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- A  V Á S Á R H E L Y I  T I S Z Á N

Játékoskedvű, csalóka volt az idei 
tavasz a vizeken. Egyszer fújt, más
szor esett, hideg is volt meg nagy- 
néha a nap is szárazra perzselte a 
pusztát, egyszóval hal legyen az, ^akii“1 
ebben a szeszélyeskedő tiszai május
ban eligazodott. Azután ívási időre a 
folyó is kibuggyant a medréből s 
gáttól-gátig nyújtózkodott széles ta
vaszi jókedvében. Elborította a füze
seket, végigsöpört a Barci-rét lan
káin, majd ahogy jött, hirtelen visz- 
sza is húzódott megint.

Alig néhány nappal a rövid ára
dás után vegyes érzelmekkel indulok 
neki a régi nem látott, jól ismert ár
téri világnak. Keresem a termést 
zoológus szerepében a Saséri-rezer- 
vátum évszázados nyárfáinak fészek- 
erdejében és gazdaszemmel a kubik- 
vizek között. Vajon mát hozott az idei 
tavasz? Hogyan sikerült az ívás? 
Ilyen szeszélyes időjárás, meg a hir
telen vízváltozások mellett milyen’ 
szaporulatot remélhetünk?

Gumicsizma, sár, kisebb-nagyobb 
rónavizek meg mély kubikok. Ami
kor ivás ideje volt, még egyöntetű, 
sima víztükör volt a két töltés közt 
a Tisza. Szerte az ártérben kedve
zőbbnél kedvezőbb ívóhelyek voltak, 
csak a víz hirtelen visszahúzódása 
tette később nagyon veszélyessé a 
helyzetet. Varsarakó halászok ladi
káznak szerte a holtágakon. Távcsö
vezem őket, rég nem látott arcokat 
hoz közelebb a messzelátó üvegsze
me. A  Vásárhelyi Halászati Szövet
kezet járja ezt a folyószakaszt. Sok
sok halkereső, madáméző órát töl
töttem már velük az elmúlt évek 
során.

kanyarodunk a holtágon. Fadereka
kon, elakadt uszadékfán mindenfelé 
meglátni a víz útját, bizony a sas ári 
oldal nem sok jóval bíztat.

A  Barci-rét helyzete már vigasz
talóbb. A  vásárhelyi oldalon szépy ki
terjedt vizek csillognak mindenfelé. 
Bognár Jóskával, a szövetkezet egyik 
legszerencsésebb munkatársával já
rok itt és örömmel hallom, hogy az 
időn is kivette szerencséjét az ára
dásból. Nemrégiben egy 86 kg-os 
harcsát fogott varsával a rakparti- 
kövesút fölött. A  harcsafogás rész
leteiről azután az ívásra terelődik a 
szó. Négy nagy harcsát fogtak ezen 
a tavaszon. (86, 27, 23 és 16 kg.) Már 
mind a négy leívott a hálóbajutás 
előtt. Errefelé a pontyívás is szépen 
sikerült. A  vásárhelyi oldal mindig 
szerencsésebb volt áradás idején. Itt 
soha nem szalad le olyan hirtelen a 
víz, apadás után is jó nagy tavak 
maradnak, ahol meghúzódhat az iva
dék és van ideje a növekedésre, míg 
azután mentő lehalászásra kerül. 
Aránylag kevés ikra rekedt a szára
zon. Megvizsgálok néhány kubikot, 
szépen látni benne idei pontyokat. A  
halászok panaszkodnak a tógazda
ságból betelepített nemesponty iva
dékra. Őszi csukázáskor csupa tavi 
ivadékot találtak a csukagyomrok
ban, ezzel szemben vádpont}7" csak 
imitt-amott akadt. A  halastavak el
lustult, kitenyésztett ivadékhala ter
mészetes, hogy sokszorta inkább ki
szolgáltatottja a megölsz, vagy én öl
lek meg téged — törvényben élő vad

világnak, mint a szabadban fejlet
tebb ösztönökkel, keményebb szerve
zettel nevelkedett nyíltvízi halak.

Három napon át jártam a vásár
helyi Tisza-ártereket és napról napra 
nőtt előttem a helybeli halászati szö
vetkezetre váró feladat. A  váltakozó 
vízállás sok-sok aprólékos munkát, 
figyelmet, terepismeretet kíván, mert 
a folytonosan száradó vizekben van 
szerteszórva az egész idei halszapo
rulat. A sekély réti tavakban nyár
időben könnyen fellép az oxigén
hiány, az alacsony vízben sok kárt 
tehet az orvhalász meg a szőrmés, 
szárnyas és rovarragadozo. Nem egy
szerű dolog a szerte nyüzsgő zsenge- 
ivadék összeszedésie, tárolása és el
szállítása különösen akkor, amikor 
egymástól nagy távolságban nap-nap 
után egyszerre több helyen kell majd 
nagyon sürgős jelszóval, nehéz köz
lekedési lehetőségek között menteni. 
Ilyenkor elkelnek azután a jó ötle
tek, Ilyenkor van leginkább szükség 
a lelkiismeretes, öntudatos munkára, 
amikor a jövőért dolgozunk és csak 
hosszú idő múlva mutatkozik meg a 
Íjászon a fáradságunk után.

Az áradás utáni ivadékmentés 
most a Dunán, a Tiszán, a Körösö
kön, a Maroson és a többi folyókon 
egyaránt fő feladat a szövetkezetek 
előtt. Egy évnek úgyszólván egész 
haltermése van letéve a kezükbe. 
Nem lehet eleget hangsúlyozni: men
teni a termést, hogy évek múlva le 
gyen hiajd mit betakarítani. Azzal a 
jóleső érzéssel mondtam búcsút a 
Barci réten csillogó koranyári víz
világnak, hogy ezen a részen jó ke
zekben van letéve a szabadvízi halá
szat ügye, az ivadékmentés dolgában 
nem kell a vásárhelyi halászokat 
félteni.

(Sterbetz István)

Benkő Jóska bácsi kanyarodik fe
lém a ladikkal. Megroppantjuk egy
más markát, azután beszállok hozzá 
és együttesen indulunk varsát nézni 
a saséri morótván. Jóska bácsi ép
pen hatvanadik nyarát tölti ezi-dén 
a Tiszán. Hetvenhárom éves, ke
ménynyakú, cserzett bőrű, igazi v í
zen járó „célszerű szegényembör“ , 
mintha csak valamelyik örökszép 
Tömörkény-írásból mintázta volna 
arcélét a természet. Hetvenhárom 
év nagy idő. Nem lehet felette csak 
úgy egyszerűen elsiklani. Beszélge
tünk róla, élete folyásáról, vizek já
rásáról, ritka szóval, hosszú szünete
ket tartva, ahogy az már a pusztai 
embereknél szokás. Hetvenhárom év 
és ezalatt egy negyed aspirim volt az 
összes orvossága, takarója meg ladik 
fenekében, subában háltában a csil
lagos ég. Télen-nyáron egészen az 
utolsó évekig.

Jóska bácsi szomorú híreket mond 
az idei ívásról. Az ő szakaszán futott 
le leghamarabb a víz és sok ikra, 
meg zsenge ivadék a szárazon re
kedt. Korai volt a vízváltozás, az ap
rócska ponty lárvákat semmi módon 
nem lehetett lehalászni és kimenteni. 
Rakosgatjuk a varsákat és nagyot

Édesvíztudományi konferencia a Szovjetunióban. A  Borok-i kutatóintézet halász
zsákmányának egy része: nagy fogasok és kilón felüli súlyú dévérkeszeg (Woynáro-

vich felv.)
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Ml VAR A  H A LA K R A  A Z  ATO M KO RSZAKBAN !
Szinte észrevétlenül léptünk át az 

atomkorszak küszöbét, napról napra 
olvashatunk részleteket új tervekről, 
melyek célja: gigászi teljesítményű 
atomerőművekkel kielégíteni az ipar 
egyre fokozódó energiaéhségét. Föl
dünk szénkincse egyre csökken és ha 
nem is holnap vagy holnapután, de 
néhány emberöltő múltán elérkezünk 
ahhoz az állomáshoz, melyet Madách 
Imre álmodott meg a Tragédia falansz
terjelenetében, melyben mint múzeumi 
ritkaság csillan meg a Tudós kezé
ben a fekete gyémánt és elhangzanak 
a szavak: „ . . .  egész hegyek valónak 
ily anyagból, az emberek már készen 
szedheték mit most a légből szűr a 
tudomány nagy fáradsággal". Az új 
energiahordozót, az urániumot — igaz
— nem a légből szűrik, hanem ellen
kezőleg a föld méhéből bányásszák 
napvilágra a sugárzó alapanyagot és 
vele a veszedelmet, mely ennek az 
anyagnak és termékeinek rádióaktivi
tásában rejtőzik. A sugárzásban, mely 
ártalmas az egészségre, mely károsít 
állati és növényi életet egyaránt, ha
— szabadjára engedik.

Az atomerőművek hőenergiát ter
melő úgynevezett reaktorai erős hű
tést igényelnek, az erre a célra hasz
nált víz feladatát elvégezve maga is 
rádióaktivvá válik. És visszajuttatva a 
folyókba és tavakba komoly vesze
delmet jelent a vizek élővilágának, a 
halaknak és azok táplálékának. És 
végeredményben az élelmi lánc leg
felső csúcsán kevélykedő embernek, 
aki a halat pecsenyévé avatja. Ma 
még nem égető ez d probléma, hi
szen még csak rajzpapíron élnek a 
roppant energiagyárak, de hiba volna 
nem foglalkozni a kérdéssel é$ nem 
keresni a megoldását: hogyan véd
jük meg az emberi táplálkozáshoz 
szükséges állati fehérje egyre fon
tosabb forrását, a halat a sugárzás 
veszélyétől?

A vizsgálatok teljes erővel folynak, 
az addigi felismerések reményt nyúj
tanak arra, hogy a nehézséggel egye
lőre sikerül megbirkózni. Megállapí
tást nyert, hogy az atomerőművekből 
származó és a befogadóba visszajut
tatott, rádióaktivvá vált hűtővíz a vi
zek élővilágának különösen alacsony- 
rendű, főleg egysejtű szervezeteire 
hat, a különféle sugárzó izotópok túl
nyomórészt a planktonlények szerve
zetében halmozódnak fel. Rendszeres 
vizsgálatokkal állapították meg, hogy 
az egyes sugárzó anyagok milyen 
mértékben halmozódnak fel a halak

táplálékául szolgáló szabad szemmel 
alig vagy éppen csak látható élőlé
nyekben, melyek közül egyes fajok 
mohóbban, mások pedig mértéklete
sebben akkumulálják testükben vagy 
egyetlen sejtjükben a káros anyago
kat. Ez az igen értékes felismerés már 
egymagában is döntő, hiszen mond
hatni biológiai szelekciót ígér: az 
erősebben megtámadott planktonszer
vezetek tömege a rádióaktivitást 
gyengébben felvevő és tároló élőlé
nyek javára csökkenni fog és ezzel bi
zonyos idő múltán kipusztul a halakra 
veszélyes sugárzáshordozók egyrésze.

A másik igen fontos kérdés: a su
gárzó anyaggal fertőzött táplálék
szervezetek vajon milyen hatásúak az 
őket elfogyasztó halakra? Itt is sze
rencsésen alakul a helyzet. A sugárzó 
anyag túlnyomó része az alacso- 
nyabbrendű vízi haltáplálék-szerveze- 
teknek chitinben és foszforban gaz
dag testrészeiben halmozódik fel, te
hát olyan szöveteiben, melyek túl
nyomórészt emésztetlen állapotban 
hagyják el a hal bélcsatornáját, a su
gárzó anyagnak így csak kis része 
halmozódhatik fel a hal szervezeté
ben. És mint további szerencse: a ha
lak testszövetei közül a sugárzó anya
gok főleg a foszforban dús szervek
ben halmozódnak fel, a májban, a pik
kelyekben és a szálkákban, tehát a 
halnak olyan részeiben, melyek nem 
kerülnek az ember tányérjára. Mint 
végső következtetést levonhatjuk te
hát a tényt: az atomerőműveknek a 
befogadókba visszajuttatott hűtővize 
nem jelent olyan veszedelmet, mely 
a halászatot és a halfogyasztást ve
szélyeztetné! Természetesen a mai és 
holnapi helyzetről van csupán szó,

Tápláló barátzsilip kísérleti levegőz
tető kifolyóval a szegedi tógazda

ságban
(Elekes felv.l

azt, hogy a holnapután mit hoz, még 
nem tudhatjuk, hiszen az atomerőmű
vek számának és kapacitásának ará
nyában fokozódik majd a vizek szeny- 
nyezettsége és könnyen elérkezhe
tünk olyan ponthoz, amikor a ma még 
nem túlzott veszély igen súlyossá, ta
lán alig elháríthatóvá válik.

A rádióaktív hűtővíznél sokkal na
gyobb veszélyt jelent az atomerőmű
vek erősen sugárzó salakja. Ez a sa
lak ma még kismennyiségű, nem is 
okoz túlzott problémát annak „elteme
tése". A tengerentúlon hatalmas be- 
tontartányokba gyűjtik a veszélyes 
anyagot és messzi a partoktól s ü l 
lyesztik a tenger mélyébe, ahol akkor 
is csupán az örök sötétségre kárhoz
tatott mélytengeri halakat és egyéb 
szervezeteket veszélyeztetheti, ha a 
tartány valamilyen okból megreped. A 
mélytengeri élőlények csak a legrit
kább esetben kerülhetnek a felszíne
sebb vízrétegekbe, ahol az emberi 
fogyasztást szolgáló halat fertőzhet
nék. A mélytengerek fenékzónájában 
fagypont körüli hőmérséklet uralkodik, 
ami egymagában is hatalmas szige
telő, hiszen a nehezebb fajsúlyú hi
deg víz sohasem cserél helyet a ma
gasabb szint melegebb, könnyebb vi
zével. Persze, szerepet játszhatnak a 
különféle áramlatok is, melyek bizo
nyos mértékű vízcserének mégis le
hetnek az okozói, eddig azonban nem 
tapasztaltak ebből eredő veszélyt. 
Baj csak akkor származhatnék, ha a 
tartányokat a partokhoz közel, a se
kélyebb vizekbe temetnék, ezt azon
ban igen szigorú rendelkezések tilt
ják, melyek betartását az érdekelt 
hatóságok külön szervekkel ellenőrzik. 
De itt is csak a mai helyzetről beszél
hetünk, minél több és minél nagyobb 
kapacitásúak lesznek az atomerőmű
vek, annál több lesz a rádióaktív sa
lak és annál több jut a tengerekbe. 
Hogy ennek következtében milyen 
helyzet alakul, azt — a jövő dönti 
e l . . .

A tudomány őrt áll! De őrt álla
nak azok is, akik nem mindig és fő
leg nem mindenben bíznak a tudo
mányban. így például azok az óceán
túli háziasszonyok, akik a piacra me
net bevásárló kosarukba Geiger- 
MUller sugárzásmérőt rejtenek és 
mielőtt megvennék az ebédrevaló 
tengeri halat, fülükre illesztve annak 
hallgatókagylóját, kémlelik a ketyegő 
hangot. A műszerük ma még nem ke
tyeg. De mi lesz — holnap?

Péfch Gyula
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Nemréqen megállapította valaki, 
hoqy „ . . .  halad már a qépesítés a 
halqazdasáqi üzemekben is ..

Ezt a kijelentést tényként kell elfo
gadnunk, de az összehasonlítás alap
jául a régebbi halqazdasáqi gépesí
tést véve, az eredmény csak azért 
látszik naqynak, mert nem is olyan 
réqen gépesítésről halqazdasáqi vo
natkozásban méq beszélni sem iqen 
lehetett.

Minden gépesítésnek és íqy a hal- 
qazdasáqinak a célja az, hoqy hoqy 
a nehéz, sok kézierőt iqénylő munka- 
folyamatokat qyorsabban, könnyebben 
és jobb eredménnyel véqezhessük és 
megszüntethessük ennek révén a hal- 
qazdasági munkaerőszükséqlet hul
lámzó voltát. Közismert, hoqy a hal
qazdasáqi munkák csúcspontja sok
szor eqybeesett a mezőqazdasáqi 
munkák torlódásával és az ott —  fő
leg aratáskor —  elérhető naqyobb 
bér mindiq vonzó hatású volt a hal
qazdasáqi dolqozók nem állandó ré
szére.

