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hatása a víziszervezetekre
centráció mellett több napig is el-Az ipari szennyvizeik levezetésével 

kapcsolatban több cikkben foglal
koztunk már különböző mérgező 
anyagok élettani hatásával. Igyekez
tünk eloszlatni azt a téves felfogást, 
hogyha valamilyen mérgező anyag 
halakra nem ártalmas, akkor már 
minden további nélkül beengedhető 
a befogadóba. Természetes vizeink 
minőségének védelmében nem elé
gedhetünk meg azonban azzal, hogy 
valamilyen mérgező anyag a (halakra 
közvetlenül nem ártalmas, hanem 
arra is tekintettel kell lennünk, hogy 
a haitáplálék^szervezetek életére se 
legyen káros.

A műs elyemgyár tás (viszkóz-se
lyem) szennyvizének egyik alkatré
szével, a nátriumszulfáttal kívánunk 
az alábbiakban foglalkozni. A visz
kóz-selyem mosásánál a nátriumszul
fát egyik olyan anyag, amelynek ha
tása a befogadóban élettanilag káros.

Az egysejtű állatok (protozoák) a 
nátriumszulfáttal szemben a követ
kezőképpen viselkednek: 0,5%-os 
koncentráció mellett még az Amoe- 
ba, Actinophris, Euglena, Paramae- 
cium, Colpidium, Stylonychia, Coleps 
és Vorticella még életben marad. 
1%-os nátriumszulfát tartalomnál az 
Euglena, Amoeba és IParamaecium 
már csak elvétve marad életben. 
1,5%-os koncentráció mellett elvétve 
Vorticellák és 2%-os nátriumszulfát 
tartalomnál Protozoák már alig ta
lálhatók.

Gyűrűs-férgek és !kerekes-férgek 
0,1%-os nátriumszulfát tartalom 
mellett sokszor már 24 óra múlva 
elpusztulnak, 3—4 nap múlva telje
sen eltűnnek, bár egyes kerekes-fér
gek a 0,5%-os koncentrációt hetekig 
is elbírják.

A csigák közül a Limnaea, Plan- 
orbis és Valvata fajok 0,5%-os kon-

élnek, két héten túl azonban elpusz
tulnak. A Bythinia csigafaj már a 
második és harmadik napon legyen
gül, 11—18 napon belül teljesen el
pusztul. 1%-os oldat sokkal rövidebb 
idő alatt pusztítja el a csigákat, en
nél magasabb koncentráció mellett 
órákon belül elpusztulnak.

A legfontosabb haltáplálék szerve
zetek, a plarúktonrákok, közül a Di- 
aptomus graciloides és a Daphnia 
hyalina 0,5%-os koncentrációnál leg
feljebb 30 óráig él. A fiatalabb egye- 
dek sokkal gyorsabban pusztulnak 
el, mert kitinpáncéljuk még nagyon 
vékony.

A rovarlárváik, mint pl. a Limno- 
phylus, tegzes szitakötő, lárvája 
0,5%-os koncentrációnál 15—19 na
pon belül teljesen elpusztulnak.

A halakkal végzett kísérletek azt 
mutatják, hogy a kárászok 1,5%-os 
koncentráció mellett 24, és 2%-os 
koncentrációnál 7—8 napon belül 
pusztulnak el. A compók 1%-os kon
centrációnál 21, de 2%-osnál 1—2 
nap alatt tönkremennek. A sügér 
1%-os koncentrációnál 14—17, az 
1,25%-osnál 23, 1,5%-osná! 4—6, és
a 2%-nál 2—7 nap között pusztul el. 
A szivárványos pisztrángok 15—20 
cm hosszú egyedei már 1,5—2%-os 
koncentrációnál 2—3 nap alatt el
pusztulnak.

A vízi növények viselkedése a nát- 
riumszulfáttal szemben szintén ér
dekes megfigyelésre adott alkalmat. 
A Potamogeton-félék 0,6%-os kon
centrációnál asszimilációs tevékeny
ségüket beszüntették, a kloroplasztók 
elszíntelenedtek és szürkés-barna 
színt vettek fel, három nap alatt 
szétestek és utána elrothadtak. A 
Ceratophillum demersum 1%-os ol
datban növekedésében 40 napon be

lül teljesen megállt, 1,5—2%-os ol
datban a növények teljesen szétes
tek. A Myriophylium verticillatum 
1,5—2%-os oldatban 12 nap alatt el
pusztult. Az Előde a canadensis 
0,25%-os oldatban 18 nap után telje
sen szétbomlott.

