bevezetésének ezekben 
az országokban még nincsenek meg 
a feltételei. Ugyanakkor a hal — 
mint legolcsóbb állati fehérje for
rás — alapvető, eleme az itt élő né
pek táplálékának, ezért a lakosság 
meglepően nagy hányada foglalko
zik „háztáji” jellegű haltenyésztés
sel. A kisméretű tavak javarészt 
közvetlenül a lakóházak mellett 
(között) épültek, a halak takarmá
nyozásában nagy szerepe van a 
háztartási hulladékoknak és eseten
ként egyéb állatfajok (kacsa, sertés) 
trágyájának is.

A kisüzemi tavak legjellegzete
sebb halfajai a közönséges ponty, a 
jávai ponty, terjedőben van a nílu
si tilápia is. A növényevő halak 
hasznosításával mindkét országban 
sikeresen próbálkoznak, de alkalma
zásuk a gyakorlatban lassan terjed. 
A „halas-gazdák” zöme saját anya
állományt tart fenn és hagyomá
nyos tenyésztavas rendszerrel, ter
mészetes ívatással szaporít, a jól 
kiépített szaktanácsadó hálózathoz 
tartozó állomásokon azonban már 
megindult a szelekciós munka és 
alkalmazzák a mesterséges szaporí
tást is.
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Jellegzetes és számunkra megle
pő különbség az, hogy ezekben az 
országokban az „étkezési hal” mére
te 80—120 g, az ennél nagyobbnak 
nemegyszer alacsonyabb az ára (az 
1 kg körüli súlyú halaknak csak a 
szállodák, vendéglők jelentenek pi
acot). Emiatt, valamint a gyakorla
tilag egész éven át elegendően ma
gas vízhőmérséklet miatt egy évben 
legalább két teljes rotációt tudnak 
produkálni a kitermelők, akik a he
lyi lehetőségek messzemenő kihasz
nálására törekednek. így Indonéziá
ban jelentős területen folyik rizs
földeken a haltenyésztés (igaz, hogy 
nagyon extenzív színvonalon), szin
te minden szerves hulladék (étter
mek mosléka, de még a városi 
szennyvíz is) végül halastóba kerül. 
A falvakon átfolyó patakokban 
(amelyek jószerivel szennyvízcsa
tornának számíthatók) ketreces hal
tartás folyik. Thaiföldön, ahol val
lási előírások nem akadályozzák a 
sertéstenyésztést, a disznóólakat cö
löpökre, a halastavak fölé építik, 
egy hektár tófelületre számítva, 
mintegy 100 sertést tartanak.

A természeti adottságok kihaszná
lására jó példát jelentenek az indo
néziai brakkvizű tavak, amelyek 
félsós vizét részint a tengerbe ömlő 
vízfolyások részint meg a tenger 
biztosítja. Ezekben a tavakban főleg 
tej halat és tengeri garnélarákot ter
melnek, egyelőre eléggé extenzív- 
színvonalon, mert a népesítési anya
got hagyományos módszerekkel a 
tengerből fogják az igényeknél min
dig kevesebb mennyiségben. (A tej- 
hal mesterséges szaporítására irá
nyuló kutatások egyelőre eredmény
telenek, de a tengeri garnélák sza
porítása már sikerült).

Nagy meglepetés volt számunkra 
Thaiföldön a zacskósharcsa (Cla- 
rias) termelés elképesztő intenzitá
sa. A kisméretű, de viszonylag mély 
vizű tavakban igen sűrű népesítés- 
sel (150 ezer db/ha) évente két ter
melési ciklusban összesen 100 ton
na hektáronkénti hozamot is elér
nek. Ez a melegigényes halfaj bio
lógiai adottságainál fogva jól megél 
oxigénben szegény vízben, mert ké
pes a légköri oxigén hasznosítására 
is. Takarmányozására rizskorpával 
és rizsliszttel kevert darált tengeri 
szeméthalat használnak. A harcsa- 
termelő tavak műszaki állapotára 
nagy gondot fordítanak, legalább 
évente egyszer, de gyakran minden 
termelési ciklus után tökéletesen 
rendbehozzák tavaikat.

Ugyancsak Thaiföldön érdekes 
kontraszt volt a teljesen hagyomá
nyos kézi munkaerőre támaszkodó 
gurámi-termelő tavak előkészítésén 
munkálkodó, derékig-nyakig vízben 
dolgozó munkások szomszédságában 
egy olyan — ugyancsak magánkéz
ben levő — kis halszaporító telep 
látványa, ahol az ivadékot a legkor
szerűbb módszerekkel, oxigénfeltöl- 
téses, kettős műanyagzacskókba cso
magolták és szállították.

Az édesvízi haltenyésztés fejlesz
tésében. intenzitásának növelésében 
rejlő tartalékokat mind Indonéziá
ban, mind Thaiföldön jól felismer

ték az ágazat irányítását végző kor
mányszervek. Első lépcsőként ugyan 
mindkét országban a tengeri halá
szatot fejlesztették (ennek eredmé
nyeképpen hal — és haltermék — 
exportjuk az utóbbi 5—8 év alatt 
megsokszorozódott), a figyelem azon
ban ma már egyre jobban az édes
vízi és brakkvízi haltenyésztésre, 
aquakultúrára irányul, amelynek se
gítségével egyrészt az exportképe
sebb értékes halfajok termelése nö
velhető, másrészt a tengerparttól 
távolabb eső sűrűn lakott terüle
tek helyi piaci igényei is jobban ki
elégíthetők.- Ennek érdekében a köz
ponti irányító apparátus nagylétszá
mú és az adottságokhoz viszonyítva 
jól felszerelt szaktanácsadó hálóza
tot hozott létre és nemzetközi se
gítséget felhasználva fejlesztik hal
tenyésztési kutatóbázisaikat.

A kutatás, a tudományos eredmények 
elterjesztése szükségszerű

A meglátogatott országokban a 
kutatás célkitűzései részint azonosak 
(pl. genetika, takarmány ozás tan) ré
szint az eltérő természeti és közgaz
dasági adottságok következtében 
specifikusak.

Az Egyesült Államok kutatói sze
rint ebben az országban a kutatás 
már túljutott azon a fejlődési fokon, 
amikor még közvetlenül szolgálnia 
kellett a termelést, hiszen az üze
mek átvették és sikerrel alkalmaz
zák a korszerű, intenzív termelési 
módszereket. Megoldott a teljes ér
tékű haltápok gyártása, megfelelő 
kombinált műtrágyák és műtrágyá
zás! szaktanácsadók segítik a terme
lőket, a szakosodott üzemek komp
lex gépesítése is jobbára kialakult. 
A kutatás ennek következtében egy
re inkább az alapkutatás felé for
dul, amelynek fő területei a szapo
rodásbiológia, táplálkozás fiziológia, 
halkórtan. Japánban — kisebb ké
séssel — gyakorlatilag ugyanez a 
jelenség figyelhető meg, bár itt a 
korszerű módszerek gyakorlati el
terjedése még nem olyan mértékű 
mint az Egyesült Államokban. Ér
dekes viszont, hogy egyik fejlett or
szágban sem találkoztunk a terme
lőüzemekben a genetikai kutatómun
ka kézzelfogható eredményével: ér
tékes nemesített fajtákkal.

Mindkét fejlett országban fontos 
kutatási téma a környezeti tényezők 
— ezen belül is a rohamosan rom
ló vízminőség — vizsgálata. Az ipar- 
fejlesztés, az urbanizálódás, a mező- 
gazdaság kemizálása egyre több ve
széllyel fenyegeti a haltenvésztést 
és a természetes vizek halállomá
nyát. ugyanakkor a halastavak bi
zonyos mértékben segíthetnek a 
víztisztítási gondokon. A környe
zetvédelmi előírások szigorítása ön
magában még nem megoldás — bár 
az Egyesült Államokban a vízvédel
mi előírások már olyan szigorúak, 
hogy az intenzív halastavak elfolyó 
vize szennyvíznek minősül!

Meglepően nagy súlyt helyeznek 
a kutatásra, kutatásfejlesztésre Indo
néziában és Thaiföldön is, ezekben 
az országokban az elsődleges cél a

Gurámi-termelő tó előkészítése 
Thaiföldön

Ivadéktermelés korszerű módszerekkel 
egy indonéziai szaktanácsadó állomáson

nemzetközi kutatómunka eredmé
nyeinek hazai adaptálása, és lehető 
leggyorsabb elterjesztése a gyakor
latban. A kutatóintézetek megfelelő 
felszereltsége, jól képzett személyi 
állománya ma már ezekben az or
szágokban is adott, az új eredmé
nyek elterjesztését önálló szakta
nácsadó gárda végzi, egy-két helyen 
találkozni is lehet a korszerű ter
melési módszerekkel a gyakorlatban, 
de azok széleskörű elterjesztését a 
ma még egyértelműen helyi erőfor
rásokra támaszkodó, kézimunka
erővel üzemelő, önellátó kisterme
lők körében számos társadalompoli
tikai — közgazdasági nehézség — 
akadályozza. A felső szakirányítási 
szervek eddigi erőfeszítései ellenére 
még hosszú időre, és további komoly
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állami támogatásra lesz szükség ah
hoz, hogy ez az ellentmondás felol
dódjék.

Az édesvízi haltenyésztés állami 
irányítása.

A meglátogatott országok mind
egyikében az ágazat felső irányítása 
egy közpqnti szerv (általában a me
zőgazdasági minisztériumok kereté
ben szervezett főosztály, vagy _ ve
zérigazgatóság, az Egyesült Álla
mokban a Belügyminisztérium kere
tében szervezett Sporthorgászati és

Vadgazdálkodási Szolgálat) feladata. 
A helyi operatív termelési és fel
ügyeleti feladatokat tartományon
ként, körzetenként (az Egyesült 
Államokban államonként) szervezett 
középszintű szakirányító szervek 
végzik.

Ezek az állami irányítást végző 
szervek — az egyes országok sajá
tosságainak megfelelően — kissé el
térő súlyozással végzik feladataikat: 
az Egyesült Államokban a kutatás- 
szervezés és a sporthorgászat, Japán
ban a kutatásszervezés és a tengeri 
halászat, Indonéziában és Thaiföl

dén a tengeri halászat, kutatásszer
vezés, illetve a szaktanácsadás a ki
emelt cél. A két fejlődő országban 
az aquakultúra fejlesztésére jelentős 
állami támogatást és kölcsönöket is 
biztosítanak.

Az általános tapasztalatokat ösz- 
szegező cikkünket követően a tanul
mányút résztvevői a továbbiakban 
az egyes országokról részletes be
számolókat közölnek majd.

Dr. Dobrai Lajos 
Csávás Imre

Gyógytápok gyakorlati alkalmazásának tapasztalataia halászatban
A z intenzív haltenyésztés elterje

désének egyik előfeltétele meg
felelő mennyiségű tenyészanyag 

előállítása. Közismert, hogy az egy
nyaras állománynak, mintegy 50%-a, 
a kétnyarasnak pedig szerényen 
számolva is kb. 20—25%-a a tavak
ból eltűnik. A veszteség egy része 
tenyésztéstechnológiai, takarmányo
zási problémákra vezethető vissza, 
míg másik részét a különböző be
tegségek miatt bekövetkező elhullá
sok teszik ki. Az említett vesztesé
geket a tógazdák egy része termé
szetesnek tartotta, illetve törvény
szerűen bekövetkező ténynek fogad
ta el. Nem szükséges külön hang
súlyozni, hogy a veszteségeknek csu
pán 10—20%-os csökkentése milyen 
gazdasági hatással lenne haltenyész
tésünkre.

Ismeretes, hogy a legsúlyosabb ki
esést okozó halbetegség a hasvízkór. 
Magyarországon az 1950-es években 
okozta a legnagyobb mértékű elhul-' 
lást, de gazdasági kártétele ma is 
számottevő. A betegség megelőzésé
re, illetve gyógyítására leginkább 
elterjedt eljárás Chlorocidnak in
jekció formájában való alkalmazása, 
valamint az oxitetracyclint tartal
mazó Erra—6-nak gazdasági abrak
hoz való keverése volt. Az injekciós 
módszer munkaigényes volta, az ál
lomány törődése, mely e módszer 
alkalmazásával együtt jár, valamint 
az a tény, hogy csak kihelyezéskor 
alkalmazható — nehézségeket okoz. 
Antibiotikumoknak abrakhoz való 
keverése esetén pedig szinte lehetet
len biztosítani a tökéletes elkeverést, 
a hatóanyag kiázását nem tudjuk 
megakadályozni, következésképpen 
a szükséges mennyiségű gyógyszert 
nem tudjuk bevinni a hal szerveze
tébe — továbbá alkalmazása is ne
hézkes.

Az említett nehézségek kiküszö
bölése érdekében vetődött fel a gon
dolat, hogy a szükséges gyógyszere
ket vízálló granulátum formájában 
kell a vízbe, illetve a hal szerveze
tébe juttatni. A granulátum állandó 
összetétele garantálható, vízben több 
nap alatt sem esik szét annak el
lenére, hogy felülete víz hatására 
megpuhul, s így a fiatalabb korosz
tály fokozatos szopogatással tudja 
elfogyasztani.

Egyes külföldi államokban, pl. az 
NDK-bán, Csehszlovákiában, Szov
jetunióban már kb. 6—8 éve hasz
nálnak granulált készítményeket. 
Hazánkban a Chinoin Gyógyszergyár 
nevéhez fűződik a halászatban al
kalmazható granulált gyógytáp gyár
tásának beindítása. Jelenleg három 
készítmény van forgalomban: a has
vízkór megelőzésére, illetve gyógyí
tására használt Ichtól, a galandfér- 
gesség gyógykezelésére használható 
Betrin, továbbá egy beetető táp. A 
kísérleti vizsgálatokat, valamint az 
üzemi kipróbálást Dr. Búza László 
az Országos Állategészségügyi Inté
zet osztályvezetője végezte. Az emlí
tett készítményeket a Bikali ÁG a 
Chinoinnal kooperációban gyártja és 
forgalmazza.

E rövid bevezető után ismertetni 
szeretném azokat a tapasztalatokat, 
melyeket az Ichtol alkalmazásával 
kapcsolatban eddig szereztünk rész
ben saját gazdaságunkban, részben 
társgazdaságainkban.

A készítmény összeállításakor a 
gyártókat az a cél vezette, hogy 
olyan gyógyszert alkalmazzanak, 
mellyel szemben még nem alakult 
ki rezisztencia és közegészségügyi 
szempontból is kevésbé kifogásolha
tó. így jutottak el a furán tartalmú 
készítményekhez, közelebbről a fu- 
razolidonhoz, melynek külön előnye, 
hogy a bélből csak kis %-ban szí

vódik fel. Szükséges volt azonban 
oxitetracyclint is alkalmazni, mivel 
a septicaemiás esetekkel is számol
ni kell. A biztonságos felvétel érde
kében csalihatással rendelkező ánizs 
tartalmú köményörleményt is tar
talmaz a készítmény, továbbá gra
nuláló segédanyagokat, vitaminokat 
és búzalisztet.

1975-ben mintegy 450 tonna Ich- 
tolt készítettünk és forgalmaztunk. 
Tájékoztatásul megemlítem, hogy ha 
csupán az állami gazdaságok által 
1975-ben kihelyezett tenyészanyag 
kétszeri kezelését vesszük figyelem
be, a szükséges mennyiség ennek 
kétszerese 900 tonna lett volna.

Mint említettem a készítmény al
kalmas prevencióra és terápiás ke
zelésre egyaránt. Véleményünk sze
rint különösen a prevenciós céllal 
történő alkalmazás terén vannak 
nagy lehetőségeink. A prevenciós 
kezelést két részre osztanám. Kü
lön említeném a tárolóban való ke
zelést, és külön a már korábban 
kihelyezett állomány kezelését. Tá
roló tóban biztonsággal meg tudjuk 
etetni a szükséges mennyiséget, 
ezért javasoljuk, hogy az első keze
lés mindenképpen a kihelyezés előtt, 
még a tárolóban történjen meg. Eb
ben az esetben nem szükséges be
etető táp előzetes adagolása.

A tóban lévő állomány kezelésé
nél is a lényeg az, hogy minél ko
rábban tudjuk elkezdeni. Ennek 
elősegítése érdekében az Ichtolos 
kezelés előtt minden esetben szük
ségesnek tartjuk beetető táp alkal
mazását néhány napig, mert ezt a 
hal szívesebben és korábban fel
veszi, mint a gázdasági abrakot. A 
beetető táp csalihatásán kívül ki
emelendő annak magas vitamintar
talma, melynek jelentőségét nem 
szükséges külön hangsúlyozni.

6



Anyahalérielő tavak a HAKI keltetőháza mellett

Az elmondottak bizonyítására 
meg kívánom említeni, hogy két ta
vunkban, ahol a hal takarmányt 
még nem fogyasztott — holott a 
többi tóban már 2—3 hete felvette 
— 4 napos beetető tápos kúra után 
az Ichtolt majd a gazdasági abrakot 
biztonsággal elfogyasztotta.

Az eredményes alkalmazás érde
kében fontosnak tartjuk, a haszná
lati utasításban leírtak betartását, 
miszerint 1 hetes kezelés után két 
hetet ki kell hagyni, majd újabb 
egyhetes kezelés következik. Az uta
sítás szerint a napi adagot a halak 
étvágya szerint módosítjuk. Mivel 
ez változó, az egységesebb értelme
zés érdekében úgy is fogalmazha
tunk, hogy az első kezelés alkalmá
val biztosítani kell, hogy az állo
mány testsúlyának 10%-át kitevő 
mennyiségű gyógytápot fogyasszon 
el az említett időszak alatt. Ezen 
mennyiség elfogyasztása esetén a hal 
biztosan felveszi a szükséges gyógy
szermennyiséget, ami az eredményes 
prevenció előfeltétele. Előfordulhat, 
hogy a második kezelés alatt az ál
lomány már 2% fölött vesz fel ta
karmányt, azonban a gazdaságossági 
megfontolások miatt fölösleges a 
gyógy táppal 2% fölé menni. Ebben 
az esetben javasoljuk, hogy a gyógy-, 
táp felvétele után ráetetéssel kell a 
különbözetet gazdasági abrakból 
biztosítani.

Az említett módszerrel elérhetjük, 
hogy az állomány kb 6 hétig gyógy
szer-hatás alatt van, így a kritikus 
időszakban meg tudjuk akadályoz
ni a hasvízkór fellépését, vagy kár
tételét a minimálisra tudjuk csök
kenteni.

Terápiás célból alkalmazva az 
Ichtolt a testsúly 2%-át kitevő meny- 
nyiséget szükséges megetetni az ál
lománnyal a betegség megszűnéséig. 
Ebben az esetben gondot okozhat, 
hogy a beteg hal egyáltalán nem 
eszik, vagy csak kis mennyiséget 
vesz fel. Bár megfigyeléseink sze
rint a hal szívesebben fogyassza a 
gyógytápot, mint a gazdasági abra
kot, azonban ebben az esetben fel
tétlenül indokoltnak tartjuk beete
tő táp alkalmazását a kezelés előtt.

Az elmondottak bizonyítására 
megkívánom említeni, hogy az egyik 
telelőben, ahol 60 q hal volt elhe
lyezve, hasvízkóros megbetegedés 
lépett fel márciusban. Az állomány 
napi 4 q gyógytápot kapott és fo
gyasztott el egy héten keresztül, s 
a betegség megszűnt.

Gazdaságokban járva tapasztaltuk, 
hogy több helyen a szakemberek 
sem ismerik eléggé a készítményt, 
és gondolom, erre vezethető vissza 
az a helytelen gyakorlait, miszerint 
csökkentett adagokban alkalmazzák 
az Ichtolt. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy az előírtnál kisebb mennyisé
gek alkalmazása esetén a várt ha
tás feltétlenül elmarad: a hasvízkór 
fellépését nem tudjuk megadályoz- 
ni, továbbá elősegítjük a reziszten
cia kialakulását. Minden bizonnyal 
az ilyen esetekben takarékossági 
okokra vezethető vissza a helytelen 
alkalmazási mód, ami azonban csak 
látszat-takarékosság, mert a gyógy-

tápnak ilyenkor csupán takarmány
értékével számolhatunk. Meg kell 
jegyeznem, hogy nem egyszerű táp
ról van szó, hanem értékes gyógy
szereket tartalmazó vízálló granu
látumról. Ezt tartom szükségesnek 
szemelőtt tartani amikor a készít
mény magas árára hivatkozunk.

Egyébként nagyon egyszerű szá
mítással bizonyítható, a gyógytáp 
alkalmazásának gazdasági jelentő
sége: ha 100 q hal kétszeri kezelé
sére felhasználunk 20—25 q Ichtolt, 
ennek az értéke 20—25 000,— Ft. A 
100 q hal értékét csupán eladási 
áron számítva 170 000,— Ft-nak ve
szem, már 10—15%-os veszteség 
csökkenés kiegyenlíti az Ichtolra 
fordított összeget. Természetesen

nemcsak arról van szó, mert figye
lembe kell venni, hogy a tenyész- 
anyag elpusztulása az egész halte
nyésztést veszélyezteti, s a várt ho
zam is elmarad.

Azt kell szem előtt tartanunk, hogy 
heveny hasvízkór fellépése esetén 
az esetleges 80—90%-os kiesést meg
előzhetjük Ichtol alkalmazásával, 
vagy a veszteségeket lecsökkent- 
hetjük néhány %-ra attól függően, 
hogy milyen az állomány kondíció
ja, egészségi állapota s milyen ká
ros stressz hatások érték az állo
mányt. Ebben van a készítmény 
korszerűsége, nagy jelentősége!.

A kezelés ideje alatt lényeges, 
hogy a gyógytápot tisztán etessük s 
ne gazdasági abrakkal keverten. Ja-

Tógazdasági gépek téli javításon (Tóth Á. felv.)
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vasaljuk az 1—2 napos fokozatos át
menetet- abban az esetben, amikor 
a hal már számottevő mennyiségű 
gazdasági abrakot fogyaszt. Mint 
már említettem egyes vélemények
kel ellentétben megfigyelésünk sze
rint a hal szívesebben fogyasztja az 
Ichtolt, mint a gazdasági abrakot. 
Ennek bizonyítására kísérletet vé
geztünk egyik tavunkban, ahol a hal 
testsúlyának 3%-át fogyasztotta gaz
dasági abrakból. Átmenet nélkül 
azonos mennyiségű Ichtol etetésére 
tértünk át és megállapítottuk, hogy 
minden esetben két-három órán be
lül a hal gyógytápot elfogyasztott.

Általános vélemény szerint az 
idei tavasz időjárása mindenütt 
kedvezett a hasvízkór fellépésének. 
Egyes helyeken az Ichtolos kezelés 
ellenére is mutatkozott kisebb-na- 
gyobb mértékű megbetegedés, illet
ve elhullás. Tapasztalataink szerint 
az ilyen esetekben vagy nem az elő
írásoknak megfelelően alkalmazták 
a készítményt, vagy a már beteg hal 
nem fogyasztott el megfelelő meny- 
nyiséget. A hatás az ilyen esetek
ben abban mutatkozott, hogy mind
össze néhány %-os kiesés fordult 
elő, ami gyógytáp etetés elmulasz
tása esetén nyilvánvalóan jóval ma
gasabb lett volna.

A gazdaságokban szerzett tapasz
talatok alapján megállapíthatjuk, 
hogy azokon a helyeken, ahol szak
szerűen alkalmazták a készítményt 
annak jó hatása egyértelműen bizo
nyítható. Találkoztunk viszont olyan 
szélsőséges véleményekkel is, mi
szerint az Ichtol kiválthatja a has- 
vízkórt, továbbá egyes belső szer
vek károsodását idézi elő. Hangsú
lyozni szeretném, hogy sem a hosz- 
szú idő óta kiterjedten használt OTC, 
sem a furazolidon ilyen hatással 
nem rendelkezik, annál is inkább, 
mivel a furazolidon a bélből gya
korlatilag nem szívódik fel.

A következőkben röviden foglal
kozni szeretnék, az általunk gyár
tott másik gyógytáppal a Botrinnal.