Nem lehetséges minden munkafolya
mat gépesítése, mert a munkák zöme 
nem eqy helyben kerül elvéqzésre, 
nem olyan naqy tömeqű esetenkint, 
hoqy okszerűen qépesíthető volna.

Éppen ezért indult meq először a 
qépesítés a leqtöbb kézierőt iqénylő 
munkáknál: a nád- és qyékényirtásnál 
és a tráqyakiszórásnál. Eqyelőre e két 
halqazdasáqi rendeltetésű qépen kívül 
olyan gép, mely túlnyomórészben 
vaqy teljesen csak halqazdasáqi cé
lokat eléqítene ki, nincs. A különböző 
szivattyúk iqen eredményesen hasz
nálhatók uqyan halqazdasáqi vonatko
zásban is, de nem kizárólagosan itt.

IV

Az etetés gépesítéséhez felhasz
nálhatók eredményesen a farmotorok, 
melyek azt rendkívül meqqyorsítják és 
munkaerőt szabadítanak fel olyan 
munkafolyamatok részére, hol méq 
ilyen gépesítés sincs.

Két irányban kellene a gépesítés
nek halqazdasáqi vonalon fejlődnie:

1. a lehalászási és szá llítási mun
káknál leqalább is a hálóból a válo- 
qatás helyére qéppel (szalaqqal, ser- 
leqes elevátorral stb.) volna a naqy- 
tömeq hal szállítandó,

2. a rendkívül sok munkaerőt lekötő 
takarmányszállítás és eqyéb anyaqok 
szállítása qépesítendő méq elsősor
ban, mert itt volna lehetséqes a kézi 
munkaerő iqénybevételének csökken
tése.

Természetesen fennáll minden alkal
mazási területen az a szabály, hoqy 
a gépesítésnek kifizetődőnek kell 
lennie, a gép nem való kis helyre, 
annak működési területet kell b iztosí
tanunk.

A gépesítésnek tehát meq nem ol
dott problémáival kell foglalkoznunk: 
A lehalászási munkáknál kísérletezni 
kellene a halelevátorok alkalmazásá
val. Tudjuk, hoqy sokkal könnyebb 
eqy kész gépet módosítani, mint gya
korlati halqazdának ilyent tervezni.

Ha tehát a többi demokratikus ba
ráti országokban ilyenek alkalmazás
ban vannak, a leqmeqfelelőbbet k í
sérletezésre importálni kell. Rajzok 
vaqy fényképek alapján itthon eqyet- 
len halqazdasáq sem tud napi mun
kája és csökkentett karbantartói lét
szám mellett ilyen qépet előállítani. 
Növekvő halterméseink, dolqozóink 
eqyre bővülő elhelyezkedési lehető

sége a naqyobb tavaknál eqy ilyen 
gép kikísérletezését mellőzhetetlenné 
teszik.

Ügy kellene e téren intézkedni, 
hoqy a már nem olyan távoli őszi le
halászásnál a kísérletezés folyhatnék 
is.

Átfogó terv alapján —  erre eleqen- 
dő hazai tapasztalat van is —  kellene 
a vasúti kirakodások (termény és 
eqyéb anyag), magtárba való felhor
dás majd felszedés és a kiszá llítás 
munkafolyamatát qépesíteni.

A most naqy arányokban érkező 
halta kormány-szállítmányok felszedése 
zsákba, ennek kocsira rakása, a maq- 
tárnál az újabb zsákolás az emele
tekre, majd az újabb felszedés, mérés 
és szállító eszközre való rakás azok 
a munkafolyamatok, melyek sok fiz i
kai munkát iqényelnek és háttérbe 
szorítják az etetés, trágyázás és fő
leg az ellenőrzés annyira fontos 
munkáit. Nagy magtárakban a helyi 
elképzeléseket szakértőnek kellene 
felülvizsgálnia és tervet kidolqoznia a 
qépesítés összes lehetőségére. Nem
csak azt kell mérlegelés tárqyává 
tenni ebben az esetben, hoqy meny
nyivel kevesebb a kézierőszükséqlet, 
hanem azt is, hoqy az üzem mennyi
vel biztosabb, mennyivel kieqyenlítet- 
tebb a munkaerőszükséqlet.

Megfelelő serleges berendezéssel, 
pi. mellőzhető a vagonban rinfusa ér
kezett termény felzsákolgsa, azt eqy 
kis elevátor a ponyvával bélelt ko
csira juttathatja és a kocsi az elevá
tor alá ereszti. Alighanem bőven ele
gendő volna a kirakodás és felhor
dásokhoz az eddigi dolqozói létszám 
20%-a.

A gépek beszerzése, ezeknek a 
megfelelő helyen való felállítása és 
üzemeltetése azonban csak akkor lesz 
eredményes, ha meqfelelő kezelők is  
lesznek e gépekhez.

Nem lehetséqes már az, hogy min
den kisebb qép mellé eqy-eqy v izs
gázott és tapasztalt gépészt állítsunk. 
Az ilyenek már csak a sok qép el
lenőrzését és karbantartását hivatot
tak elvégezni.

A különböző qépek kezelése ma 
már a halászok vagy halászmesterek 
dolga.

Nem vitás az, hogy manapsáq — 
főleg a fiatalok —  nagyon is érdek
lődnek a gépek iránt, jóval több fo
galmuk van tanulás nélkül is ezekről, 
mint régebben. Tény azonban az, 
hoqy a gépek üzemeltetéséhez ala
posan érteni kell, mert csak íqy ke
rülhető el a qépek leállása, elrom
lása.

Csak egy meqoldást lehet erre 
ajánlani:

Rendezzen minden halqazdasáq a 
téli hónapokban minden állandó dol
gozója részére kötelező motorkezelői 
tanfolyamot. Szívesen foqnak ezen 
részt venni, mert az itt tanultak alap
ján könnyen kaphatják meq a motor
vezetői igazolványt is. Díjakat kell ki
tűzni a jó eredményt felmutatóknak.

Németh Sándor 
főaqronomus



A természetben járva, vizek part
ján, nádasok tisztásain vagy a vízi 
növényzet határolta nyílt vizeken 
helyenkint elég gyakran találkozunk 
faunánk legújabb rágcsálójával, a 
Csehországból „beszivárgott“ pézs- 
mapocokkal. A  „szakmabeliek“, — 
halászok, vadászok, horgászok — leg
többje csak annyit tud róla, hogy 
értékes gereznáját jól megfizetik, 
ezért csapdával, fegyverrel egyaránt 
ügyeskednek, hogy minél több pézs
mabőrt húzzanak deszkára.

—  C LpIzm U lfLÖ -C O -k

Ausztriát, majd 1915-ben a Duna 
északi partjáról átkelve,, megjelent 
hazánkban és a volt Moson megyei 
Németj árfalun terítékre került az 
első „hazai“ példány.

A  beszivárgás eleinte' elég lassú 
volt, majd fokozatosan erősödött. 
1930. tavaszán Veszprémiben, 1934- 
iben a Zala töltéseiben és a Kis-Ba
latonban, 1935-ben Ralatonlelién, 
1936-ban pedig Nagykanizsa környé
kén ejtettek el egyes példányokat.

elő. Amerikában sok ilyen baleset 
fordult elő, melyeknek számos em
berélet is áldozatul esett.

A  pézsmapocok lakásának a víz 
színe alatt rendesen két bejárója 
van; ezek a partba rézsút felfelé ve
zetnek és 60—100 cm-re a vízállás 
szintje fölött tágas 'kamrává bővül
nek. A  kamra bejárója olykor a 
partból indul ki, de ilyen esetekben 
bokor, fa/ vagy más védelmet adó 
sűrű rejti azt el. Tengerentúli hazájá
ban a pézsmapocok olykor a fentiek
től eltérően, hídépítmény-szerű ku
pacot hordott össze magának felap
rított vízinövényzetből a víz tisztá
sain, melynek a víz alatt több be
járata is volt. Cseh megtelepülésé
inek első két esztendejében még épí
tett ilyen kupacszerű lakást, de ké
sőbb felhagyott vele; hazánkban ezt

A  terjeszkedés gyorsaságára vall,

A  pézsmapocok a patkánynak, po
coknak, egérnek rokona; patkány
formájú, ugyanis ennek a családnak 
„poookfélék“ aicsaiádjába tartozik. 
Orra hegyétől, farka végéig 50—54 
centiméter hosszú és ebből a farka 
24—26 cm-t tesz ki. Szőre a hátán 
sötét gesztenyebama, hasán ham
vasszürke. Feje a pocokéhoz ha
sonló, füle alig látszik ki a vastag 
bundából; torka világos, pofája bar- 
mafoltos, lába barna, körme szaru- 
szürke. Hátsó lábainak ujjai között 
úszóhártya van. Farka oldalt lapí
tott, fekete színű és csak kevés rit
kán álló szőrszál van rajta. A  fent 
vázolt szín azonban nem egységes, 
mert akadnak sötétebb — ezeknek 
gereznája értékesebb — és világosabb 
színváltozatok, ritkán fekete, fehér, 
sőt csíkos példányok is.

Értékes bundájának, a bőrhöz 
legközelebb eső része gyapjas, tö
mött és az ebből kiálló fényes-sötét 
szőrszálak adják a bunda szép szí
nét. Legértékesebb a bunda háti 
része. A  pézsmaszagú anyagot ki
termelő mirigy az állat hasán, a há- 
tulsó lába között, az ivarszerv nyí
lása előtt van, és a pézsmaszagot 
leginkább párosodásikor, izgalmi ál
lapotban, vagy ha veszélyben van, 
terjeszti.

A  telepítés helyéhez közel van a 
Moldvának egy kisebb mellékvize és 
így a pézsmapocök a Moldva mellék
folyóinak mentén kezdett terjesz
kedni Csehországban. Dl eine, mint 
érdekességet kezelték és vadászatá
hoz, ctsapdázásához — különös tekin
tettel értékes prémjére — nagy re
ményeket fűztek. 1913-ban azonban 
felzúdultak a cseh halászok, mert az 
új jövevény kárt tett halastavaik
ban. Megdézsmálta az ikrát, apró- 
pontyot, a ponty táplálékául szol
gáló vízi rovarokat — mindezt már 
Amerikában is tapasztalták! — sőt 
állítólag egy teleltetőben az egyéves 
pontyban is jelentős kárt okozott. 
(Ezt nálunk tudtommal nem tapasz
talták!) Kitört tehát a „háború“ a 
vadászok és a halászok, az „on- 
datra“-barátok és „ondatra“ ellensé
gek között, („Ondatra“ a pézsma- 
pocok cseh földön meghonosodott 
eredetű amerikai elnevezése), mi
közben a pézsmapocok a vizek men
tén vígan terjeszkedett. Elérte

hogy 1935. tavaszán mar a Duna— 
Tisza közén is megjelent a pézsma- 
pocok. Azóta hazánkban már csak
nem mindenfelé elterjedt.

Életmód j áról, szaporodásibiológiáj á- 
ról, gazdasági jelentőségéről az ame
rikai, cseh, valamint a hazai meg
figyelések alapján elég világos ké
pet kaptunk. A  pézsmapocok vízi ál
lat — erre utal úszóhártyája is — 
és leginkább éjjel vagy a hajnali, 
esti szürkületben mutatkozik, de 
csendes, háborítatlan helyeken oly
kor nappal ás látható. Legszíveseb
ben nagyobb álló-, vagy lassú fo
lyású vizek mentén tartózkodik.

Tápláléka vegyesen .állati és nö
vényi (hazai megfigyelések szerint 
főiképpen növényi). A  vízdnövényzet 
zsenge zöld részeit, illetve vasta
gabb, hosszabb gyökereit, különböző 
vízirovarokat, kagylókat, csigákat, 
rákokat, apró halat, ikrát, víziszár
nyasak fiókáit, a partmenti konyha
kertek növényeit, gyümölcsfák hul
lott termését, partmenti fák gyöke
rét, kérgét, rizsföldek vetését mu
tatták ki étrendjében a kül- és bel
földi vizsgálatok, de — főiként a ha
zai megfigyelések szerint — nem a 
táplálkozásával Van nagyobb baj.

A  sokszor igen számottevő kárt az
zal okozza, hogy járatait, lakását a 
partok, töltések, gátak duzzasztók 
oldalába készíti, mivel azok szilárd
ságát jelentősen gyengíti, sőt össze
omlásukat, beszakadásukat idézheti

az „építkezési módját“ nem észlel
ték.

Gazdasági jelentőségét vizsgálva, 
a fentiék —. főként iakáskészítése — 
miatt a pézsmapoook határozottan 
káros, aminek jelentőségét még fo
kozza nagy szaporasága is. Már
ciusban — szép idő esetén korábban 
is — párzik és 21 napi időközökben 
háromszor — esetleg többször is — 
fiadzik, lakásának tág kamrájában. 
Fiainak száma 3—12 között válta
kozik. Egy ifészekalj átlagosan 6—8 
pocokfit számlál. Esetleges hirtelen 
vízállásváltozás vagy egyéb akadály 
esetén parti dudvacsomón vagy ro 
zs er a kásán készít fészket és itt szüli 
meg, világrajöttükkor még vak, fiait. 
A  poookfiak farka nincs oldalt la
pítva, mint a szülőké, hanem csak a 
„vízi“ életmód folyamán laposodik 
el fokozatosan.

A  pézsmapockok számát apasztják 
a zord telek — vizek lefagyása! —, 
de még inkább a szárazság — a v i
zek kiszáradása —, amikor életlehe
tőségük a minimálisra redukálódik. 
A  szárnyas és szőrmés ragadozók — 
utóbbiak közül főként a görények — 
ugyancsak erősen ritkítják a pézs
maállományt., mégis helyenként még 
mindig túl sok van belőlük. Hasz
náljunk ki tehát eredményes vadá
szatukra és csapd ázásukra minden 
lehetőséget, amivel nemcsak kár
okozásukat gátolhatjuk meg, de egy
ben értékes gereznájukért jelentős 
összeget is kapuink.

Dr. Bertóti István
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J\!yári halászai

24-26 fok meleg . . .  Zsúfoltak
az ország strandfürdői. Megteltek 
üdülőink pihenő dolgozókkal, a 
Balatonon kül- és belföldi nya
ralók hűsölnek a lágy hullámok
ban. Halászmestereink, tógaz
dáink feladata, hogy a nagy rész
ben halat kedvelő dolgozóink az 
üdülőkben, vendéglőkben, halász- 
csárdákban a halvacsorák rende
lésekor ne a következő válaszokat 
kapják: „nincs kérem”, „kifogyott 
kérem”, „e havi keretünket már 
megették a kedves vendégek” ! A  
Halértékesítő Vállalat a nyári 
halhiányt nagy részben (talán jog
gal is) miránk, tógazdákra hárít
ja, kik nem szeretünk nyáron ha
lászni és szállítani (és joggal!).

Azt mondjuk, őszi lehalászat- 
kor egy-egy tavunk lehalászata 
akkor jár sikerrel, ha a lehalásza- 
tot előre gondosan megterveztük, 
ahhoz munkaerőben, anyagban, 
eszközben 100 százalékban felké
szültünk. Nyári halászatra ez a 
felkészültség legalább 11.0 száza
lékos legyen! Az évi tervkészíté
sünk idején már válasszuk ki a 
nyári halászatra tervezett tavun
kat vagy tavainkat. Az ötletszerű 
nyári halászat a legtöbb esetben 
nem jár a kívánt eredménnyel. 
Lehetőség szerint a nyári halá
szatra beállított tavaink 50 kh-nál 
nagyobbak ne legyenek. Ennél 
nagyobb tóra csak abban az eset
ben essék a választásunk, ha a le
halászat után a félévi szárazon ál
lás, (ami sok tavunknál igen kí
vánatos volna, mind a pihentetés, 
mind a kora ősszel elvégezhető 
javítási munkák miatt) esetleg

egy mellette lévő tóból azonnali 
feltöltés után a következő évre ki
helyezhető. Nem utolsó sorban 
nagyobb tavaink közül azokat vá
lasszuk ki, hol külső hal-ágy van, 
mely mögött a visszaduzzasztható 
víz minden körülmények között 
rendelkezésünkre áll és így a 
szöktetéses lehalászás legegysze
rűbb formáját alkalmazhatjuk. 
Megjegyezni kívánjuk, hogy 100 
kh feletti halastavak nyári le
halászásra, csak a továbbiakban 
elmondottak szerint ideális viszo
nyok között, vagy esetleg kény
szermegoldásként (vízhiány, árvíz 
stb.) gondolunk.