Az algáik viselkedése a nátrium- 
szulfáttal szemben a 'következő: 
0,5%-os oldatban sok a kovamoszat, 
kevés a zöld alga, 1%-os oldatban 
tömeges zöld- és kovamoszat, 1,5%-os 
oldatban gazdagon tenyésznek a ko- 
vamoszatok, a zöld moszatok ke
vésbé, 2%-os oldatban mint az elő
zőnél, a zöld algák száma azonban 
csökken.

A bemutatott példák eléggé meg
győzhetnek arról, hogy — míg eset
leg a halak ártalom nélkül is sokkal 
tovább tűrik a nátriumszulfát jelen
létét — addig számos víziszervezet, 
melynek jelenléte alapfeltétele a 
magasabbrendű szervezetek életé
nek, sokkal kevesebb ideig tűri a 
nátriumszulfát mérgező hatását, 
és legtöbbnél a koncentráció határa 
is sokkal alacsonyabb, melynél meg 
tud élni, mint pl a halaiknál.

Donászy Ernő dr.

40 éve halt meg Hermán Ottó

A magyar halászat a legmélyebb 
ponton volt, mikor Hermán Ottó, a 
lakatosból lett világhírű tudós, egy
ben korának leghaladóbb szellemű 
politikusa 1890 táján felhívta a fi
gyelmet a halászat kétségbeejtő 
helyzetére és megmutatta a helyes 
irányt, a mesterséges halastavak lé
tesítését. Ö maga a Magyar Halászat 
Könyve c. kétkötetes munkájában 
ma is felbecsülhetetlen értékű is
mertetést adott a halaik életéről, a 
halászeszközökről és a halászat kü
lönféle módjairól, s egyszersmind 
megmentette az utókor számára az 
ősi elnevezéseket. Halászati búvár
kodásai közben alapozta meg a ma
gyar néprajzi kutatást.

Ma, amikor a mezőgazdaság fej
lesztéséről szóló határozat halászati 
részét hajtjuk végre, jusson eszünk
be Hermán Ottó, mert az ő szelle
mében, az általa mutatott úton ha
ladunk, hogy országunk ismét híres 
legyen halbőségéről.

Külföldre szóló előfizetéseket a 
„Halászat“ c. lapra f elvesz a Kultúra 
Könyv és Hírlap Külkereskedelmi 
Vállalat Hirlapexport Osztálya, Bu
dapest, VI., Sztálin-út 23., továbbá 
minden nagyabb forgalmú budapesti 
és vidéki postahivatal.

*
Az őszi lehalászás során kiemel

kedő eredményt ért el az Alsóso- 
mogymegyei Halgazdaság lábodi tó- 
egysége VII. sz. tavával. A tóban, 
melynek területe 7 kh, 71,05 q ne
meshalat halásztak le, vagyis hol
danként 10,15 q-t. Az eredmény 
Szabó József Munka-Érdeméremmel 
kitüntetett főhalászmester szakértel
mét dicséri.Kisvasutat alkalmaz a Biharugrai Halgazdaság telelő rendszerénél. (Szalay felv.)
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cA naplótup h
Mindannyian jól tudjuk, hogy a 

természetes vizek, tehát a tenger, a 
tavak és a folyók, a halászat révén 
már évezredek óta biztos megélhe
tést nyújtanak néprétegeknek, sőt 
egész népeknek is. Fel kell tehát té
teleznünk, hogy a halak testében ál
landóan felhalmozódó fehérjék, zsí
rok és egyéb szervesanyagok vízből 
és a benne oldott szervetlen anya
gokból, éspedig széndioxidból, to
vábbá szervetlen nitrogén, foszfor és 
kénvegyületekből magában a vízzel 
kitöltött térben jönnek létre. Ezt a 
feladatot a vízben élő zöld növé
nyek, elsősorban a többnyire egy
sejtű és ezért csak mikroszkóppal 
tanulmányozható apró algák — me
lyeket együttesen fitoplanktonnak 
nevezünk — végzik.