Halastavainkban komoly gazdasá
gi károkat okoz a növényevő halak
kal hazánkba került Botriocephalus 
gowkongensis nevű galandféreg. A 
fertőzött halakból kiürülő peték cyc- 
lops rákokban fejlődnek tovább, 
így könnyen elképzelhető a tömeges 
fertőződés lehetősége. A kifejlett 
galandféreg akár 80—90 cm hosszú
ságot is elér, így érthető, hogy egy- 
egy halban megtelepedett 20—30 
példány táplálékelvonással, bélgyul
ladás okozásával lesoványodást, 
majd elhullást okoz. Mivel a közti
gazda kiirtása lehetetlen, ezért a fi
gyelem a galandférgek elhajtására

irányult. Erre a célra legjobban be
vált szer a Chinoin által gyártott 
niclosamid tartalmú készítmény a 
Devermin. A gyógyszer hatására a 
bélrendszer elején tapadó galandfé
reg feji vége károsodik, majd az 
egész test macerálódva kiürül a szer
vezetből.

Ezen hatást felismerve kiterjedten 
használták nálunk is a Devermint 
gazdasági abrakhoz keverve 0,1— 
0,2%-ban. Ez a kezelési mód azon
ban nem veszélytelen mivel a De
vermin egy része szabadon a vízbe 
kerül és ismeretes, hogy már 1 ppm 
higításban súlyos idegrendszeri tü
neteket és elhullást okoz.

Az említett káros hatás kiküszö
bölése céljából, valamint az egysze
rű, pontos adagolás érdekében ké
szítette el a gyár a Botrin néven 
forgalomba hozott készítményt víz
álló granulátum formájában, mely 
0,15% Devermint tartalmaz.

A készítmény két egymás utáni 
napon való alkalmazása esetén szin
te teljes féregmentesség érhető el. 
A kezelésnek két hét múlva törté
nő újabb kétnapos megismétlése 
pedig biztosítja az első kezelés so
rán még ki nem fejlődött példányok 
elpusztítását. A készítménynek toxi
kus hatása nincs.

Tájékoztatásul megemlítem, hogy 
a Botrinnak az említett koncentrá

cióban nincs kielégítő hatása a 
Khawia sinensis nevű galandféreg- 
re. Mivel az említett galandféreg 
már hazánkban is megtalálható, Bú
za dr. vizsgálatai alapján megvan 
a remény arra, hogy 5—6 szoros 
Devermin tartalom mellett a Kha- 
wia-ra is jó hatással lesz a készít
mény. Megjegyzem, hogy az NDK- 
ban kb. egy év óta gyártott hason
ló gyógytáp 1% hatóanyagot tartal
maz, vagyis a Botrinban lévőnek kb. 
hatszorosát.

Az említett gyógytápok állandó, 
egyenletes minőségének biztosításá
ra garanciát nyújt az angol Richard- 
Sizer gyártmányú keverőüzemünk, 
ahol az anyagok az előtárolókból 
elektromos vezérlésű subereken ke
resztül jutnak az 1000 kg-os kör- 
számlapos tartálymérlegbe. A be
mért anyag előkeverése a darálás 
előtt történik, majd a megdarált 
anyag egy horizontális ellenáramú 
csigás gyorskeverőbe kerül, majd 
a présbe, ahol a préselés gőz segít
ségével történik. Innen jut az anyag 
a hűtőtoronyba, az utótárolókba, 
majd az automata zsákoló mérlegen 
keresztül a zsákokba. 3,2 mm-es 
matrica alkalmazása esetén az üzem 
teljesítménye óránként 4500—5000 
kg granulátum.

Mint a kialakulóban lévő terme
lési rendszer szervezője további kí
sérleteket folytatunk a technológiai 
eljárások tökéletesítése érdekében, 
valamint a gyakorlatban alkalmaz
ható legjobb műszerek kidolgozása 
vonatkozásában. Célkitűzéseink kö
zött szerepel kisebb szemnagyságú 
gyógytápok előállítása, melyek iva
dék gyógykezeléseknél nélkülözhe
tetlenek. Szívesen vállaljuk az 
együttműködést újabb betegségek 
elleni gyógytápok kidolgozása érde-
kében.

DR. SÜDI MIHÁLY
Bikali ÁG

MENNYI LESZ 1976-BAN 
A VILÁG

HALLISZTTERMELÉSE ?

1976-ban a világ halliszt terme
lése 4,75 millió tonna lesz, vagyis 
260 ezer tonnával több, mint 1975- 
ben. — közli a FINANCIAL TI
MES. — A növekedés 85 százaléka 
Peruból származik, ahol a jövő 
évi termelést 1,32 millió tonnára 
becsülik.

Figyelemre méltó a világ 1975. 
évi halliszt termelése is: összesen 
4,49 millió tonna hallisztre számí
tanak. A szakértők véleménye 
szerint ez 190 ezer tonnával szár
nyalja túl az 1974-es termelést. A 
világ legnagyobb hat termelője: 
Peru, Norvégia, Dél-Afrika, Chile, 
Dánia, Izland.

Exporthal rakodás Bikaion (Tahy B. felv.)
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A ponty 

takarmány

értékesítése

Még parton van az önetető csónak (Tóth Á. felv.)

Korábbi tanulmányainkban, ponty-monokultúrás ter
melési kombinációkban, amelyek meghatározott kerete
ken belül helyezkednek el (3— 10 q-ás nettó hozam) vizs
gáltuk az optimális népesítés és takarmányozás törvény- 
szerűségeit. A továbbiakban érdeklődésre tarthatna szá
mot a takarmányhozam és a természetes hozam változása 
a különböző feltételek mellett. A gyakorlatban e két hoza
mot úgy szokták kettéválasztani, hogy 3,5 ké/kg takar
mányt számítanak 1 kg pontyhús előállításához a mara
dék hozamot természetes hozamnak tekintik. Ez azonban 
nem elég pontos. Mielőtt tehát'az általunk vizsgált ekoló- 
giai rendszerekben a takarmány és természetes hozam ala
kulását vizsgálnánk, egy kis kitérőt kell tennünk. Meg
kíséreljük a takarmányértékesítés pontosabb megközelí
tését, illetve arra a kérdésre kívánunk válaszolni, hogy 
változik-e a takarmányértékesítési együttható.

A modellkísérleteket 1963— 64— 65-ben végeztük (Há
mor—Lukács—Tusnádi—Vanger, 1966.) 405 m 2-es, ill. 
1000 m 2-es telelőkben. Lényeges, hogy a kísérletek termé
szetes táplálékmentes, ill. szegény közegben történtek. 
Ezt a benthosz hiánya, az átfolyó víz, a viszonylag kis 
felület és a rendkívül magas populációsűrűség biztosí
totta. A népesítési kombinációk 8 650 db/ha— 34 600 db/ha 
között voltak. A kísérletben a nagyobb pontosság végett 
a népesítést, takarmányozást és a hozamot köbméter di
menzióban számoltuk. A közelmúltban computeren újra
futtatott adatok szerint a kísérlet matematikai modellje 
az alábbi:

lg Y '=  -0,3216 + 0,9641-lg X x +
+ 0,0373 - lg X 2 -  0,0432 - lg X 3 (1)

amelyben lg Y' — hozam, g/m 3
lg X 1 = takarmány ké., g/m 3 
lg X 2 — népesítés, db/m 3 
lg X 3— kezdősúly, dkg.

Az egyenlet segítségével kiszámíthatók mindazok az 
adatok, amelyek szükségesek a takarmányértékesítés 
mutatószámához különböző kombinációkban. Az 1. táblá
zat figyelemreméltó adatokat tartalmaz a takarmány - 
értékesítési együttható változására vonatkozóan. Azt 
mutatja, hogy ha 250 g ké.-et adagolunk m3-enként, 
vagyis a takarmány mennyisége állandó, miként változik 
az értékesítési együttható a népesítés sűrítésével (függő
leges oszlopirány), illetve a kezdősúly növekedésével (víz
szintes irány). Azt látjuk, hogy a kezdősúly növelésével 
minden népesítési szinten romlik a takarmányértékesítési 
együttható. A népesítés növelésével viszont javul.

A következőkben a takarmánymennyiségnek hatását 
vizsgáljuk meg az értékesítésre. A számításokhoz az alábbi 
egyenletet használjuk:

1. táblázat

Népesítés Kezdősúly, dkg
db/m3 10 20 30 40

Takarmány értékesítési együttható
0,10 — 3,17 3,23 3,27
0,25 2,97 3,06 3,12 3,16
0,50 2,90 2,99 3,04 3,08
0,75 2,86. 2,94 2,99 3,03
1,00 2,82 2,91 2,96 3,00
1,25 2,80 2,89 2,94 2,97
1,50 2,78 2,87 2,92 2,95
1,75 2,77 2,85 2,90 2,94
2,00 2,75 2,84 2,89 2,92
2,25 2,74 2,82 2,87 2,91
2,50 2,73 2,81 2,86 2,90
2,75 2,72 2,80 2,85 2,89
3,00 2,71 2,79 2,84 2,88
3,25 2,70 2,78 2,83 2,87
3,50 2,69 2,78 2,83 2,86

Rakodás a hagyományos jellegű takarmányozáshoz
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lg Y’=  -  0,3216 = 0,9641-lg X y-0,0432-lg X 2 (2) 

amelyben
lg Y' = a hal súlygyarapodása grammokban 
lg X 1 = az egy halra jutó takarmány ké. g-ban 
lg AV a hal kezdősúlya dkg-ban.

A takarmányértékesítési együttható értekeit különböző 
kezdősúlyoknál és takarmányozásnál a 2. táblázat mu
tatja, 500 1300%-os takarmányfelvételnél a kezdősú
lyokhoz viszonyítva.

2 . táblázat

Takarmány ke. g. 
a kezdősúly 

%-ában

Kezdősúly, dkg

10 20 30 40

Takarm ányértékesítési együttható
500 2,895 3,058 3,157 3,231
600 2,899 3,077 3,179 3,251
700 2,930 3,095 3,196 3,269
800 2,944 3,110 3,211 3,285
900 2,957 3,123 3,225 3,299

1000 2,968 3,135 3,237 4,311
1100 2,978 3,146 3,248 3,323
1200 2,987 3,155 3,257 3,335
1300 2,996 3,165 3,269 3,341

A táblázatok jól érzékeltetik, hogy a takarmány értéke
sítési együtthatói nem lehet konstans számértéknek 
venni, még akkor sem, ha csak kis mértékben változik.

Kissé ellentmondásosnak tűnhet, hogy a népesítés sűrí
tése mellett javul az értékesítési együttható, holott a ter
melési gyakorlatban a relatív takarmányértékesítési 
együttható éppen ellentétesen viselkedik. A különbség az, 
hogy a hagyományos termelési szerkezetekben a relatív 
együttható értékén kialakításban jelentős szerepet ját
szik a természetes táplálék mennyisége.

A népesítés sűrűségének növelése mellett mind keve
sebb természetes táplálék járul a hozamok kialakításához, 
ezért helyette takarmányt vesznek fel a halak és így rom
lik az értékesítés. Amikor teljesen kimerül a természetes 
táplálék-bázis, mert már olyan magasra emeltük a népesí- 
tési darabszámot, akkor a termelés gyakorlatilag az ada
golt takarmány függvénye. Ilyen termelési struktúrák 
voltak az itt tárgyalt kísérletek is, vagyis gyakorlatilag 
természetes hozamuk nem volt. Ebben az esetben azt vár
hatnánk, hogy a takarmányértékesít ési együttható stabi

lizálódik. A táblázatból kitűnik azonban egy kismérvű 
együttható javulás. Úgy gondoljuk, azért van ez így, 
mert azonos mennyiségű takarmányból azonos kezdő
súlyú halakat véve alapul, a népesítés növelése mellett 
mind kevesebb és kevesebb jut egy halra. Tekintettel 
arra, hogy nagyobb mennyiségű takarmány megemészté
séhez több energiát kell felhasználni, a felvett takarmány
ból belátható, hogy több hal ugyanazt a mennyiséget 
kisebb részletekben kevesebb energia felhasználásával és 
így jobb hatásfokkal hasonítja át, úgy látszik még akkor 
is, ha hozzászámítjuk, hogy több halnak több a saját lét
fenntartó energiaszükséglete. Viszont több hal emésztő 
rendszerének aktív felülete jóval nagyobb, mint kevesebb 
nagyobb súlyú halé és így a kihasználás intenzívebb lehet.

Ezt a feltevést igazolja a 2. táblázat, ahol a magasabb 
takarmányozási szintű kombinációkban az értékesítési 
együtthatók növekednek. Tehát ha emelem az egy halra 
jutó takarmány mennyiségét, romlik az értékesítés, mivel 
nagyobb mennyiségű takarmány áthasonításához minden 
népesítési kombinációban több energia kell.

Az együttható értékének kialakulását minden takar
mányozási és népesítési szinten befolyásolja a halak kez
dősúlya is. Ez teljesen érthető, és a pontyok anyagcsere 
intenzitásával függ össze, amely a kis egyedektől a na
gyobbak felé csökken (Tusnádi—Vanger, 1966.).

A termelési gyakorlat, amikor a termelési hozamot és 
a takarmány hozamot számítja 1 kg pontyhús előállításá
hoz 3,5 ké./kg takarmányt számít. Vizsgálataink szerint 
ez a szám a hagyományos termelési kombinációkban sok
kal kisebb, hiszen még természetes táplálék nélküli szer
kezetekben sem találtunk ilyen magas értéket. Természe
tesen a kapott eredmények sem általánosíthatók, csupán 
egy jobb megközelítést adnak. A kísérletek 1 : 12,5% 
fehérjekoncentrációjú takarmányokkal folytak és felte
hető, hogy különböző összetételű takarmányoknál ugyan
csak változnak. Ez a takarmányösszetétel azonban meg
felel a gyakorlati átlagnak.

Példaképpen egy gyakorlati termelési konstrukcióra a 
(2) egyenlet segítségével elvégzünk egy korrekciót. A Sze
gedi Halgazdaság 210 kh kiterjedésű IV. sz. tavában 
1961. évben a következő eredményeket kapták. Népesítés 
1526 db/kh; takarmány 1160 kg ké./kh; kezdősúly 6 dkg; 
hozam 732 kg/kh. A relatív takarmányértékesítési együtt
ható értéke 1,584, az egyedsúly-gyarapodás 46,8 dkg volt. 
A halhúshozamból 462 kg (63,1%) takarmányhozam, 
270 kg (36,9%) pedig természetes hozam volt.

Ez utóbbi értéket úgy kapták, hogy 3,6 kg takarmányt 
számítottak ké.-ben 1 kg halhús előállításához.

A (2) egyenlet alkalmazásához a fentiekből könnyen ki
számítható, hogy 1 db 6 dkg-os kezdősúlyú hal a tenyész
tési idényben 742,6 g takarmányt fogyasztott keményítő 
értékben (a kezdősúlyának 1238%-át). Ezt az értéket és 
a kezdősúlyt a (2) egyenletbe helyettesítve megoldás után 
azt kapjuk, hogy a 742,6 ké. g takarmányból a 6 dkg-ps

Halászati eszközök bemutatója, előtérben önetetővel
(Keve J. felv.) 3. táblázat

Takarmány ké. 
a testsúly 
%-ában

Kezdősúly, dkg

10 40

100 g takarmány
em. f.-ből halhús

em. f. gramm

500 44 40
1000 43 39
1300 38
2000 42 —:

hal év végére 258,5 g halhúst gyarapított. A takarmány
értékesítési együttható ilyenformán 2,872 lett (3,6 he
lyett) Ennek alapján a takarmányhozam 462 kg/kh he
lyett 404 kg/kh (55,19%), a természetes hozam pedig 
270 kg/kh helyett 328 kg/kh (44,81%).
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A fentiek bizonyítják, hogy a termelés ellenőrzése cél
jából az új módszer alkalmazásával több és pontosabb 
információt kaphatunk. Különösen lényeges ez a termé
szetes hozam esetében, ugyanis ezzel a módszerrel normá
lis esetben nem fogunk negatív (természetes) hozamokat 
kapni (kivéve durva termeléstechnológiai hibák esetében, 
elhullás, túltakar mányozás stb.).

A takarmányértékesítési együttható változásának vizs
gálata mellett érdemes néhány adatot a fehérje beépülés
sel kapcsolatban is közölnünk, ugyanis joggal feltételez
hető a korábbiak alapján, hogy ez is változik. A 3. táb
lázat mutatja ezeket az adatokat, a már említett 12,5%-os 
em. fehérje koncentrációjú takarmányok esetében.

A táblázatból kitűnik, hogy 100 g em. takarmányfehér
jéből a különböző kombinációkban 38—44% jelentkezik 
em. halhúsfehérje formájában. Azt látjuk, hogy azonos 
kezdősúlyú halaknál a felvett takarmánymennyiség nö
velésével kisebb mértékben csökken az em. f. beépülés, 
hasonlóan a kezdősúly emelkedése mellett is.

Ügy tűnik, hogy a kezdősúly erősen befolyásolja a fe
hérje beépülést, ez pedig a különböző súlyú halak anyag
csereintenzitásának különbségéből adódik. Természetesen 
ez is relatív, hiszen a tenyészidő alatt fokozatosan nö
vekvő halak anyagcseréje a testsúly növekedésével vál
tozik, intenzitása csökken és így a fehérje beépülés mér
téke is. Gyakorlati szempontból azonban megfelel, ha a 
beépülés mértékét a kezdősúlyhoz kötjük. Tájékoztatásul 
nézzük meg az alábbi számsort, 1000 %-os takarmányo
zási szintre vonatkozóan a kezdősúlyhoz viszonyítva.

Kezdősúly, dkg ............  10 20 30 40 50 60
Em. f. beépítés, % .......  43 41 40 39 38 37

Jelen tanulmányban közölt fehérjebeépülési százalék 
az irodalomban található értékek alsó és felső határai kö
zött helyezkednek el és így alátámasztják számításaink 
helyességét.

Megjegyezhetjük, hogy nagyobb fehérjekoncentrációjú 
takarmányokból kevesebb ké.-nek megfelelő takarmány 
is elegendő ugyanannyi halhús előállításához. Egy korábbi 
irodalmi adat szerint a japánok 1 kg halhús előállításához 
intenzív viszonyok között átlagosan 1300 g ké.-nek meg
felelő takarmányt használtak fel 390 g em. f. tartalommal, 
41 % em. f. beépüléssel. Ezzel egyidőben nálunk 3000 g 
ké.-ben 360 g em. f.-tartalommal állítottunk elő 1 kg hal
húst. Tanulmányunkban tárgyalt kísérleteinkben az 
1 : 7,35 keményítőérték-arány esetében a fehérje beépü
lés átlagosan 38% volt. Ez nem túlságosan különbözik a 
japánok értékétől. A N-mentes anyagokra azonban nagy 
szüksége van a halaknak, ha nem is olyan mennyiségben, 
mint amennyit a mi takarmányozási körülményeink biz
tosítanak. Bár a termelési gyakorlatunkban a tág kemé
nyítőérték-arányú takarmányok kevésbé tűnnek olyany- 
nyira fehérjeszegénynek, ha a természetes táplálékot is 
hozzávesszük. A japán gyakorlatban viszont természetes 
táplálék nélküli intenzív termelési szerkezetekben hasz
nálták az említett összetételű takarmányt, amely magas 
biológiai értékű volt.

Végezetül meg kívánjuk jegyezni, hogy ezek az ered
mények nem helyettesíthetik azokat a pontos laborató
riumi vizsgálatokat, amelyek a pontyok anyagforgalmá
nak jobb megismerését célozzák, mert azok nélkülözhe
tetlenek lesznek a jövőben az egyes tenyészvonalak tesz
teléséhez, különösen az intenzív tenyésztés esetén. Mégis 
szükségesnek tartottuk leírni, mivel a jövő fejlődése érde
kében is tisztáznunk kell a hagyományos termelési struk
túrák törvényszerűségeit, tendenciáit, annál is inkább, 
inért jelenleg még ezekre vagyunk utalva.

Dr. Tusnádi Győző 
Dr. Vanger Éva

A Magyar Agrártudományi Egyesület Halászati Szak
osztálya 1965 szeptemberében tartotta alakuló ankétját. 
Megalakulásakor a halászati szakemberek legfontosabb 
vitafóruma volt. Fontos szerepet kapott a kutatási ered
mények ismertetésében és elterjesztésében.

Az eltelt 10 év alatt a Szakosztály vezetésében többszö
rös személycsere történt, ugyanakkor a Halászati Tanács 
megalakulása is hatott munkájára. A Tanács átvette azt 
a feladatkört, hogy a legfontosabb kérdésekben a M . . .  
vezetésének javaslatokat tegyen, ugyanakkor a működő 
megyei szakosztályok jól ellátják az ismeretterjesztés ne
héz feladatát.

A Központi Szakosztály feladatának tekinti, hogy olyan 
témákat vigyen a tagság elé, amelyek a halászati szak
embergárda minden rétegét érintik.

A Halászati Szakosztály 1975. szeptember 5-én kibővített 
vezetőségi ülést tartott az Országos Mezőgazdasági és Élel
miszeripari Kiállítás területén. Az ülésen a meghívottá 
megtekintették a halászati pavilont és tájékoztatást kap
tak a Leningrádi Halászati Világkiállításon járt magyar 
delegáció tapasztalatairól. Mindkét témakörben a Szakosz
tály vezetősége javaslatot terjesztett fel a MÉM illetéke
seihez, amelyben k érte, hogy a kiállítás területén a halá
szati pavilont ne szüntessék meg és a jövőben — várha
tóan 1980-ban — megrendezésre kerülő Leningrádi Halá
szati Világkiállítást a hazai szakemberek széles gárdája is 
megtekinthesse. (

A kibővített vezetőségi ülésen a szakosztály R i - 
b i á n s z k y  M i k l ó s  elvtársat a MAE emléklapjával 
jutalmazta a mezőgazdaságban eltöltött több évtizedes 
munkája elismeréséül. Az emléklapot G y ö r g y  K á 
r o l y  elvtárs, a MAE főtitkára nyújtotta át.

A vezetőségi ülés eseményeihez, tartozik még, hogy dr. 
Müller Ferenc elvtársat, a HAKI igazgatóját a Szakosztály 
alelnökéül választotta. Müller elvtárs bekapcsolódásától a 
Ha k i  aktív támogatását várja a Szakosztály.

Az Állattenyésztők Társasága november 27—28-án ren
dezte meg a IX. Állattenyésztési Tudományos Napokat. A  
sikeres rendezvényen az állattenyésztési rendszerek kér
déséhez Z á m b ó I s t v á n  elvtárs szólt hozzá. Ismer
tette a halászat terén kialakuló rendszer eredményeit, si
kereit és létrehozásának szükségességét.

A Szakösztály vezetősége 1975. december 10-én ülést tar
tott. Döntést hozott az 1976. évi munkatervről, amelynek 
legfontosabb eseményei a következők:
— a beszámolók az 1975. év külföldi tanulmányútjairól,
— halegészségügyi ankét,
— II. Országos Halászati Tudományos Napok,
— a halfeldolgozás.
A fentieken kívül vezetőségi ülések, beszámolók és kül
földi előadó meghívása is szerepel a Központi Szakosztály 
programjában.

A vezetőség döntött arról is, hogy 1977-ben nemzetközi 
tudományos szimpóziumot kell rendezni.

Az 1975. év utolsó rendezvényét december 18-án tartot
tuk a MÉM Növényvédelmi Központjának tanácstermében. 
Ekkor a Halászati Szakosztály megalakulásának 10. évfor
dulója alkalmából dr. N a g y  L á s z l ó  et. tartott elő
adást a szakosztály munkájáról. Dr. Nagy László elvtárs 
bemutatta a tagságnak a MÉM Vadászati és Halászati Fő
osztályának vezetőjét, dr. T ó t h  S á n d o r t ,  aki rövi
den üdvözölte a szakosztályt és további eredményes mun
kát kívánt.

Az emlékülésen dr. D o b r a i L a j o s  elvtárs ,,A  ma
gyar halászat fejlesztése a következő években’” címmel elő
adást tartott az V. ötéves terv halászatra háruló felada
tairól. A  tájékoztató szerint a tervidőszakban a halászati 
termelésnek 46% -kal kell növekednie, ennek megfelelően 
az egy főre eső halfogyasztás 4 kg körüli lesz.