A  vásárhelyi oldalon szép kiterjedt 
vizek csillognak mindenfelé (Sterbetz 

felv.)

A  tó kiválasztásakor feltétlenül 
azt a tavat vegyük számításba, 
ahol a lehalászás helyeinél, —  le
gyen az a lecsapoló zsilip előtti 
halágy, vagy valamely tápláló zsi
lip előtti, körüli halászóhely, —  
gravitációs úton, vagy szivattyú
val feltétlenül friss vizet tudunk 
visszaduzzasztani, beemelni.

A  nyári halászat megkezdése 
előtt, —  helyi viszonyoktól füg
gően, völgyzáras, körtöltéses stb. 
tó, —  50— 60%-ig engedjük le a 
tó vizét. A  halászatot megelőzően 
10— 15 nappal, a telelőket legjob
ban megközelítő, útviszonyoknak 
megfelelő és nem utolsó sorban a 
nagyvízi halászat kívánalmait ki
elégítő helyeken (gyökértől, nád- 
torzstól mentes, enyhe hajlatú 
nem túliszapos fenékrészek) kezd
jük meg az odaszoktató etetést. 
Az első nappk nagyvízen való ha
lászata az 50— 60°/o-ig leengedett 
tó vizében e helyeken történjék, 
egy-két napos koplaltatás után, 
amikor a halászat megkezdése 
előtt 45— 60 perccel igen kevés ta
karmányt a tanyahelyeken vetés- 
szerűen szétszórunk. Vigyáznunk 
kell arra, hogy halaink az esetleg 
nagyobb mennyiségben beszórt 
takarmányból „be ne zabáljanak”, 
mert a tóban lecsökkentett és 
erősen felmelegedett víz után a 
telelők hidegebb vizében halaink 
emésztése megszűnik és nagy ré
szük így elpusztulhat.

Igen sok olvasónk előtt felme
rülhet az a kérdés, miért a tele
lőbe, vagy más alkalmas tároló
helyre, miért nem a tóból köz
vetlen vagonba szállítjuk a halat.

Több oka közül csak a lénye
gesebbekről sorolunk fel néhá
nyat: Bármennyire jól előkészített 
nyári halászatot meghiúsíthat egy 
hirtelen támadt vihar. Ugyanezt 
okozhatja egy enyhe oxigénhiány, 
amit ugyan jó felkészültségünk 
elháríthat, de aznap halászni már 
nem tudunk. Ilyenkor az üres 
vagon áll és vár az állomáson, de 
várnak a halra éhes emberek is. 
A telelőbe betárolt halat kifür
detve, frissebb, jobb állapotban 
szállíthatjuk a vagonba. A  rako
dó-gazdaságnak és az értékesítő 
vállalatnak egyformán érdeke, 
hogy a ponty rendeltetési helyére

m



* tógazdaság bán

élő állapotban érkezzék és ennek 
a telelőben való kiürítés és kifür
detés egyik elsőrendű biztosítéka. 
A  telelőből való nyári pontyszállí
tás nem utolsó érveként a tógaz
da és munkatársainak a másnapi 
rakodás előtt nyugodtan eltöltött 
éjszakája jöhet számításba. Van
nak tavaink, hol a lehalászóhe
lyek közvetlen közelében lezsili- 
pelhető szélesebb csatorna húzó
dik, melyen állandó vízátfolyás 
biztosítható. Ezesetben természe
tesen ide helyezzük nyári halásza
ton kifürdetésre pontyainkat, 
megtakarítva a telelőbe szállítás 
költségeit, innen végezzük a va
gonrakást.

Nagyvízi halászaton, amennyi
ben a tanyát nem a part közelé
ben húzzuk, egy csónakban he
lyezzük el SP szivattyúnkat. A  
háló kihúzásától annak kiürülé
séig az iszap felkavarása nélkül 
óvatosan locsoljuk a halat. Na
gyobb fogás esetén a tanyát csak 
annyira húzzuk össze, hogy száko- 
saink egyhelyben állva meg tudja
nak egy-egy csónakot rakni. A  
mélyebb öblű hálónk és a hosz- 
szabb kitűzőfákra felaggatott felin 
biztosítja, hogy halaink ne ugrál
janak ki nagy számban a tanyá
ból. A  csónakban partig kiszállí
tott halat vedrekkel locsoltassuk. 
A  halat a parton várja, kisvasút 
esetén a friss vízzel feltöltött ká
das transzport, ha kisvasút nincs, 
a gépkocsi. Itt jegyezzük meg, 
hogy különösen nyári szállításnál 
igen bevált kisvasút esetében a 
150 cm magas fa oldalakkal ellá
tott kisvasúti kocsi, melyett 
ponyvával bélelünk ki. Akár kis- 
vasúttal, akár ponyvával bélelt, 
— oxigénpalackkal és porlasztó
val, vagy SP szivattyúval ellá
tott, —  autóval szállítjuk a halat, 
a tóban gyors ütemben annyi csó
nakot rakjunk meg, hogy egy jár
mű a kiszállított mennyiséget 
azonnal vihesse.

Az etetéses nagyvízi halászatot 
rendszerint 3— 4 napig végezhet
jük csak eredményesen. Később 
annyira „elvadul” a halunk, hogy 
a kifogott kevés súly nem áll 
arányban a nagy felkészültséggel 
és a halászat e módját abba kell 
hagynunk.

A  vízeresztést tavunkról a csa
logató etetéses halászat közben is 
folytassuk. A  nyári halászat az 
erősen lecsökkentett vízben 
igényli a legnagyobb körültekin
tést és figyelmet. A. tóban még 
bennmaradt hal mielőbbi lehalá
szása a cél és ennek az erélyes víz- 
eresztés, gyors halászat, rakodás 
és szállítás a feltétele. Vízeresztés 
közben a lehalászóhelyeknél ese
tenként visszaduzzasztott víz elő
segíti a gyors lehalászatot és biz
tosíték az elhullás elkerülésére. A  
visszaduzzasztást még sötétben

Halrács betonküszöbbel a bikali ha
lastó árapasztóján (Elekes felv.)

kezdjük meg és a hajnali órák 
után a halászat ideje alatt is 
csökkentett vízmennyiséggel foly
tassuk. A  visszaduzzasztott víz be
eresztő helyén a műtárgyat, akár 
állandó zsilip, vagy csak a nyári 
halászat idejére ideiglenes átvá
gás, —  a víz felszíne felett is ma
gasan rácsozzuk fel, ellenkező 
esetben a befolyó vízzel szemben 
igen sok halunk kiugrálhat.

A  halászatot és szállítást a haj
nali oxigénminium elmúltával 
kezdjük meg, a déli igen meleg órá
kat kihagyva este a sötétedés be
álltáig folytassuk. Szállítóeszkö
zeinket minden egyes fordulónál 
friss vízzel töltsük fel, de semmi
esetre nem ott, ahol a tó vizét le
csapoljuk. A  feltöltést úgy szer
vezzük meg, hogy a rakodás ne 
hosszú várakozási idő után az 
erősen átmelegedett vízbe történ
jék. A  szállító járművekre felra
kott hal mennyisége a levegő és 
ennek függvényeként a víz hő
mérsékletétől függ. Tehergépko
csira 3— 4 km-es szállítási távol
ságnál, igen meleg időben 1 kg 
körüli pontyból 1 hl vízben 25—  
30 kg-ot szállítsunk. A  víz jéggel 
való hűtése feltétlenül ajánlatos.

Már most foglalkozzunk a jövő 
évi nyári halászatok gondolatával, 
válasszuk ki tavainkat és az őszi 
lehalászatok után a megfelelő te- 
nyészanyag kihelyezésével bizto
sítsuk, hogy a következő nyáron 
is sok és jó minőségű ponty ke
rüljön fogyasztóink asztalára.

Anta lfi

_
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M e f  á l v u —

—  a fenékólmos pontyhorgászatot i s ! . . .

Hoi vannak azok az idők, amikor 
pantyhorgászaink körében még a 
diiónyi ólom járta akkora úszóval 
kombinálva, melyet a geofizikai év 
tiszteletére akár mesterséges holdnak 
is fe l lehetne lőni az ionoszféra fölé? 
Az úszós pontyhorgászok egyre fino
mabb, könnyebb és karcsúbb úszókat 
használnak, egyre kisebb ólmokat

kábban éhes vízilakó, csak elvétve 
habzsol, többnyire csak kóstolgatja a 
csalit, csak játszik vele. A  finom 
szerszám jól jelzi ezt a kóstolgatást, 
ennek következtében látszólag több 
a kapásunk és telibb a tartószákunk. 
A  nehéz szerelésinél a ponty ellen
állást érez, amikor odébb akar állani 
csücsöri szájában a falattal és —

A fenékólom csak akkor nem fékezi a zsinórt és teszi ezzel lehetővé a gyenge kanás 
észlelését, ha furata pontosan egy vonalban (1) fekszik a zsinórral. Ha oldalvást (2), 
keresztben (3) vagy csak kissé is ferdén (4) fekszik a fenéken, úgy csak az erősebb 
ponty húzás okát észlelhetjük. Bármilyen helyzetben (5, 6, 7, 8) is fekszik a forgó
kapoccsal megreformált fenékólom: a zsinór fékezés nélkül fut a forgókanocs fülében 

és a csali leggyengébb érintését is azonnal észrevesszük.

szeréinek és — egyre több pontyot 
fognak, ha a tetthelyen nem csap
pant meg túlságosan a sárgahasúak 
száma. Ma már szinte szabálynak is
merik el: minél finomabb szerszá
mot, könnyű botot, vékony zsineget, 
kis ólmot, apró úszót! Mert az ilyen 
szereléssel „több a kapás!“ Nos, en
nek az elméletnek ellent kell mon
dani, mert az ilyen szereléssel sin
csen több kapás, a ponty ugyanis 
nem vizsgálja, hogy a csali és a hor
gász között miféle kapcsolat létezik, 
a ponty ettől függetlenül foglalkozik 
az illatos főttkukonicával vagy málé- 
gombócocskával. Ez látszólag ellent
mondás, de igaz. A  finom szerszám
mal nem azért fogunk többet, mert 
az ilyen szerelésre jobban kap a 
ponty, hanem egyszerűen azért, mert 
a finom szerszámmal a csali legki
sebb érintését is megérezzük és arra 
azonnali bevágással reagálhatunk. A  
nehéz szerelés csak abban az egyre 
ritkább esetben jelez kapást, amikor 
a hal nagyot húz a csalin, vagy ép
pen már tovaállóban van szájában a 
horoggal.

A  ponty gyakrabban kíváncsi, rit

sebtében kiköpi azt. Ahogyan mi is 
kiköpnők a hagymásrostélyost, ha azt 
valami titokzatos erő húzná ki nye
lés előtt a szánkból. Ha a szerelé
sünk finom, a kapást már akkor 
észleljük, amikor a kóstolgató ponty 
ellenállást még nem érez, a lényeg 
tehát a kapás, illetve már a kóstol
gatás azonnali észlelésén alapul, fi
nom szerszámmal pontyozva jóval 
előbb vághatunk be, még mielőtt a 
ponty az ellenállást és a veszedelmet 
felismerhetné.

Amíg az úszós pontyozók körében 
— persze a nádmenti „mészárosok“ 
kivételével — egyre többen térnek át 
az egyedül üdvözítő finom szerelésre, 
addig a fenékólmosok között a több
ség még mindig kitart a nehéz, vagy 
ötdekás ólomnál, az ötvenesnél is 
vastagabb zsinórnál, amikor sokkal 
több volna az észlelt kapása, ha sok
kal könnyebb ólmot és vékony zsi
neget használna. Mi a könnyű sze
relés előnye? A  felcsalizott horgot 
és a vele kapcsolatos könnyű ólmot 
az áramlat önműködően sodorja oda, 
ahol a pontytáplálék rendszeresen 
gyűlik össze, tehát a nyerő helyre.

A  vékony zsineg nem tőgyei az 
áramlás hatására, nem fekszik fél
körben a fenéken vagy ahhoz közel, 
aminek következtéiben a finom  
érintést is azonnal megérezzük és 
több kapásra válaszolhatunk ered
ményes bevágással, a botunk és csa
link között levő finom zsinór szinte 
egyenes vőlnalban fekszik, a bevá
gás tehát el is jut a horoghoz, illet
ve a halszájhoz és nem csupán azt 
eredményezi, hogy tőgyelő zsinegün
ket rövidítjük meg egy-két méterrel, 
de a bevágás nem hatol a horogig. 
A  finom szerszám alkalmazását az is 
lehetővé teszi a fenókólmozásnál, 
hogy azt többnyire akadálymentes 
vízben alkalmazzuk, mandhatnai sza
bad vizet dolgozunk meg, ahol nem 
kell a halat attól visszatartani, hogy 
a nádba, hinarasba, akadóba mene
küljön. Aki pedig érti a fárasztás 
módját, az akár húszas zsineggel is 
megfékezheti kapitális pontyát, csak 
legyen az orsóján elég zsineg, hogy 
legyen mit „adnia“ a kirohanások 
során.

Hogy fenékólmos szerszámunkkal a 
leggyengébb érintést is észlelhessük, 
rnegj kell reformálnunk a fenékól
mot. A  fenékólom ma széltében hasz
nált formájában tökéletlen, hosszú 
furata fékező hatással van a bele
fűzött zsinegre különösen akkor, ami
kor az ólom furata nem fekszik 
egyenesen ahhoz az elképzelt vonal
hoz képest, mely a horgot és a hor
gászt köti össze. A  fenékóiom igen 
gyakran ferdén, keresztben, vagy 
éppen hátraarc állásban fekszik fel 
a fenéken, többnyire annak egyenet
lenséged 'következtében. A  legtöbb 
horgász az ólom leülte után ikis hu- 
zngatásokkal igyekszik vonalba hoz
ni az ólmát, de ez csak ritkán sike
rül, az eredmény: a zsineg nem csú
szik szabadon a fenékólom hosszú 
furatában, erős fékező hatás létesül 
és többnyire csak akkor észleljük a 
kapást, amikor a mohón kapó ponty 
akkorát húz a csalin, hogy az ólmot 
is elmozdítja. A finom kóstolgatást 
sem a zsineget tartó ujjunkon, sem 
pedig finom bothegyünkön nem ész
leljük.

Igen egyszerű fogással küszöböl
hetjük ki az előbb elmondott nehéz
séget, meg kell reformálni a fenék- 
ólmot és biztosítani azt, hogy kikap
csolva a fenékólam furatának fékező 
hatását, azonnal észleljük a kapást 
akkor is, ha az ólom ferdén, kereszt
ben, vagy hátraarcban fekszik.

Nem kell ehhez más, mint forgó- 
kapoccsal ellátott drótfület rögzíteni 
az ólom furatába és a zsineget a for
gókapocs szabad fülén bújtatni át. 
Fekhet ilyen szerelésnél az ólom 
bármilyen helyzetben, a legkisebb 
érintést is észrevesszük, hiszen a fór-- 
gókapocs fül fékező hatása a nullá
val egyenlő és a kapcsolat a horgász 
és a horog között nyílegyenes, azt is 
megérezzük, amikor a potyka csak 
éppen megcsókolja a csalit.

Próbáljuk ki a megreformált fe
nékólmot ! Azt is bevalljuk, hogy nem 
új kitaláció, vagy húsz éve alkal
mazzák a horgászat avatottjai, csak 
éppen — nem beszélnek róla!