A fitoplanktonnak ez az élettevé
kenysége az asszimiláció. Az asszi
miláció során széndioxidból és víz
ből szerves vegyületek, rendszerint 
szénhidrátok jönnek létre közvetle
nül, miközben a széndioxid oxigén- 
tartalmával egyenlő mennyiségű oxi
gén válik szabaddá, amely rendkívül 
finom eloszlással, csaknem moleku
lánként lép ki az algákból a vízbe, 
ahol azonnal feloldódik. Ez az algák 
asszimilációs folyamatának lényege, 
amihez energiára van szükségük, 
mert a keletkező szerves anyagok
ban a felszabaduló oxigén folytán 
lényegesen kevesebb oxigén van, 
mint amennyit a felépítésükhöz szük
séges széndioxid és víz együttesen 
tartalmazott. Ezért a felépített szer
vesanyagok — ellentétben a széndi
oxiddal és vízzel — még képesek 
oxigént felvenni, vagyis elégethetők, 
ami mint tudjuk hőtermeléssel jár. 
A hő az energia egyik módosulata, 
ezért az asszimilációt energiát fel
halmozó folyamatnak kell tekinteni. 
Az ehhez szükséges energiát a fito- 
plankton-algák a napfény sugárzó 
energiájából merítik. Az algák zöld 
színét, az ú. n. levélzöld (klorofil) 
okozza. A klorofil azért zöldszínű, 
mert a fehér napfényt összetevő 
vörös, sárga és kékszínű sugarakat 
elnyeli, a zöldszínű sugaradat ellen
ben visszaveri, illetőleg átengedi. Ezt 
az elnyelt fényenergiát használják 
fel az algák a szervesanyagok fel
építésére és ezt halmozzák fel a ter
melt szerves vegyületekben poten
ciális energia alakjában. A vízben 
élő állatok — tehát a halak is, — 
közvetlenül vagy közvetve klorofil

a halk újJh ozam
tartalmú növények, éspedig f ő l eg  
a f i t o p l a n k t o n t ó l  termelt 
szervesanyagokból táplálkoznak, azo
kat halmozzák fel testükben, tehát 
azok terhére nöyekednek, szaporod
nak és azok részbeni elégetése út
ján szabadítják fel az életfolyama
taik fenntartásához szükséges ener
giát. Tehát az egész vízi élettér 
egyedüli energiaforrása a napfény 
sugárzó energiája.

Ennek a sugárzó energiának azon
ban csak kicsiny hányada jut el a 
vízben lebegő életmódot folytató fi- 
toplankton algákhoz, mert a víztü
kör a napfény egyrészét visszaveri, 
másik részét a víz elnyeli, harmadik 
részét pedig a vízben lebegő élő és 
élettelen testek felülete véri vissza. 
Már ebből is következik, hogy a fi- 
toplankton algák részére l eg e l ő 
nyösebb,  vagyis az ún. opt i má
lis fényerősségnek lényegesen ki
sebbnek kell lennie a víz felszínét 
érő közvetlen napfény erősségénél, 
mert ellenkező esetben a fitoplank- 
ton sohasem asszimilálhatna optimá
lis viszonyok között. Ezt a feltevést 
a kísérleti eredmények teljesen meg
erősítették. Az optimális fényerősség 
valamivel kisebb a föld felszínén 
létrejövő legerősebb napfény erőssé
gének egyhatod részénél.

így válik lehetővé, hogy a fito- 
plankton bárhol a föld felületén op
timális fényintenzitással asszimilál
jon, mert abban a vímélységben tar
tózkodik és szaporodik el legnagyobb 
mértékben, ahol a víz fényelnyelő 
képesség folytán a fény erőssége 
már az optimális értékre csökkent 
le. így még a sarkvidéken is optimá
lis fényintenzitás mellett termelhet a 
fitoplankton szerves anyagokat. Hogy 
ez tényleg így is van, azt az bizo
nyítja legjobban, hogy a sarkvidéke
ken élnek igen nagy tömegben a 
legnagyobb testű állatok, a bálnák, 
a rozmárok, »Ifókák és a vízimada
rak óriási rajai, amelyek táplálék
szükségletüket csakis a tengerből 
elégíthetik ki, mert a szárazföldön 
erre alkalmas vegetáció az alacsony 
hőmérséklet miatt nem fejlődhe
tett ki.