Szünet után a hozzászólásokat T ah y B él a nyitotta 
meg. Javasolta, hogy az NDK tapasztalatok alapján 
haltermelés jobb közgazdasági feltételeinek megteremté
sére a piaci hal átvételi árát nemcsak szezonálisan, hanem 
a termelési színvonaltól függően is differenciálni kell.

N a g y  J ó z s e f  a halastavi pecsenyekacsa-tartás elő
nyeiről beszélt. L u k á c s  G y u l a  a Tatai ÁG halászati 
ágazatának eredményeit és fejlesztési elképzeléseit mutatta 
be. Elmondta, hogy a jelenlegi bruttó átlagtermelésük 17 
q ha, aminek további fokozására vannak adottságaik. Egy
idejűleg a megkezdett rekonstrukciós munkát is folytatni 
kívánják.

A n t o s  Z o l t á n  és B e r é n y i J á n o s  a sport
horgászok terveit és gazdálkodási elképzeléseit ismertették.

S ü t ő  F e r e n c  et. az értékesítési gondokról, a piaci 
terítés szerkezetének megváltoztatásáról, a halfeldolgozás 
ütemének gyorsításáról szólt. Sürgette a középszintű szak
emberképzés megoldását.

Utolsónak d r. B a k o s  J á n o s  et. szólalt fel. Pozitív
nak értékelte a Halászati Szakosztály munkáját a tudó-  
mányos eredmények ismertetése terén és elmondotta, hony  
az V. ötéves terv feladataihoz a HAKI az intézet feűesz- 
tése és a FAO program befejezése után fokozott lehető
ségekkel tud nekifogni.

Számomra tanulságos volt, hogy a rendezvényeken a 
hozzászólók figyelmét időben fel kell hívni arra, hogy egn- 
egy felszólalás nem tarthat öt percnél tovább. Minden hoz
zászólás annál értékesebb, minél tömörebben, világosabba” 
van a kiegészítés megfogalmazva.

Tóth Árpád
titkár
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Tapasztalatok a balinszaporításaésivadékneveléseterén
Az élővizek szennyeződése, az 

ívóhelyek hiánya, és nem utolsó
sorban a tökéletesedő halászszer
számok alaposan megtizedelték a 
„legnemesebb keszeg” állományát. 
Pedig egyre nagyobb szükség lenne 
rájuk!

Az egyre inkább eutrofizálódó 
holtágak, tavak néha elképesztően 
nagy küsz és keszegállománnyal 
rendelkeznek. A nemes halak ívá- 
si feltételeinek megromlása, a halá
szat, horgászat „nemes hal centri- 
kussága” oda vezet, hogy egyre ke
vesebb a természetes ívásból szár
mazó süllő, csuka, balin, ponty.

A természetes környezet leromlása 
ugyanakkor kedvez a kevésbé igé
nyes halfajoknak. A keszegfélék 
nagy állományaikkal, az ívóterület 
iránti igénytelenségükkel és az eut- 
rofizálódásból adódó nagyobb táp
lálékkészlet kihasználásával egyes 
vízterületeken nem kívánatos popu
láció sűrűséget értek el, ami az 
egyedi növekedés lelassulásával is 
jár. Fokozza a problémát a szelek
táló halászat szinte teljes hiánya is. 
Emiatt égetően fontos a ragadozó 
halak kihelyezésének fokozása, a 
biológiai szelekció erősítése.

Természetes vizeinkbe eddig a 
ragadozó halak közül süllőt, csukát 
illetve elvétve harcsát telepítettünk. 
A lesből ragadozó süllő, csuka is 
inkább a fenék közelében tartózkodó, 
hassú mozgású pontyívadékot tize
deli, és csak szükségből „rabol fel” 
a küszök vagy veresszárnyúak közé.

Mesterséges megtermékenyítésből származó egynyaras balin ivadék 
Százhalombattáról (Tölg I felv.)

Ezért ezeknek alig van fogyasztója. 
Az ilyen vizekben nagyon hasznos 
lehet a balin! Mint igazi vízfelszíni 
ragadozó, a felső vízrétegekben hol 
magányosan, hol csapatokba verődve 
az aprótestű keszeg és küszrajokat 
üldözi. Haszna nemcsak az értékte
len halak visszaszorításában, a hal- 
gazdasági szempontból kedvező bio
lógiai egyensúly szintentartásában, 
hanem kiváló horgászati értékében 
is rejlik. Energikus kapása, harcos, 
erőteljes védekezése a legjobb sport
halak közé emeli. Jelenlétét az ül
dözés hevében szétfreccsentett küsz- 
rajok és látványos, mozgalmas rab
lások jelzik. Ha nem is lesz többé 
„a magyar halászság vezérhala, 
nyíl és fenekeszege” , megérdemli, 
hogy telepítsük és szaporítsuk ezt 
az értékes ragadozót, mert sok hasz
not hajthat az elszegényedő termé
szetes vizekben.

A Temperáltvízű Halszaporító 
Gazdaságban 1974-ben kísérleti szin
ten, 1975-ben pedig üzemi méretek
ben foglalkoztunk a balin ivadék 
előállításával.

A SZAPORÍTÁS KÉRDÉSEI
A balin szaporítása nem újkeletű. 

A félmesterséges szaporítást dr. 
Jaczó Imre több éve sikerrel alkal
mazza. A mesterséges szaporítás ki
dolgozásával először Elek és Szabó 
(Balatoni Halgazdaság) foglalkozott. 
A „Halászatban megjelent közle
ményük szerint a kísérletek nem 
jártak eredménnyel. Gazdaságunk

ban 1975-ben kezdődtek kísérletek 
a hipofizálással történő ikraelvétel
re. Tapasztalataink szerint megfe
lelő előmelegítés után a balinok akár 
januárban is szaporíthatok. A leg
több gondot a hipofízis-adag és a 
fejés időpontjának helyes megvá
lasztása okozta. A hormonkezelt ba
linok már 16—20 óra múlva ívási 
játékba kezdenek, hajtják egymást. 
Az ikra 17 °C-os érlelővíz mellett 
24—30 óra múlva fejhető. A ponty
szerű, kevés magzatvízzel fejt ikrát 
tiszta vízzel termékenyítettük. Az 
ikra enyhén ragadós, mintegy 50 
perces keverés és többszöri átöblítés 
után kerülhet a Zuger-üvegbe. A 
20—60% között ingadozó terméke- 
nyülési százalék azt bizonyítja, hogy 
van még tennivaló ezen a téren.

IKRAÉRLELÉS, KELTETÉS, LÁR
VATARTÁS

Az ikra inkubálása leginkább a 
csukáéhoz hasonló. Optimális a 14 
°C-ról fokozatosan 18 °C-ig emelt 
érlelővíz hőmérséklet. A kelésig 110, 
illetve 95 napfok szükséges. A jó és 
rossz szemek különválása a 2. és 3. 
napon figyelhető meg. A terméke
nyült ikrában ekkorra már kialakul 
a gerinchúr és a fejkezdemény. Az 
érlelés során fontos a naponkénti 
malachit-zöldes kezelés a Saproleg- 
nia megelőzésére. A többi halfajtól 
eltérően a balinnál a kelés időpont
jában 3—4 °C-kal meg kell emelni 
a hőmérsékletet. Legeredményesebb 
a kelőfélben lévő ikra tálba történő

t
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Növekedés az előnevelés időtartama alatt

leszívása és melegítése. Így 15 perc 
alatt teljesen kikel a balinlárva. A 
lárva tartására legjobban a nagy
méretű, 50 literes Zuger-üvegek 
váltak be. Itt a légvétel, illetve az 
első táplálékfelvétel napjáig tartot
tuk a lárvákat.

TÓELŐKÉSZÍTÉS, KIHELYEZÉS, 
ELŐNEVELÉS

A tóelőkészítést a pontyhoz hason
lóan végeztük. A különbség csak 
annyi, hogy az árasztást előbb kell 
kezdeni, mert a 12—14 °C-os vízben 
a plankton szaporodása lassúbb. Ki
helyezésre a keltetőben már levegőt 
vett, táplálkozó ivadék alkalmas. 
Lehetőleg napos, kora délutáni idő
ben helyezzük ki az ivadékot. A ma
gas népesítés (50—70 ezer db/100 m2) 
azt mutatja, hogy halunk az inten
zív előnevelést jól bírja. Ügyelni 
kell azonban arra, hogy a viszony
lag gyors növekedéshez a dr. H. Ta
más Gizella féle plankton szelekció
val kialakított Rotatória állomány 
a második héten már kevésnek bi
zonyulhat, ezért hasonlóan a ponty
hoz, gondoskodni kell a második 
plankton lépcső fajainak — Moina, 
Daphnia — beoltásáról. Természe
tesen emellett mesterségesen is ta- 
karmányoznunk kell az ivadékot. 
Leggyorsabban a víz tetejére szórt 
porszerű takarmányokat veszi fel a 
felszín közelében tartózkodó ivadék. 
Az előnevelés időtartama 30—40 
nap. Ez alatt az ivadék 3—5 cm-es

nagyságot ér el. (Lásd: ábra.) 
Lehalászása nagy gondosságot igé
nyel. Oxigénporlasztással jól szál
lítható. Előnevelt balin kihelyezése 
olyan holtágakba, tavakba javasolt, 
ahol kevés a ragadozó (sügér, csuka, 
süllő).
Népesítés: a terület apróhal állomá
nyától függően 10—100 db/ha.

EGYNYARAS NEVELÉS
Mivel a balin csak a második 

életévében válik halragadozóvá, a 
monokultúrás egynyaras nevelés is 
járható út. A népesítés irányszáma 
100 000 db/ha (előneveltből). Ebből 
őszig a mintegy 20% veszteséget le
számítva 80 000 db-ot halászhatunk 
le. Mivel táplálékát főleg zooplank- 
ton szervezetek képezik, fontos a 
rendszeres műtrágyázás. Takarmá
nyozásnál is figyelembe kell ven
nünk a viszonylag magas fehérje
igényét. Legjobban a 70% halliszt 
vagy Trouvit, 20% szója, 10% árpa
dara összetételű keverék vált be. 
Oxigénigényessége és törékenysége 
miatt gondos lehalászást igényel. 
Az egynyaras balin azokba a termé
szetes vizekbe való (10—15 db/ha), 
ahol az előnevelt balinnal való né
pesítés nem biztonságos az egyéb 
ragadozók miatt.

1975-ben a TEHAG 271 000 db 
előnevelt balin ivadékot és 27 000 
db egynyaras ivadékot forgalmazott.

Lévai Ferenc
TEHAG, Százhalombatta

A  bajkáli
om ulam aréna
Japánban
A Szovjetunió és Japán nemré
gen elkezdődött együttműködése a 
haltenyésztés területén új, fontos 
szakasz a két ország kapcsolatai
ban. Az APN tudósítójával, A. 
Seminnel folytatott beszélgetésé
ben Kadzio Sima, a Japán Halá
szati Kormányhivatal képviselője 
beszél ennek az együttműködés
nek az első eredményeiről és 
perspektíváiról.

A  japán szakemberek 1966-ban 
szálltak először tengerre szovjet 
hajókon, azért, hogy a makra
csuka ( C o l o l a b i s  s a í r  a) ha
lászatát tanulmányozza. Szovjet 
szakembereknek egy csoportja 
japán halászhajókon járta a ten
gert. Azóta rendszeressé váltak az 
ilyen cserekapcsolatok. 1967-ben 
pedig a Takeo Miki japán kül
ügyminiszter és A. Iskov, a Szov
jetunió halgazdasági minisztere 
közötti tárgyalásokon fontos meg
állapodásra jutottak és egyezményt 
kötöttek a halgazdaság területén 
való tudományos-technikai együtt
működésről. Ez az egyezmény 
hozzájárult a Szovjetunió és Japán 
közötti tapasztalatcsere további 
bővítéséhez és fejlesztéséhez. Nem
régiben például, a szovjet szakem- 
bereknek egy nagy csoportja is
merkedett meg az osztriga- és an
golnatenyésztés tapasztalataival.

Tudjuk, hogy a Szovjetunióban, 
a Nagy Péter-öbölben régóta te
nyésztik a tengeri fésűskagylót, 
de a szovjet és a japán módszerek 
különbözők. Nyilvánvaló, hogy 
teljesen indokolt a kölcsönös 
érdeklődés a szomszédok tapasz
talata iránt. A  szovjet szakembe
rekkel való együttműködésben az 
a japán tudósok által kidolgozott 
terv is realizálásra kerül, amely 
a tokhalnak ikrából való kelteté
sét irányozza elő. A  két ország 
között megállapodás van érvény
ben a lazactenyésztésben való 
együttműködésről. A  japán Halá
szati Hivatal mellett működő 
Édesvízi Ichtiológiai Intézetben kí
sérletek folynak a Szovjetunióból 
behozott tok tenyésztése terén. 
De talán azok a munkák tartanak 
számot a legnagyobb érdeklődés
re, melyek arra irányultak, hogy 
ikrából tenyésszék Japánban a 
bajkáli omulamarénát. Az Aom o- 
ri prefektúrában működő Halá
szati Tudományos Kutatóintézet
ben már 1969-ben elkezdték az er
re irányuló kísérleteket. Japán
ban több, mint 50 000 omulamaré
na ivadékot keltettek ki az elmúlt 
évek alatt. Észak-Japán tavaiban 
sikeresen folyik az omulamaréna 
meghonosítása.

Évről évre egyre bővül a Japán 
és a Szovjetunió közötti együtt
működés. örvendetes, hogy ez az 
együttműködés egy további ágat 
is felölelt — a halállományok vé
delmét és reprodukálását.

APN._______________________
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Új halfajok akklimatizálása a Szovjetunió tengereiben
Hogyan reprodukáljuk a Szovjet

unió partjait mosó tengerek és az 
egész világóceán táplálék-készletét? 
A szovjet tudományban ez a legfon
tosabb problémák egyike.

Az első gyakorlati eredmények 
igen kecsegtetők. Igazolják az olyan 
irányítható tengeri gazdaságok léte
sítésének lehetőségét, amelyekben 
értékes állat- és növényfajok te
nyészthetők.

Most az ichtiológusok is vállal
koznak arra, hogy a természettel 
társszerzői viszonyt létesítsenek. Sőt, 
most az ember arra is képes, hogy 
egyben és másban korrigálja a ter
mészetet. Nem túlzás, ha éppen így 
értékeljük a tenger lakóinak a Szov
jetunióban példátlan lendülettel 
végrehajtott áttelepítési munkálata
it. A kontinensen keresztül minden 
évben gigászi ugrást hajt végre sok
millió halivadék. A vízi szerveze
tek akklimatizálásával foglalkozó 
tanácsadó testület az ország több 
tucat kutatószervezetének tevékeny
ségét ellenőrzi. A holnapi halász
zsákmányról gondoskodó vezetői 
ichtológiai központok között szere
pel a Szovjetunió Tudományos Aka
démiájának Pjotr Sirsov-Oceanoló- 
giai Intézete.

A Novosztyi Sajtóügynökség tudo
mányos kommentátora meglátogat
ta az intézetet és megkérte Teodor 
Rassz professzort, a biológiai tudo
mányok doktorát, a nekton-osztály 
vezetőjét, beszéljen arról, hogy a 
halaknak számukra új tengerekben 
való akklimatizálása milyen pers
pektívát ígér.

Az emberek régtől fogva bebocsá- 
tottak édesvizű belvíz-medencékbe 
új telepeseket. De ennek a munká
nak a gyümölcsei semmiképpen 
sem hasonlíthatók össze az új hal
fajok tengerbe való beköltözésének 
eredményeivel. Az eredmény, mond
hatjuk, egyenesen arányos a vízterü
lettel (az akvatórium területével). 
A helyesen kiválasztott faj, egy-két 
rajonnal kezdve, az egész tengerme
dencében meghonosodik. Az „ara
tást” olyan térségből gyűjtik be, 
amely sokszorosával meghaladja a 
„bevetett tenyérnyi helyet” . Ebből 
következik a második eredmény — 
siker esetén nemcsak az nyer, aki 
kieszelte az akklimatizálást, hanem 
szomszédai is. Így, például, a fekete
tengeri nagyfejű pérhal (Mugil ce- 
phalus L.) a Kaspi-tengerben pofri- 
pásan meghonosodott és most min
denütt halásszák — északon és délen 
egyaránt.

Nemrégen elámultak a norvégek, 
amikor a felszínre húzták gorbusa- 
lazacoktól roskadozó hálóikat. Ami
kor pedig tisztázódott annak az oka, 
hogy miért jelent meg az Északi 
Atlanti óceánban ez a hal, melyet 
mindaddig nem láttak ott, a halat 
elnevezték „orosz lazacnak” . . .

— Immár néhány éve, hogy észa
kon erősen megcsappant a lehalá
szott gorbusalazac mennyiség

— Sajnos, így áll a dolog. A Sza- 
halinról a Kola-félszigetre hozott 
gorbusa lazac kezdetben pompásan 
fejlődött: a Barents- és Fehér-ten
ger folyóiba ívásra visszatért halak 
nagyobbak és kövérebbek voltak, 
mint távolkeleti szülőik. De a fel
lendülés után az új telepesek popu
lációjának állománya megcsappant. 
Megértettük: megmutatkozott az új 
élőhely feltételei és a hazai életfel
tételek közötti különbség. Elhatároz
tuk, hogy szigorúbban szabályozzuk 
az ivadéknevelő halastavakban a 
halivadékok tenyésztésének időtar
tamát, hogy minden egyes év konk
rét éghajlati sajátosságainak megfe
lelően bocsátjuk a folyókba a hal
ivadékot. Az eredmény: a gorbu
salazac múltévi vonulása, amely 
a legtömegesebb volt az északon 
végzett vesződséges munka egész 
története folyamán.

A gorbusalazac jó leckét adott 
nekünk. Ö n is megítélheti, az akk-

limatizálás tekintetében mennyire 
fontos figyelembe venni a látszóla
gos finomságokat. Hiszen, az első 
pillantásra, a szahalini víztömegek, 
bár délebbre fekszenek, mégis ha
sonlóak a fehértengeri víztömegek
hez.

Kiderül, a tudománynak az a fel
adata, hogy helyesen válassza ki az 
akklimatizálás számára lehetséges és 
kívánatos halfajokat. Hogyan törté
nik az áttelepítésre kijelölt fajoknak 
ez a kiválasztása?

Amikor feltöltjük és változatossá 
tesszük a tengerek halállományát, 
a feltételek egész komplexumát kell 
betartanunk. Csak a legfontosabbak
ról beszélek. Természetes, hogy a 
hivatásos halász-szervezetekkel
egyetértésben csak a legértékeseb
beket választjuk ki az összes pályá
zó közül: az ízletes és tápláló, 
gyorsan szaporodó fajokat. . .  Azért, 
hogy a hal új környezetében akkli
matizálodjék, olyan élőhelyet kell 
számára választani, amely éghajlati 
karakterisztikák tekintetében a szo
kásostól alig különbözik. Ez a föld
rajzi aspektus.

Ívásra vonulnak a gorbusa lazacok

14



Lazacikra válogatása egy szovjet halászati üzemben

Mit gondol, hasonlít a Fekete-ten
ger a Balti-tengerhez?

Szerintem egyáltalán nem hason
lít. A Fekete-tenger vize — meleg, a 
Balti-tengeré hideg. Ráadásul, a Fe
kete-tenger víztömegei 150—200 mé
ter mélységtől kezdve kénhidrogén
nel mérgezettek.

— Bizonyára. És mégis ajánljuk az

értékes balti tőkehal meghonosítá
sát a Fekete-tengerben. Ez a nem 
nagyon sós vízben és (6—12 fokos) 
hidegben élő hal a legmelegebb év
szakban, ötven méterig terjedő, kel
lő vastagságú vízrétegben otthon 
fogja érezni magát. Ez a réteg a me
leg felszíni és a kénhidrogénnel te
lített víztömegek között helyezkedik

el. A Fekete-tenger hideg középső 
emelete ökológiai szempontból is 
megfelel a tőkehalnak. Mit jelent 
ez? Azok a feltételek, melyek élet
ciklusának legérzékenyebb körül
ményei közepette — ívás és fejlő
dés idején — várják a halat, csak
nem ugyanolyanok, mint a Balti
kumban. A tőkehal ikrája szabadon 
úszik, a víztömegben érlelődik, és 
a hideg vízrétegben a fiatal halak 
sem lesznek helyszűkében . . .

A balti tőkehal délen való akkli- 
matizálásának célszerűségét és lehe
tőségét még egy fontos — biotikus 
— kritérium determinálja. Van-e 
olyan viszonylag szabad biológiai 
hely, melyet a betelepített faj el 
tud foglalni? A mi esetünkben a vá
lasz, persze, igenlő. A tőkehalnak 
a táplálkozásban nem lesznek ve- 
télytársai, sőt még kedvelt étrendje 
sem változik: a spratt (Sprattus 
sprattus balticius), alsóbbrendű rá
kok — balti ászkák, komoly raga
dozóellenség sem fenyegeti a tőke
halat.

A balti tőkehal áttelepítésére v o - 
natkozó ajánlásunk helyességéről- 
még azért is meg vagyunk győződ- 
ve, mert legalább két hasonló ese- 
tét ismerünk: Murmanszk közelében, 
a Kildin-szigeten lévő Mogilnij ne- 
vű kis tóban és a Frobisher-öböl 
végében, a Baffin-szigeten lévő 
Ogak-tóban társai már régen élnek 
„két-tűz” — felül édesvíz — alul — 
kénhidrogén között.

— A fekete-tengeri halászok va
jon mennyi tőkehalat tudnak majd 
lehalászni?

Számításaink szerint évente kb. 
50 000 tonnát.

Az ugyancsak a Balti-tengerből át
telepített sprottniból (Clupea sprat
tus) ugyanannyit, sőt kétszer is töb
bet fognak lehalászni a Kaspi-ten- 
gerben, a Barents-tengerben pedig 
ugyanennyit a Behring-tenger szülöt
téből, a kétszíkos lepényhalból.

A Csendes-óceánból, amely, mel
lesleg, gazdagabb az Atlanti-óceán
nál, öt halfaj áttelepítését javasol
juk a Szovjetunió európai részének 
északi és déli tengereibe.

Szergej Sznyegov
(APN)

A SOMOGYI NÉPLAP közleménye 1975. 
nov. 25-i számában: Reöthy Ferenc tanul
mánya. — A Balaton halászóhelyei. — 
Különösen azokon a helyeken, ahol nagy 
a forgalom, a vendégjárás, gyorsan vál
toznak az elnevezések. A halászatot is 
egyre jobban gépesítik, a munkafogások
kal együtt változik a különböző tevékeny
ségi formák megnevezése is. Az őrtálló 
tudomány azonban nem hagyja veszen
dőbe menni a régit. Történelemszemlé
letünk, múlttudatunk fontos összetevője: 
mit tudunk a szűkebb haza tegnapjai
ról, elődeink munkájáról. A népi nevek 
— amelyek egyaránt utalnak földrajzi 
környezetre és a munkaformára — fel
mutatják az eltűnt tartalmat is. Vajon 
hány mai — Balaton környéki — gyerek 
tudná megmondani, mit jelent az, hogy 
hábityó és hol volt a pontyogókő? Az 
elsővel a szél által partra dobott növé
nyi törmeléket, a másodikkal a halász

hajó kötelének hosszáról elnevezett halá
szóhelyet jelölték a balatoni halászok. 
— Reöthy Ferencnek, a SOMOGYI AL
MANACH 23. számaként megjelent ta
nulmányából idéztük a fenti kifejezése
ket. A füzet címe: A  Balaton halászóhe
lyei. Szinte fönnhangon újramondja az 
ember némelyik szót, annyira ízes, öt- 
letesj kifejező. Nem véletlen, hogy Reöthy 
Ferenc e munkájával a Pécsi Akadémia 
Bizottság 1973. évi pályázatán első díjat 
nyert. A  tudományos források iránti tisz
telet és korrigáló szándék, a lehetséges 
adatközlők felkutatása, a téma biztos át
tekintése, a pontos eligazodás jellemzi 
tanulmányát. Adatközlői között főhalász 
mestert, hajóvezetőt, főagronómust talá
lunk: a földrajzi terület és a halászat 
jó ismerőit. Példaszerű tisztelettel emlí
ti nevüket a szerző és készségüket, 
amelyben megnyilvánul az is: valameny-

nyien megértették, miért szükséges szin
te a huszonnegyedik órában feltérképez
ni mindazon nevek, kifejezések összessé
gét, amelyek a Balaton-part halászóhelyei
hez kapcsolódnak. A  parti régió hétszáz- 
huszonnégy elnevezését dolgozta fel a 
szerző. — Kiindul a tófenékkel kapcsola
tos halásztopográfiából, második szem
pontja a vízre vonatkozó halásztopográ
fia volt, majd a parti vonatkozású. Köz
li a halászóhelyek nevében történt vál
tozásokat, és végül több mint hétszáz tu
lajdonnevet ad közre. — Nagy munka 
ez, amelyet a szakirodalom érthető lel
kesedéssel fogad, de — úgy véljük — 
jól hasznosítható a honismereti-helytör
téneti mozgalomban, az általános isko
lai nevelésben is. Mert a település tör
téneti múltjába vezet vissza és anyanyel
vünk sokszínű névadási gyakorlatára 
nyit ablakot.
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A Pireneusokban nincsenek olyan 
nagy tavak, mint az Alpokban, in
kább a sok kis hegyi tó jellemzi ezt 
a hegységet. A Pireneusokban a vi- 
ziélet kb. 3000 méter magasságban 
kezdődik és ettől lefelé lesz egyre 
élénkebb. Ebben a magasságban 
szemre kristálytiszta hegyi patakok 
folydogálnak. A mikroszkóp azonban 
barna, kék és vörös alga sejtekről 
árulkodik. Rendkívül síkosak a kö
vek a patakokban, ezért csak rovát
káit talpú gumicsizmákban lehet be
állni a hideg vízbe.