(farfcasházy)
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Különleges élmény olyan tudomá
nyos kutatókkal személyes ismeret
séget kötni, akiket csak cikkeik, 
munkáik, alapján ismertünk. Ilyen 
élményben volt részem június 10. és 
19. között, amikor résztvehettem a 
Szovjetunió édesvizeinek problémáit 
megtárgyaló konferencián. A  szovjet 
hidrobiológusok és édesvizi halászati 
kutatók már hat ilyen konferenciát 
tartottak, most volt azonban az első 
alkalom, hogy ezen meghívott kül
földiek (a népi demokratikus orszá
gokból) részév ehessenek. A  konfe
rencia alkalmával bepillantást nyer
hettem a szovjet édesvízkutatás fel
építésébe, megismerhettem legfon
tosabb célkitűzéseit és ami a legfon
tosabb, ismeretséget köthettem azok
kal a szakemberekkel, akik ezt az 
egész gépezetet vezetik, illetőleg an
nak tevékeny részesei. Nehéz és mél
tatlan lenne ilyen konferencia anya
gát, ahol 125 előadás hangzott el, né
hány oldalra összesűríteni. Ezt az 
ismertetést ezért csak bevezetőnek 
szánom és néhány szemelvény alap
ján világítom meg azt a munkát, 
amit a szovjet kartársak végeztek és 
amiről a konferencián beszámoltak.

A  szovjet édesvízkutatásnak igen 
praktikus alap-célkitűzése van: az 
édesvizek biológiai tartalékainak 
gazdasági kihasználása, illetőleg a 
gazdasági kihasználás útjának, mód
jainak a feltárása. Ez azután min
dent magába foglal, ami az édesvizek 
tanulmányozásával akár elméleti, 
akár gyakorlati vonalon összefügg. A 
kutatási alap célkitűzése tehát szo
ros egységbe fonja mind az elméleti, 
mind a gyakorlati irányú kutatókat, 
illetőleg részletfeladatokat. A  kon
ferencián előadottakból kitűnt az, 
hogy a kérdést a szovjet hidrobioló- 
gusok és halbiológusok igen részlete
sen — tekintet nélkül annak elmé
leti vagy gyakorlati voltára — alap
jaitól felfelé kutatták.

A  kutatások tárgyát természetesen 
a vizekben oly gazdag Szovjetunió 
édesvizei alkották. Hallhattunk elő
adást a Kaukázus mögötti Szeván- 
tóról, a Balhas-tóról és Ili folyóról, 
a Kara-kum csatornáról és az édes
vízi fókáiról nevezetes Bajkál-tóról. 
De szerepeltek a szibériai nagy fo
lyók, a Jeniszei és Amur is. Nem 
hiányoztak azonban az ukrán steppe 
tavacskái és a halastavak, Bukovina 
és Lettország halastavai, a Pecsora és 
egyéb északi vizek. Külön időt szakí
tott a konferencia a víztárolók bio
lógiai kutatásainak megtárgyalására, 
és az ilyen irányú munkák hidrobio
lógiái, hidrográfiai, kémiai, halászati 
eredményeinek az ismertetésére. A  
víztárolókat tárgyaló előadások so
rán csaknem minden fontosabb víz
tároló igen részletes kutatásának 
eredményei megvitatásra kerültek. 
Ahogy épülnek a víztárolók (már pe

dig azok igen gyorsan és nagy 
számban épülnek) ugyanolyan ütem
ben folyik a biológiai feltárásuk is. 
A hidrobiológiái kutatást az egyete
mek állattani intézetei, a tagállamok 
tudományos akadémiáinak hidrobio
lógiái kutatóintézetei, az össz-szövet- 
ségi Halászati Kutatóintézet, és utol
jára, de talán elsősorban a víztáro
lók biológiai kutatásával foglalkozó 
kutatóintézet fogja össze és koordi
nálja.

A legfontosabb egyetemi hidrobio
lógiái kutatás — Zságyin professzor 
vezetése alatt — a Leningrádi egye
temen folyik. Ez az intézmény volt a 
konferencia első három napján a há
zigazdánk. Az intézet a halastavak 
trágyázásának sokoldalú kérdéseivel 
és a trágyázás hatására a hidrobio
lógiái viszonyok megváltozásának 
problémájával foglalkozik, emellett 
természetesen vizsgálják egyéb vizek 
(északi hideg folyók, tavak) biológiai 
viszonyait is. Fontossági sorrendben 
ezután az ukrán tudományos akadé
mia hidrobiológiái intézete követke
zik, mely a változatos vízviszonyok
kal rendelkező Ukrajna halastavai
nak, folyóinak és víztárolóinak bio
lógiai feltárásával foglalkozik.

A  konferencia második, nagyobbik 
felében új hidrobiológiái intézet be
mutatkozásának lehettünk szerencsés 
tanúi, ö t  évvel ezelőtt, az elhúnyt 
Morozov akadémikusnak, a Szovjet
állam ajándékozta Borok-i birtokán, 
a 450 000 hektár nagy Ribmszki víz
tároló mellett egy új kutatóintézet 
született. Ez a kutatóintézet kizáró
lag a víztárolók biológiai kutatásá
val foglalkozik. Igazgatója nem ki

sebb személy, mint a sokunk által 
hírből jó l ismert Papányin akadé
mikus, Északi-sark kutató, a Szov
jetunió kétszeres hőse. Már maga az 
igazgató személye azt bizonyítja, 
hogy milyen nagy súlyt vet a szovjet 
állam a víztárolók kutatására, ami
kor annak élére egy világhírű sze
mélyiséget tesz. A  Borok-i kutató- 
intézetről, ahol a konferencia máso
dik felét tartották, még igen sokat 
fognak írni a világ minden nyelvén. 
Ez az intézmény mutatkozott be 
munkáján keresztül a konferencia al
kalmával. És ahogyan nálam sokkal 
illetékesebb szakemberek megállapí
tották az öt évvel ezelőtt született, 
„a Szovjet Tudományos Akadémia 
egyik legfiatalabb gyermeke<c igen 
előnyösen, erőteljesen fejlődik. A  
többmillió hektár felületet kitevő 
szovjet víztárolók biológiai kutatása 
igen alapos tudományos értékű és a 
gyakorlat számára is hasznot hozó 
eredményeket tekinthet már eddig 
is magáénak. 5 év múlva pedig Bo
roknak már „fiókintézete“ is lesz 
Szibériában.

A hidrobiológiái kutatás a Szovjet
unióban igen kiszélesedett, még fon
tosabb feladat tehát a kutatás koor
dinációja. A  hidrobiológiái kutatás 
eddig keveset foglalkozott a vizek el
szennyeződésének kérdésével. A vi
zek elszennyeződése ellen határozot
tabban kell küzdeni. A  Borok-i inté
zet létesítsen mechanikai műhelyt 
ahol a többi intézet részére is készít
senek hidrobiológiái, gyűjtő, mérő és 
egyéb kutatási felszereléseket. A  ku
tatás metodikáját össze kell han
golni. Információs bulletint és víz
tárolók kutatásáról pedig külön fo
lyóiratot kell megindítani. Jobban 
ügyelni kell a vizek mikrobiológiai 
(bakteriológiai) kutatására. Igen fon
tos a víztárolók alatti folyószakaszok 
tanulmányozása. A hidrobiológiái ku
tatás további általános célkitűzése 
marad a vizek biológiai tartalékainak 
komplex kihasználása.

Dr. Woymárovich Elek

A Borok-i kutatóintézet (a víztárolók biológiai kutatására) flottájának egy része. 
Előtérben két kutató hajó: a „Nauka" és a „Morozov akadémikus". Tíz ilyen ha

jója van az Intézetnek. Woynárovich felv.)



Táplálózsilip a Szegedi Halgazdaságban munka közben (Clair felv.)

A  halastavak ősszel lehalászásra kerül
nek s a víz lecsapolása után a halat 
ilyenkor különböző méretű kis tavakba, 
— „teleltetőkbe“, — rakják át, ahova 
megszámlálva, mérve, minőség, nagyság, 
faj és fajta szerint osztályozva kerül. 
Természetesen a teleltetőket, közel a 
majorhoz, védett, 'gondozott helyen épí
tették, ahol mind a kezelése, mind annak 
idején a hal elszállítása a legkedvezőbb.

A  lehalászás a következőképpen törté
nik: a vizet a tóról lecsapolják, és a vizet 
követő, zsilip előtt összegyűlt halat, há
lóval kifogták, kosarakba rakják, leg
többször a töltés tetején elhelyezett válo
gatóasztalhoz felcipelik, ott asztalra téve, 
darabonként szétválogatva, újból kosárba 
rakják, megmérik, szállítóedényig cipe
lik, ott beöntik és a teleltetőkbe szállít
ják. Teleltetőknél újból kosárba kiszedve 
viszik a rendeltetési helyére. E művelet 
igen sok szakavatott kézierőt, egyéb 
munkaerőt és fogaterőt vesz igénybe és 
rengeteg kockázattal jár, valamint idő
ben és költségben nagy összeget jelent. 
Természetesen a törés által erősen sérült 
hal járványos megbetegedésre is hajla
mosabb, s ez nagy elhullást jelent hal
gazdaságainknak.

A  halnak, főleg a pontynak, az a tulaj
donsága, t*ogy lassú apadó vízzel a vizet 
követve vonul, amint a víz folyása fel
gyorsul, úgy szembe törekszik az árral, 
míg a víz és életlehetőség tart. A  téli öt 
hónap alatt az időjárástól függően, azon
ban a ponty nyugalmi állapotban telel és 
nem könnyen reagál a teleltetésre vá
lasztott helyen a víz ingadozására, ezért 
november 10-től, március 30-ig ne boly
gassuk a halat, csak piacra szállítás cél
jából. A  ponty fenti tulajdonságát is
merve, ojyan halgazdaságot terveztem, 
mely lehetővé teszi a lehalászással járó 
nagy költség és főleg rizikóval járó mun
kamenet kiküszöbölését és természetes

Így működik a billenő zsiliprács.

úton a hal teleltetőbe terelését teszi le
hetővé, ami főleg az alföldi víztárolók 
létesítésekor célszerű.

1. A  halastó céljaira berendezendő 
területen, lehetőleg a terepesésnek 
mély pontján helyezzük el a raktár- 
és teleltető ta/vakat és e célból ma
gasított csatornán ide vezetjük be a 
tavakat és a teleltetőket, tápláló vi
zet is.

2. A  mellékelt helyszíni rajzból ki
tűnik, hogy a tavaknak csak egy kö
zös tápláló és lecsapoló csatornája 
van, mely külső halágyként is szere
pel. A  reverzibilis csatorma másik ol
dalán helyezkedik el a raktártó, 
melynek lecsapoló ja ugyanide tor
kollik be.

3. A  példaképpen kiragadott Tisza- 
füred-Kócs Feketeréti terület terve
zését az alábbiakban ismertetem:

A  terep legmélyebb pontján elhe
lyezett teleltető telephez vezetett víz
zel töltjük fel az A-val jelzett rever
zibilis csatornán át tavakat is vízzel. 
E céltól a félkör egyik oldalán, egy 
nyitott bukózsilipen juttatjuk a vizet 
a magas tápcsatornából az üresen 
álló és így mélyen fekvő reverzibilis 
csatornába.

E csatorna félkörívének másik ol
dalán helyezzük el a lecsapolást sza
bályozó zsilipet, mely nyitott kama
razsilip, vagy zárt barátzsilip is le
het, ennek segítségével a reverzibilis 
csatornába a tavak engedélyezett 
vízmagasságáig emelhetjük a vizet a 
tavak feltöltése céljából, és ugyan
ennek kinyitásával üríthetjük ki a 
tavakat, illetve magát a reverzibilis 
csatornát is.

4. A  tavak feltöltése és táplálása 
az 1-es számmal jelölt kamarazsili
pen át történik. Minden tónál csak 
egy db. 2,20 m. nyílású, 10 m. hosszú 
kamarazsilip van, melynek nyílását a 
kétfelé nyíló zsilipkapu zárja el, ez 
lehetővé teszi a munkacsónakok és a 
2,20 m. széles Esox gépkaszás csó
nak közlekedését is a tavakban.

E megoldás az összes tóra egy he
lyen való rakodása mellett, a trágya 
és takarmány átrakás nélküli, tavan- 
kinti, széthordását teszi lehetővé. A 
kamarazsilipekben elhelyezett hor-

r  -Hali*
E  H  Á  L  Á  S  Z J

nyok, deszkabetétek behelyezésével, 
mindkét irányban hallépcső kialakí
tását is lehetővé teszik.

5. A  raktártavakról a reverzibilis 
csatornába szolgáló zsilip szintén jó, 
ha nyitott és a fenti módon több ho
ronnyal ellátott az esetleges hallép
cső létesítése céljából. Nyílása 0,60 
m. A  töltés profilját alakítja ki.

6. A  raktártó tápzsilipje, hason
lóan a két előbbihez, nyitott vályú- 
zsilip, mely töltéskorona szélesség
ben és féltöltés mélységben épül, 
szintén hat horonnyal ellátott, hogy a 
hal raktártóból teleltető tápcsatorná
ba való további szöktetését lehetővé 
tegye. Helyszíni rajzon 4 számmal 
jelölve.

7. A  teleltető és raktártavaknak 
közös tápcsatornája félkörbe fut, 
egyik irányba a raktártavakat, má
sik irányba a 20 db. teleltetőt táp
lálja. Raktártavak töltés végződésé
nél a tápcsatornába beton tiltok, ho
ronnyal ellátva az osztályozó rácsok 
elhelyezése céljából épül. A  tápcsa
torna vége a két irányú csatornába 
torkollik, melynek segítségével a 
raktártavak kihagyásával a külső 
halágyba összegyűlt halakat, közvet
lenül a teleltető tápcsatorna osztá
lyozó rácsaihoz tudjuk szöktetni. A 
teleltetők 20 cm-es típus barátzsilip- 
pel kapják a víztáplálást és 40 cm-es 
barátzsilipen kerülnek lecsapolásra.

A  halastónak berendezendő terü
leten tetszés szerinti halastavat léte
sítünk, melynek 2 m. koronaszéles
ségű töltései 1:2 vízfelüli 1:3 rézsüvei 
épülnek meg. A  tavak választótölté
seit sugár alakba hozzuk össze és a 
sugár bezárásában keletkezett fél
körben helyezzük el a 6 db, egyen
ként 3 kh-as ivatás és ivadókneve-
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Duzzasztó kezelőhiddal a Szegedi Halgazdaságban építés közben. (Clair felv.)
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lest is szolgáló raktártavat, melynek 
töltésméretei a hizlaló tavak töltés
méreteivel egyeznek. E tavak to- 
vábbtenyésztési anyag téli raktáro
zására is szolgálhatnak. E félkörön 
belül helyeződik el a 20 db. egyen
ként 1000 m2-es teleltető a szokott 
kiképzéssel. A  teleltetők lecsapoló ja 
felé eső félkörben helyezhetők el a 
halgazdaság üzemi épületei.

A  halgazdaság az általam tervezett 
beépítés és lehalászási rendszer mel
lett, lényegesen olcsóbban üzemel, 
rizikó, költség és fáradság nélkül te
reli háláit a kisebb raktártavakba. Az 
üzemközi víznívó változtatása az 
egyes tavakon, kamarazsilipem át 
történik, míg a tó teljes lecsapolása, 
mindenkor a kétirányú csatorna zárt 
zsilipjén megy végbe. Lecsapoláskor 
a kamarazsilipből minden deszkát 
felvéve a kapuit kinyitjuk s csak az 
általam tervezett lengőrácsot helyez
zük el a kamarzsilipben, tóból kifelé 
nyílással, hogy a vízzel kiúszott hal, 
már ne tudjon visszamenni a külső 
halágyként szereplő kétirányú csa
tornából a tóba.