A fitoplankton asszimilációs fény
optimumának alacsony értéke tehát 
a föld gömbalakjához és napkörüli 
mozgásaihoz való alkalmazkodás út
ján alakult ki, mert miként azt az 
elméletileg is igazolható kísérleti 
eredmények mutatják, a fitoplankton 
fényigénye a napfény erősségének 
periodikus változásai törvényszerű
sége szerint változik. Ez teszi lehe
tővé, hogy a fitoplankton a napfény 
energiáját leggazdaságosabban hasz
nálhatja ki. dr. Maucha Rezső 

akadémikus

Ilyen sebespisztrángok vannak a garadnavölgyi tógazdaságban. (Vásárhelyi felv.)
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Rendes vízállás mellett alig vehet 
tudomást az ember ezekről a hasz
nos, félreismert és értékes szőrme
állatkákról. Csak ha varsákba té
vedve belefulladnak, — akkor talál
kozom évente négy-öt darabbal.

A tűlalacsony vízállás azonban le
leplezi telepeiket és életüket, mely
nek javát a víz alatt töltik. Magas 
vízpartok peremétől a meder szint 
széléig lejt a föld alá vájt odujuk 
úgy, hogy szellőző, illetve szükség- 
nyílások kerülnek egymás alá eme- 
letszerüen a víz fölött és a víz alatt 
egészen a legalsó főbejáratig, mely 
már a mederfenékre nyűik. Akár 
valami túlméretezett palotacsamok 
folytatódik egy két méter körüli 
hosszúságú iszapgyüjtő csatornába, 
mely a pézsmacsalád háztáji gazdál
kodásának nélkülözhetelen tarto
zéka. Szélessége a csarnoktorkolat
tal azonosan húsz-huszonöt cm-es. 
körülbelül ugyanannyi a mélysége 
is. Az emeleti nyílások rendeltetése 
a mi ablakainkhoz hasonló, mert so
hasem látok bennük r^apát s ha hú- 
zamosabb ideig vannak víz felett, a 
pókok is beszövik. Ha azonban va
lami veszély éri őket, egy éjszaka 
alatt az összes melléknyilásokat be
tömik, — hisz létfenntartásuk 
amúgyis a vízfenékfyez köti őket s 
tulajdonképpen csak o,z odanyiló 
csarnokot használják fel a közleke
désre.

A hosszú iszapcsatornának meg
figyelésem szerint két rendeltetése 
van; — az összegyűjtött folyami 
kagylók szakszerű elraktározása — 
és a biztos hazatalálás az öt-hat per
ces vízalatti zsákmányszerzés után.

A csónak orrában állva szoktam 
evezni s így nesztelenül közelíthe
tem meg tanyáikat — ha a telep
ügyeletre beszervezett kacsapár 
szolgálatot nem tart és nem figyel
mezteti őket. Feltűnt, hogy rend
szerint a csatornában tevékenyked

nek s az utolsó pillanatban nagy 
csubikolás közben iszkolnak egymás 
hegyén-hátán a csarnőkba, — de 
sohasem a nyílt víz felé.

Szemügyre vettem hát a csator
nát, mikor a felkevert iszapfelhő el
oszlott és nagy. meglepetéssel fedez
tem fel egész sorát a folyami kagy
lóknak — belenyomkodva háttal le
felé a finom iszapba. Némelyik nyi
ladozott, hogy „lábra“ állhasson s 
tótágas helyzetéből menekülhessen. 
Most értettem meg, hogy a pézsma
telepek körül miért hever oly tö
megével az\ üresre, fényesre kűak- 
mározott és kinyalakodott kagyló
héj — anélkül, hogy bármelyiken is 
repedésnek vagy törésnek a nyoma 
látszott volna. Előbb nem tudtam el
gondolni sem, hogy miként nyitja 
szét a pézsma a kagyló teknőjét, — 
holott az a balta élének is csak úgy 
enged, ha eltörik.

Kétségbe vonható-e ezek után} 
hogy az állatoknak nincsen értel
mük?

A pézsmák tehát ott őrködnek a 
kagylók körül s ha valamelyik elég
gé kitárulkozik (ami éppoly lassú 
művelet, mint a haladása) bőven 
van ideje a pézsmának, hogy kitép
hesse a páncéljából — és kivinni 
a felszínre, hogy a parton kényel
mesen csemegézhessen. Azonban ez 
a csemegézés sem mindig kényel
mes, mert ott leskelődik a telephez 
tartozó kacsapár s torkos tolakodás
sal követeli a jussát, melyet ellen
kezés nélkül oda is juttat neki a 
pézsma, hisz egy-két arasszal a víz 
alatt bőséges készlet áll rendelke
zésére. Az eltellett kacsák napestig 
szedegetik a sápot a házigazdáktól s 
féloldalt, lustán elterülve sziesztái
nak, ha valami közeledő veszély 
hivatástudatra nem riasztja ők  kép
viselik a pézsmaóvóhely szirénáját 
s ha sólyom zúg a tanya felé, — 
vizreröppenés a légi veszély jele; —