Több mint 250 kisebb nagyobb he
gyi tóból mintegy 100 a Nemzeti 
Park belső területére esik. A hal
világot illetően ez a pisztrángok ott
hona. Nagyobb magasságban, tehát 
2000 méter fölött, algák, vízirovarok, 
apróbb rákok jelentik a halvilág 
táplálékát. Pisztrángokban különö
sen gazdag az 1000—1500 méter kö
zötti vidék, ahol a magas fennsíkon 
állattenyésztés folyik. Itt több már 
a rovar és a rovar lárva.

A legérdekesebb kérdés: milyen

Ez a pireneusi rekorder beütés 
nélküli, őshonos, nem keresztezett 
faj. Vitatható azonban, hogyan ke
rült ebbe a magasságba? Ősei évez
redekkel ezelőtt felúsztak a hegyi 
tavakba a tengerből, vagy esetleg 
az utolsó jégkorszak folyamán ami
kor ezek a hegyi tavak keletkeztek, 
akkor telepedtek meg itt ebben a 
magasságban? Annyi bizonyos, hogy 
természetes populáció és nem az em
ber kezenyomán tűntek fel. A to
vábbiakban négy Salmonidae fajt 
tenyésztenek a Nemzeti Park terü
letén a pisztráng központban: Cau- 
terets-ben. Az ivadékot 35 képzett 
halőr helyezi ki a hegyi tavakba, in
nét kerülnek ki azután a folyókba a 
pisztrángok. A tenyésztett fajok a 
következők. A kanadai eredetű pa
taki szájbling (Salmo fontinalis) a 
kihelyezés után a tóban is megél, de 
inkább kedveli a sebes patakokat 
különösen azokat a magasságokban 
ahol állattenyésztés folyik.

Az USA-ból hozták ide és tenyész
tik tovább a szivárványos pisztrán
got (Salmo irideus), mely elsősorban

Halak a P IR E NEUSO KBAN
Az óceánkutatás jóvoltából nap

jainkban a mélytengerek világát 
egyre jobban kezdi megismerni az 
ember. Viszonylag kevesebbet tu
dunk a magashegységek halvilágá- 
róí, arról, hogy a hegycsúcsokat já
ró alpinista, sporthorgász, milyen 
fajokkal találkozik többezer méter 
tengerszint feletti magasságban. 
Igaz, hogy nem sok olyan halfajt 
ismerünk amely kitartó úszással, 
ugrással, „ugrásokkal" képes felke
rülni a nagyobb magasságokba.

„A halak vertikális irányú elter
jedésében a lazacfélék valóságos 
úttörőnek számítanak. A nemes la
zacok például Tschudi szerint a sváj
ci Reuss folyóban 1300 méter ma
gasra is felhatolnak. A sebes piszt
ráng pedig a svájci Alpokban 2400, 
a Sierra Nevadában 3000 méternyire 
él a tengeszint felett.” (Lányi dr.: 
Élet a víz tükre alatt 238 p.)

Az Alpokból menjünk át egy még 
izoláltabb környezetbe a Pireneus 
hegység francia oldalára. Nyugat-Pi- 
reneusokban egy 1967-es dekrétum 
alapján a franciák Nemzeti Parkot 
létesítettek. A rezervátumon belül 
védték a faunát a flórát, az erdő
ket. Tilos a vadászat, de a sport
horgászok bottal pisztrángozhatnak. 
Ez nem veszélyezteti a biológiai 
egyensúlyt.

A pireneusi Nemzeti Park-nak 
45 000 hektár az úgynevezett belső 
területe és 250 000 hektár a perifé
riális övezete. Gyönyörű erdők, he
gyi tavak, sebes patakok, zuhogó 
vízesések, sziklák havas hegyormok, 
röviden így lehet jellemezni a Pi- 
reneusok e részét. Klímája jó, Eu
rópának ez a legnaposabb vidéke, 
nem véletlen az, hogy a franciák a 
Pireneusokban végzik a napenergia 
felhasználásával kapcsolatos kísér
letek zömét.

magasságban, milyen fajokkal ta
lálkozik a kutató, vagy a turista 
sporthorgász?

A Pireneusokban, így a Nemzeti 
Park területén a Salmonidae csa
ládnak öt faja fordul elő, egy ősho
nos faj és további négy faj, ame
lyet ide hoztak és itt a magashegy
ségben tenyésztenek. Az „alpinista 
rekordot” az őshonos faj tartja 2312 
méter tengerszint feletti magasság
gal. Az eddigi kutatások szerint eb
ben a magasságban találkoztak a 
kutatók az Ayguecluse és a kis Ma- 
damette tóban (Hautes Pyrenes) egy 
pisztráng fajjal, amely a sebes piszt
rángok sajátos pireneusi változata. 
Pikkelyei apróbbak és testén a pi
ros szín dominál. (Az európai sebes 
pisztrángot a piros és a fekete pöty- 
työk fehér udvarral jellemzik, a pi
reneusi változatnál a fekete szín el
maradt.



a hegyi tavakat kedveli. A harma
dik tenyésztett faj a vitéz szemling 
(Salmo salvelinus), és végül a ne
gyedik egy nemrégiben Kanadából 
telepített faj a Salmo namaycush. 
— pisztráng. Súlyban a rekordokat 
az őshonos változat és a namaycush 
pisztráng tartják. Ezek a több kilós 
súlyt is elérik, nemrégiben fogott 
ki egy 9 kg-os namaycush-t egy 
sporthorgász.

A szivárványos pisztráng 2—3 
kg súlyt szintén elér, a pataki szájb- 
ling a pireneusi vizekben 800 g fö
lé nem igen nő.

Milyen magasságokat bírnak és 
kedvének a tenyésztett fajok? A 
pataki szemling és a szivárványos 
pisztráng 2300 méterig honosítható. 
A vitéz szemling 2400 métert bírja 
még. A relatív magassági rekordot 
a namaycush kanadai faj tartja, ezt 
ugyanis 2500 méterre akklimatizál
ták. Rendkívül hidegtűrő, 2500 mé
ter magasságban olyan hegyi tavak
ba is kihelyezik, amelyek az év 12

hónapjából 9 hónapon keresztül be 
vannak fagyva. Ez a faj él tehát a 
legnagyobb magasságban és inkább 
a tavakban érzi jól magát.

A Nemzeti Park területén a sport
horgászat megengedett. A pisztrán- 
gozás általános szabályai, fortélyai 
itt is érvényesek. Ha esetleg olvasó
ink közül eljut valaki a Pireneu
sokba horgászfelszerelésével két jó 
tanácsot szeretnénk csak adni. A 
hideg hegyi patakokban 5 °C vízhő
mérséklet alatt nem kap a pisztráng. 
Nyáron, napsütésben a műcsalira 
szintén nem kap rá a hal, ilyenkor 
meg kell várni a naplementét vagy 
azt az időszakot amikor a hegyek 
árnyékba borítják már a patakot.

Endresz István

IRODALOM
Richesses des torrents et des lacs. 
(NUMERO SPECIAL DE LA REVUE 
FORESTIERE FRANC AISE); Dr. Lányi: 
Élet a víz tükre alatt.

Hogyan beszélnek a 
sztavridák, a fogas süllő, 
a folyami sügér és a 
ponty, a réti csík és a 
viza, a cápák és még 
sok más édesvízi és ten
geri hal? Mindezt meg
tudhatjuk a szovjet ich- 
tiológusok által a Meló
dia hanglemez stúdió
ban készített felvételek
ről, amelyeken morgás
tól füttyig, szipogástól 
vartyogásig, vakkanástól 
dobok vagy horgonylán
cok zajáig mindenféle 
hangösszetétel megtalál
ható.

„A  halak hangjai” 
című atlasz illusztráció
jaként készült „Édes vízi 
és tengeri halak hang
jai” című nagylemez több

mint hetven tengeri, ak
váriumi és édesvízi hal 

hangkarakterisztikáit 
tartalmazza. A Nauka 
kiadásában megjelent 
atlasz, amelyet B. P.

Mantejfel professzor 
szerkesztett, általánosítja 
a halak és halrajok vi
selkedésével kapcsolatos 
tápanyagot, de nagy je
lentőségű ismeret- és 
gyakorlati hasznú anya
got is tartalmaz.

„A  halak hangjai” tu
dósok, egyetemi hallga
tók, tengerészek és ha
lászok számára egyaránt 
igen hasznos.

A képen: Az atlasz és 
a mellékelt nagylemez.

APN.

Középtávú tervek 
az Országos 
Halászati Tanács 
előtt

1975. őszi ülésén az Országos Halá
szati Tanács tájékoztatót hallgatott 
meg a halászatot érintő 1976. évi köz- 
gazdasági szabályozó rendszerről. 
A tájékoztató széles áttekintést adott 
a halászat szabályozásáról. A vita 
során tisztázódott, hogy még további 
tennivalók is maradtak, elsősorban 
növényevő halak termelésének ösz
tönzése és a feldolgozás területén.

*

Az Országos Halászati Tanács meg
hallgatta az 1976—80-as évekre szóló 
halászat fejlesztésre kidolgozott 
tervkoncepciót. Részletesen megvi
tatta és azzal javasolja a miniszté
riumi vezetésnek elfogadásra, hogy a 
termelést elősegítő feltételek biztosí
tása mellett a terv megvalósítható. 
(A minisztériumi jóváhagyás után a 
terv ismertetésére részletesen vissza
térünk.)

*

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
miniszter utasításának megfelelően 
az Országos Halászati Tanács megvi
tatta a halászati alap középtávú fej
lesztési tervét is. Az előterjesztett 
anyaggal az Országos Halászati Ta
nács általában egyetértett, kiegészíté
seket javasolt, a természetesvízi halá
szati kutatások támogatásának meg
szervezésével kapcsolatban, valamint 
abban, hogy a szelektáló halászatok
ból származó bevételek további ha- 
lasításra legyenek felhasználhatók.

N. L.
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A halászati törvény 
és végrehajtása

III. RÉSZ

Tvr. 14. §. (1) A mezőgazdasági és 
élelmezésügyi miniszter azokon a vi
zeken, amelyekre az állam halászati 
joga kiterjed, korlátozhatja vagy el
tilthatja a halászatot, szabályozhatja 
a halfogó eszközök hálószembőségét, 
eltilthatja az éjjeli halfogást, megha
tározhatja az egy horgász által ki
fogható halmennyiséget, végül vala
mennyi vízre vonatkozóan szabályoz
hatja a haltenyésztést, korlátozhatja 
vagy eltilthatja halászatra káros 
fogóeszközök és fogási módok alkal
mazását.

(2) A mezőgazdasági és élelmezés- 
ügyi miniszter valamennyi vízre vo
natkozóan általános vagy egyes hal
fajokra kiterjedő halászati tilalmi 
időket állapíthat meg és meghatároz
hatja a kifogható halak legkisebb 
méretét. A tilalom az egyes országré
szekre vagy vizekre eltérő is lehet.

(3) A tilalom alatt levő és a mére
ten aluli kifogott halat — akár élő, 
akár élettelen állapotban van — ha
ladéktalanul vissza kell bocsátani a 
vízbe. Nem vonatkozik ez a rendel
kezés a mezőgazdasági és élelmezés- 
ügyi miniszter, illetőleg a megyei 
szakigazgatási szerv engedélyével ki
fogott méreten aluli halra.

Vhr. 19. §. (1) A Balatonon és víz
rendszerén április 20. napjától má
jus 20. napjáig tilos a halászat.

(2) A Kis-Balaton természetvédel
mi területén egész évén át tilos a 
halászat.

(3) A balatoni akadókon, a bala
toni befolyók torkolatánál a Balato
non — 150 méter átmérőjű körzeten 
belül — és a befolyókon, a torkolat
tól számított 2 km-es, továbbá a Zala 
folyón a torkolattól a Zalaapáti köz
úti hídig terjedő szakaszon március 
1. napjától április 20. napjáig nem 
szabad halászni.

(4) Az előző bekezdésekben meg
határozott területeken a megállapí
tott általános tilalom ideje alatt 'a 
parton vagy a vízen halász-, illetőleg 
horgászfelszereléssel való tartózko
dás és hal ívásának bármi módon 
való zavarása, szoktató etetése is ti
los.

(5) A Balatonon és vízrendszerén 
— az (1) és (3) bekezdésben megha
tározott általános tilalom idején kí
vül —

csukát március 1. napjától 31. nap
jáig,
süllőt és ragadozq ont március 1. 
napjától április 20. napjáig, 
kősüllőt április 1. napjától április 
20. napjáig,
5 kg-nál kisebb súlyú harcsát má
jus 20. napjától június 30. napjáig, 
pontyot április f. napjától, április 
20. napjáig,
továbbá május 20. napjától június 
15. napjáig kifogni nem szabad.

(6) Az (5) bekezdésben meghatáro
zott fajlagos tilalmi időket, a megyei 
szakigazgatási szerv az ívás idejétől 
függően az (1) és (3) bekezdésekben 
meghatározott általános tilalom ide
jének érintése nélkül, legfeljebb 30 
nappal meghosszabbíthatja, illetőleg 
legfeljebb 20 nappal megrövidítheti. 
A megváltozott fajlagos tilalmi idő
ket közhírré kell tenni. A közhírré 
tételről a megyei szakigazgatási szerv 
gondoskodik.

Vhr. 20. § (1) Azokból a vizekből, 
amelyekre az állam halászati joga ki
terjed — a Balaton és vízrendszere, 
valamint a 26. § (2) bekezdésében 
felsorolt vizek kivételével —

csukát március 1. napjától március 
31. napjáig,

süllőt és kősüllőt március 20. nap
jától április 30. napjáig, 

kecsegét, pontyot, rózsás- és peté
nyi márnát május 2. napjától június 
20. napjáig,

5 kg-nál kisebb súlyú harcsát má
jus 2. napjától június 30. napjáig, 

sebes- és szivárványos pisztrángot 
október 15. napjától április 30. nap
jáig kifogni nem szabad.

(2) Az (1) bekezdésben meghatáro
zott fajlagos tilalmi időket a megyei 
szakigazgatási szerv az ívás idejétől 
függően legfeljebb 30 nappal meg
hosszabbíthatja, illetőleg legfeljebb 
20 nappal megrövidítheti. A megvál
toztatott fajlagos tilalmi időket köz
hírré kell tenni. A közhírré tételről 
a megyei szakigazgatási szerv gon
doskodik.

Vhr. 21. § (1) Azokból a vizekből, 
amelyekre az állam halászati joga 
kiterjed — 26. § (2) bekezdésében 
felsorolt vizek kivételével — egész 
éven át tilos a

30 cm-nél rövidebb ponty (Cypri- 
nus carpio L.)

30 cm-nél rövidebb süllő (Lucio- 
perca lucioperca L),

20 cm-nél rövidebb kősüllő (Lucio
perca volgensis Gmelin),

40 cm-nél rövidebb harcsa (Silurus 
glanis L.),

30 cm-nél rövidebb ragadozó őn 
(Aspius aspius L.),

40 cm-nél rövidebb kecsege (Aci- 
penser ruthenus L.),

30 cm-nél rövidebb fekete sügér 
Micropterus salmoides Lacep.),

35 cm-nél rövidebb rózsás márna 
(Barbus barbus I.),

30 cm-nél rövidebb csuka (Esox 
lucius L.),

50 cm-nél rövidebb angolna (An- 
guilla anguilla L.),

35 cm-nél rövidebb fehér busa 
(Hypophthalmichthys molitrix 
Cuv. et Val.),

35 cm-nél rövidebb pettyes busa 
(Hypophthalmichthys nobilis 
Rich.),

35 cm-nél rövidebb amur (Cteno- 
pharyngodon idella Cuv. et Val.),

22 cm-nél rövidebb sebes pisztráng 
(Salmo trutta morpha fario 
Berg).

22 cm-nél rövidebb szivárványos 
pisztráng (Salmo irideus shasta 
Jord.),

10 cm-nél rövidebb folyami rák 
(Astacus fluviatilis L.), kifogása.

(2) A testhosszúság az előző bekez
désben felsorolt halfajoknál az orr 
csúcsától a farokúszó tövéig, ráknál 
a szemtől a kiegyenesített farok vé
géig mért távolság.

(3) Azokból a vizekből, amelyekre 
az állam halászati joga kiterjed, egy 
horgász naponta

— kősüllőből legfeljebb 3 kg-ot,
— süllőből legfeljebb 2 db-ot,
— pontyból legfeljebb 3 db-ot,
— amúrból — legfeljebb 3 db-ot,
— fehér busából legfeljebb 2 db-ot,
— pettyes busából legfeljebb 

2 db-ot,
— angolnából legfeljebb 3 db-ot 

foghat ki.
(4) A Balaton és vízrendszerén egy 

horgász naponta keszegből legfeljebb 
5 kg-ot foghat ki.

(5) A horgász köteles a MOHOSZ 
által rendszeresített és a horgászjegy 
tartozékát képező fogási naplót ve
zetni.

(6) Fogási naplót a kisszerszámos 
halász is köteles vezetni.

(7) Az előző bekezdésekben meg
szabott tilalmak és kötelezettségek 
alól horgászversenyekre a megyei 
szakigazgatási szerv felmentést ad
hat.
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Vhr. 22. §. (1) Folyami (nemes) rá
kot október 16. napjától május 31. 
napjáig tilos kifogni.

(2) Egész éven át tilos az ikráit 
vagy ivadékait a potroha alatt hordó 
folyami nőstény rák kifogása.

Vhr. 23. §. (1) Az ipari célra fel
használható festőkagylót április 16. 
napjától május 31. napjáig tilos a vi
zekből kiszedni.

(2) A Tiszából és mellékfolyóiból 
— a Körösök kivételével — az 5 cm- 
nél rövidebb, a Körösökből és a töb
bi vízből a 8 cm-nél rövidebb festő
kagyló szedése egész éven át tilos.

Vhr. 24. §. Halászatra nem jogosult 
által vagy tiltott eszközökkel és mó
don kifogott halat, továbbá horgász 
által kifogott halat forgalomba hozni 
tilos.

Vhr. 25. §. (1) Az e rendeletben 
meghatározott tilalmi idők a tilalom 
kezdeteként megjelölt nap nulla órá
jával kezdődnek és a befejező határ
nap huszonnegyedik órájával szűn
nek meg.

(2) Ha az e rendeletben meghatá
rozott tilalmi idők kezdő napja szom
batra vagy vasárnapra esik, a tilalom 
a következő hétfővel lép életbe, ha 
pedig a tilalmi idők utolsó napja 
esik szombatra vagy vasárnapra, a 
tilalom az e napokat közvetlenül 
megelőző pénteken végződik.

Vhr. 26. § (1) Az a rendeletben 
megállapított tilalmak nem terjednek 
ki a továbbtenyésztésre szánt te- 
nyészhalaknak a megyei szakigazga
tási szerv engedélye alapján, külön 
erre a célra kijelölt brigád vagy a 
Balatoni Halászati Vállalat által tör
ténő kifogására. A mesterséges halte
nyésztéshez szükséges tejes és ikrás 
tenyészhalakat az ivartermékek mes
terséges elvétele után a megyei szak- 
igazgatási szerv által meghatározott 
helyeken szabad értékesíteni.

(2) Az e rendelet 20. és 21. §-ában 
meghatározott fajlagos és mérettilal
mak nem terjednek ki a Tvr. 2. 
§-ának (2) bekezdésében felsorolt vi
zeken kívül az egyéb mesterséges ha
lastavakra sem. E rendelkezés alkal
mazása szempontjából a halráccsal 
felszerelt és műtárgyakkal ellátott 
víztározókat — amennyiben azok vi
ze lecsapolható — mesterséges halas
tavaknak kell tekinteni.

Vhr. 27. §. Azokon a vizeken, ame
lyekre az állam halászati joga ki
terjed — a mesterséges halastavak 
kivételével —, völgyzárógátaktól, zsi
lipektől, duzzasztóktól és más hason
ló műtárgyaktól 50 m-nél kisebb tá
volságra halászni csak nyeles ho
roggal és a vízügyi hatóság által ki
állított belépési engedély birtokában 
szabad.

Vhr. 28. §. Halpusztulás veszélye 
esetén a halászati tilalmak alól a 
megyei szakigazgatási szerv felmen
tést adhat.

HAZAI LAPSZEMLE
Az Alkotó Ifjúság — pályázaton a Sze

gedi Paprikafeldolgozó Vállalat gyárt
mányfejlesztési csoportjának három fia
tal szakembere, Bújdosó Erzsébet, Csá- 
nyi Ferencné, és dr. Tóth Lászlóné két 

új konzervvel pá
lyáztak. Az egyik a 
„Sertéscsülök saját 
levében” , a másik 
„Növényevő halak 
konzervipari felhasz
nálása” . Utóbbit a 
Haltenyésztési Ku
tatóintézet felkéré
sére indítottuk,
mondta dr. Tóth 
Lászlóné. Hazánk

ban nagy mennyiségű amúr és busa vár 
feldolgozásra. A kollektíva ízletes, ex
portképes konzerveket készített a hal
paprikástól a füstölt olajos halon keresz
tül a pástétomokig. Mikor lesz kapható 
az üzletekben, erre dátumot még nehéz 
lenne mondani.” (DÉLMAGYARORSZAG 
1975. okt. 15. számából.)

A CSONGRÁD MEGYEI HÍRLAP 1975. 
október 10-i „Olcsóbb lett a tavi ponty” 
c. cikke sajnálatos tényt közöl a nö
vényevő halak konzervipari feldolgozásá
val kapcsolatban: „ . . . miközben gyor
san és jól meghonosodtak vizeinkben 
ezek a nemes halfajok, még mindig nincs 
megfelelő állami szabvány a hazai kon
zervipari feldolgozásukra sem. így tör
ténhetett meg, hogy a Szegedi Konzerv
gyár készítményeit, amelyekben ezeket a 
nálunk új halfajokat alkalmazta — ko
rábban a KERMI kizárta a hazai forga
lomból. Eladásukat csak külföldre enge
délyezte. Ezért a konzervipar a busa és 
amúrról átmenetileg lemondott” .

Hírt adtunk róla korábban, hogy a ba
jai Türr István múzeum értékes halá
szattörténeti anyagát a Bécstől mintegy 
30 kilométerre a Duna mentén, fekvő 
Orth község múzeu
mában egy évi idő
tartamra kiállítják.
A Petőfi Népe 1975. 
okt. 17-én közölte, 
hogy a bemutató 
megnyílt, amelyen 
részt vett dr. Soly
mos Ede, a Türr 
múzeum igazgatója 
és felesége, Göldner 
Márta múzeológus 
is. őket kérték fel a rendezésre. — Az 
orthi múzeumot közép-európai halászati 
múzeummá kívánják fejleszteni és ott 
tervezik 1976 őszén a harmadik nemzet
közi halászati néprajzi konferencia meg
rendezését, amely folytatása lesz a tava
lyi bajai tanácskozásnak.