A  fentiek után a kétirányú csator
nába fog összegyűlni a lecsapott tó 
minden hala és így ezt a kettős célú 
csatornát — mintegy külső halágy
nak használva — kényelmesen leha- 
lászhatjuk. De ha a csatornáról le
engedett vízben összeszorult halra, 
a raktártavak lecsapoló zsilipén át v i
zet engedünk, így a vízzel szemben a 
raktártavakba úszik be a hal. Itt is 
célszerű a lengőrács beiktatása, hogy 
a raktártóba felszökött hal vissza ne 
tudjon úszni a kétirányú csatornába. 
Most már halunkat a raktártóban át 
is teleltethetjük, de ha idejében be
fogtuk a halat, úgy a raktár tápzsi

lipén át felszöktethetjük a tápcsa
tornába, ahol osztályozó rácsokon át- 
bocsáthatjuk, melyek közé szintén 
lengőrácsot helyezünk a későbbi ösz- 
szekeveredés megakadályozása cél
jából. Az így osztályokra bontott ha
lat a rekeszekből zsákkal kimerjük, 
mázsáljuk és teleltetőkbe öntjük.

Még e művelet is elkerülhető, ha 
a rekeszeket úgy osztjuk be, hogy 
egy-egy teleltető befolyó zsilip essék 
a rekeszhez, melyet, ha megnyitunk 
a hal beúszhat a teleltetőbe és ez 
esetben az átlagsúlyozott halat a te
leltető zsilipben beépített fotocellás 
számlálóval számoljuk meg.

E rendszerrel igen sok kézierő ta
karítható meg, nem utolsósorban 
költség. Elmarad a lehalászással járó 
munka és rizikó, valamint a hal tö
rése megszűnik. Szakmai vonalon 
felbecsülhetetlen értéket jelent, ha a

mesterséges haltenyésztést veszélyez
tető hasvízkóros megbetegedést, 
(melynek fellépéséhez feltétlenül 
hozzájárul a hal törése) csökkenteni, 
vagy esetleg egészen kiküszöbölni 
lehet. Hal kg-omkint 20 flílér effek
tiv lehalászási munkaerő megtaka
rítás, 15 f. káló elmaradás, 15 f. háló
anyag, felszerelés megtakarítás, 
vagyis legkevesebb 50 fillér lehalá
szási költség megtakarítást érhetünk 
el hal kg-onkint. Halak etetésekor, 
tavak trágyázásakor, időben és piun- 
kaerőben szintén nagy megtakarítást 
érhetünk el a sugár alakú terelő
rend szem halgazdasággal. A  takar
mányt egy helyen lehet csónakba 
rakni, de motoros hajtású csónakkal 
egyik tóból a másikba vinni, kamara 
zsilipen át lehetséges a közlekedés, 
átrakások nélkül történik a szét- 
hordás.

A  fent leírt módon a halastó léte
sítése nem kerül többe a régi rend
szerű halastavak építésénél és cél
szerűbb elhelyezése rentábilissá teszi 
a hajtermelést.

Különösen kitűnik a terelő rend
szer előnye az alföldi, öntöző víz el
látására épülő víztároló tavak építése
kor, amikor a vízszabályozó zsilipek 
egy kis területen belül helyeződnek 
el és ezeken át bármilyen időben ki- 
üríthetők és a legnagyobb meleg 
nyári hónapokban is rizikó nélkül 
szállítható el élve a tárolóban nevelt 
hal. E módszerrel a halak betelelését 
az időjárástól függetlenül, bármilyen 
időszakban le lehet bonyolítani.

Szempontok: A  zsilipek egy hely
ről kezelhetők; a lehalászandó halra 
bármikor friss víz ereszthető; a hal 
nem marad el a terepen; a lehalá
szás, mint ilyen feleslegessé válik; a 
hal terelése független az időjárástól, 
kivéve a fagyos napokat; a hal leha
lászással járó törése elmarad; a le
halászással járó kockázat megszűnik; 
beetetés, trágyázás lebonyolítása 
könnyű és egyszerű; lehalászási esz
közök, hálók, csónakok, kosarak, vé
dőöltözetek, válogatóasztal, kádak 
stb. megtakaríthatók; töltések meg
védése vihar ellen egyszerűbb.

„ Tóth József terv. agronómus.tártavak tápzsilipjei.
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Válasz- Dr. Jászfalusi La jos :

„Megjegyzések a permetkelte- 
téshez”  című cikkére

A cikk újra kezdi ott, ahol az el
múlt évben abbahagyta. A  kérdéssel 
kapcsolatban pedig már kifejtettem  
álláspontomat, amit — szerény mér
tékben ugyan —, de kísérletek és ko
moly körültekintéssel végzett meg
figyelések támasztottak alá. Ebben 
különbözünk elsősorban a vitatkozó 
partneremtől. Az ő ellenvetései első
sorban elméleti megállapítások, me
lyeket az elmúlt évben — akarva vagy 
akaratlanul — fogyatékosán üzemel
tetett alsóőrsi keltetőtelepen rövid 
ideig tartó ottidőzés alapján tett. Pél
dául csak a nagy hőmérsékleti inga
dozásra utalok, ami lehet, hogy nem 
előnyös (bár én ennek logikus okát 
nem látom, mert a sekély halasta
vakban van ily én hőmérsékleti inga
dozás, ami nem árt az ikrának), de 
ennek oka nem én vagyok, aki évek 
óta javasolom a fűthető, temperál
ható keltetőházat. A parányok ki
ér esztéséért sem én vagyok a felelős 
teljes egészében, hiszen újabb beton- 
medence építését is javasoltam. Sőt 
javasoltuk a Vállalat kezelésében le
vő tavak sűrű süllősítését erős ivadék
nyerés céljából.

Az eltelt idő óta egyikünk sem vég
zett olyan kísérletező kutatómunkát, 
amivel a kérdés most már exaktan 
eldönthető volna. Szerencse azonban, 
hogy permetes módszeremet ma már 
Németországban, Csehszlovákiában 
évek óta használják. Sőt most tud
tam meg a Szovjetunióban, az édes
vizek problémáival foglalkozó konfe

rencián, hogy a jól ismert Káhovkai 
víztároló süllőállományát is az én 
módszerem szerint szaporítják, az 
elhangzott előadás tanúsága szerint, 
igen jó eredménnyel.

(Érdeklődni lehet Prof. N. D. Belji, 
Kijev, Vladimirskaja 44.)

1948 1951 1121

1952-1955 1402

Rövidesen Lengyelországban és a 
Szovjetunió különböző területein is 
épülnek permetes kamrák. A módszer 
tehát, „nemzetközi ellenőrzés alá ke
rült“, én pedig bízom abban, hogy 
pártatlanul bebizonyosodik a mód
szer jósága.

A szerző által ajánlott komplikált 
kísérletek a módszer ellenőrzésére,

ma hazánkban kivihetetlenek. Ezt a 
szerző is tudja. Ez azonban nem ve
szi el a kedvem attól, hogy ne töre
kedjek én is — bár más megoldás
sal — a módszer helyességének bebi
zonyítására.

Meg kell azonban világítanom még 
néhány dolgot, amit a szerző ír: „Saj
nálatos, hogy annak idején e fontos 
kérdésre a kísérletezőknek nem ter
jedt ki a figyelmük, mert könnyen 
lehetséges, hogy a balatoni süllőállo
mány csökkenését ez is előidézte“. 
Ez a staniolpapírba csomagolt mér
gezett nyíl célt tévesztett. A  Balaton 
süllőállománya korántsem „csök
kent“, csupán nem emelkedett arra 
a mértékre, mint az 1933—34. évek

Az 1956-os év a téli fogás korlátozás miatt 
nem vehető reálisan tekintetbe.

ben (2068 és 2218 q). A  keltetés be
vezetése óta eltelt évek süllőfogása 
megegyezik a háború előtti normális 
süllős évek átlagfogásávál, amiről a 
mellékelt táblázat is tanúskodik. Ez 
persze igen lényeges szempont a 
módszer megítélésekor.

A másik az életképesség fogalmá
nak meghatározása, ami véleményem 
szerint nélkülözi a precizitást. Mert 
erről így ír a szerző: „Amikor azt 
mondjuk, hogy egy halfajta életké
pes, azon azt értjük, hogy az életben 
a természet kedvező viszonyait jól 
használja ki és a mostoha viszonyok
kal jól dacol, vagyis a természetes 
táplálékkészletet jól értékesíti, a be
tegséggel szemben ellenálló és a ve
szély elől jól tud menekülni!“ Elte
kintve a fogalmazás pongyolaságától, 
a szerző szerint a vadponty, mely a 
természetes táplálékot a nemesponty
hoz viszonyítva rosszabbul értékesíti, 
életképtelenebb az utóbbinál. Ezt 
még a szerző sem hiheti. A  veszély 
„elől“ menekülni csak kombinatív 
képességgel rendelkező tudatos lény 
tud, a veszélyt idejében észrevenni 
és ez elől kitérni, ez az életképesség 
egyik ismertetője. A szerző életké
pesség fogalom-meghatározása alap
ján még mindig nem tudom, milyen 
követelményeket állítsak permetben 
érlelt süllőfiókáim elé.

Dr. Woynárovich Elek

A zairdavári tavak lehalászásaikor 
heteken át 180 dlb kanalas gém volt 
jelen, melyek feltehetően kivették ré
szüket a halizsákmiáinyból.

A Borok-i (Szovjetunió) kutatóintézet halászai kivetik a kísérleti halak fogására 
alkalmas hálókat (Woynárovich felv.>

Időszak
Évi balatoni 
süllő fogás 
átlag q-ban

J e g y z e t

1920—1925 960 A fellendülés kezdeti évei

1926 1930 1084

1931- 1934 1853
A legnagyobb sülíőfogások évei 
1931-1527; 1932-1500; 1933-2068; 1934-2218

1935—1941 1559 A süllőfogás egyenletes csökkenése

1942—1943 1277 Háborús évek

1944—1947 651 Keltetés hiánya, háború súlyos kihatása
Keltetés hiánya, ill. új módszerrel történő 
megindulása Alsógödön

i
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G. K. PETRUSEVSZKY, a lenin- 
grádi Halbiológiai Kutatóintézet osz
tályvezetője „A  halbetegségeik kuta
tása a Szovjetunióban“ címen tájé
koztat a Z. í. F. idei 3—4. számá
ban megjelent közleményben arról, 
milyen munka folyik a halpatológia 
témakörében a Szovjetunióban. Pet- 
rusevszky megállapítja, hogy amíg 
a cári rendszerben csak kevéssé ko
ordinált megfigyelésekről és vizsgá
latokról adhattak számot, addig ez a 
munka szinte ugrásszerűen fokozódott 
a húszas évek kezdetével. Az újabb 
kutatások súlypontját az újonnan lé
tesített erőművek völgyzáró gátjainak

két ajándékozó az 
egyre növekvő szá

mú tenyésztő és keltetőállomások 
anyagának kóntami és parazitológiai 
megfigyelése. Rendkívül érdekes és 
nagy gyakorlati jelentőségű az akikli-

vizeire koncentrál
ták, de igen nagy- 
fontosságú és gya
korlati eredménye-

matizációs kísérletek során tapasztalt 
parazita-faun a változások megfigye
lése. A  szovjet tudomány fejlődésére 
jellemző adat: több mint 1000 ismer
tetést és dolgozatot tartanak számon 
a hallfcórtan és élősdikutatás témakö
rében! A  témakörben dolgozók igen 
szoros kapcsolatot tartanak fenn a 
gyakorlati halászattal, élnek a gyógy
szervegytan főleg pedig az anitibioti- 
kumkutatás fejlődése által kínált 
nagy lehetőségekkel, melyek egyes 
pusztító halbetegségek sikeres leküz
désének reményét ígérik merőben új 
gy ógyei járás ok alkalmazásával. Pet- 
rusevszky tanulmánya száznál is több 
bibliográfiai utalást sorol fel, aki 
tehát alaposan kíván megismerkedni 
a szovjet kutatás eredményeivel és 
ura az orosz nyelvnek: bő anyagot
talál.

*
A  csehszlovák Zivocisná vyroba

5-ös számláiban N. D. Borodicová a 
vízi élőlényeiknek a kiszárított tófe
nék iszapjában való telelése tárgyá
ban végzett vizsgálatairól számol be. 
Bár a vizsgálatok az igen kemény 
1955—56-os télen folytak, az áttelelő 

szervezetek száza
lékos száma igen 
magas volt. A  tavak 
tavaszi újrafeltöl- 
tésekor a szervezés
iteknek 26—65%-a 

maradt meg. A  legellenálóbbnak a 
Ghiironomiuis f. 1. plumosus bizonyult, 
a Culicoides, Glyptotenidipes és 
CiryptooMronomus lárvák még ezen 
is itúltettek, mert akadtak, melyek
nek 93%-a élt át elárasztás után. 
Rendkívüli (érdieken adatat eredmé
nyezett a tavakon képződő hótakaró

nak az áttelelésre való hatásának 
vizsgálata. Amíg a hótakaróval fe
dett tavak szervezeteinek 26,4%^a 
maradt életben, addig a lesepert ta
vakban ez a szám 6,1%-ra csökkent.

*
E. LANE a kiszárított tófenéken 

nyáron ültetett herefélékneik kémiai 
hatásaival foglalkozik a csehszlovák 
Z. v. májusi számában. Megállapítja, 
hogy különösen az évelők, melyek 
gyökérzete erős, igen jó humuszkép- 
zőknek bizonyultak a homokos tófe
néken. A  mélyre?* 
ható gyökérzet jól 
hozza cirkulációba 
a talaj foszforsav 
tartalmát, minera- 
lizálja a humusz- 
elemeket és gazdagítja a talajt nitro
génben, ami a tó termőképességének 
fokozásával jár. A  herefajták igen al
kalmasak arra, hogy homokos tófe- 
néktaliajon fejlődjenek és az elárasz
tás után hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a Zooplankton erős fejlődésnek indul
jon. A  talaj kedvező vegyhatása és a 
humusz mennyiségének fokozódása 
növeli a szervetlen trágyák hatékony
ságát, tehát kisebb trágyamennyiség 
felhasználásával csökkenteni lehet az 
üzemi költségeiket.

*

Mardohaj Boldovszkij professzor be
bemutatja az általa szerkesztett ké
szüléket, amellyel a hínár közül is le
het kvantitatív próbát meríteni. Hát
térben szemüveggel Kozsov professzor, 
a Bajkál-tó kutatója (Woynárovich 

felv.)

H. J. Rümmler a perionfonálnak a 
halászatban való népszerűsítését 
évek óta szorgalmazó cikksorozatát 
folytatja a Zeitschrift für Fischerei 
und deren Hilfswissenschaften című 
folyóirat idei első számában. Tudo
mányos és gyakorlati kutatások kap
csán sorolja fel a perionfonál előnyeit 
a természetes rost
ból készített halá
szati eszközökkel 
szemben és annál 
inkább szorgal
mazza a teljes át
állítást, mivel éppen nemrég szállí
tották le igen tetemes mértékben a 
perionszál árát az NDK-ban. (Vajon 
mikor kerül erre nálunk is sor, ahol 
a kg-onként kb. 50 Ft értékű alap
anyagból készített sodrott poliamid- 
fonal sokszázforintos, igen fekete 
áron kerül forgalomba. A  szerk.)

*
Érdekes és jól használható talaj- 

mintavevő készüléket ismertet Jür
gen Overbeck a Z. f. F januári szá
mában. A  dárdaszerű -berendezés 
sárgarézGSŐbe helyezett üvegcsőből 
áll, megfelelő szeleppel ellátott fe j
jel. A  .talajmintavevőt ladikból lehet 
használni, a sárga- 
rézcsőbe elhelyezik 
a cserélhető üveg
csövet, a készülé
ket beleszórják a 
tófenlékbe, 'amikor 
is az üvegcsőbe megfelelő mennyisé
gű talajminta kerül. A  mintát tartal
mazó üvegcsövek gurnidiugóval zár
hatók, a tárolószekrényben 24 minta 
számára van hely, tehát egész soro- 
zatnyi mintát vehetünk és szállítha
tunk el laboratóriumi vizsgálatra. A  
cikkben közölt ábrák alapján a ké
szüléket könnyen el lehet készíttetni 
és beiktatni a hazai kutatás szolgála
tába.