ha négylábú rabló settenkedését ne
szelik meg, recsegő vakogással röp
pennek fel — s ha csónak közele
dik, — már látótávolon túl meghall
ják s mire az odaérne, ők szemte
lenül köröznek felette, mert tova- 
tűnése után ők is elfoglalják jóldo
tált őrhelyeiket.

A pézsma főtápláléka tehát a 
kagyló s csak másodsorban a víz
széli csigák és békák. Rágcsálni a 
fiatal ágak héját és nádhajtást szok
ta. Nincs is oly nádas a vízszéleken, 
ahová be ne tanyázna a kacsapárral 
együtt, — mert ott mindent meg
talál, amit csak szeme-szája kíván.

Bár nagyon megkedveltem ezeket 
a kis bolyhó, okos állatkákat, mégis 
nekem van talán az egész kontinen
sen a legtöbb vesződségem velük. 
Túlalacsony vízállással menekítenem 
kell a hálóimat a telepeik közeléből, 
mert ilyenkor útjukba esnek a le
rakott hálók és menthetetlenül 
ronggyá rágcsálják. Köztudomású, 
hogy zavarosban érdemesebb a ha
lászat, mint tiszta vízben. Elnyűtt 
vízviszonyok mellett én is a befutó 
patakocskák torkolata körül kény
szerülök a hálóimat lerakni, mert 
annak hordaléka és sodra nagy te
rületen megszőkíti az anyavizet s 
iszapmezőt fektet oda3 hová nem
csak a folyton cirkalmazó kagylók 
s velük egyetemben a? pézsmák, ha
nem az iszap gazdag kukacállomá
nya után turkáló halak s az őket 
követő falánk csukák is odahúzód
nak. Hát nekem is nyomukba kell 
szegődnöm.

Fogtam hát csukát is, pézsmát is 
mert a pézsmák kitapasztalták a há
lókból való menekülés módját s úgy 
szerivel, — dé csak néhány napig, 
tönkrerágták azokat, hogy menekül
nöm kellett a közelükből. Elhatá
roztam, hogy elégtételt szerzek kár
tevőimmel szemben és csapdákat 
ro,ktam csapásuk nyomán az iszapba. 
Minden csapdavetés biztos fogásnak 
bizonyult; — de hogy nekem-e, 
vagy a vidráknak, illetve a rókák
nak, — azon múlott, hogy. melyi
künk éri ott előbb. Átlagban min
den negyedik-ötödik jutott csak ne
kem; — a többiből pedig csak a lá
bak a csapdában és a nyomok a 
csapda mellett. Csak az a csapda 
volt üres, amelyikbe tévedésből a 
vidra talpalt bele lesútja során, mert 
a gyenge csapdából minden esetben 
kirántotta a lábát.

Csapdázásom idején ötlött jobban 
szemembe a pézsmák után setten
kedő ragadozók nyomának tárlata 
a parti sásban. Sőt — a teljesség ér
dekében vaddisznók és szarvasok 
csülöknyomait és bikadágványozását 
is tanulmányozhatták volna itt a 
kezdő vadászok.

Lám, — csak a pézsmák életmód
ját kellett tüzetesebben megfigyel
nem s mennyi élménnyel és tapasz
talattal lettem gazdagabb az ő éle
tükkel kapcsolatos más állatok meg
ismerésének terén is!

Molnár János halász 
Tát

Rengeteg a törpeharcsa a Körösön ejtett zsákmányban. A törpeharcsa kiszűrése 
igen fontos, mert elszaporodva minden más halfajtát visszavet a fejlődésben.

(Woynárovich felv.)
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Gyomortartalomvizsgálatok —

a tógazdasági gém-problémához...
Haltenyésztésünk ragadozómada

rainak s köztük elsősorban a gém
féléknek problémája örökös felszíni 
kérdés a tógazdaságokban. A gémek 
kártétele évről-évre jelentős termés- 
kiesést jelent, mert tény, hogy hal
hús képezi főtáplálékukat. Annak 
ellenére azonban, hogy nagymérvű 
halpusztításuk elvitathatatlan, mégis 
kevesen tudják, hogy a gémek „ét
rendje“ mennyire változatos és bi
zonyos időszakokban mind a mező-

Kiskócsag csak ivadékos tavakban 
okozhat jelentéktelen kárt. 