A ZALAI HÍRLAP közölte, hogy októ
ber elején megnyílt Zalaegerszegen a 

Piac téren a HAL
ÉRT első szakboltja. 
Már az első nap 
délelőttjén többezer 
forint értékben vásá
roltak itt a megye- 
székhelyiek, ebben 
bizonyára szerepe 
volt annak is, hogy 
a vállalat az első 
napon minden vá
sárlónak kóstolót és 

recepteket tartalmazó füzetet adott.

„A  kerepesi Szilasmenti TSz-ben idén 
mintegy negyven vagon, a Szovjetunió
ból érkezett makrélahalat dolgoznak fel. 
Termékeiket belföldi fogyasztásra készí
tik.”  (PEST MEGYEI HÍRLAP, 1975. dec. 
11.)

A DOLGOZÓK LAPJA (Komárom) 1975. 
december 4-i számában hangulatos ri
portban adta hírül az esztergomi halá-

szok-horgászok közös jubileumát és az 
ez alkalommal rendezett kiállítását. 
,, . . . elszívták a bé
kepipát, jobban
mondva megették a 
békehalászlét a hor
gászok és a halá
szok. 1925-ben, ötven 
esztendeje alakult 
meg az Esztergomi 
Horgász Egyesület 
'.6 taggal. Ma 145 
horgász áztatja a 
zsinórt a környező 
vizekben, jelentős számú az ifjú horgász 
is. Az Esztergomi Úsző Falu HTSz pedig 
harmincéves. Ezek az évfordulók szol
gáltatták az apropót a visszaemléke
zésre.”

A TERMÉSZET VILÁGA 1975. novem
beri számában a lap munkatársának 

kérdéseire a százha- 
lombattai TEHAG 
igazgatója válaszai
ban tökéletes képet 
adott a máris szé
les körben — bel
és külföldön jelentős 
hírnevet szerzett új 
intézményünk mun
kájáról.

Érdekességek az amúrról a PEST ME
GYEI HÍRLAP 1975. nov. 15-i számából: 
„Százhalombattán a kapások zöme áthe
lyeződött a Benta patakra. Elsősorban 
amúr adja a szép 
zsákmányt, a há
rom-öt kilós pél
dány sem ritka köz
tük. Két érdekesség: 
az amúr, úgy látszik 
megtalálta őshazájá
ra emlékeztető ide
ális környezetét a 
Bentában. A gyors, 
de meleg hőmérsék
letű vízben jól érzi 
magát és szinte mindenféle csalival fog
ható.”

A szélrózsa minden irányából jó ered
ményekről jönnek a beszámolók. Néhány 
példa rövid sorban: Aparhant, Búzavirág 
tsz TOLNA M. NEPÚJSÁG, 1975. okt. 31. 
— „Kétszemélyes üzemága a halászat, 
melynek bevételét félmillió forintra ter
vezték. . . .  az első tó lehúzásakor meg
állapították, hogy több a hal. „Két hét 
alatt 500 mázsa pontyot adnak át a HAL- 
ÉRT-nek. — MTI 1975. dec. 8. „A  győri 
Előre htsz-nek a tervezettnél sokkal job

ban sikerült az őszi 
lehalászás.” A NÉP
SZAVA írta 1975. 
okt. 26-án: „Új kez
deményezés, hogy az 
egy kilón aluli pon
tyokat (a halasta
vakból származókat) 
a folyókban szaba
don engedik. A hé
ten eddig 90 mázsa 
pontyot ért ez a 

„szerencse” . — DÉLI HÍRLAP (Miskolc) 
1975. nov. 11. Harsányt Petőfi tsz. Itt az 
amúrok jó növekedéséről számolnak be: 
a 8—10 dekás amúrivadékok 60—70 de- 
kásra nőttek. — TOLNA M. NÉPÚJSÁG, 
1975. nov. 23. Paksi Vörös Csillag htsz. 
,,Csoma János, a szövetkezet elnöke
mondja: ,, . . . 1970 óta van Biritón nö
vényevő hal és elsősorban ennek ered
ményeként növekedett az eredmény 15 
mázsáról 25—30 mázsára hektáronként.
Hozzájárul az eredménynövekedéshez a 
dinnyési jó tenyészanyag kiválasztás és 
a gyógytápetetés.” Sajnálatos hír vi
szont: „A  harcsa és a kecsege már 
majdnem teljesen eltűnt a Dunából.” — 
DOLGOZÓK LAPJA (Komárom). A  Tatai 
Tógazdaság eredményeiből: „Szenden
hektáronként 35, — Nagyigmándon 25
mázsával fizetett az idei halászat.”
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DETERGENS VIZSGÁLAT. KarL 
Rieger (Österreichs Fischerei, Jahrg.

28. (75.) N° 11/12 
terjedelmes tanul
mányt írt az oszt
rák tavak, pata
kok és folyók 
szintetikus mosó
szer tartalmáról, 

az alkalmazott 
vizsgálati módsze

rekről. Rieger számos irodalmi ada
tot is közöl a témával kapcsolatban.

•

70 MILLIÁRD VÍZTISZTÍTÁSRA! 
A hesseni (NSZK) tartományban, 
1985-ig 7 milliárd márkát (mely 
megfelel kb. 70 milliárd forintnak) 
fordítanak különféle szennyvíz-tisz
tító berendezések építésére. A nagy
szabású tervről az AFZ FISCH- 
WAID, Jahrg. 100. (75.) N° 1. tu
dósít.

VÉGVESZÉLYBEN A VIZEK ÓRI
ÁSAI. J. Barbour (DAS TIER, 
Jahrg. 15. (75.) N° 4.) színes és fe
kete-fehér képekkel illusztrált cik
ket írt a kék bálnákról. Az érdekes 
anyagból megtudjuk, hogy az el
múlt 60 évben 325 000 ilyen állatot 
zsákmányolt az ember. 1940-ben 
még 100 000 pél
dányból állt rit
kuló állományuk, 
ma már legfel
jebb 6000 egyed 
található belőlük.
Egy-egy kifejlett 
kék bálna har
minc elefánt sú
lyával egyenértékű — vagyis 140 
tonnás — hossza közel 30 méter, 
szíve 600, mája 1000 kg-os! Két 
évenként — többnyire — egy utódot 
hoz világra, s az „apróságnak” napi 
5 hektónyi anyatejre van szüksége. 
Immár 8 ezer év óta vadászik az 
ember Földünk legnagyobb állatára. 
Ha nem sikerül vadászatukat kor
látok közé szorítani, úgy rövid időn 
belül számolni kell teljes kipusztu
lásukkal.

•
DIOXINNAL TERHELT HALAK. 
A saigoni (Dél-Vietnam) halpiacon 
árusított halakban dioxint találtak 
a vegyészek. A DIOXIN-t az ame
rikai hadsereg alkalmazta az elmúlt 
háború során, a hadszínterek erdői
nek lombtalanításánál. A jelzett 
anyag a monszun esőkkel bemosó
dott a folyókba, majd ott beépült a 
halak szervezetébe — írja a DEUT- 
SCHER ANGELSPORT, Jahrg. 27. 
(75.) N° 2. száma.

•
HALBOJKOTT. Az angol Reuter 
hírügynökség jelentése szerint, a kö
zelmúltban az angol és a skót halá
szok 50 tengeri kikötőt eltorlaszol
tak bárkáikkal, hogy ezáltal meg

akadályozzák az olcsó izlandi és 
norvég mélyhűtött halak bevitelét 
a szigetországba. A mindenre el
szánt halászok ily módon nemcsak 
az importot kívánják fékezni. Akció
jukkal a hivatalban levő kormányt 
arra szeretnék kényszeríteni, hogy 
a halászatot záros határidőn belül 
részesítsék állami támogatásban. 
Annál is inkább, mert az elmúlt 
időszak inflációja több mint 25° 0-kal 
csökkentette átlagos jövedelmüket.

HALÁSZAT A FELSŐ RAJNÁN. 
Schaffhausen és Basel között rend
szeresen halásznak. A legfrissebb 
adatok szerint, évente 1 hektár 
nagyságú vízterületről 37,3 kg halat 
zsákmányolnak — írja a FISCH 
UND FANG, Jahrg. 16. (75.) N° 1. 
száma.

HALEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT. 
1972-ben hozták létre az NDK-ban 
azt a halegészségügyi szolgálatot, 
mely ma már az ország valamennyi 
állami és szövetkezeti halgazdaság
nak, halszaporító telepnek és hor

gászegyesületnek 
hatósági támoga
tást ad. A szolgá
lat 6 főfeladatot 
teljesít, ezek a kö
vetkezők : a) A ha
lastavak vízminő
ségének elemzése. 
b) Selejtezési ter

vek kidolgozása olyan halállomány
nyal kapcsolatban, mely már alkal
matlan a továbbszaporításra. c) Ál
lategészségügyi okmányok kiállítása. 
d) A különféle halbetegségek fel
kutatása, megelőzése, e) A szüksé
ges gyógymódok meghatározása és 
alkalmazása, f) Az állategészségügyi 
rendelkezések betartása és ellen
őrzése. (DEUTSCHER ANGEL
SPORT, Jahrg. 27. (75.) N° 1. száma.)

HALLOPÁS BEAT-ZENÉVEL. Fur
fangos módszert alkalmaztak a kö
zelmúltban a lengyelországi Narev 
folyó haltolvajai. A kapzsi orvhalá
szok dinamitot robbantottak a hal
ban gazdag folyóban, majd az így 
elpusztított állato
kat gyorsan össze
szedték. Miközben 
a dinamit kötegek 
nagy hanggal rob
bantak, egy beat
zenekar fülsiketítő 
zenebonát csapott, 
nehogy a detoná
ciók dörejére a helybeli rendőrök 
felfigyeljenek. A csalafinta tolvajo- 
kat egy szemfüles halőr mégis lefü
lelte és valamennyiüket átadta a 
hatósági embereknek. A kétségtele
nül eredeti ötlet végrehajtói két ok 
miatt felelnek: robbanóanyag tiltott 
felhasználásáért és orvhalászatért — 
írja a DAS TIER, Jahrg. 15. (75.) 
N° 3. száma.

a külföldi

MESTERSÉGES LAZACSZAPORÍ
TÁS. Ma már nyolcvan pisztráng- 
és lazacszaporító gazdaság működik 
Norvégiában. Jelenleg e halakból 
évente 1500—2000 tonnányit termel
nek ebben az országban. 1990-ig, évi 
20 000 tonnára tervezik növelni a 
gazdaságok termelési szintjét, ami 
már nemcsak a belföldi, hanem az 
export igényeket is kelégítheti — ír
ja a DEUTSCHER ANGELSPORT, 
Jahrg. 27. (75.) N° 2. száma.

SZEMÉTBŐL VERSENYHAJÓ. Az 
Észak-Ausztrál vizeket — különösen 
Darvin térségében — évek óta elle
pik az üres, sörös konzerves dobo
zok. A helyi vízvédelmi szervek (a 
WWF tájékoztatása szerint) már-már 
képtelenek voltak 
megbirkózni a hul
ladék dobozok el
tüntetésével. A 
kényszerhelyzet 

különös megoldás
ra sarkalta az il
letékeseket. A he
lyi újságokban hir
detést adtak fel. Értékes díjakkal 
regatta versenyt írtak ki olyan ha
jók részére, amelyeket kizárólag sö
rös dobozokból barkácsoltak. A ver
seny napjáig nem kevesebb mint 60 
„hajó” nevezett be. Ezzel egyidőben, 
a környező vizek egy csapásra meg
tisztultak a rozsdásodó konzervdo
bozok tízezreitől. . .

•
HALGAZDALKODÁS TRADÍCIÓK
KAL. A szomszédos Csehszlovákiá
ban jelenleg több mint 22 000 halas
tó üzemel. Ceske Budejovice és Tre- 

bon térségében 
található a leg
több halgazdaság. 
A Cseh-medence 
déli részén, már 
a XVI. században 
foglalkoztak a tó
gazdálkodással. A 

treboni körzet 
Európa-szerte ismert a halexpottról. 
Csehszlovákiában — az elmúlt 25 
év alatt — megnégyszereződött a 
haltermelés nagysága — írja a 
DEUTSCHER ANGELSPORT, Jahrg. 
27. (75.) N° 3. száma.
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számol be 
sajtó?

HIGANY AZ ISZAPBAN. Francia és 
svájci vízügyi szakemberek szerint, 
a Rhone folyó nap mint nap 15 kg 
higanyt juttat a Genfi-tóba. A mér
téktartó becslések szerint, a tó 
iszapjában már 65 tonnányi higany 
található, ami ugyan még nem je
lent semmilyen veszélyt a lakosság
ra, de rossz előjelnek számít a jö
vőre nézve, írja a PETRI HEIL, 
Jahrg. 26. (75.) N° 3. száma.

tott egyedek kétszerte hosszabb ide
ig visszaemlékeznek arra a helyre, 
ahol enni kaptak, mint azok a tár
saik, amelyek közönséges vízben él
tek. Az érdekes jelenségre még nem 
találtak megfelelő magyarázatot — 
írja a Frankfurter Neue Presse (75.).

•

INJEKCIÓS AUTOMATA HALAK
HOZ! Dr. Herbert Zobel (DEUT- 
SCHER ANGELSPORT, Jahrg. 27. 
(75.) JV° 3.) terjedelmes tanulmány
ban ismerteti az 
NDK belterjes 

halgazdálkodá
sát. Tárgyalja a 
ponyt, a szivárvá- 
nyos pisztráng, az 
angolna ketreces 
tartásának tech
nológiáját. Bemu
tatja azt az injekciós automata ké
szüléket is, amelynek segítségével 
óránként több száz ponty ellátható 
antibiotikumokkal, főleg a hasvíz- 
kór megelőzése céljából.

m

•

KORALLHALAK ÁZSIÓJA. Évente 
több mint 2 millió színpompás ko- 
rallhalat adnak el az NSZK-ban. A 
kizárólag importból származó hal
csodák legdrágább példányai 600— 
800, a legolcsóbbak 3—5 ny. német 
márkába kerülnek, írja a DAS TIER, 
Jahrg. 15. (75.) N° 4. száma.

•

SZENNYFALÓ GILISZTÁK. Egy 
japán papírgyár, közel 400 millió 
földi-gilisztával — egy erre kijelölt 
helyen — nap mint nap elbontja az 
üzemben keletkezett cellulóz hulla
dékot. A módszer jól bevált és több
szörös hasznot hajt. Ugyanis a hul
ladékból kiváló minőségű humusz 
képződik kertészeti talajokhoz, más
részt az elszaporodó giliszták feles
leges része horgászati célra áruba 
bocsátható. Az eljárás nem igényel 
drága szerkezetet és energiát — írja 
a DEUTSCHER ANGELSPORT, 
Jahrg. 27. (75.) N° 3. száma.

MITŐL JAVUL A HALAK MEMÓ
RIÁJA? A világhírű Max Planck in
tézetben megállapították, hogy a ne
hézvíz (HaO) növeli a halak — töb
bek között a különféle keszegfajok 
— emlékezőképességét. A kísérlet 
alkalmával, az akváriumban tartott 
halak csak egy meghatározott he
lyen, medencéhez épített, vízalatti 
kamrában kaptak eleséget. Megá la
pították, hogy a nehéz vízben tar

KÖNYV A MÉRGEZETT HALRÓL. 
A varsói PWRiL Könyvkiadó meg
jelentette W. I. Lukjanienko szov
jet szerző a „Halak toxikológiája” 

címmel. Ez a nap
jainkban oly fon
tos témájú szak
könyv először 
1967-ben, Moszk
vában jelent meg. 
Az egyes fejeze
tek ismertetik a 
víz szennyezéssel 

kapcsolatos mérgezéseket, a külön
féle vegyszerek felhalmozódási sa
játságát a halak szerveiben, a mé
reganyagok kimutatására vonatkozó 
módszereket. Az értékes könyvet 
halbiológusok, állatorvosok, és toxi- 
kológusok egyaránt használhatják. 
A mű lengyel címe: TOKSYKOLO- 
GIA RYB.

MAGYAR DOBÓHÁLÓ SIKERE 
KÜLFÖLDÖN. 1975-ben nagyszabá
sú gyűjtőexpedíció járt a venezuelai 
Apure folyónál. A vállalkozás részt
vevői — Dr. W.
Gewalt duisburgi 
állatkert igazgató 
vezetésével — ha
lakat, hüllőket és 
édesvízi delfine
ket gyűjtöttek. Az 
expedíció legfőbb 
célja az volt, hogy 
édesvízi delfineket fogjanak a duis
burgi állatkertnek. Az izgalmas 
munkába bekapcsolódtak a helybeli 
indiánok és a caracasi állatkert 
igazgatója is. Az agyagsárga folyón 
kenukkal, motorcsónakokkal és há
lókkal indultak a nagytestű víziem
lősök felkutatására. Néhány napi 
vízi bolyongás után, a hatalmas ke
rítőhálóval sikerült egy termetes

nőstényt becserkészni. Dr. Gewalt 
ezt az első példányt — egy hosszú 
kötéllel — kikötötte a folyóba, bíz
ván abban, hogy az előbb utóbb se
gély kiáltásokat hallatt, mire társai 
odasereglenek. A feltevés nem bi
zonyult rossznak, mert nem sokkal 
ezután, az élő „csali” tucatnyi del
fint vonzott a térségbe. Ekkor óva
tosan körbekerítették az állatokat, 
majd az öt legszebb példányt kifog
ták. A jajveszékelő delfineket egy 
hatalmas PVC medencébe helyezték, 
majd néhány napi megfigyelés után
— repülőgépen — Eürópába, Duis- 
burgba szállították őket. Dr. Ge- 
walték halakat is fogtak. Több tu
catnyi vérszomjas piráját zsákmá
nyoltak azzal a dobóhálóval, melyet 
a TEHAG halászmestere, Lévai Fe
renc kötött, avatott szakértelemmel. 
Az expedíció dél-amerikai munká
járól fényképekkel illusztrált cikket 
közöl a Bild-am-Sonntag, 75. 03. 30. 
száma.

•

MÁR A SZOVJETUNIÓBAN IS VAN 
CSATORNAHARCSA! A legfrissebb 
adatok szerint, a Szovjetunióban 
eredményes honosítási kísérletet vé
geztek az USA-ból importált csa
tornaharcsákkal. Az ízletes húsú és 
meleg kedvelő halakat az ország 
déli vidékén levő halgazdaságokba 
telepítették — írja a DEUTSCHER 
ANGELSPQRT, Jahrg. 27. (75.) N° 
3. száma.

•

AZ ANGOLNA-HALÁSZAT MES
TEREI. 15 állam foglalkozik beha
tóan az angolnák tengeri halászatá
val. Az összzsákmánynak 43,7% -át 
a dánok és a svédek fogják. Az in
tenzív halászat és a vízszennyezés 
miatt újabban megtorpant a kifog
ható halak mennyisége. Ezért mind 
több országban áttérnek az angol
nák halastavi tartására, hizlalására
— írja a PETRI HEIL, Jahrg. 26. 
(75.) N° 3. száma.

OSZTRÁK AMÜR EXPORT. Heinz 
Schurig összefoglaló tanulmányt írt 
(PETRI HEIL, Jahrg. 26. (75.) N° 3.) 
a dél-kelet ázsiai növényevő halak 
osztrák honosításáról. Schurig pozi
tívan értékeli az amúrt és a két bu
sa fajt. Ausztriában először 1970-ben 
sikerült az amúrt mesterségesen 
szaporítani. Ma már annyi halat te
nyésztenek, hogy az amúrt Anglián 
kívül, Dél- és Észak-Amerikába is 
exportálják!

•

SVÉD KÖZMONDÁS: Az angolnát 
farkánál, nőt a szavánál megfogni
— lehetetlen!
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részA zsírok szerepe 

a ponty takarmányozásában

Egyes kutatók vizsgálati eredmé
nyei bizonyítják a zsírnak a karotin, 
vagy még inkább az ásványi sók 
anyagforgalmában való szerepét. El
sősorban napjainkban vetődik fel
— éppen a nagy darabszámú kihe
lyezések kapcsán — a sűrű állomá
nyok ásványianyag kielégítésének 
kérdése. A zsírnak azon fiziológiai 
tulajdonsága, hogy erőteljesen javít
ja a szervezet fehérjevisszatartását 
és ezzel a takarmányok legértéke
sebb részének a hasznosulását, szin
tén lényeges, hiszen a természetes 
táplálékban levő fehérjemassza 
hasznosulásának a táplálékkal fel
vett zsírtartalom egyik feltétele. A 
zsírdúsabb takarmány tehát előse
gíti a fehérjék értékesülését és ezál
tal gyorsítja a súlygyarapodást. En
nek például a jelentősége a kétéves 
üzemben nagy, de az ún. nyári hal 
előállításánál is gazdaságos az op
timális súly mielőbbi elérése, illetve 
a tóterület felszabadulása ivadék ne
velésre.

Fiatal korban, amíg a hal bélcsa
tornájának volumene kicsiny (zsen
ge ivadék), nagyon fontos, hogy 
koncentrált takarmányban kapja 
meg a növekedéshez szükséges nagy 
energiatartalmat, tekintve, hogy a 
a ponty bélcsatornájának hossza, 
a test hosszához viszonyítva — 
más gazdasági állatéhoz képest
— rövidnek mondható. Életkortól 
függően a bél hosszúság a testhosz- 
szúságnak 2,3—2,8 szorosa. A pon
tyot az irodalom zoofágnak, azaz 
állatevőnek mondja, s ebből adódik, 
hogy a ponty kizárólag a koncent
rált takarmányokat tudja jól érté
kesíteni. Mivel a zsír energiatartal
ma megközelítően két és félszerese 
az egyéb abrakféléknek, érthető, 
hogy a hal, illetve a ponty táplálé
kában jó hatásfokkal értékesül. 
Egyébként a ponty természetes táp
lálékainak zsírtartalma — száraz
anyagban — szintén nagy (táblázat).

Az adatok rávilágítanak arra, 
hogy a ponty természetes táplálé
kaiban a fehérjék milyen nagy há
nyadban találhatók, de egyúttal azt 
is megmutatják, hogy ezen táplálé
kokkal a ponty nagy mennyiségű zsírt 
is felvesz. A zsír minden bizonnyal 
javítja ezen fehérjék értékesülését. 
A természetes táplálékok óriási táp
lálkozásélettani hatásában, illetve 
szerepében ez is döntően közrejátsz
hat. A fentiek egyúttal természete
sen arra is utalnak, hogy a hal táp
lálékaiban igényli a zsírt. Ezt alá
támasztja különben a hal kiváló 
zsíremésztése, amely egyébként ha
sonló élettani folyamattal bonyoló
dik, mint a más háziállatoké. (Bé

kés halak esetében — pl. a ponty
— a lipázt a bélnyálkahártya ter
meli, míg a ragadozóhalak esetében
— amelyek zsíremésztésének még 
fokozottabbnak kell lennie — lipáz 
enzim termelésében szerepet kapnak 
az ún. pilorusz-függelékek. — Még 
nem tisztázott kellően, hogy pl. a 
ponty epehólyagja, egy hosszabb 
éhezés, vagy egy téli vermelés után 
miért telik meg feszülésig.)

Mint ismeretes, bár a ponty zoo- 
fág, mégis szívesen fogyasztja és 
értékesíti a különböző növényi ere
detű abrakfélékeit. A számára ada
golt gabonamagvakban azonban — 
a természetes táplálékaihoz viszo
nyítottan — kevés zsírhoz jut. Nem 
véletlen tehát, ha a mesterséges hal
keltetés során az eredményes felne
velés előfeltétele, ha a zsenge ivadé
kot olyan adagolt takarmányokkal 
tudjuk etetni, melyek a nagy fehér
jetartalom mellett kellő zsírt is tar
talmaznak. Az ivadék első táplálá
sára ezért legmegfelelőbb az állati 
plankton szervezet, amely tetemes 
fehérjéje mellett nagy energiaszin
tet is tartalmaz a benne felhalmo
zott zsiradékjával. A táblázatból az 
is kitűnik, hogy miért olyan kiváló 
starter takarmány a szójalisztből 
készített szuszpenzió (szójatej). Eb
ben is a nagy fehérjetartalom mel
lett ott az a zsírmennyiség is, amely 
a fehérjék beépülését segíti. De pl. 
a tojássárgájából készített első táp
lálék szuszpenziója még a szójatej- 
nél is koncentráltabb mind fehér
jékben, mind pedig zsírokban.