*
A  csehszlovák Zyvocisnia vyroba

májusi számában F. Havlena foglal
kozik az egysejtű algák témájával. A  
kísérletek első csoportja annak a táp
oldatnak a .meghatározása volt, mely
ben a különféle Chlorella típusok a 
legjobban fejlődnek. A  hét vizsgált 
tápoldatábál a Craig—Trelease-féle 
mutatkozott a legjobbnak, a maxi
mális fejlődési fok
ban ml-enként
120-125 millió egy
sejtű növényt 
számláltak. Igen 
érdekes az a meg
állapítás, mely szerint a tápoldatnak 
levegő és széndioxid keverékével va
ló szellőztetése következtében a Chlo
rella fejlődése meggyorsult, a sejtek 
sokkal nagyobbaknak mutatkoztak. 
Csak levegővel való szellőztetésnél 
literenként 3,18 gr biológiai mas>sza 
volt az eredmény, mely mennyiség 
10,2 gr-ra emelkedett, amikor a leve
gőhöz 10% CÖ2-ot vegyítettek. Az 
eredmény igen alkalmas arra% hogy 
új bizonyítékot szolgáltasson a Woy- 
nárovich-féle széntrágyázás értéké
nek felméréséhez, hiszen az is lénye
gében széndioxidot juttat a vízbe és 
ezzel fokozza produktivitását. (f.)
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Milyen kisszivattyúk állnak-

- a  tó g a zd a sá g o k  rendelkezésére?

A —SP szivattyúk. A  Kisszivattylá
gy ár által előállított többféle típus 
közül a tógazdaságok üzemében, fő
leg az egyfokozatú csigaházas szi
vattyúkat alkalmazzuk. Ezen belül is 
készülnek alacsony (A-SP) és magas 
(M-SP) fordulatúak, melyek közül 
csak az alacsony fordulatúakat tár
gyalom. Ezek széles körben be van
nak vezetve.

A  gyár a szivattyúkat korszerű 
konstrukcióban, öntöttvas bakkal é« 
házzal, vas belső résszel, SM acél
tengellyel állítja elő. A  tengely bőven 
méretezett golyós csapágyazatban 
fut. Kenésére savmentes jó minőségű 
olajra van szükség. A  szivattyúk 
forgási iránya a meghajtás felől 
nézve jobb forgású. Ez nyíllal meg 
van jelölve.

A  szivattyúk felszerelése helyesen 
úgy történik, ha a méghajtómotomail 
együtt közös beton alapra helyezzük. 
Ha erre nincs lehetőség, úgy fa, vagy 
vas alvázra szereljük fel és leszorító 
karókkal szilárdítsuk a földne. A  
vízszintes elhelyezést minden eset
ben biztosítani kell. A  szívócsőhöz 
kapcsolódó lápszelepet (Lehetőleg füg
gőlegesen, vagy közel függőlegesen 
helyezzük el. Kísérjük figyelemmel 
nem tömődött-e el üzemeld közben 
iszappal, vízi növényzettel. A  lábsze
lepet a csatorna vagy szívóakna fe
neke fölé 20—30, az oldalfaltól 15 
cm-re kell elhelyezni. Mind a szívó, 
mind a nyomócsővezetéket jól alá 
kell támasztani, nehogy a csősúly a 
benne levő vízsúllyal együtt a szi
vattyút terhelje. A  csővezeték csatla
kozásaihoz papírlemez tömítést al- 
kamazzunk.

Üzembe helyezés előtt a szivattyút, 
mivel az nem önfelszívó, a szívócső
vel együtt teljesen fel kell tölteni 
vízzel. Eeltöltés nélkül nem szabad a 
szivattyút beindítani, mivel a belső 
részek vízkenésűek. Az alkatrészek 
gyorsan felmelegedhetnek és berá
gódhatnak. A  szivattyúk és hajtó-

Aki a csertai halászlét szereti, rossz 
ember nem lehet

(Tusnádi felv.)

motorok összekapcsolására 100 mm 
széles lapos hajtószíjat használjunk. 
Az üzembeállításnál figyeljünk arra, 
hogy a csővezeték és egyéb ellenál
lás betudásával együtt a szívás az 5 
m-t nem haladhatja meg.

A Z  A -SP 1222-ES típusú szivattyú

ossz emelőmagassága 1440 perc for
dulattal 10 m. Ezesetben teljesítmé
nye 1500 liter percenkint (25 l/mp). 
Meghajtó lóerőszükséglete kb 7 LE. 
Meghajtásához a kismotorok közül a 
M IB típus felel meg, 1000 fordulat és 
225 mm 0  szíjtárcsával. A  szivattyú
nak 130 mm 0  szíjtárcsája és 125 
mm 0  szívó és nyomócsonkja van. 
Alaplemez nélküli összsúlya kb. 100 
kg. Emelési magasságtól függően a 
szivattyú 20 órás üzem mellett 
1400—1800 m3 vizet termel ki.

A Z  A-SP 1522-ES típusú szivattyú 
össz-emelőmagassága 8 m, 1350 per
cenkénti fordulattal. Teljesítménye 
3000 liter (50 l/mp) percenként. Meg
hajtásához szintén a M IB  motort 
használhatjuk. Lóerő felvétele 8 LE, 
1100 fordulat és 225 mm 0  szíjtár
csa alkalmazása mellett. Szíjtárcsá
jának az 0  177 mm, a szívó és nyo
mócsonk 0  150 mm. Súlya kb. 140 
kg. 20 órás üzemteljesítménye az 
emelési magasságtól függően 3000— 
3600 m3.

Kienitz 20 és 50 literes szivattyúk. 
Anyagtakarékosság és a könnyebb 
mozgatás érdekében a gyulai vízügyi 
Igazgatóság 20 és 50 liter másod- 
percenkénti teljesítményű vaslemez
házas centrifugál szivattyúkat állí
tott elő. Az A-SP szivattyúkkal 
szembeni előnyük főleg abban van, 
hogy azonos teljesítmény mellett sú
lyuk csak félannyi. A  20 literes meg
hajtásához a MIA, az 50 litereshez a 
MIB kismotorok felelnek mieg. Szívó 
és nyomócsonk átmérőjük 120, illet
ve 150 mm. A  méghajtómotorral 
közös alapra szerelendő, laposszíj 
összekapcsolással.

FKT 100-AS SZIVATTYÚ . A 
szárnylapátos FK T 100-as típusú szi
vattyú teljesen eltér az ismertetett 
csavarlapátos kisszivattyúktól. Ennél 
nem a centrifugális-erő elve érvé
nyesül. A  nagy sebességgel meghaj
tott futókerék lapátjai kapják fel a 
vizet és az álló helyzetben levő veze
tőlapátok segítségével nyomják a szi
vattyútesten keresztül a nyomócsőbe. 
Ügy van kivitelezve, hogy sem szí
vócsőre, sem lábszelepre nincs szük
ség az üzemeltetéshez. Ennek foly
tán a meghajtómotor lóerőszükség
lete kisebb azonos teljesítmény mel
lett. Nagyon egyszerűen el lehet he
lyezni a szivattyúállásban. Ugyan
csak könnyű az átszerelése üzem 
közben is, mivel a tengelye vízszin
tes elrendezésű. Ilyen kiképzés mel
lett a lapátok sem érnek a vízbe. A  
meghajtómotor segítségével történik 
a légtelenítése. A légtelenítéssel a 
víz felszáll a szívócsőbe, azt a 
szárnylapátok felkapják és az üzem 
beindul.

Gyártását Gyulán a II. sz. Vízgé
pészeti Vállalat végzi. A  meghajtá
sára alkalmas M IB  motorral ékszíj
jal kapcsolódik össz-emelőmagas
sága 4 m. Teljesítménye 6000 liter 
percenként. (100 l/mp) Fordulatszá
ma 1400. Súlya kb 100 kg. A  szivaty- 
tyút a meghajtómotorral közös vas
keretre szerelik, az ékszíj feszítés 
érdekében egymástól elmozdítha- 
tóan. Emelési magasságtól változó 
teljesítménye 20 órás üzem mellett 
6500—7200 m3. Balogh Bálint

Szovjetunió: A  kivetett kísérleti háló (slepp — zsák) elmerül a Ribinszk-i víztároló 
16 méter mély vizében (Woynárovich felv.)
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Még az elmúlt év történelmi súlyú, 
nehéz őszi napjaiban történt, hogy 
egy akvarista diák takarmányhal fo
gás közben egyszerű lepkehálóval 
furcsa kis halacskát emelt ki a pesti 
Dunából a Timár utcai folyószaka
szon. Hazavitte, meghatározta és ez
zel kezdődött az első magyar terüle
ten fogott tüskés pikó (Gasterosteus 
aculeatus L.) története. Gyűjtője 
Homonnay Szabolcs, a fogás időpont
ja 1956. október 29-e. A  ritka ha- 
lászzsákmány gyűjtőjétől az egyik 
díszhalkereskedésbe, majd 
onnan ez év tavaszán az ál
latkert akváriumba került 
és ott, a számára legmeg
felelőbb helyen azóta is ví
gan éli életét.

A  tüskés pikó közönséges 
tömeghal az európai ten
gerpartokon, de különös 
jellegzetessége, hogy ez az 
édes és sósvízi állat szórvá
nyosan eltévedő példányok
tól eltekintve nagyobb 
számban sehol sem hatol 
föl a szárazföld belsejébe.
Az Északi Jeges-tengertől 
a Fekete-tengerig végig 
megtaláljuk, sokszor olyan 
mennyiségben, hogy a part
vidéki parasztok trágyázás
ra is felhasználják a há
lókba kerülő apróhal töme
get. Európának majd mind
egyik folyórendszeréből le
írták már előfordulását, de 
a Duna vízhálózatában a 
legnagyobb ritkaságok közé 
tartozik. A  Kárpát-meden
cében sokáig csak a Popréd 
és a Dunajec vizéből ismer
ték, majd a múlt század 
végén Belgrád környékén, 
a Dunából is előkerült. Grote,
Vogt és Hofer összefoglaló fauniszti- 
kai munkájában említi, hogy kb. fél 
évszázaddal ezelőtt az Isar folyóba, 
a München környéki állóvizeikbe és a 
Duna felső mellékfolyóiba is beleke
rült a pikó, minden valószínűség sze
rint az akvaristák telepítették be ezt 
a fogságban közkedveltségnek örven
dő állatot.

A  tüskés pikó igénytelen, alig 7—9 
cm-̂ es apró ragadozó. Háta zöldben 
játszó, olajbama, oldala és hasi tája 
ezüstös fémfényű, torka-melle hal
vány rózsás színekben játszik. Úszói
ban hegyes tüskékben végződő suga
rakat találunk és bár a hál innen 
kapta a nevét, mégis fő faji bélye
gének az oldalvonal mentén eUie-• 
lyezkedő apró pajzsocskákat tekin
tik. A  pikkelypajzsok alapján három 
változatát különböztetik meg a 
rendszertanban. 1. forma trachurus. 
Az oldalvonal teljes hosszában!, ß2 
borítópajzsot találunk. 2. forma sémi- 
armata törzsén 16, farkán 8 pikkely
pajzs van és a 3. forma leiurus olda
lán csupán a medenceöv táján visel

pikó -
— A  D U N Á B A N

8 pajzslemezt. Ez utóbbi varietas a 
pikók déli elterjedési határán él, az 
előző kettő ellenben az északi vizek 
lakója. Antipa, a neves román ich- 
thyologus szerint a Fekete-tengerben 
a trachurus változat ismeretes.

A  rovarokkal, férgekkel és álcák
kal táplálkozó, mozgékony ragadozó- 
halacska különös szaporodásbioló
giája miatt közismert példája a tan
könyveknek és ismeretterjesztő köz
leményeknek. Érdekes ivadékgondo
zásáért szívesen tartják akváriumban

is. Ha elkövetkezik az ívási idő, a 
pikó hímek fészkelőhelyet keresnek 
maguknak, sokszot' egymás közt élet
halálharcot víva a megfelelő költő
helyekért.

A  pikátüske félelmes fegyver. A 
hal ízületei úgy helyezkednek el, 
hogy a felmeresztett tüskéket kívül
ről jövő hatások nem képesek behaj
lítani és a kimerevített, tűhegyes 
dárdák hatalmas, mély sebeket szakí
tanak az ellenfél oldalán.

A  fészek helyét az állandóan áramra 
ló, oxigéndús vízűj kavicsos, vagy ho
mokos sekély partokon választják. A  
fészket egyaránt építik a homokba, 
vagy az erre alkalmas vízinövények 
védelmében helyezik el. Anyaga a 
finom gyökérszálakból, vagy vízinö
vények darabkáiból kerül ki. Akvá
riumi megfigyelések szerint a leté
pett vízinövényeket pillanatra elen
gedi s, ha a növény fajsúlyánál fog
va a felszínre száll, akkor úszni 
hagyja, ha pedig a fenékre süllyed, 
akkor beépíti. Kb. 4 óra hosszat tart 
a fészeképítés. A munkát nagy gon

dossággal végzi. Építés közben több
ször kipróbálja, megráncigálja a fész
ket, hogy vajon elég ellenálló-e a 
külső behatásokkal szemben, s ha 
nem találja megfelelőnek, újra kezdi 
az építkezést. Költőhelyének nagy
sága az építőanyag szerint váltakozó. 
Említenek ökölnagyságú pikófészke- 
ket is. Az építmény zárt, csak kis ki- 
és bebúvónyílásokkal van ellátva.

Az építés befejezése után a hím 
házasodni indul. A  kiválasztott nős
tényt a fészkébe csalogatja, ahol az 
ikrás leívik és faj fenntartási kötele
zettségeinek elvégzése után mind
örökre távozik. Tekintettel arra, hogy 
a tüskés pikó csak nagyon kevés, kb. 
60—70 ikrát rak, a hímecske újabb 
asszonyt hoz a házhoz és így a vál
tott nőstényekkel mindaddig folyta
tódik a házassági játék, amíg megfe
lelő ikramennyiséget sikerül össze

gyűjteni.
A  kötelességteljesítő nős

tények elbocsátása után a 
hím féltve őrzi a fészekal
jat. Állandóan a fészek kö
zelében tartózkodik és he
vesen támad minden beto
lakodót. Az őrzést a kike
lés után is folytatja és csak 
akkor marad el az ivadék
tól, amikor azok már any- 
nyira fejlettek, hogy telje
sen önálló életmódra is ké
pesek. Az ikrakelés ideje 10 
nap. A  kikelő álcák rajokba 
tömörülve lebegő életmódot 
folytatnak. Rendkívül ha
mar fejlődnek, első élet
évük végére már ivar érett 
példányok is akadnak.

Állatkerti példányunk ki
fejlett hím és a vizsgálatok 
szerint trachurusváltozat- 
nak bizonyult. Sajnos, ez a 
megállapítás még nem ad
hat választ arra, hogy vajon 
honnan került a pesti Du
nába ez a halritkaság. Az 
irodalom szerint a trachu
rus az északi formakor, de 
ugyanakkor idesorolják a 
Fekete-tenger pikóit is. Ha 
bizonysággal nem is lehet 

eldönteni a hal származását, de a va
lószínűség szerint inkább északról jött 
vendégnek tekinthetjük. Nehéz elkép
zelni, hogy ez az apró halacska meg 
tudjon birkózni az Alduna és a Vas
kapu nehézségeivel. Ez nem pikónák, 
hanem óriás vizának való feladat. Ez
zel szemben Németországban mind 
gyakrabban emlegetik a pikót, mint 
lassan a kontinens belseje felé hú
zódó halat, egyes szakírók már Bécs 
környékére várják a megjelenését. 
Sokkal hihetőbbnek látszik az a fel
tevés, hogy vagy az egykori akvarista 
telepítésekből származó, vagy egy ter
mészetes terjeszkedés eredményekép
pen megjelent egyeddel állunk szem
ben északi irányból. Bárhonnan jött 
is ez a furcsa kis halacska, megjele
nése a magyar halászat eseményének 
tekinthető, mert a ritka zsákmány 
újabb halfajjal gazdagította a hazai 
faunát. Várjuk a további tüskés pi- 
kókat a magyar vizeken.