(Sterbetz felv.)

gazdaságnak, mind a tógazdaságnak 
jelentős hasznot is hajtanak.

Az alábbiakban százalékos meg
oszlásban táblázatokba sűrítve sze
retném ismertetni az 1949—53 évek
ben általam felbontott gémgyomrok 
vizsgálati adatait. Az anyagot rész
ben a biharugrai tógazdaságban, túl
nyomórészt a Hódmezővásárhely 
magasságában lévő Saséri-rezervá- 
tumon (tiszai ártér sziget) gyűjtöt
tem. A biharugrai gémek halasta- 
viak, a sasérkörnyékiek egyaránt lá

togathatták a szegedi tavakat, a Sze
gedtől Pankotáig húzódó többezer- 
holdnyi rizsföldeket és meglehetősen 
nagykiterjedésű vadvizes réteket. 
Biharugrai vizsgálat 10 szürke és 21 
vörösgém, sasérkörnyéki 56 szürke
gém és 9 kiskócsag.

96 gyomor tartalma:
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Szürkegém ,39 10 2 18 31
Vörösgém 42 4 0 11 43
Kiskócsag 38 1 0 13 48

Ebből a hal százalékos megoszlása:
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Szürkegém 16 31 6 47
Vörösgém 7 21 3 69
Kiskócsag 0 17 1 82

Fentiekből a szürkegém táplálékát 
látjuk a legváltozatosabbnak s egy
ben kártételét is a legnagyobbnak. 
Halastavi halásztevékenysége any- 
nyira közismert, hogy ezzel feles
leges részletesebben foglalkoznom. 
Halastó mellett a szürkegém azon
ban szívesen látogatja á telephelyét 
környező kaszálókat, tarlókat, se- 
kélyvízű, pocsétás réteket, hol vi
szont leginkább bogarat, apró em
lőst, vadhalat talál. A különböző hó
napokban i felnyitott gyomrokból, va
lamint a fészektelep környékén ta
lált ételmaradványokból kitűnt, 
hogy kártétele májusban, a fiókane
velés időszakában' legjelentősebb. 
Ilyenkor még egyöntetűen magas

Kiskócsag fiókáját eteti a saséri gém- 
* telepen. (Sterbetz felv.)

növényzettel borított a határ s a 
gém fiókáinak hatalmas étvágyát 
egyedül a halas vizekről tudja kielé
gíteni.

A vörösgémet1 rejtett életmódja 
kimondottan a sűrű , nádasokhoz 
köti. Az első táblázatból övé a leg
magasabb hal-százalék, de ha az 
ezen bélőli eloszlást nézzük, látjuk, 
hogy ez túlnyomórészben apró vad
halból áll. Főtápláléka a vízibogár 
és a gyomrokban talált csíkbogár, 
csibor és szitakötőlárvák nagy 
mennyisége ivadékos tavainkban fi
gyelmet érdemel.

A kiskócsag országos viszonylat
ban annyira ritka, hogy halgazda
sági szempontból csupán kevésszámú

költőhelyének környékén s így első
sorban a tiszamenti hala sít ott rizs- 
telepeken jöhetne, mint ivadékpusz
tító számításba. Kártétele olyan je
lentéktelen, hogy a rávonatkozó szi
gorú védelem a legkevésbé sem sérti 
halászatunk érdekeit. A saséri gém
telep mintegy 70—80 fészkelőpárnyi 
kócsagállományát egy-két vonulás
előtti gyülekező jelenségtől eltekintve, 
tömegesen sohasem láttam a szegedi 
halastavakon. Fő táplálkozóterületük 
a rizsföld és kiszáradóban lévő ár
téri kubikok.

Fenti adataimat összehasonlítva a 
régebbi keletű hazai vizsgálatokkal, 
kitűnt, hogy a gémfélék halpusztí
tása a bogár táplálék javára csök
kent E tényt az utóbbi időkben 
nagymérvűén felfejlesztett rizsterü
leteknek tulajdonítom. Rizsföldön a 
vízfelület sűrű növényborítottsága 
miatt a gém sokkal nehezebben tud
ja a halat elfogni és ugyanakkor 
gazdag vízibogárfaunából bőven 
kárpótlódik.