Azok a kedvező eredmények, me
lyeket egyéb gazdasági állatok ter
melésében értek el a takarmányok 
zsírral való dúsításában, önként ve
tik fel a gondolatot, vajon a ponty 
takarmányozásában lehetne-e ter
mésfokozó hatással alkalmazni a 
táplálékként a ponty takarmányai
hoz adagolt zsiradékot. — Ezzel kap
csolatban érdeklődésre tarthat szá
mot a zsiradék etetésének néhány 
kérdése.

Régebben az állati zsiradékoknak 
az része, amely nem került emberi 
fogyasztásra, a szappanipar részére 
jutott. Ezért a múltban az ún. ipari 
zsírok osztályozása kizárólag a szap
pangyártásra való felhasználás lehe
tőségét tartotta szem előtt. Termé
szetesen a szappan- vagy a ké
miai-ipar egészen másfajta zsiradé
kot használt, vagy használhat fel, 
mint amilyeneket a keveréktakar
mányipar igényel. Ez utóbbinál 
ugyanis a hangsúly a tápértéken és 
az emészthetőségen van, de azon 
hiányosságokra is figyelni kell, ame
lyek elsősorban befolyásolhatják a 
takarmányok minőségét, esetleg az 
állatok egészségére is ártalmasak 
lehetnek. A táplálkozásra, illetve 
jelen esetben a takarmányozásra 
használatos zsírok vizsgálatakor 
olyan táplálkozásélettani szempon
tokat is figyelembe kell venni, mint 
az emészthetőség, ízletesség, tá
rolhatóság, stabilizáltság, és az eset
leges ártalmas anyagok jelenléte.

A zsír táplálkozásélettani jellem
zői közül legfontosabb az állat által 
átalakítható energia, vagyis a fel
használhatóság foka. Természetesen 
emellett nem szabad megfeledkezni 
a gazdaságossági szempontokról sem. 
Egyes országokban törvényeket 
hoztak a keveréktakarmányok elké
szítése és forgalomba hozatalának 
szabályozására, amelyek ugyancsak 
minőségi előírásokat tartalmaznak a 
felhasználható zsírok vonatkozásá
ban is. Általában e törvényes 
rendelkezések kiinduló pontját a 
szabad zsírsavak mennyisége képezi, 
s a minősítésben a peroxid szám és 
a zsírsavszám a döntő.

A zsírok minőségét illetően tudott 
az, hogy a levegő oxigénjének, hő
nek vagy fénynek kitett zsír vagy 
olaj kémiai változásokon megy ke
resztül, és egyúttal kellemetlen ízt 
és szagot kap. Közönségesen azt 
mondjuk, hogy megavasodott. A 
fellépett változások különfélék le
hetnek: hidrolízis, oxidációs, vagy 
mikróbás hatás. A takarmányok 
zsírjában általában oxidációs elvál
tozások lépnek fel. Az oxidáció el
sősorban a többszörösen telítetlen 
zsírokban következik be, amelyek 
vitamin-hatásukat elvesztik. Így a 
zsírokban oldott vitaminok (A-, D-, 
E-, K-) nagy része elbomlik az át
menetileg képződött peroxidok hatá
sára.

Néhány haltáplálék állat és takarmány protein és zsírtartalma

100 g-ban 
száraz

anyag, g

Ebben

protein zsír

g % g %

Ágascsápú rákok közül Daphvia pulex . .  . 9,33 5,42 58,1 0,61 6,5
Felemás lábú rákok közül

5,9Gammarus pulex ........................................ 21,56 11,32 52,5 1,28
Kétszárnyúak közül

0,51 4,4Chironomus plumosus............................... 11,72 6,63 56,6
Takarmányok közül

2,00 2,3
2,2

takarmányárpa.......................................... 87,00 8,10 9,2
10,6rozs.........................................................t . . 87,00 9,20 1,90

szójabab (átl.)............................................ 87,00 28,00 32,2 16,10 18,5
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Megjegyzendő, hagy a természe
tes zsírok olyan vegyületeket tartal
maznak, amelyek késleltetik a zsí
rok avasodását. Ezeket hívjuk an- 
tioxidánsoknak. Ma már több szin
tetikusan előállított vegyületet hasz
nálnak fel a zsírok avasodásának 
gátlására. A takarmányiparban ezen
kívül szokásjoggá vált, hogy inkább 
túlhajtott alacsony savfokot jelölnek 
meg a felhasználhatóság határaként, 
hogy ezzel is lehetetlenné tegyék az 
olcsóbb és esetleg megfelelő faggyúk 
felhasználását.

A zsírelőállító ipar, amely a ta
karmánykiegészítésre javasolt zsírt 
forgalmazza, a zsiradékok minősíté
sére a követelmények pontos betar
tása érdekében megfelelő analízis 
alapján történik a takarmányok mi
nősítése. Ennek főbb szempontjai 
lehetnek: a zsír szaga, íze, tisztasá
ga, színe stabilizáltsága, olvadási 
vagy dermedési foka, nedvesség 
tartalma, és végül az elszappanosí- 
hatatlan részek aránya.

Hazánkban takarmányozási célra 
takarmányzsírt a Növényolajipari és 
Mosószergyártó Országos Vállalat
hoz forgalomba. Az ún. T-l takar
mányzsír állati eredetű, palmintin- 
sav tartalma 25—30%, sztearinsav 
tartalma 12—22%, olajsav tartalma 
44—48%, valamint az esszenciális 
zsírsavak közül 3—6%-ot tartalmaz. 
Nevezett zsír savszáma maximum: 
10, peroxidszám maximum: 10, — 
Közegészségügyi és állategészségügyi 
szempontból a T-l zsír ártalmatlan, 
szaga, íze kellemetlen, konzisztenciá
ja egynemű, könnyen kenhető. Nyers 
zsírtartalma 96%, keményítőértéke 
208 kg/q, energiatartalma pedig 8528 
cal kg. (Nevezett vállalat a T -l zsi
radékon kívül még a T-2 zsiradé
kot is forgalmazza, melynek para
méterei hasonlóak.) 1969. és 1970.

Válogatás műanyag kosárba
(Tóth A. felv.)

évben végeztünk etetési kísérleteket 
a ponty takarmányához 2—3%-ban 
kevert takarmányzsír adagolással 
nyújtásra kihelyezett növendék, il
letve étkezési ponttyal.

A kísérletek beállítása előtt azt is 
vizsgáltuk, hogy milyen arányú 
zsírmennyiséget hajlandó a ponty el
fogyasztani. Egyes alkalommal ada
golva tapasztaltuk, hogy a piaci 
ponty még a 20%-os zsírtartalmú 
abrakot is elfogyasztotta és több na
pon át szívesen ette a 10%-os 
zsírtartalmú daraneműt. Hogy a 
zsírral dúsított abrakneműtől nem 
idegenkedik a ponty, ez különben 
már régi tapasztalat. Az olajosmag 
darákat ugyanis megkülönböztetetten 
szereti. Számos tógazdaság a múlt
ban a tavaszi szoktató (indító) ete
téseket olajosmag darával végezte, 
abból a gyakorlati megfigyelésből 
kiindulva, hogy ezek a nagyobb zsír, 
illetve olajtartalmú takarmányok 
jobban „indítják” a halat, mivel az 
szívesebben kap rá, azaz gyorsabban 
rááll a takarmányra.

Az előzőkben hivatkozott kísérle
tek során a zsírral etetett állományok 
termelési eredményei jobbak voltak, 
mint a kontroll állományoké. Első
sorban a jobb takarmányhasznosulás 
bizonyította a zsíretetés előnyét. Fel
tehetően — egyelőre vizsgálatokkal 
elég nehezen követhető —, hogy a 
zsírral való dúsításnak egy másik 
előnye is erősen érvényesült a jobb 
takarmányhasznosulásban, miszerint 
a zsírral kevert takarmányból jóval 
kevesebb táplálóalkatrész oldódik 
ki a vízbe. A zsiradék tehát védi a 
takarmányszemcséket a kiázástól. 
Számos irodalmi adat áll ugyanis 
rendelkezésre, amely a vízbe szórt 
abrakfélék táplálóanyag veszteségét 
ismerteti. Ezek a veszteségek még 
(egész) szemes magvak esetében is 
tetemesek, ha a takarmányul adott 
szem több órán át elfekszik a tófe
néken. Daraneműek esetében pedig 
hihetetlenül nagy veszteségek állnak 
elő. A daraneműek lisztes része a 
vízben azonnal szuszpenzál, de ma
ga a kioldás is jóval nagyobb mér
vű, mint a szemesek etetésénél, hi
szen azokat a maghéj védi a kiázás
tól.

A 2—3% zsírral dúsított szemes 
abrakfélék esetében a zsiradék a 
maghéjat vékony védőréteggel von
ja be. A darált abrakféléknél a zsi
radék jól tapad a lisztes részekhez, 
a külső sejtrétegekbe is jól behatol 
és azok külső falán mintegy zárványt 
képez, amely egy bizonyos ideig 
késlelteti a táplálóanyagok kiázását. 
Egyébként a nevezett T-l, vagy 
T-2 zsiradékok 20 kg-os csomagolás
ban kerül forgalomba és mind füg
gőlegesen csigás keverővei, mind pe
dig vízszintes lapátos keverővei 
könnyen és jól elkeverhetőnek bizo
nyultak. A zsiradékkal bekevert ab
raknemű nyáridőben — árnyékos 
helyen — három hétig tárolható 
anélkül, hogy a peroxidtartalma lé
nyegesen emelkedne.

1975. június 20-án a Bikali Állami 
Gazdaságban tartott országos halá
szati tanácskozáson sok szó esett

a tógazdasági ponty számára készí
tendő ún. haltápokról. Örömmel 
hallottuk, hogy a Nagyhörcsögi Ál
lami Gazdaság már megkezdte a 
starter tápok gyártását, sőt ezek irá
nyában már az igények is egyre bő
vülnek. A halak számára készített 
tápok összeállításánál nagyon fon
tos szempont, hogy azok teljesérté- 
kűek legyenek. Alapját ennek első
sorban a tápok táplálóértéke adja. 
A megfelelő fehérje és energia szint 
beállítása azonban a gazadságosság 
szempontjából döntő, hiszen hiába 
adunk sok fehérjét, ha nincs kellő 
energia a jó hasznosulás érdekében, 
de fordítva is igaz ez, mert hiába 
adunk sok energiát (pl. sok kukori
cát), ha nincs mellette fehérje, (pl. 
természetes táplálék) amely haszno
sulását az energia érvényesítse. 
E tápokban tehát a hal igényeit 
kielégítő komplettségre kell töreked
nünk: fehérje, energia-szint, vitami
nok, mikro- és makroelemek. Ezen 
összetevők kellő hatásával érhetünk 
csak el jó eredményeket. Részben 
élettani igény, lásd esszenciális zsír
savak, részben energiahordozóként 
jön számításba a ponty takarmányo
zásában, s így a tápgyártás körében 
is a zsiradékok felhasználása.

A zsírok etetése, vagyis a takar
mányok zsírokkal történő kiegészí
tése elsősorban a takarmányok jobb 
hasznosulását segíti elő. A zsiradé
kok mint vitamin hordozók jelentő
sek, s ezek élettani hatása kedvező- 
en hat a ponty növekedésére, beteg
ségekkel szembeni ellenállóképessé
gére. Szerepet játszanak a fehérjék 
és az ásványi sók anyagforgalmá
ban, védik a takarmányokat a ki
ázástól, kedvezően ízesítik a takar
mányféléket. A takarmányozás haté
konyságának növelése végső fokon 
a gazdaságosságot biztosítja.

Mint ismeretes, a ponty részére 
juttatott abrakneműek zsírtartalma 
kisebb, mint a természetes táplálé
koké. Ha tehát a zsírtartalmukat — 
zsíradagolással növeljük — úgy ezt 
a takarmánykomponenst közel ha
sonlóvá tesszük a természetes táp
lálék zsírszintjéhez. Ez pedig felté
tel a komplettebb takarmányozást 
jelenti. Ma már különben számos 
olyan melléktermék képződik, amely 
zsírtartalma révén olcsón a ponty 
részére lenne felhasználható, (lásd pl. 
vágóhidak, préstöpörtyű stb.). Ezeket 
megfelelő etetési vizsgálatok után 
mind (be lehetne sorolni a ponty ta
karmányai közé. Nem szabad ugyan
is megfeledkezni arról sem, hogy a 
hal érzékelése más, mint az egyéb 
gazdasági állaté. Lehet, hogy a ser
tés vagy a szarvasmarha nem nyúl 
ahhoz a takarmányhoz a számára 
kellemetlen íz, vagy szaganyagok 
miatt, amelyet a hal éppen kedvel. 
Az ivadék vagy a növendék takar
mányainak zsírral való dúsítása fel
tétlen előnyösnek látszik tehát, 
ugyanakkor népgazdasági érdek is 
arra ösztönöz, hogy a zsírdús mel
léktermékeket hasznosítsuk a ponty 
takarmányozásában.

Dr. Mitterstiller József
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Kavicsszürő a keltetöház vizének tisztítására a Tatai Állami Gazdaságban

A szolnoki „Felszabadulás”  HTSZ szajoli keltetőházá
nak legnagyobb problémája 1974-ig az volt, hogy miként 
lehet a keltetéshez tiszta élővizet nyerni az intenzíven 
művelt szajoli holtág 2-es tavából.

Sokféle műszaki megoldást, ötletet próbáltak ki a szak
emberek, de eredménytelenül.

Ilyen megoldás volt például az, hogy a tápszivattyú 
szívókosara köré füredi homokkal telt zsákokból öblöt 
(50 m2) építettek közvetlen a tó partjához. A füredi homok 
vízáteresztő és szűrőképességétől várták az eredményt. 
Sajnos a vízben lebegő kolloid ásványi anyagok, az algák, 
a plankton úgy lerakódtak a szűrőközegre, hogy annak 
vízáteresztő képessége lényegesen lecsökkent, olyannyira, 
hogy az innen tápláló szivattyú lelevegősödött.

ilyen „műtárgyakkal”  máshol is találkoztam az ország
ban, de ezek a szűrők sehol sem működtek eredményesen.

A probléma tehát továbbra is megmaradt. A tápszi
vattyú a hidroforon keresztül egy jelentős méretű 
(18 m3) ún. magas tartályba nyomta a tó vizét. A tartály
ban némiképp ülepedett a víz, de a nemkívánt szennyező
déstől még nem tisztult le. A víz gravitációsan jutott el 
Zuger-üvegekhez (100 db).

A keltetés folyamán az ikrára egyrészt vékony, kolloid 
részecskékből álló réteg borult és akadályozta a sejtlég
zést, másrészt a Zuger-üvegbe kerülő ragadozó plankton
félék támadták meg az ikrát, vagy pedig a már kikelt lár
vákat. Ez idő alatt az átlagos kelési százalék a csuka és a 
ponty esetében nem haladta meg a 30—40%-ot, a nö
vényevőknél pedig átlagosan nem érte el a 10%-ot. Úgy 
tűnt, hogy a holtági víz alkalmatlan a növényevők kelte
tésére.

Sajnos a hidrofor nyomóágába iktatott kisméretű me
chanikus szűrők sem hozták meg a várt eredményt. 
Ezekben a szűrőkben kavics volt a szűrőközeg, mely igen 
hamar berakódott és pucolása szintén körülményes, azaz 
lehetetlen volt gyakorlati szempontból.

A Víz és Csatornázási Művek törpevízmű tervét a helyi 
kívánalmaknak megfelelően adaptáltam és az általunk 
kívánt tiszta víz mennyiségének megfelelőre méreteztem 
a berendezést.

Az eredeti törpevízmű folyamatos üzemelésű, az at
moszférával azonos nyomású szűrt vizet tudott adni, ál
landó teljesítménnyel. Nekünk szakaszos üzemelésű 5 atm. 
nyomású szűrt vízre volt szükségünk, változó teljesít
ménnyel (az üzemeltetett Zuger-üvegek számától füg- 
gően).

Alább közlöm az újítás lényegét bemutató szűrőberen
dezés kinematikus rajzát.

A szűrőberendezésnek 5000x5000x400 mm méretű 
vasbetonlapot építettünk. A túlméretezésre azért volt 
szükség, mert meghibásodás esetén a 250 q súly alatt az 
esetleg felázott talajon a berendezés könnyen süllyedhet. 
A vasbetonalap alját kőtörmelékkel és sóderrel aláterítet
tük. Maga a szűrőtartály az alapból kiemelkedő 2500 X  
X 1380x820 mm méretű vasbetonállványon fekszik.

A 820 mm magas állvány helyzeti energiájánál fogva elő
segíti a szűrőtartályból gravitációsan átfolyó víz áram
lását.

Az 1600 mm keresztmetszetű és 4000 mm hosszú szűrő- 
tartályt 5 mm-es vaslemezből hegesztettük össze. A szűrő- 
tartály palástjának végleges kialakítása után a nyitott 
hengerbe helyére került a szűrt vizet összegyűjtő és elve
zető csőhálózat, valamint a visszamosott szennyeződést 
elvezető, tölcsérbe végződő csőrendszer.

Ugyancsak vízszintes lábazatra lett elhelyezve az üle
pítőtartály is, melynek legnagyobb magassága nem érheti 
el a szűrőtartály alsó harmadának magasságát.

Az ülepítőtartály és a hidrofortartály belseje semmi
féle mechanizmust nem tartalmaz.

A TEHAG keltetőházában (Tóth Á . felvételei)
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Miután a három tartály egy emelődaru segítségével a 
helyére került, megkezdődött a szűrőberendezés csőháló
zatának és szabályzó rendszerének kialakítása.

Az Sz1-es tápszivattyú 1,1 m-re a tó tükrétől egy szi
vattyúaknában lett elhelyezve.

Az Sz2-es hidroforszivattyú közvetlenül az ülepítőtar
tály és a hidrofortartály között lett beiktatva.

Áz Sz3-as visszamosószivattyút külön nem alkalmaztuk, 
hanem a meglevő 20 kW-os villanymotorral meghajtott 
centrifugálszivattyúnkat alkalmaztuk erre a célra. Ez a 
szivattyú egyúttal a telep előnevelő és telelőrendszerét 
látja el vízzel.

Á szűrőberendezés 24 órás üzemelése után 15—20 
percig mosatjuk vissza a szűrőközeget az Sz3-as szivaty- 
tyúval.

A s z ű r ő b e r e n d e z é s  m ű k ö d é s i  e l v e
MO 27-es nyomógombos kapcsolóval indítjuk az Sz1-es 

tápszivattyút. Az Szr es szivattyú a tóvizet a szívóakná
ból a szűrőtartályba nyomja. Az Sz1-es szivattyú szívó
kosár (békák és halak ellen), lábszelep, nyomóágába pedig 
ND 10 GGL típ. tolózár (Tv,) van beépítve. A rajzon meg
jelölt tolózárak hasonló típusúak.

A szajoli vízszűrőberendezés. 1 —  légbeszívó szelepek (csövek);
3 —  túlfolyó és csőrendszere; 3 —  visszamosó csőrendszer és a gyűjtő 
tölcsérek; 4 —  visszamosó csőrendszer nyomóóga, amely merőlegesen 
csatlakozik a szűrőtartály hossztengelye mentén húzódó gyűjtő főcsőbe 
(10) , 5 —  hattyúnyak, amely megakadályozza a homok és kavics
szemcsék esetleges továbbáramlását; 6 —  gyűjtő csövek, amelyek a 
gyfijtő-főcsőbe csatlakoznak; T —  szívókosár lábszeleppel; 8 —  vas
betonalap; 9 —  szűrőtartály; 10 —  gyűjtő főcső; 11 —  ülepítőtartály; 
13 —  előszűrő csőrendszere; 14 —  hidrofortartály; 13 —  szűrt vizet 
szállító csőrendszer; 16 —  magastartály; 17 —  túlfolyó és a visszamosott 
mosott víz csőrendszere; 18 —  manométer; 19 vízszintszabályzó 
szelep; T —  tolózár; Sz szivattyú. Sima nyíl —  a tóvíz áramlásának 
útja. Egyszer áthúzott nyíl a megszűrt víz áramlásának útja. Kétszer 

áthúzott nyíl —  a visszamosott víz áramlásának útja

A szűrési folyamat három fázisában a tolózárak állása:
1. Előszűrés! fázis —  TV, TlI-es nyitva, TI, TIII, TIV-es zárva 
3. Szűrési fázis —  TV, Tl-es nyitva, T1I, TIII, TIV-es zárva 
3. Visszamosási fázis —  TIII, TIV, nyitva, TI, TII, TV zárva
Sz.-es szivattyú és villanymotorjának paraméterei:

Sz.-es Típ. TTA 43/13 
Oj = 430  1/min 
H =>13 m 
n =  1440/min 

Gyártja: DIGÉP Miskolc

Vili. motor —  Típ. VZ 33/4 
N = 3 ,3  kW  

cos fi >=>0,83 
U -3 8 0 /3 3 0  V 
I = 5 /8 ,6  A 
n =  1430/min 

Gyártja: ÉVIG Budapest

Sz„-es szivattyú és villanymotorjának paraméterei:
SZo-es Típ. MVA 40 

<1 =  400 1/min 
H =51 m 
n = 3940/min 

Gyártja: Dl GÉP Miskolc

Vili. motor —  Típ. VZ 160 M 
N =  11 kW  

cos fi = 0 ,9  
U = 3 8 0  V 
1 = 3 3  A 
n«3930/m in  

Gyártja: ÉVIG Budapest

A víz a szűrőtartály felső negyedébe jut, ahol szabad 
tér van kiképezve. A szűrőtartály alsó negyedében 5— 10 
mm szemcséjű kavicsréteg, középső két negyedében pedig 
0,5— 1,5 mm szemcséjű füredihomokréteg szűrőközeg - 
ként működik.

Felülről lefelé a víz átszűrődik ezeken a rétegeken és 
megtisztul a homokszemcséktől, az ásványi eredetű kol
loid részecskéktől, planktonoktól, algáktól, vízinövények
től. . .

A szűrőtartály fenekén, a hossztengely mentén egy 
gyűjtő főcső (200 mm átmérő) húzódik, melybe jobbról 
balról a vízszintessel 20°-os szöget bezárva, a főcsőre 
merőlegesen 10— 10 db gyűjtőcső (1000 mm-es átmérő) 
behegesztve csatlakozik. A gyűjtőcsövek felülete rosta- 
szerűen 3 mm-es furatátmérővel van felfúrva. A furato
kon keresztül szivárgó víz a főcsőbe jut, majd egy szűkí- 
tőn és a légbeszívó szeleppel ellátott hattyúnyakon, vala
mint a nyitott TII tolózáron keresztül ismét vissza kerül 
a tóba. Ezt a folyamatot nevezzük előszűrési fázisnak. 
Az előszűrési fázisban kapott víz még nem alkalmas az 
ikrakeltetésre.

Amikor a tartály megtelik, a felesleges víz a túlfolyón 
keresztül, a szennyeződés egy részével visszafolyik a 
tóba. A próbaüzem alatt az előszűrési fázis 2 X 24 óráig 
tart és minden 6— 8 óra után a szűrőt vissza kell mosni.

A próbaüzem alatti előszűrési fázis igen fontos, mert 
ez idő alatt tisztul meg a szűrőközeg a nagymennyiségű 
szennyeződéstől (homok, iszap).

Az ismételt folyamatos üzemeltetéskor az előszűrési 
fázis 5—6 percig tart. Erre azért van szükség, mert indí
táskor a tápszivattyú által benyomott víz felkavarja a 
szűrőközeget és a szennyeződés lerakódhat az ülepítő és 
hidrofortartályban.