Sterbetz István

A  tüskés pikó első hazai bizonyító példánya
(Dr. Gyulay Ferenc felv.)
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Vagy negyvenezer horgász váltot
ta ki eddig az idei állami jegyét. 
És napról napra gyarapodik az ú j
horgászok száma, rövidesen félszáz
ezren áztatják zsinegjüket a ma
gyar vizekben! Am i módfelett ör
vendetes volna, ha ez az áztatniváló 
rendelkezésre is állana. De — nem 
áll! Mert manapság megfelelő hor
gászzsineghez csak az jut, akinek 
vagy a disszidált hajdani kebelbarát
nője küld néhány tekercsnyit a kö
dös távolból, vagy pedig megbecsült 
vendég bizonyos presszókban, ahol 
a nájlonórák mellett ilyesmi is sze
rezhető be jólsikerült külföldi sza
badrúgások következményeképpen — 
szénfekete áron ...

Mert manapság egyetlen tekercs- 
nyi megfelelő minőségű horgászzsi
nórt is álig kapni a szakboltokban! 
Akad ugyan kocsiderékraváló a 
szépnevű Hunylból, vásárolják is 
azt nagy szorgalmasan a cekkerkötő 
hajadonok, sőt gyöngyfűzo dámák is, 
de a horgászok — csak elvétve. Aki 
kíváncsi arra, hogy az utóbbiak 
miért nem veszik, az kérdezze meg 
a horgászokat. Ők a legilletékeseb
bek választ adni a kérdésre és min
den bizonnyal tömör, sőt keresetlen 
szavakkal ki is fogják fejteni a vé
leményüket.

Az elmúlt években, ha korlátozott 
mennyiségben is, de némi utánloho- 
lás árán a boltokban be lehetett sze
rezni megfelelő minőségű külföldi, 
főleg keletnémetországi, lengyel stb. 
eredetű zsinórt. A  behozatalt azon-

0 g v a r u l '

a horgászzsineg kérdésről!...

bán az idén leállították. Miután 
azok, akiket ez illet, még a tél kü
szöbén kifejtették: jön a legjobb 
külföldi zsinórral egyenértékű ma
gyar Hunyl! A  hozzáértők hiába 
mondogatták: álljon meg a menet, 
csigavér, lássuk talán előbb, mi
előtt elvágjuk a honi piacot tápláló 
csatornákat, mit is tud az a Hunyl? 
A válasz titokzatos, enyhén csacse- 
noló Szemhuny(l)orgatás volt, melyből 
kétségtelenül sok jót is lehetett ki
olvasni, de az óvásnak ettől függet
lenül nem volt hatása. Az import 
mindenesetre leállt és több mint fél
milliós beruházással megszületett a 
magyar horgászzsinórt gyártó üzem. 
Megvolt hozzá nyilván a pénz. A  
megreformált közmondás szerint, 
akinek az ég pénzt ad, annak szak
értelmet is mellékel. Igaz, hogy a 
szakértelem körül sem akadt hiba, 
hiszen ahol a Hunylt szülik, ott 
hozzák világra a serdületlenek kö
zött igen népszerű babafejek tízez
reit is. És aki élethű babafejeket 
tud készíteni, annak a jellemzően 
rokon szakma, a horgászzsineggyár- 
tás is minden bizonnyal kisujjában 
vám,. Az pedig csak merő véletlen, 
a végzet játéka, hogy a horgászzsi
neget gyártók nem értettek a hor
gászathoz. A  Hunyl jött, csak éppen 
nem — győzött. Hogy hol a hiba? 
Nem vagyunk kémikusok, még csak 
műanyagszakértők sem, szálhúzó 
specialisták is csak olyankor, ami
kor a Luca napja a szökőévet je l
lemző február 29-ikére esik, nem va-

A  szajoli Haltenyésztő Állomás egyik telelője. Háttérben a szajoli holt Tisza.
(Pékh felv.)

gyünk így hivatottak annak kórbonc
tani vizsgálatára, hogy miért, miből, 
hol és hogyan is készül ez a Hunyl. 
A döntő a készgyártmány minősége, 
arról pedig lehet vitát rendezni. És 
vitatkoznak is éppen eleget a hor
gászok, arról pedig mi tehetünk a 
legkevésbé, hogy ezeknek a szenve
délyes vitáknak a során néha erő
sen imparlamentáris kifejezések is 
hangzanak e l . ..

Amikor beállott a horgászzsinegek 
úgynevezett csődje: az importkeres
kedelem mindent megfontolva r és 
meggondoltan néhány ládányi kül
földi zsineget hozatott. M ivel az 
erre a célra rendelkezésre álló de
vizakeret alighanem terven felüli 
volt: csak kicsiny, a keresletet tö
redékében sem kielégítő mennyiség
ben. Am i viszont korántsem okozott 
katasztrófát, sőt bizonyos vonatko
zásban szerencsés megoldásnak is 
minősíthető, lévén az újonnan im
portált zsineg is gyenge minőségű. 
Annyi haszon azonban származik 
ebből az importból, sikerült vele bi
zonyítékát adni az eredeti tézis igaz
ságának! A  Hunyl válóban egyenér- . 
tékű e z z e l  a zsineggel! Mellyel vég
szükségben lehet ugyan horgászni, 
bár célszerűen a szabóiparban is 
használható. A  haladóbb technoló
giát kedvelő nadrágszabók kitűnően 
használhatják ugyanis a gombok fel
varrására, különösen a vékonyabb 
szálú minőséget. Mely esetben azon
ban biztonsági, sőt erkölcsrendészeti 
szempontból a gondos előrelátás je
gyében célszerű magasabb szákító- 
szüárdságú nadrágszíjat is rendsze
resíteni. Mert ha elmegy a potyka, 
azt még ki lehet heverni egy kis ön
uralom révén. De ha a nadrág megy 
el, vagy inkább le? Nemdebár. . .

Az eszi, nem eszi, mást nem kap 
elmélet a gyakorlat síkján jelen eset
ben is maradéktalanul érvényesül 
annak ellenére, hogy az idén im
portált horgászzsineg-hírmondó je 
lentősebben drágább, mint az, melyet 
tavaly árusították, sokkal jobb mi
nőségben. Hogy miért importáltak 
ilyen gyenge minőségű zsinórt: nem 
tudhatjuk. Minden bizonnyal a már
kát fogadták el minőségi szavatos
ság gyanánt. De akárhogyan is tör
tént, sürgősen be kell avatkozni a 
tarthatatlan állapot megszüntetésére!

Még néhány hét és itt a horgász 
főszezon. Felszerelés bőven van, ezer
számra készülnek a jóminőségű bo
tok és orsók, van horog, úszó ele
gendő, sőt még szájbilincset is kí
nál a kereskedelem a halak számá
ra. Akad minden, ami horgászszem
nek és hálszájnak ingere! Csák 
éppen a nélkülözhetetlen horgászzsi
nór beszerzése akoz problémát sok
ezer jobb sorsra érdemes horgász
nak. Annyi disszidált rokon és nem 
rokon gólkirály pedig nem akad, 
hogy ezek lássák el a zsinegre éhes 
tízezreket. A külföldet járó, finánc- 
búsító jobb szélsők száma amúgy is 
csappanóban van, a disszidálták túl
nyomó részének még a mindennapi 
zónapörköltre valója is csak elvét
ve áll rendelkezésre, ez a forrás te
hát — közkeletű szóval élve — szűk 
keresztmetszetű.

(Piszkátor)



A  „komoly“ horgász, tehát az, aki 
nem adja alább kapitális pontynál 
vagy legalább is ötkilós, Háry Já
noshoz méltó baj szú harcsánál, jó
indulatú leereszkedéssel kezeli a ke- 
szegezőt, aki a vörösszámyúak, a 
jászkók, a dévérek és társaiknak 
szegődik a nyomába és a fehérhalak 
horgászatával találja meg vízparti 
örömeit. És — valljuk be — többnyi
re zsákmánnyal megrakodva tér ha
za, amíg a fentemlített „komoly“ 
horgászok hol a délnyugati, hol el
lenkezőleg a délkeleti szelet, esetleg 
a meleget vagy éppen a hűvös időt 
hívják tetemre, amikor száraz szák
kal fejezik be a horgásznapjukat.

A  keszeghorgászok nálunk is külön 
felekezetbe tömörülnek és sokezer 
azoknak a száma akiket csakis és ki
zárólag a keszeg érdekel. Megvan 
ennek a logikus magyarázata: a ke
szeghorgásznak sokkal sűrűbb a ka
pása, több izgalomban van része, 
nem ül hosszú méla lesben napestig, 
akár az a kötelező olvasmánybeli 
vadász. Üszója körül mindig törté
nik valami és a sok kicsi sokra megy 
című közmondás a — halra is érvé
nyes. Aki már megkóstolt néhány 
beirdalás után rózsapirosra sütött 
keszeget, nem cserélné el ezt a fala
tot másfél tányérnagyságú, ráadásai 
enyhén iszapízű rántott pontyszele
tért ...

Sajnos nálunk a keszegezés techni
kája alig fejlődött és gyér azoknak a 
száma, akik korszerű eszközökkel és 
módszerekkel fogják a fehérhalat. 
Legtöbbjük egyszerűen könnyű pon- 
tyozó szerelést alkalmaz és ezzel — 
úgy véli — megtette a magáét. Pe
dig okosabb volna utánozni a kesze
gezés igazi mestereit, a franciákat és 
belgákat, akiknek túlnyomó része 
„ megrögzött“ keszegező és művészi 
magaslatra emelte ennek az „ipar
nak“ a (technikáját.

Mi jellemzi a francia keszegező 
szerelést? Elsősorban az igen finom, 
tizes-tizenötös zsinór, az igen köny- 
nyű, karcsú antennás úszócska és a 
több apró serétecskéből összeállított 
lánc-súlyozás, mely az úszót annyira 
meríti, hogy annak antennájából alig 
3—4 cm-nyi látszik ki a vízből. A  ke
szegező szerelésnek finomnak kell 
lennie, minél kisebb ellenállást kell 
szembehelyeznie a hallal. Ennek pe
dig korántsem az a célja — amint 
azt hinnők — hogy a rendszert érzé
kennyé tegye. Nincsen erre szükség 
a keszegezésnél, mert hiszen a fehér- 
hasúak olyan erősen kapnak, hogy 
akár körtemekkoraságú úszóval és 
féldiónyi ólommal is észleljük a ci- 
bálásokat, legfeljebb a dévér óvatos, 
A keszeg nem óvatos, nem kóstolgat, 
hanem a szájába veszi, ami bele is 
fér a szájába és igyekszik odébbál- 
lani. Ha ellenállást érez, nem hagyja 
ott a zsákmányt, hanem nagyokat 
ránt rajta, hogy legyőzze az ellenál

lást. Sejtjük már, miért célszerű a 
keszegezés eredményesebbé tételére 
finom szerelést, könnyű jól kiegyen
súlyozott úszót és inkább sornyi ap
ró, mint egyetlen nagyobb álmot 
használni, mely a rántásokra — mint 
nem áramvonalas rendszer — na
gyobb ellenállást fejt ki? Egyszerűen 
azért, mert ha nagy az ellenállás, a 
keszeg egyszerűen letépi, lelopja 
horgunkról a csalit. Ha a rendszer 
könnyű és jól kiegyensúlyozott, az 
ólom áramvonalas, úgy a hirtelen 
kapó keszeg elmeríti az úszót mi
előtt a csalit letépte volna a horog
tól és a bevágás előtt állt volna 
odébb.

Hogy az apró giliszta, a légy 
nyűve, a máié vagy kenyérgalacsin 
jó keszegcsali, azt mindnyájan tud
juk. De kevesen ismerjük például a 
francia és belga keszegezők legered
ményesebb csaliját, a főtt lenmagot. 
Mely annyira eredményes, hogy az 
ottani hatóságok nem is egyszer el 
akarták tiltani a használatát a ke
szegállomány megóvása érdekében.

Mi ennek a lenmagcsalinak a „tit
ka“ ? Egyszerűen annyi, hogy éppen 
megfelelő falatnyi a nagysága, jól 
megáll puhára főtt állapotban a ho
rog hegyén, melyről nehéz lelopnia a 
halnak. De legfontosabb jótulajdon
sága a főtt lenmag halvonzó zamata 
és a halnak igen kedves íze, mely a 
távolból is odacsalja a keszegnépsé
get. Nevezhet nők a főtt lenmagot 
akár természetes távcsalinak is, me
lyet mi magyar horgászok is alapo
san kiaknázhatunk.

Hogyan készítünk lenmagcsalit? 
Minden madár kereskedésben és ter
ményboltban árulnak lenmagot. Ezt 
langyos vízben áztatjuk félnapig,

majd lassú tűzön addig főzzük, amíg 
a fehér csírája kissé ki nem reped a 
mag héjából: már készen is van a 
csali, melyet a legjobb a saját levé
ben, szélesszájú üvegben magunkkal 
vinni a tetthelyre. Persze nem sza
bad a magot túl puhára főzni, ne
hogy leroskadj ék a horogról, de ne 
legyen túl kemény sem. A  horog he
gyére egyetlen szem lenmagot tűz
zünk és ha nincsen kapásunk, szor^ 
galmasan cseréljük, mert a zamata 
igen gyorsan oldódik ki és akkor 
megszűnt a távhatása és az ingerlő 
íze. Bár ritka eset, hogy a keszegek a 
jó zamat hatására meg ne jelenné
nek perceken belül a horog házatá- 
ján.

A  francia módszernél igen belvált 
a beetetés. Erre a célra nedves, gitt
szerű anyagba gyúrnak bele kuko
ricalisztet és lenmaglisztet, fele-fele 
arányban, ebből szilványit hajítanak 
a horgászhelyre, ha a víz áramlik, 
úgy a horgászhely fölé. Az agyag 
lassan elmállik, a lisztanyag felhőt 
alkotva viszi távolra a „hírét“ an
nak, hogy valami ennivaló akad, de 
a lisztszemcsék túl kicsinyek ahhoz, 
hogy az ízen kívül mást is nyújtsa
nak a keszegeknek, melyek a ho
rogra tűzött falatot már figyelemre 
méltathatják. A  beetetés annyira 
fontos a korszerű keszegezésnél, hogy 
például a francia versenyeken a be
etető gombócot csak külön vezényszó 
elhangzása után szabad behajítani, 
nehogy az előbb beetető előnyhöz 
jusson. Persze még hatásosabbá te
hetjük a beetetést, ha annak anya
gába néhány csepp nálunk is kapha
tó távcsalit gyúrunk, mely tapaszta
lat szerint a legtávolabbra hat. De 
zamatosíthatjuk távcsalival az egy
szerű málégombócot is, mert a ke
szeg különösképpen kedveli a táv
csali illatát. K i is aknázzák ezt egyes 
halőrök, akik a csalihalfogó tápli- 
jukba távcsalis kenyérmorzsát öntve 
biztosítják a jó fogást, a rablóhal- 
vadász horgászok jó ellátását apró, 
finom csuka és süllőfalattal. F. T.

A letenyei Mura-holtágban szákolnak az elektromos halászok (Berke felv.)
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NE etessük túl halainkat. A kövér
re hizlalt hal nem szép és lusta. 
Ne tartsunk túl sok halat kis me
dencében. A  hal sem kedvelője a — 
társbérletnek.
Ne használjunk túl mély medencé
ket, a magas vízállás nem előnyös. 
NE mulasszuk el a beteg halak azon
nali gyógykezelését.

NE kezdjük el az akvarizálást rit
ka halakkal. Drága mulatság.

NE mozgassuk el helyéről a vízzel 
teli medencét, hacsak nem tervezzük 
a padlónk felsúrolását.

NE feledjük el visszatenni a me
dence üvegfedelét. A  hal avatott ma
gasugró és nem szeret kiszáradni a 
szőnyegen.

NE hibáztassuk a kereskedőt, ha 
halaink pusztulnak. Nemcsak ő a hi
bás.

NE tartsunk együtt kicsiny és nagy 
halakat. A  nagyok meghíznak, de ad
digra a kicsinyek — elfogynak.

NE ültessünk medencénkbe mást, 
mint előzetesen alaposan megtisztí
tott növényt.