Bármennyi kárt is okoznak a gé
mek, ne feltétlenül az' állat elpusz
títása legyen a védekezés. Ha a ha
lastavak környékén folyóárterek, 
pocsogós rétek, vagy egér járta
szántóföldek vannak, az óvatoster
mészetű madár aránylag könnyen 
elriasztható. # Ha pedig más élettér 
nem adódik számukra és minden 
riasztási kísérletet legyőz az éhsé
gük, ne éljünk vissza a vadásztör
vény adta lehetőségekkel s gondol
junk arra, hogy a tógazdaság hatá
rain kívül természetvédelmi törvé
nyek nagy költséggel fenntartott re
zervátumok óvják a tudományos 
kutatás számára értékes, pusztuló 
madarakat. Megértő, természetbarát 
tógazdáinknak- legyen gondjuk arra, 
hogy a halőrök gém-vadászata ne 
csupán a lődíjat növelje, hanem ma
radjon belül a jóérzés és észszerűség 
határain.

Sterbetz István

Szántóföldi kártevők pusztításával a 
szürkegém hasznos is lehet. 

(Sterbetz felv.)
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T e r v e z é s  —
A TERMÉSZETESVÍZI HALÁSZATBAN

A gazdasági év vége felé közele
dik. Ilyenkor a jó gazda számbave- 
szi elért eredményeit és számwetést 
csinál a következő esztendőre is. De
cember — az elszámolások és a ter
vezések hónapja. így van ez a ha
lászatban, a halászszövetkezetekben 
is.

— Tervkészítés a természetes vize
ken? Ugyan kérem: — mondotta, 
erről beszélgetvén, az egyik szövet
kezeti halász és legyintett a kezével. 
— A természetesvízi halászat az 
„egy lutri((, amelyiknek ezer ütővége 
van: időjárás, vízállás, hosszú tél, 
aszályok* áradások. Éogy lehessen 
itt tervezni? . . .

— Már hogyne kellene!
— Jó, hát akkor beszélgessünk 

másról. Mondja, kedves szaktárs, 
kell-e magának hálóanyag a követ
kező évre?

— Már hogyne kellene!
— Mennyi?
— Minden évben kell vagy 12 kiló.
— Hát gumicsizma !kell-e?
— Igen.
— És még mi?
— Kötél, para, ólom, kátrány, ke

rékpárgumi, csónakdeszka. . .
— A szövetkezetnek benzin a mo

torhoz, a zsilip megépítéséhez ce
ment, gömbvas stb.

— Ügy igaz.
— Na lássa! Ha minden egyes em

ber és a szövetkezeti közös gazdál
kodás anyagszükségletét egyesítjük, 
kész a szövetkezet anyagforgalmi 
terve. Tervgazdálkodásban élünk, 
mindezt meg kell tervezni, hogy az

ipar legyárthassa, a kereskedelem 
eljuttassa a megfelelő helyre. . .  De 
mondja csak, kedves szaktárs, miből 
akarja beszerezni az anyagokat?

— Természetesen a termelésből.
— Ügy, hogy a termelőeszköz ki

fizetődjék, megaztán jusson is, ma
radjon is, mert ráfizetésből, ugyebár, 
nem lehet megélni.

— De nem ám, sőt azon vagyunk, 
hogy mennél többet termeljünk, 
mert ennek elsősorban magunk vesz- 
szük a hasznát.

— Bizonyára a többiek is sokat 
akarnak termelni. Az egész szövet
kezet.

— így van vele mindenki.
— Lássa, akkor mért beszélnek ar

ról, hogy a szövetkezet termelési ter
ve „nem reális<e, meghogy „túlma- 
gas“, mikor mindannyian sokat akar
nak termelni.

— Ja kérem, más az, amit szeret
nénk, és amit lehet.