Az előszűrési fázis letelte után nyitjuk a Ti-es tolózárat 
és zárjuk a Tn-est és ezzel megkezdődik a szűrési fázis.

A szűrő és ülepítőtartályokat összekötő csövön (Tx) 
szűrt, tiszta víz jut az ülepítőtartályba.

Amint az ülepítő és a szűrőtartály megtelik, a felesleges 
víz a szűrőtartály túlfolyócsövén keresztül visszafolyik a 
tóba. Ekkor a szűrési folyamat megállna, de az automati
kusan vezérelt Sz2-es hidroforszivattyút indítja az 
MCO 122-es típ. kapcsoló.

Az Sz2-es szivattyú az ülepítőtartály vizét az 5 m 3-es 
űr tartalmú hidrofortartályba nyomja.

Az Sz2-es szivattyút elektromosan egy PD 25/6 típ. 
nyomáskapcsoló vezérli, amely az Sz2-est 1,5 atm-nál be
kapcsolja, 5 atm-nál pedig kikapcsolja.

A hidrofortartályból az 5 atm nyomású víz a keltetőház 
magastartályába jut, mechanikus úszószelepek szabályoz
zák. Innen a tiszta víz gravitációsan jut a Zuger-üvegek- 
hez.

Ugyancsak a hidrofortartályból 1/4" csövön kap tiszta 
1,5—5 atm nyomású, oxigénnel dúsított vízpermetet a 
süllőikra és a kikelt ivadék a bölcsőkben.

Használjuk még ezt a tiszta, magas oxigéntartalmú 
vizet halszállításkor a bazinok töltésére, tervezzük még 
egy gépkocsimosó rácsatlakoztatását a hidrofortartályra.

Keltetési periódusban a szűrő éjjel-nappal működik.
A szűrő kezeléséhez állandó személy nem szükséges, 

mivel az Sz1-es szivattyú állandó üzemelésre van beállítva, 
az Sz2-es szivattyú vezérlése és a vízszintszabályozás 
automatikusan működik.

Csupán a visszamosási fázishoz kell egy dolgozó na
ponta 15— 20 percig, hogy ezt az okvetlenül fontos folya
matot elvégezze.

Visszamosási fázis: Szj-es, Sz2-es szivattyút kézikap
csoló segítségével kiiktatjuk. TI, TII, TV-ös tolózárakat 
zárjuk, a TIII, TIV-es tolózárakat pedig nyitjuk. Beindít
juk az Sz3-as szivattyút és a Tm-as tolózár segítségével 
úgy állítjuk be a nyomást, hogy az azonos keresztmetsze
ten átfolyó víz mennyisége kb. kétszerese legyen az Szx-es 
szivattyú által a szűrési fázisban szállított vízmennyiség
nek (2 = 840 1/min).

Amennyiben nincs megfelelő visszamosási nyomás, 
akkor a szűrőközeg szemcséi között lerakódott szennye
ződést nem tudja kimosni a szűrési iránnyal ellentétesen 
áramló visszamosó víz.

A visszamosott szennyeződést a felfelé áramló tóvíz a 
felső negyedbe nyomja. Ugyanebben a térben helyezke
dik el a visszamosott vizet elvezető csőrendszer gyűjtő
tölcsérei (2 db). Ez a csőrendszer, nagy nyomás esetén
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Harcsafészek-készítés (Tóth Á. felv.)

pedig a túlfolyó is vezeti a szennyeződéssel telített vizet 
a tónak a vízkivételi pontjától távoleső helyére.

Tavaszi hónapokban jelentős mennyiségű planktont 
nyerhetünk a visszamosott vízből, ami nélkülözhetetlen a 
csuka-, süllő-, harcsa- és pontylárva előneveléséhez.

1974-ben a keltetőház tervének megadásakor még nem 
számoltunk a szűrőberendezés üzembehelyezésével.

Az üzembehelyezés évében az előállítandó növényevő 
lárvák tervszámát 6,4-szeresére teljesítettük túl. A ponty 
és egyéb fajok kelési százaléka átlagosan elérte a 60— 75 
százalékot, azaz 1,8— 2,0-szeresére nőtt. A szűrőberende
zés 400—420 1/min teljesítménnyel folyamatosan üzemel. 
Ekkora mennyiségű víz tapasztalataink szerint elegendő 
120— 15Q db Zuger-üveg, az anyakádak és az ivadéktartó 
bölcsők üzemeltetéséhez.

A szűrő meghibásodása esetén (ami még nem fordult 
elő), a keltetés zavartalan folytatásához rendelkezésünkre 
áll 44 m3 víz, de ezenkívül a korábbi technológiával mű
ködő aggregátunkát szintén biztonsági okokból tartalé
koltuk.

A kivitelezésről röviden még annyit szeretnék elmon
dani, hogy az előkészítési, az alapozási és egyéb segéd
munkákat 3 tógazdasági munkás, a szakmunkákat pedig 
egy hegesztő, egy csőszerelő és egy villanyszerelő végezte. 
Meglevő használt, de jó állapotban levő szivattyúkat épí
tettünk be a tápszivattyú kivételével.

Pénzt csak anyagért és jelentéktelen munkabérért fizet
tünk ki. Ez az összeg alig haladja meg a 120 000 Et-ot, 
míg egy nagyvállalat ezt a munkát megtervezte és kivite
lezve 1,5 mill. Ft-ért vállalta.

Az említett példa is alátámasztja azt a tényt, hogy 
mennyivel gazdaságosabb kisebb műszaki beruházásokat 
önállóan, ,,házon belül”  megoldani. Saját szakmunkás 
gárdánk már évek óta végzi a gépi berendezéseink, jármű
veink, aggregátjaink felújítását, javítását, külső és belső 
villamos hálózataink rekonstrukcióját,

Deák Antal

A kénvegyületek szerepe a halastavakban
A halastavak életére, azok termőképességére vonatko

zóan néhány újabb, főképpen élettani eredményt iktat
hatunk a meglevők közé, azok oksági összefüggésében, 
olyan vizsgálatok alapján, amelyek a kén szerepét kíván
ják megvilágítani.

A tavak vizében oldott anionok közül átlagosan a fosz
fát kb. csupán 0,01—0,1 mg/1, a nitrát 0,1— 1,0 ing/1, a 
szulfát pedig kb. 50 -100 mg/1 mennyiségben található. 
A halélet szempontjából tehát a szulfát-ion van olyan 
jelentékeny mennyiségben jelen, amelynek átalakulása 
legnagyobb mértékben hathat a víz minőségére és ezzel a 
halélettér kedvezőtlen voltának, de a haltáplálék meny- 
nyiségének is szabályozója lehet. A szulfát-ion nemcsak a 
szintetizáló szervezetek kénforrása, hanem átalakulása 
közvetlenül érintheti a tó valamennyi élőlényét. Fontos 
a tavi bakteriális kén-ciklus ismerete és folyamatos ellen
őrzése, főképpen azért, mert az a különböző talajtípuso
kon levő tavakban eltérő lehet.

A tavak iszapjában, a levegőtlenség kialakulása után 
a körülmények már kedvezőek lehetnek az ún. szulfátre
dukáló baktériumok elszaporodásához. Ezekről tudvalevő, 
hogy légzésük oxigénszükségletét oxigénhiányos környe
zetben a szulfát-ionokból vonják el, energiaforrásuk pedig 
a növényi anyagok erjedése folytán képződő H 2, etanol, 
tejsav, vajsav stb. Az ecetsavat azonban hasznosítani 
képtelenek.

A kénhidrogén képződését szemléltető halastavi bak
teriológia egyenletei a szikes talajokon:

1. Na2S04 + 4 H 2—H20  NaSH + NaOH +  4 H 20
2. NaSH + H 2C 03 -  NaHC03 + H 2S

A második folyamat termékei, azaz a 2. egyenlet jobb 
oldala látható az 1. képen.

Amint látható, a tó kiszáradásának ebben a stádiumá
ban a növényi maradványokon szóda virágzott ki, míg az 
iszap a vasszulfidtól lett fekete színű. Mind a kettő a szul
fátredukció terméke és mindkét termék közvetve vagy 
közvetlenül kedvezőtlen hatású a hal fejlődésére.

a) A szóda emeli a lúgosságot, a pH-értéket és ez a tény 
magas ammóniumtartalom esetén szabad ammónia kép
ződésével halpusztuláshoz vezethet. Különösen áll ez a 
hínárpuszbulás időszakára, amikor a lebomló növényi

A növényi maradványokon kikristályosodó szóda, az iszap 
vasszulfidtól fekete színű
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anyagok fehérjéi révén a víz aminóniumtartalma megnő. 
Ezért a hínárpusztulás, különösen túl meleg időjárás ide
jén, a lúgos vizű halgazdaságokban a rettegés időszaka. 
Ez rendszerint július elején várható.

b) A másik bakteriális termék a kénhidrogén, mint álta
lános sejt-, enzim- és idegmóreg nagyobb koncentrációban 
elpusztítja a vízből menekülni képtelen élőlényeket, ala
csonyabb koncentrációban pedig gátolja az anyagcseréjét, 
a fejlődését. Mivel a nehézfém-tartalmú enzimeket inak
tiválja, az algák és más vízi növények számos életfolya
matát, közöttük az oxigéntermelést is gátolja. Ezenkívül 
a kénhidrogén a szerves vegyületeket lebontó aerob bak
tériumok elpusztításával a tápláléklánc első lépcsőjét tá
madja. Elmarad a szervesanyagok aerob bakteriális le
bontása, s így nem. képződnek ásványos tápionok a pro
duktív, szintetizáló szervezetek számára. A  szerves ve- 
gyületek anaerob lebontása viszont fokozza az iszapban a 
reduktív állapotot, ami további H 2S-képződést segít elő. 
Az iszapból hiányozni fognak fontos élő haltáplálékok: 
lárvák és férgek, de a vízrétegben élő alacsonyabbrendű 
rákok mennyisége is csökken. A kénhidrogén közvetve 
érvényesülő káros hatásának fenti vázlatos ismertetése 
után közvetlenül a halra kifejtett hatását az alábbiak sze
rint foglaljuk össze:

A H 2S mint idegméreg nagyobb töménységben rövid 
időn belül elpusztítja a halat. A különböző halfajok H 2S 
érzékenysége azonos az oxigénigénnyel szemben fennálló 
sorrenddel. Vagyis keszeg, csuka, harcsa, ponty, törpe
harcsa. A ponty esetében 0,4—4,0 mg H 2S/l az a mennyi
ség, amely a halat rövid időn belül elpusztítja. A letális 
koncentrációra több tényező hat. Az egészségi állapot, a 
víz pH-értéke, hőmérséklete, oxigén- és sótartalma, le
begő kolloidok mennyisége stb. Ezért érthető, hogy pon
tos, általános érvényű letális koncentrációt megjelölni 
nehéz feladat. A kénhidrogén elsősorban a légzési közpon
tokat bénítja, a hal kopoltyúja lila színűvé válik. A már 
fenékre süllyedt hal friss, oxigéndús vízbe helyezve magá
hoz tér és életben marad. A fejjel lefelé a fenékre süllyedő 
hal nyitott kopoltyúfedői a nyílvesszőhöz hasonlóan az 
iszapba fúródva gátolják, hogy a hal a felszínre emelked
jék.

Abban az esetben, ha a H 2S mennyisége a letális tö
ménységet nem éri el, a folyamatos mérgező hatásra a 
ponty az alábbiak szerint reagál. Ezt megelőzően azonban 
tudnunk kell, hogy akvárium kísérletek szerint tiszta 
csap vízben 4 mg 0 2/1 alatt a ponty már étvágyát veszti, 
a takarmányt nem fogyasztja el. 3 mg 0 2/l körül vala
mennyi hal a felszínen tátong. Elégtelen oxigénellátottság 
mellett viszont a H 2S toxikus koncentrációja is alacso
nyabb.

Megállapítottuk azt is, hogy a kénhidrogén letális kon
centráció alatti folyamatos hatásának eredményeként 
fokozatosan csökken a vörösvérsejt szám. Kb. 6— 700 
ezer az a szám, amelyet a normális 2,1— 2,3 millióról le
csökkenve az állat még tartósan elvisel. A nagyfokú 
anaemia és vérellátási zavarok következtében a belső 
szervek teljesen elszíntelenednek. Ugyancsak ezzel magya
rázható, hogy a kénhidrogént tartalmazó vízben a halak 
nem tudnak leívni. A Palicsi-tóban, ahol a kénhidrogén 
hatása folyamatos volt, ivadék egyáltalán nem fordult elő, 
bár valamennyi vizsgált példány érett ikrával volt tele.

A kénhidrogén okozta tömeges halpusztulások és káro
sodások számos esetének részletes vizsgálatánál kitűnt, 
hogy ez csak olyan halastavakban fordul elő, ahol a fel
talaj, azaz a tófenék nem tartalmaz meszet, vagy- ahol a 
kénhidrogénnel vegyülő, azt hatástalanító oldott vas 
mennyisége elégtelen. Az is előfordult, hogy bár a tó 
iszapjában eredetileg jelentős volt a vas mennyisége, de 
a folyamatosan képződő kénhidrogén vasszulfidot képezve 
teljesen megkötötte. Ilyenkor a gáznemű kénhidrogén a

Tubifexek járatai a halpusztulás után vett, beszáradt iszapmintán

finom iszapban gyülemlik fel, de a légnyomás csökkenése- 
kor a vízrétegbe emelkedik. Lehetséges még a kénhidro
gén okozta halpusztulás olyan meszes tőzeges halastavak
ban is, amelyeket évek hosszú sora óta nem csapoltak le 
tökéletesen. Ennek következtében elmarad az őszi lecsa- 
polástól a tavaszi elárasztásig tartó levegős, oxidációs 
periódus, vagyis felhalmozódik.

A tökéletesen le nem csapolt tavakban a meleg időjárás 
után beálló gyors lehűlés az iszap felső zónájában hirte
len olyan sok kénhidrogént szabadít fel, ami tömeges hal- 
pusztulást okozhat. Ilyen jellegű tömeges halpusztulások 
számos esetben fordultak elő Magyarországon, 10— 60 
tonna hal pusztulását okozva néhány óra alatt. Ilyen hal- 
pusztulás zajlott le pl. 1971- és 1973-ban Pellérden, Pécs 
mellett, amikor hirtelen lehűlést és gyors légnyomáscsök
kenést tapasztaltak.

A kénhidrogén okozta halpusztulások lezajlása után, 
szinte megújul a tó. Az életben maradt halak, nemkülön
ben a pótlásképpen betelepítettek, szokatlanul gyorsan 
fejlődnek. A balatonlellei VIII. tóban lezajlott, a halász- 
körökben jól ismert pusztulást követő gyors növekedést 
Farkas János közléséből ismerjük. Ennek oka feltehetően 
az, hogy az addig levegőtlen iszapban levegőssé változtak 
a körülmények. A férgek és lárvák gyors szaporodása a 
halak számára táplálékbőséget biztosított. A halpusztu
lás alatt vett látszólag meddő, iszapmintában a kedvező 
körülmények hatására a petékből nagyszámú tubifex kelt 
ki és azok járatait láthatjuk a mellékelt képen (2. kép).

A kénhidrogénveszélynek a Tisza és mellékfolyóinak 
savanyú hordalékán telepített halgazdaságok tavai és a 
tiszai holtágak vannak kitéve. A Duna—Tisza közén és a 
Duna holtágaiban kénhidrogén okozta halpusztulás nem 
fordult elő, ugyanis ott a mész, a kénsav gyors semlegesí
tésével meggátolja a kénhidrogén gyors, nagymennyiségű 
felszabadulását. A lassan felszabaduló kénhidrogén a víz
rétegben levő oxigénnel egyesülve mérgező hatását el
veszti. A Duna holtágaiban előforduló halpusztulások oka 
— amint azt Veszprémi Béla több alkalommal is megál
lapította — legtöbbször ipari szennyeződés.

A kénhidrogénes halpusztulás méreteiben legnagyobb, 
lefolyásában legtanulságosabb iskolapéldája a Palicsi-tói 
halpusztulás, amely általános szennyeződés következmé
nyeként történt 1971-ben.



Beszélgetés
Bognár Lajos főhalászmesterrel

A Balatoni Halgazdaság varászlói 
telepén folyik a halászat. A telelők
ben kocsi kocsit ér. Jön a ponty, az 
amur, a harcsa, compó. Egy idős em
ber, akinek kezében zsilipkampó és 
gereblye van, úgy intézkedik, mint 
azelőtt hat évvel, mikor még aktív 
állományú főhalászmester volt, sőt 
segítkezik a lerakásnál, fiatalos erő
vel szákolja a halat. Kis szünet kö
vetkezik, ezt kihasználva pár kér
désre választ kértem Bognár Lajos 
bácsitól.

Mikor jegyezte el magát a halá
szattal?

1922-ben, mert akkor kerültem ide 
mint napszámos, majd 1924-ben let
tem szerződött munkás. 1942-ben 
pedig halászmester, majd 1952-től 
1969-ig főhalászmester, és utána jött 
a nyugdíj.

Lajos bácsi, maga most is dolgo
zik!

Igen, minden évben a lehalászáskor 
visszajövök, ugyanis az 1922-es el
jegyzésem kettős volt, mert elje
gyeztem magam a hallal, meg ezzel 
a gazdasággal is, és ezt az eljegyzést 
nehéz felbontani. Ha szükség van 
rám, akkor szólnak, én szívesen jö
vök, úgy érzem, hogy szívesen is 
látnak.

Hány évet dolgozott a halász szak
mában?

Ha a nyugdíjas éveket is beszámí
tom, akkor 53 esztendőt.

Melyik évszakot szerette a halá
szat területén legjobban?

Könnyebbet kérdezzen. Mindet sze
rettem. A tavaszt azért, mert akkor 
vetettünk — no meg akkor voltak az 
ívatások, szűrések. A nyarat azért 
szerettem, mert ez volt a termelés 
időszaka. Melyik tó mennyit eszik; 
mikorra veszi fel a takarmányt, na 
és a próbák — azokat mindig külö

nösen kedveltem. Volt rá eset, mi
kor lámpavilágnál próbáztunk, mert 
szeles idő miatt máskor nem lehetett. 
A nyár végén megvártam az őszt, 
mert akkor volt a szüret. Melyik tó 
fog adni? Sírunk-e vagy nevetünk?

Ne haragudjon, a szüretről jutott 
eszembe, a bort szereti-e?

Nem! Inkább megiszom!
Elnézést a közbeszólásért, de foly
tassuk !

A telet azért szerettem, mert a be
tárolt hal felett kellett őrködni. Ez 
nagyon szép dolog, mert szebb ze
nét nem tudok elképzelni, mint a 
varászlói 24 telelő lefolyó dudáinak 
hangzatos muzsikája, amelyik ha
misan játszott, azt rendre szoktam 
utasítani. Most is azért vagyok itt, 
hogy a 24-tagú zenekarnak paran
csoljak.

Kiemelkedő élménye volt-e?

Nem volt, azaz minden jó termelési 
év élmény volt számomra, és én min
dent elkövettem, hogy legyen élmé
nyem.

És kudarc?

Ah jaj, de sosem tört le és mindig 
volt erőm, hogy újra kezdjem.

Az 53. éves pályafutásának me
lyik volt a legnehezebb szakasza?

Azt hiszem, a felszabadulást köve
tő évek. Úgyszólván a semmiből kel
lett kezdeni. A vasútat a németek 
felszedték, és a sínek egy részét 
Iharosberénybe vitték. Lórék is 
mind eltűntek, de lovuk sem volt. 
Gyarmati Gáborral, az akkori veze
tővel marhafogatokat verbúváltunk 
a szomszéd falvakban, hogy az el
vitt kisvasúti síneket vissza tudjuk 
hozni. A sínek lerakása is problé
más volt, mert a töltések alá vol
tak aknázva. A töltéseken 12 ember 
sebesült meg, akik közül hatan meg

is haltak. Az újjáépítés nem volt 
könnyű. Veszélyes, nehéz, de azért 
szép munka volt. Az 1949-es év vi
szonylag nehéz volt, mert a kis egy
ségeket akkor államosították és így 
Varászlóhoz csatolták Böhönyét, Tap- 
sonyt, Komárvárost, Fazekasdencset, 
Zalaszentgrótot és Szakot. Ekkor 
szinte állandóan úton voltam és a 
rossz közlekedési viszonyok miatt 
nagyon sokat kellett gyalogolnom. A 
tenyészanyag szállításakor is sok 
problémát kellett leküzdeni, mert 
ekkor még lovaskocsival szállítot
tunk ivadékot, anyát — mindent.

Még volt egy kellemetlen, kudar
cokkal teli időszak, amire nem szí
vesen emlékszem, az ötvenegyes-öt- 
venhármas évek. Ekkor nagyon dü
höngött a hasvízkór. Nagyon sok 
halunk elpusztult és mi tehetetlenek 
voltunk. Erről többet nem is beszé
lek, ezek gyászévek voltak.

Pályafutása alatt hány közvetlen 
főnöke volt, és kivel szeretett leg
jobban dolgozni?

öt főnököm volt, s mindegyikkel 
szívesen dolgoztam. Az is igaz, hogy 
nekem rossz főnököm sosem volt, 
én igyekeztem elvégezni a rámbí- 
zottakat, ők meg ezt erkölcsileg és 
anyagilag honorálták.

Hányszor kapott jutalmat, és mi
lyen kitüntetései vannak?

Van egy kormánykitüntetésem, és 
azt hiszem, hatszor voltam a mező- 
gazdaság kiváló dolgozója. Jutalmat 
hányszor kaptam? Nem tudom! Sok
szor.

A családból ki folytatja ezt a szép, 
de nehéz mesterséget?

A Feri fiam! Ö a legidősebb, most 
Balatonlellén főhalászmester.

Ifjú Bognár öregbíti-e apja tradí
cióit?

Önök ezt jobban tudják! Én csak azt 
tudom, hogy nálam már jóval töb
bet tud, amint értesültem róla, elég 
szép eredményeket ért el a növény- 
evő halak szaporításánál is, no meg 
ismeri az új technológiát, amihez 
én már öreg vagyok.

Lajos bácsi milyen útravalót adna 
a jövendő halásznemzedéknek?

Csak annyit, aki halas akar lenni, 
annak a halat nagyon kell szeretni. 
Ha a halat valaki szereti, akkor tö
rődik is vele. Nincs még egy állat
faj, ami a törődést úgy meghálálná 
mint a h a l . Talán még egyet, halat 
nyolc óra alatt nem lehet tenyész
teni.

Ezt hogy érti?

Ügy, hogy a hal nem ismeri az órát, 
hanem nekünk kell ismerni a halat. 
Probléma a hallal nemcsak reggel 
7-től délután 4-ig lehet, hanem 
azon túl is.

Nagyon köszönjük a beszélgetést 
és a jótanácsokat. Lajos bácsinak 
pedig továbbra is erőt, egészséget 
és élményekben gazdag, hosszú 
életet kívánok.

Bukovics Imre
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S
D R.  W I E S I N G E R  M Á R T O N :

AKVARISZTIKA
(GONDOLAT, BUDAPEST, 1975. Megjelent 20 000 példányban, 16,4 ív +  52 ol
dal fekete-fehér és 16 oldal színes melléklet terjedelemben. Ára: 66,— Ft.)

Nehogy valaki azért ne vegye kézbe az Akvarisztika című közelmúltban meg
jelent könyvet, mert az „csak díszhalakról szól!”
Sajnos, a tömör, rövid könyvcímek nem mindig képesek arra, hogy pontosan 
tájékoztassák az érdeklődőket a tartalomról. Még akkor sem, amikor látszólag 
ismeretterjesztő vagy hobby-kiadvány jelenik meg a kirakatokban. Dr. Wiesin- 
ger Márton könyve csak látszólag az, amit a gyanútlan olvasó a cím mögött 
sejt. Nem akvarisztikai kézikönyv, hanem magas színvonalú írások gyűjte
ménye a halak életéről, környezetéről, hal és ember évezredes kapcsolatáról.
Elég az első öt oldalt elolvasni, hogy észrevegyük, a természet és ezen belül 
a halak világának szeretetére és védelmére tanító művel gazdagodtunk.
Könyve mottójául a szerző B. Michailovits-ot idézi:

,,Az akváriumban az ember nemcsak hínárt és hálákat láthat, hanem a 
víztükörben megpillanthatja sajátmagát is.”