NE mulasszuk el a hálót alaposan 
fertőtleníteni, miután vele beteg ha
lat fogtunk ki. A  betegség ragályos 
is lehetett

NE higyjük, hogy a hal szórako
zásból vakaródzik, többnyire parazi
tától próbál megszabadulni ezzel a 
módszerrel.

NE bízzuk másru az etetést.
NE higyjük, hogy a családi cica 

nem szeret halászni. Ő sem hiszi.
NE feledjük el, hogy halaink sze

retik a változatos táplálékot. Akár
csak — mi.

NE képzeljük, hogy mások nem 
értenek az akvarisztikához. Állítólag 
vannak ilyenek is.

NE kísérletezzünk trópusi halak
nál alacsony vízhőmérséklettel. A  ci

gánynak sem sikerült leszoktatnia 
lovát az evésről.

NE szaporítsuk túlságosan a me
dencéink számát. Bár végszükségben 
kiköltözhetünk a konyhába is.

NE változtassuk hirtelen a vízhő
mérsékletet. A  legtöbb hal tiltakozik 
az ilyesmi ellen.

NE mulasszunk el alkalmilag gi- 
lisztavagdalékot adni halainknak. 
Nekik ízlik.

NE tűrjünk meg el nem fogyasz-

A nádasok szélében öregháló szárad 
(Sterbetz felv.)

tott eleséget a medencében. M i sem 
tűrjük a szemetet a szobában.

NE tépdessük ki növényeinket, 
amikor halat hálózunk ki. Fő a 
nyugi...

NE mulasszuk el a medence alapos 
fertőtlenítését, ha benne beteg hal 
volt.

NE higyjük. hogy néhány szál nö
vény elég a medencében. A növény 
nemcsak dísz, hanem oxigént is fej
leszt.

NE tegyünk élő Daphniát a me
dencébe, mielőtt belőle ki nem válo
gattuk a ragadozó rovarokat. A  ka
csáknak szánt kukoricában sem tű
rünk meg — rókát.

NE dobjuk ki az elpusztult halain
kat, hanem konzerváljuk őket for
maiinban, minél rosszabb akvaris
ták vagyunk, annál gazdagabb mú
zeumra tehetünk így szert.

NE essünk kétségbe, ha meden
cénk szivárog. A  kisebb szivárgás 
beforr, akárcsak az ebcsont.

NE helyezzünk új halat a meden
cénkbe, mielőtt legalább egy héten 
át nem figyeltük meg vesztegzárban.

NE alkalmazzunk gyógyszeres ke
zelést, mielőtt a betegséget pontosan 
meg nem határoztuk. M i sem sze
dünk ricinust — köhögés ellen, bár 
ajánlják.

NE tartsunk trópusi és hidegvizi 
halat együtt, különösen az aranyha
laknál vigyázzunk, mert nagy több
ségük beteg.

NE tűrjünk meg verekedős hajla
mú hal-zsarnokot a társasmedencé
ben. Az ilyen magánzárkába való.

ELEKTROMOS HÍREK
Műhelykocsit topott a FM Halá

szati Kísérleti Üzemének tudomá
nyos kutatócsoportja.

Május 16-án a péteThidai elektro
mos halászok félóra alatt 1 géppel 
3 dib egyenként 30—50 kg súlyú har
csát fogtak az Ö-iDrávám.

A FM Halászati Kísérleti Üzeme
a Balatoni Halászati VálM at felké
résére cca. 90 q halat termelt elek
tromos úton' 1 géppel a zardavári 
főegységek halágyainak lehalásziha- 
tafiiam mély iszapjából.

A MOHOS Z-tól és a HTSz-ektol 
érkezett többszöri megkeresésre kö
zöljük, hogy a FM Halászati Kísérleti 
Üzeme, megfelelő (géppark hiányáé
ban, egyelőre elektromos úton törté
nő bérhaiászatot nem tud vállalni.

(K )

Javul a nyári halellátás, mivel a 
Halgazdasági Tröszt és az állami 
gazdaságok tógazdaságai ebben az 
évben, július és augusztus hónapban 
— a múlt év hasonló időszakához vi
szonyítva — mintegy 1800 q-val több 
élőhalat bocsátanak a Halértékesítő 
Vállalat rendelkezésére. A  pontyok 
darabsúlya is nagyobb lesz a múlt 
évinél, mivel a különböző okokból a 
halastavakban visszamaradt tavalyi 
áruhaltermés maradéka is most ke
rül lehalászásra.

Ebben az évben, június végéig, 
2650 q mélyhűtött tőkehalfilét is im
portálunk. Július első napjaiban még 
750 q érkezik Dániából. Valószínű, 
hogy további 2000 q is rövidesen im
portra kerül. Mindez lényegesen hoz
zájárul ahhoz, hogy nyári halellátá
sunk — az elmúlt évekhez viszo
nyítva — számottevően megjavuljon.A tokaji révőrs parancsnoka, Paku Ernő halászati ellenőrzésre indul (Pékh felv.)
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Lapunk előző számában mutat
tunk rá arra, hogy hogycm kísérlik 
meg a hibrobiológusok a tavak ter
mésének meghatározását. Sajnos, 
eddigi módszereinkkel még nem 
tudunk ezen az úton kellő eredményt 
elérni és a „biomassza“ kutatás mód
szerével nem tudunk még helyesen 
következtetni a különböző tavak ter
melőképességére sem. Eközben jele
nik meg MAUCHA professzor ma
gyar nyelvű tanulmánya, melyben 
újabb szempontokat ad a vizek ter
melőképességének megállapítására. 
A közbejött második világháború 
miatt csak 1949-ben tud elgondolásá
val a nemzetközi nyilvánosság elé 
lépni, pedig ezzel a tanulmányával a 
vizek termelőképessége kutatását 
egészen más útra tereli, úttörője lesz 
a magyar produkciós-biológiai tudo
mánynak. Elméleti meggondolásai ta
nítványainak egész sorát irányítja a 
hmnológia e központi problémájának 
kutatására; a Maucha-iskola ma már 
számos további eredményt ért el. 
Maucha professzor 1953-ban a Ma
gyar Tudományos Akadémia Biológiai 
és Orvostudományi Osztályának el
nöke lesz, államunk Kossuth-díjjal 
tünteti ki. 1956-ban • Helsinkiben a 
Nemzetközi Limnológiai Társaság 13. 
kongresszusán előadást tart a produk
ciósbiológia legfontosabb problémái
ról, a kongresszus a Nemzetközi Lim 
nológiai Társaság elnökévé választja 
a magyar limnológus gárda 72 éves 
fáradhatatlan mesterét. Elméletével 
egyszerre újra a hidrokémikusok ju 
tottak az élre a produkciósbiológia 
központi kérdésének megoldásában.

A  tavakban, általában a felszíni 
vizekben a szervesanyagtermelést 
éppúgy a növények végzik, mint a 
szárazföldön. A  vizekben elsősorban 
a mikroszkóppal látható növények 
termelik legnagyobb mennyiségben' a 
szerves anyagokat, a szénvegyülete
ket, a vízben élő mikroszkopikus ál
latvilág táplálékát. Azt azonban, 
hogy pl, a tóban levő összes mikrosz
kopikus növények mennyi szerves 
anyagot termelnek, még hozzávető
leg sem tudjuk pontosan megállapí
tani, mert ezek a vízben nem oszla
nak el egyenletesen sem függőleges, 
sem vízszintes irányban. Ezért tehát 
ezek mennyiségi vizsgálatának eddigi 
módszerei nem vezetnek célhoz, bár 
ezt az igen hasznos, tájékoztató és 
más szempontból is értékes módszert 
továbbra is alkalmazzuk.

Azt azonban megállapíthatjuk, 
hogy a vízben a szervesanyagterme- 
lés alapfeltételét jelentő széndioxid
ból milyen mennyiség van jelen. Ha 
ezt tudjuk, az is kiderül, hogy egy 
liter vízben legfeljebb annyi szerves- 
anyagtermelő növény, producens vagy 
más néven építő szervezet élhet, 
amennyinek elegendő az a széndioxid

mennyiség, mely a vízben van. Meg 
kell tehát állapítanunk a különböző 
vizekben a hasznosítható széndioxid 
egy liter vízre vonatkozó mennyisé
gét és a különböző vizeket már össze
hasonlíthatjuk egymással ezen az 
alapon.

Maucha professzor ezt meg is tette 
és ezzel a módszerrel éles határt tu
dott vonni az eutróf és az oligotróf 
tavak között; megállapításai meg-

Benkő Jóska bácsi 73 évéből a hat
vanadikat tölti ezen a nyáron a Tiszán 

(Sterbetz felv.)

egyeztek a tavaknak az oxigénréteg
ződés alapján történi szétválasztásá
val. (I, előző cikkünket: M i a tavak 
termése?) A  széndioxid a vizekben 
azonban nem mindig van jelen ol
dott gáz alakjában, sőt vannak olyan 
tavak, melyekben oldott szabad szén
dioxid egyáltalán nincs és nem is le
het. Erre ismét e magyar tudós gon
dolhatott, mert nyugaton nem isme
retesek a mi szikes tavaink; tehát 
nem is gondoltak sokáig arra, hogy 
nemcsak a molekuláris szabad szén
dioxid gáz lehet a szerv es anyagter
melés alapja a vízben, hanem az 
olyan ionok is, mint a karbonát (COz) 
és hidrokarbonát (HC03); felhaszná
lásukban az a különbség, hogy tud
ják felhasználni a vízben élő építő 
szervezetek.

Pontosabban tehát a vízben köz
vetlenül vagy közvetve hasznosítható 
széndioxid mennyisége szabja meg, 
hogy egyébként a lehető legjobb 
egyéb feltételek, vagyis optimális vi
szonyok között mekkora lehet a szer
vesanyag termelés. Hogy ne kelljen 
a különböző vizek termelőképességé
vel arányos széndioxid mennyisége
ket nagy számokkal kifejeznünk, 
Maucha professzor bevezette a ter

melőképesség mutatót, melyet a to
vábbiakban R betűvel jelölünk.

Így alakult ki a tavak termelőké
pessége kutatásának új iránya és az 
elmélet indította el újra a tavak felé 
a limnológusokat, hogy most már 
megnézzék, mi a valóság a tavakban, 
mi a törvényszerűség az R-érték je
lentkezésében.

A Magyar Tudományos Akadémia 
ösztöndíjjal is támogatta ennek a 
kérdésnek beható vizsgálatát. 1951- 
ben két szikes tavat választottunk ki, 
a Szelidi- és a Velencei-tavat, hogy 
párhuzamosan vizsgáljuk a kérdést 
és az összehasonlításból biztosabb 
eredményhez jussunk. Egyik tóban 
sincs szabad széndioxid, tehát mind
két tóban a szerv es anyag termelés 
alapja a közvetve hasznosítható 
széndioxid. Ennyi a közös vonás. A  
két tó egyébként földrajzilag is az 
ország egészen eltérő vidékén van; 
kiterjedésében, alakjában, mélységé
ben, kémiai összetételében, élővilágá
ban eltér. Ha mégis ugyanazt a tör
vényszerűséget tapasztaljuk mind
kettőnél, akkor Maucha elméletét a 
valóság igazolta. Ezzel a célkitűzés
sel indultunk el havonként mindkét 
tóhoz és kíváncsian vártuk az ered
ményt, hogy lerajzolhassuk azt a két 
görbét, melynek egymással párhuza
mosnak kell lennie ahhoz, hogy az el
mélet ezentúl már ne elmélet, ha
nem természeti törvény legyen! Kö
vetkező cikkünkben bemutatjuk a 
kutatás menetét.

(dr. Donászy Ernő)

A  HALÉRTÉKESlTŐ V Á LLA LA T  
1957. első felében összesen 2350 q 
egy- és kétnyaras tény észpontyot 
szállított a halastavak és a természe
tes vizek benépesítésére. A  szállítás 
90 halasvagonfordűlőt tett ki. A múlt 
év hasonló időszakában mindössze 
1650 q került leszállításra és a halas- 
vagon-fór dűlők száma is csak 75 volt.

A  vásárhelyi „Ady" htsz. halászai 
járják ezt a folyószakaszt (Sterbetz 

felv.)
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M f i G E G Y S Z E R  —

-  A rákeeteosecekrCl ...
A  porcelán betegség is komoly ká

rokat okozhat. Nem tudok róla, hogy 
nálunk előfordul-e vagy sem, mert 
ilyen irányú megfigyeléseket nem 
végzünk. Magam nem találkoztam 
vele soha. Okozója szintén gomba, a 
Thelohania contejani Henneguy. Ez 
ellepi a potroh izomzatát és mivel 
erősen fénytörő porcelánhoz hason
lóvá teszi azt, innen ered a betegség 
neve is. A  megbetegedett állat a szó 
szoros értelemben szétesik. Az el
színtelenedés a potrohon kivülről is 
jól észrevehető. Az ellene való véde
kezés a megbetegedett példányok 
megsemmisítésével lehetséges. Schá- 
perclaus szerint, aki két tavat figyelt 
meg ilyen szempontból, melyek kö
zül az egyikben fogták és megsem
misítették a beteg példányokat, a 
másikban pedig nem, ennek az in
tézkedésnek hatása erősen érezhető 
volt.

A  rákok közismert betegsége még 
a folt-kór. A  rák páncélján 1—2 cm 
átmérőjű fekete foltok keletkeznek.

Ezek az élő állatokon nehezen ismer
hetők fel, de főzéskor tisztán kiraj
zolódnak. Okozója szintén gomba, az 
Gidiuin astaci Happich. Ez a gomba
faj kioldja a rák páncéljának me
séét, mely ezen a helyen megpuhul 
vagy morzsás lesz. EJ fehéredése is 
gyakori, a foltokat gyakran vörös 
szegély övezi. Előfordul hogy a pán
célt teljesen átlyukasztja. Ilyen pél
dányokat fogtam a királyréti tóban. 
Volt olyan is közöttük, melynek egyik 
oldalán a kopoltyúk majdnem telje
sen nyitottak voltak.

A  foltkór nem okoz az állomány
ban komoly veszteségeket, az általa 
megtámadott rákok azonban nehe
zen értékesíthetők. Leginkább Kelet- 
Európában terjedt el. Az ellene való 
védekezés megint csak »a beteg pél
dányok kifogásával és megsemmisí
tésével lehetséges. Nem kizárt, hogy 
alapjául a páncélsérülések szolgál
nak így a sérült rákok vízbevaló 
visszabocsátása nem ajánlatos.

A  rákbetegségekkel szemben gya

korlatilag tehetetlenek vagyunk, bár 
okozóikat ismerjük leküzdésük tech
nikai kivitelezése úgyszólván lehe
tetlen, mégis meggyőződésem az, 
hegy kellő elővigyázatossággal a túl
népesedés megakadályozásával és 
állandó felügyelettel pusztulásukat 
csökkenteni lehetne.

Dr. Thuránszky Zoltán

M INTEGY 15 ÉVI SZÜNET UTÁN  
Olaszország ismét vevőként jelentke
zett a magyar halpiacon. Április hó 
25-én elindult az első vagon compó, 
amit még néhány szállítmány köve
tett. }

*
FO LYAM IRÁK-EXPO RTUNK a 

tavalyi évben kedvezően alakult: Az 
1955-ben a MAVAD-hoz kb. 8,5 ton
na, 1956-ban kb. 13 tonna rák érke
zett be. Ebből a mennyiségből ex
portra került 10 tonna. A maradékot 
belföldön értékesítette a MAVAD. 
Ennek oka az volt, hogy a beérke
zett szállítmányok egy kis része már 
nem bírta volna ki a továbbszállí
tást és így rögtön piacra kellett ke
rülnie. Remélhetőleg 1957-ben to
vább emelkedik majd az exportra 
kerülő rákmennyiség.

*
Május végén magyar—jugoszláv 

halászati egyezményt kötöttünk. Az 
egyezmény szerint a jövőben az 
egyes fogási és méretlkorlátozásokat 
alkalmazni kell a határvizeken is. A  
részletproblémák megtárgyalására 
mindkét fél három-három tagú Ve
gyesbizottságot küld ki.
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