E gondolat kíséri végig az olvasót az akvarisztika csínján-bínján, a halak és 
egész vízi életközösségek ezernyi megnyilvánulásán. Megtanuljuk, hogyan hoz
hatunk létre lakásunkban olyan életközösséget, amely amellett, hogy esztétikai 
élményt és hasznos szabadidő kitöltést nyújt, lehetővé teszi a természet örök 
törvényeinek tanulmányozását, hogy ne feledjük érvényüket, hogy az emberi 
környezet védelme ne csak agyondurrogatott, sokak által meglovagolt frázis
halmaz legyen szemünkben. Bizonyára nem lesz az az akvárium víztükrében 
megcsillanó, értő szemekben.
Nem szakmai ismeretekben nyújt újat e könyv, hanem azok megfelelő rend
szerezésében és alkalmazásában. Nem kapunk sematikusan alkalmazható recep
teket, „csak” alapismereteket és szemléletet. Még a díszhalak tenyésztésének 
leírásánál is — ahol pedig a receptek szinte kikerülhetetlenek — megtalálja a 
szerző a kibúvót. Csak néhány jellegzetes tenyésztési módszert mutat be, me
lyeket azután az akvarista saját maga kell, hogy átalakítson a többi halfajra. 
Saját fantáziájának, ismereteinek és az adott halfaj alapvető követelményei
nek megfelelően.
Az akvarisztikai kézikönyvek mindegyikében megtalálható fejezetek itt rövi
dek, csak a legfontosabbakra korlátozódnak. A könyv nagyobb részét a szem
lélet kialakítására hivatott írások alkotják. Érdemes néhányat felsorolni ezek 
közül: Díszhalak termálvizeinkben (Miskolctapolca, Hévíz, Budapest, Eger). Az 
aranyhal magyarországi meghonosodása, Szubtrópusi oázis Európában. Európa 
halainak jegyzéke, A százéves Budapest és környéke akvarista szemmel, Ak
varista élmények egzotikus tájakon, Az akvarisztika — bélyegeken, írók és 
költők az akváriumról.
A színes téma-kavalkád sok-sok olvasnivalót nyújt azoknak, akiknek a szívébe 
— akár szakma, akár hobby révén — a halak már belopták magukat. A mind- 

 végig élvezetes tartalom és stílus egyúttal jó hírverése a halkedvelésnek. Aki 
elolvassa, vágyát érzi majd a halak és a vízi környezet közelebbi megismeré- 
sének, még akkor is, ha ez idáig csak a halászléig jutott el.

PINTÉR KAROLY______________________ __________________________

M A R K Ó  J Á N O S
Váratlan halálhírét mély megrendü
léssel fogadták a halászattal foglalko
zó szakemberek, mindazok, akik is
merték őt. 69 éves volt. Részt vett a 
halastavak, tógazdaságok államosítá
sában, a gazdaságokban keletkezett 
háborús károk helyreállításában. Dol
gozott, mint Halgazdasági Tröszt 
igazgató, halászati osztályvezető, gaz
dasági igazgató.
A Tiszavidéki Halgazdaság kialakítá
sában, bővítésében fáradhatatlanul te
vékenykedett. Vezetése alatt a gazda
ság mindig nyereséges volt. A  gaz
daságból vonult nyugdíjba.
Markó Jánost a békési temetőben he
lyezték örök pihenőre.
Emlékét kegyelettel őrizzük!

BALATONI HALGAZDASÁG
Horváth Károly 

igazgató

Hatezer jelölt ponty a Velencei tóban. 
— Az ESTI HÍRLAP írja 1975. okt. 28-án: 
„A  MOHOSz az idén 300 mázsa pontyot 
telepít a Velencei tóba. A halak közül 
hatezret számozva, megmérve engednek 
a vízbe.”

MÁR KUBÁBAN IS VAN AMÜR! 
Szovjet halbiológusok aktív segítsé
gével sikerült meghonosítani Kubá
ban az amurt. Sőt, nemcsak a bete

lepítés sikerült, 
hanem a mester
séges szaporítás 
is. Kubai szakem
berek nagy remé
nyeket fűznek 
ehhez a fajhoz, 
ugyanis az ottani 
természetes vizek

ben buján díszlik — egész évben — 
számos vízinövény, melyek gátolják 
a csónakok mozgását. Egyúttal ezek 
a halak kitűnő minőségű húshoz jut
tatják a helybeli lakosságot, írja a 
DEUTSCHER ANGELSPORT,
Jahrg. 27. (75.) No 12.

Valami érdekeset 
láttam...

Egy nagy baráti társaság — mind horgászok — izgal
mas versenyre készül. Kibéreltek a hétvégére egy fes
tői szépségű — kis tavat, lehet, vagy másfél hektár, 
oda mennek versenyezni. A tó hűvös vizű, de nem 
mély, jó a pisztrángoknak. A csoport menedzsere már 
szerdán megalkudott a szomszédos pisztrángtenyésztő 
gazdasággal, ahol megvett 2 mázsa piaci pisztrángot, 
amit élve szállít ki a gazdaság a kibérelt tóba. A tár
saság fogadásokat tesz. Két pisztrángot megjelöltek 
színes fonállal ez a „király"  és „királynő" (mi bajba 
lennénk, mert sem a „király”, sem a „királynő” nem

„szám" nálunk). Fogadás: kifogja a legtöbbet, ki fogja 
meg a királyt, királynőt, ki fogja a legkevesebbet. 
Nyársakat is hegyeznek, a zsákmány sok jó itallal „a 
helyszínen elfogyasztva’*.

Szombaton pedig megindul a „hajrá”, aki nem hor
gászik, az kibicel, szóval nagy, vidám, közös szórakozás, 
ami ilyenkor kell.

Elgondolkoztam, miért nem lehetne ilyet nálunk is 
csinálni, persze nem pisztránggal, hanem ponttyal. Va
lamelyik kirándulócentrumban meg lehetne építeni a 
horgászversenytavat. Ilyen tóba indokolható volna a 
piaci ponty kihelyezése is. Lehetne a megengedett ha
tárokon belül fogadni is a győztesre és kiválóan lehet
ne családostul, csoportosan szórakozni.

(WOYNAROVICH)



KÖNYVISMERTETÉS

Mezőgazdasági vízhasznosítás II.

HALÁSZAT

A Vízügyi Dokumentációs és Tá
jékoztatási Iroda, valamint a 
Mezőgazdasági Könyvkiadó Vál

lalat közös kiadványaként megje
lent a „Mezőgazdasági vízhasznosí
tás” c. kézikönyv II. kötete, amely 
magában foglalja a természetes vízi 
halászat, továbbá a pontyos tógazda
ságok és a pisztrángtelepek vízügyi 
műszaki, tenyésztési és üzemeltetési 
követelményeit. Ezenkívül rámutat 
a járulékos halászati hasznosítások: 
a víztározók és a rizsföldi halastavi 
utótisztításának alapfeltételeire is. 
Tehát a halászat valamennyi műsza
ki kérdését felöleli.

A könyv hat fejezetre tagozódik. 
Az első fejezet a halászat hazai kér
déseivel foglalkozik, amikor történe
ti visszapillantást nyújt, majd kitér 
a haltermelésünk jelenlegi helyze
tére, továbbá a halászat jövő fela
dataira.

A második fejezet a halászat álta
lános szempontjait, a haltermelés 
környezeti és biológiai alapjait is
merteti, foglalkozik továbbá a vizek 
élővilágával, majd felsorolja a vize
inkben élő és gazdaságilag fonto
sabb halakat.

A harmadik fejezetben a szerzők 
részletesen tárgyalják a természetes 
vizek halászatát, bemutatják a ter
mészetes vizek különböző típusait, 
kitérnek azok halászati minősítésé
re. valamint a halasítás, illetve a 
halgazdálkodás követelményeire, ki
emelve a Balaton halászatát. Ismer
tetik továbbá azokat a műszaki be
avatkozásokat, amelyek a természe
tes vizek intenzívebb halászati hasz
nosítása céljából szükségesek. Vé
gül betekintést nyújt ez a fejezet a 
természetes vizek halászatával kap
csolatos egyéb műszaki berendezé
sekre is (hallépcsők, halliftek, hal
zsilipek, angolnafogó csapdák stb.).

A kézikönyv terjedelmének több 
mint a felét a negyedik fejezet töl
ti ki, amelyben szerzők a pontyos 
tógazdaságoknak a gyakorlatban 
eddig bevált tenyésztési technológi
áját és az ehhez szükséges berende
zéseket ismertetik. A fejezet első

részében rámutatnak a tavak előké
szítésére, azok feltöltésére és népe
sítésére, a takarmányozásra és trá
gyázásra, a próbahalászatokra és a 
termés értékelésére, a lehalászásra, 
a halak tárolására és értékesítésé
re, a lehalászásra, a halak tárolásá
ra és értékesítésére. A továbbiak
ban ismertetik a műszaki munkála
tokat: a tavak kijelölési (telepítési) 
szempontjait, az elrendezési irány
elveket, majd rátérnek a tervezési 
előmunkálatokra; ennek során tár
gyalják a geodéziai felméréseket, a 
hidrológiai, a vízminőségi és a talaj- 
mechanikai vizsgálatokat, valamint 
a műszaki tervek tartalmi előírásait. 
Rámutatnak az egyes halastórend
szerek előnyeire és hátrányaira; 
ezenkívül kitérnek a technológiai lé
tesítmények (szaporító ház, nevelő, 
termelő és tároló tavak) méretezésé
re is. Ezután a tógazdaságok vízellá
tásával (feltöltés, vízpótlás, vízbe
szerzés, vízkivétel) foglalkozik a 
könyv, a víztakarékossági módok 
egyidejű ismertetésével. A földmű
vek méretezése során részletesen 
kitér e fejezet a töltések hullámvé
delmére, a nádtelepítések és a gye
pesítés különböző módjaira is.

A tógazdaságok tipikus műtárgyai
nak, a barátzsilipek, árapasztók, bár- 
kázható zsilipek és a teleltetői táp- 
zsilipek, továbbá a szállítási igények 
ismertetése után a halastavak épí
tése, fenntartása és gépesítése kö
vetkezik, a tógazdaságok gépeinek

(szivattyúk, oxigéndúsítók, takar
mányszórók, halkiemelők, elektro
mos lehalászók és vízi növényzet 
irtok) felsorolásával. Ebben a feje
zetben szerepel a halastavak több
célú (belvíz-, öntözővíztározás stb.) 
hasznosítása is és a halastavi kacsa
nevelés.

Az ötödik fejezet a pisztráng ex- 
tenzív és intenzív tenyésztésének 
követelményeit tartalmazza, rámu
tatva az elő-, utónevelésre és a hiz
lalás kérdéseire, valamint a telepek 
speciális létesítményeire.

A könyv utolsó (hatodik) fejezete 
a járulékos halászati hasznosítások: 
a víztározók, rizstelepek halasításá- 
val és a szennyvizek halastavi elhe
lyezésével, illetve utótisztításának 
alapfeltételeivel foglalkozik.

A kézikönyv terjedelme 12 (A/5) 
ív, 33 ábrával, 8 táblázattal és több 
mint 40 db fényképpel, ezenkívül 
bőséges irodalmi felsorolást is ad 
azok számára, akik alaposabban kí
vánnak elmélyülni az idevágó rész
letkérdésekben.

Ez a könyv, amely az OVF kiadvá
nyaként 15 évvel ezelőtt megjelent 
(és már régen elfogyott!) „Halasta
vak tervezési útm utatójának át
dolgozott és kibővített utódja, első
sorban vízügyi és agrármérnökök ré
szére készült ugyancsak tervezési 
útmutatóként, de széles körű isme
retet nyújt a halászatban foglalkoz
tatott egyéb szakembereknek is.

F. GY.
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A Rübnoe Hozjajsztvo 1975. évi 10. számában meg
jelent cikk a tógazdasági haltenyésztés komplex intenzi
fikációs módszerének tökéletesítéséről. Beszámol az Uk
rán SZSZK-ban elért halgazdasági eredményekről, majd 
részletesen ismerteti a komplex intenzifikációs módszer 
lényegét, kiemelve a népesítési sűrűség, valamint a ha
lastavak mélységének a szerepét.

Az Ukrán SZSZK-ban a mai tógazdasági haltenyész
tés fejlődésére jellemző az új halastavak létesítése, a 
régiek rekonstrukciója, valamint az egységnyi területre 
eső halprodukció állandó emelkedése. A 9. ötéves terv
ben 1970-től 1974-ig az áruhaltermelő tavak területe 
35 200 ha-ról 42 700 ha-ra nőtt, ez 21%-os növekedést 
jelent. A halprodukció ez idő alatt 7,4 q/ha-ról 9,6 q ha- 
ra emelkedett, ami 29% -os növekedés. Minden évben nő 
az olyan tógazdaságok száma, amelyek 20 q/ha vagy 
ennél jobb eredményt érnek elő. Ukrajnában 1974 ja
nuárjában a le nem csapolható áruhaltermelő tavak 
26%-a nem felelt meg a korszerű követelményeknek. 
Egyes tógazdaságok rekonstrukciós munkálatai a hal
produkció 20 q/ha-ra növelését tették lehetővé, a ráfor
dított költségek pedig két-három év alatt megtérülnek. 
A halastavak minőségi mutatójaként az 1 ha-ra fordí
tott költség szolgálhat, amely az Ukrán SZSZK-ban a 9. 
ötéves terv folyamán több mint a duplájára nőtt.

A halastavak mélységének kérdése az intenzív terme
lés terjedésével egyre fontosabb lesz. A jelenleg érvény
ben levő normák szerint, a halastavak mélysége 1,2— 
1,3 m. A kutatások eredményei azt mutatják, hogy a 
halastavak optimális mélysége a lombos erdő-övben 1,4— 
1,5 m, az erdős-sztyeppés övben 1,5—1,8 m, a sztyeppés 
övben 1,8—2,0 m.

Az ilyen mélységű tavak halprodukciója magasabb, 
mint a sekélyebb tavaké, a hőmérséklet-stabilitás na
gyobb, a párolgás következtében jelentkező vízutánpót
lás kisebb. A vízmélység jelentősége júliusban és augusz
tusban megnő, amikor a vízhőmérséklet magas és az 
anyagcserefolyamatok felgyorsulnak.

A vegyes népesítés bevezetésével a polikulturás halas
tóban a komplex intenzifikációs módszer legfontosabb 
kérdése az lett, melyik az az optimális összetétel, amely 
a rendelkezésre álló természetes táplálékkészletet és a 
rendszerbe juttatott takarmányokat a legjobban haszno
sítani tudja. Az Ukrán Halgazdasági Kutató Intézet kí
sérlete szerint a növényevő halak az összes halproduk- 
ció mintegy 30—60%-át adhatják. A pettyes és fehér 
busa mennyisége az intézet kísérleti gazdaságaiban az 
elmúlt évek során elérte az 500 és 1175 db ha-t. Ilyen 
népesítés mellett jelentősen nőtt a növényevő halak 
„művelő” szerepe és javult az áruhal minősége is. A nö
vényevő halak maximális produkciója 1973-ban 1015 
kg ha volt, 2165 kg/ha-s teljes halprodukció mellett. A 
ponty optimális népesítési sűrűsége a lombos erdő-övben 
3000—4000 db/ha, az erdős-sztyeppés övben 4000—6000 
db ha, a sztyeppés övben 6000—8000 db/ha. A várható 
halprodukció ilyen népesítés mellett 12—30 q/ha. A népe- 
pesítés növelésével a halprodukció is növekszik, de nem 
arányosan. A halak középsúlya csökken, a takarmány- 
felhasználás pedig egységnyi kihelyezett anyagra és 1 q 
halprodukcióra vonatkoztatva nő. Amikor pl. a ponyt 
népesítés sűrűségét 4000-ről 8000-re növelték hektáron
ként, a halprodukció 15,4-ről 17,4 q/ha-ra nőtt. A halak 
középsúlya 430 gramm-ról 280 gramm-ra esett vissza, a 
felhasznált takarmány egységnyi halprodukcióra vonat
koztatva 3,5-ről 7,5 egységre nőtt. A nem kielégítő növe
kedés a halastó megromlott környezeti viszonyaira ve
zethető vissza.

A népesítés sűrűség további növelése az áruhal ter
melő tavakban, tehát csak akkor lehetséges, ha a kör
nyezeti tényezőket módunkban áll előnyösen befolyá
solni, valamint fiziológiailag teljes értékű haltápot tu
dunk olcsón előállítani.

Kolyvek Tamás, dr. Oláh János
Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas
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35 éves a moszkvai egyetem halbiológiai kara
A Lomonoszov Egyetem Hal

biológiai Karát 1940-ben hozták 
létre. Az elmúlt 35 év alatt 342 
szakembert bocsátott ki, 50, volt 
aspiránsa közül 40-en a biológiai 
tudományok kandidátusa és 10-en 
már elnyerték a tudományok dok
tora fokozatot.

A jubileum alkalmából a G. Y. 
Nyikolszkij tanszékvezető egye
temi tanár, a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiája tagjának nyi
latkozata alapján ismertetjük az 
intézmény munkáját.

A halbiológiai tanszék létreho
zásakor törekedtünk széles látó
körű, tudományos és gyakorlati 
feladatok megoldására egyaránt 
képes szakemberek képzését meg
valósítani. Hogy ez sikerült, azt 
bizonyítja végzőseink széles elhe
lyezkedési skálája.

A tanterv az élet diktálta fela
datok figyelembevételével készül. 
A szakosodás a III . évfolyamon 
kezdődik meg, itt általános hal
biológiát, hidrobiológiát hallgat
nak egyetemistáink, melyet a 
megfelelő gyakorlat kísér. Külön 
gyakorlaton foglalkoznak a halak 
táplálékszervezeteivel, azok faj- 
mennyiségi és minőségi meghatá
rozásával. Az ismeretek túlnyomó 
többségét a IV. évben kapják, 
ahol a halrendszertan, -morfoló
gia, anatómia, embriológia, élet
tan előadásokon kívül részt vesz
nek egy nagy gyakorlaton is. Ezen 
nemcsak rendszertani meghatáro
zással, egyes szervek felépítésével 
és funkciójával ismerkednek meg 
a hallgatók, hanem a biológiai ku
tatások módszereivel is: kormeg
határozás, növekedésgyorsaság, 
termékenység kiszámítása, a hal
táplálkozás biológiai alapjainak 
elsajátítása stb. Ezt a programot 
szervesen egészíti ki a III. és IV. 
évf. utáni nyári gyakorlat szakmai 
anyaga. Végül az V. évf. első felé
ben spec. tárgyként hallgatják a 
tudományágunk matematikai el
méletét. Erre nagy szükség -van 
mind a halászati prognózis készí
tésénél, mind a halrajok struktú
rájának és nagyságának tudatos 
irányításánál, tervezésénél. E 
tárgyba kapcsolt a halrajok dina
mikájának matematikai modelle
zése, egyszerű programok össze
állítása számítógéppel végzendő 
munkára.

Itt kap helyet a Tógazdasági 
haltenyésztés biológiai alapjai c. 
tárgy is, melynek elméleti anya
gát gazdasági gyakorlat, látoga
tások egészítenek ki.

A modern halbiológia fejlődé
séhez elengedhetetlen a matema
tika, biokémia, biofizika. Ezért 
természetes, hogy a Halélettan c. 
tantárgyon belül a hallgatók meg
ismerkednek a szervezeten belül

lejátszódó fontosabb biokémiai 
törvényszerűségekkel is.

A Karon az oktató munka mel
lett nagyarányú kutatómunka is 
folyik, melyben az egyetemisták 
érdeklődési körüknek, az előttük 
álló feladatoknak megfelelően ak
tívan részt vesznek.

Jelentős munka folyik a halfajok 
akklimatizációjával kapcsolatban. 
Itt elsősorban a távolkeleti nö
vényevő halakat említeném meg. 
Ez az irányzat az 1954-es amúri 
expedíció idején kezdődött (ami

ért a kutatócsoport állami díjat 
kapott) és 1948-ban hozták a nö
vényevő halak első kísérleti szál
lítmányait európai területre.

Ez a munka különösen az 
utóbbi időben kapott nagy lendü
letet, több intézmény is foglalko
zik vele. 1973-ban a Szovjetunió
ban a halgazdaságokban termelt 
halmennyiség 23%-a volt a nö
vényevő hal. Általuk a maximáli
san elérhető halhozam 70 q-ra 
nőtt. Fontos e halak meliorativ 
jelentősége is. A fehér amur be
telepítése lehetővé tette a Kara- 
Kum csatorna megtisztítását a 
növényzettől, ezáltal meghosz- 
szabbítását egész Ashabadig. Ezek 
a kutatások sikeresen fejlődnek és 
nagy perspektívát rejtenek ma
gukban. Á jelenlegi feladat a 
Dnyeper folyó víztároló rendsze
rének megtisztítása a zöld és kék
algáktól, amelyek már most is 
megnehezítik Ukrajna néhány vá
rosának ivóvízellátását. Sokat sej
tetnek a hidegvizű halak, távol
keleti lazacok, pisztrángok akkli- 
matizációs kísérletei és az európai 
északi területeken, a szibériai tok 
halgazdasági tenyésztése.

A háború után kezdték meg a 
Moszkva alatti ivóvíztárolók hal- 
gazdasági hasznosításának kuta
tását, amely a tiszta víz és a hal
termelés teljes összeegyeztethető
ségét mutatta ki. A víztárolók 
vizsgálata egyidejűleg általános 
érvényű kutatásokra is lehetősé
get ad, pl. az új környezetbe ke

rült halak változásának törvény- 
szerűségei a halállomány alaku
lása a víztárolókban.

Az utóbbi időben indult meg a 
VNYIRO-val közösen az egyik 
legjelentősebb kutatási irányzat, 
a marikultúra módozatainak ki
dolgozására, tengeri halak tenyész
tésére partmenti vizekben, lezárt 
tengeröblökben. Természeti adott
ságok, egyéb feltételek miatt ezzel 
főleg a Fehér-tengeren foglalkoz
nak, és máris komoly eredménye
ket lehet felmutatni.

Nagy gyakorlati és elméleti 
érdeklődés irányul a kihalt halfa
jok, ásatási leletek kutatása felé, 
amelyek a múlt korszakok emberé
nek táplálékát képezték. A klima
tológiai és egyéb következtetése
ken túl ezek a kutatások lehetővé 
teszik az ember tevékenységének 
a halfaunára gyakorolt hatásának 
vizsgálatát.

A rövid terjedelem nem teszi 
lehetővé az összes kutatási irány
zat felsorolását. Érdemes megem
líteni, hogy a Kar munkatársai 
egész sor általános érvényű elmé
leti összegezést tettek, mint p l.: 
a halfejlődés szakaszosságának el
mélete, kidolgozták a faunisztikai 
komplexek koncepcióját, ökoló
giai csoportok elméletét, a hal
populációról alkotott elképzelést, 
mint nyitott, önszabályozós rend
szert.

A Kar széles nemzetközi kap
csolatokkal rendelkezik, néhány 
munkatárs nemzetközi halászati 
bizottságok állandó tagja.

Nyikolszkij professzor rendsze
resen tartott előadásokat W a
shington, Brit-Kolumbia (Kana
da) egyetemén.

Röviden így jellemezhető a Kar 
működése. Reméljük, hogy a jö 
vőben is sikeresen fejleszthetjük 
tovább a már megkezdett kuta
tási irányzatokat, olyan szakem
bereket készíthetünk fel, akik si
keresen oldják meg a tudományos 
gyakorlati feladatokat.

Kiss Sándor
a Halbiológiai Kar hallgatója
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BALRA: Halterelés egy speciális élőhal
szivattyúhoz Idaho államban. Meghatá
rozott mennyiségű hal összegyűjtése 
után a termés a feldolgozóüzembe csú
szik. ALSÓ KÉPÜNK az ezt szabályozó 
mérleget mutatja be.
FENT: Teknőstelep Japánban
LEN T: Thaiföldön éttermi moslékkal is 
etetik a zacskósharcsákat

(Dr. Dobrai Lajos felvételei)