— Mindent lehet, csak akarni kell. 
Ahelyett, hogy siránkoznánk és foly
ton csak a nehézségeket emleget
nek, tegyünk meg mindent az aka
dályok elhárítására. És ha már min
dent elkövettünk, akkor jöhet a pa- 
naszíkodás. Kérdem: megtettek-e 
mindent a \helyes ivadékolásért, a 
vízterületek gondozásáért, a munka- 
szervezet helyes kialakításáért? 
Van-e elég gépük, ami dolgozókat 
gyorsanfrissen a munkahelyükre 
szállítsa és megkímélje a rettenetes 
idő- és erőpazarlástól? Most már — 
kormányzatunk gondoskodásából — 
minden szükséges hitelt megkaphat

nak hosszú lejáratra.. .  Tessék épí
teni, tessék beruházni, tessék többet 
foglalkozni a szövetkezeti közös gaz
dálkodás megszervezésével, tessék ta
nulni azoktól a szövetkezetektől, 
amelyek sokkal korlátozottabb lehe
tőségek mellett sem tartják magas
nak a tervet, hanem rátörnek, hogy 
megvalósítsák. Micsurin mondotta: — 
Ne várj könyöradományt a termé
szettől, csikard ki tőle azt, amit 
akarsz. Jó, jó! Zord tél, nagy árvíz, 
satöbbi. Azonban ne erre spekulál
junk, hanem a normálisra. És még 
valamit! A termelési tervet bontsuk 
le a vízterületekre, brigádokra, mun
kacsapatokra, az egyes dolgozókig 
menően. Ne csak általánosságokban, 
hanem részletekben gondolkozzunk. 
Ügy csináljunk tervet, hogy azt ma
gára nézve minden egyes dolgozó el
fogadja, magáévá tegye, mert csak 
velük, kizárólag velük lehet a terve
ket megvalósítani. így csinálták 
Győrött, Pakson, Mohácson és meg 
is lett az eredménye; bár nálvJk ép
pen olyan hosszú volt a tél és éppen 
olyan nagy az árvíz, mint maguknál.

— Vagyunk olyan jó halászok, 
mint azok.

— Na lássa, akkor mért hagynák 
magukat! Bizonyítsák be!

— Hiába vagyunk jó halászok, ha 
kevesen vagyunk.

Ügy? De beláthatja, hogy nem 
a hiányos murúkaerőre, hanem a nagy 
vízterületre kell tervezni.

— Már elhatároztuk, hogy jövőre 
felveszünk négy új szövetkezeti ta
got.

— Pazar: Hiszen akkor már meg
van a munkaerőgazdálkodási tervük 
is. És hogyan állunk a beruházások
kal?

— Szeretnénk egy másfél tonnás 
kis teherautót, meg még egy oldal
motort beszerezni. A jégverem kibő
vítése is esedékes. Aztán a korcán- 
zugi hákonyt le akarjúk zárni zsilip
pel, itt akarunk ivadéknevelőt be
rendezni.

Hiszen ez semmi más, mint a 
beruházási terv! Csak összhangba 
kell hozni a pénzügyi tervvel. Állami 
hitelt is kaphatnak hozzá.. .

Mit szaporítsuk a szót. Halásziár - 
sunk végül is elismerte, hogy a 
„lutriee-ra is lehet tervezni. Nem
hogy lehet, hanem kell is. (ó)

Több tógazdaság tapasztalta a nyár 
folyamán, hogy ezévi ivadéka között 
heveny Ihas vízkór lépett fel, melynek 
során az ivadék túlnyomó része au
gusztus végére elhullott. Mivel ezek
ben a tavakban erősmérvű naprafor- 
gómag^dara etetés volt, feltehető, 
hogy a darában lévő fás részek 
(napraforgóhéj) az ivadék bélfalait 
megsértette és hozzájárult a hasvíz- 
kóros fertőzéshez. Ajánlatosnak lát
szik ezért pontyivadék etetésekor 
ezt a takarmányféleséget mellőzni. 
Jövő évben mindenesetre konkrét 
összehasonlító 'kísérleteket kell beál
lítani.így készült a tolnai keltetőállomás. (Gergely felv.)
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számol be

A mesterséges szaporítás ügyessé
get és gyorsaságot követelő munkája 
a tenyészhalak ivartermékeinek le- 
íejése. A vergődő halakat, különö
sen a nagyobb példányokat jól meg 
kell markolni, ami gyakran sérülé
seket okoz, de a legjobb esetben is 
megfosztja a halbőrt védő nyálta
karójától, aminek következtében 
szaprolegniás gócok képződnek az 
értékes tenyészanyagon.

Érdekes kísérleteket folytatott a 
P. F. C. ismertetése szerint L. John
son, aki uretános bódítással próbál
kozott. A tenyészhaiakat kb. negyed
órán át kétszázalékos uretánoldat- 
ban tartotta, aminek hatására a ha
lak vergődése tökéletesen megszűnt 
és az ivartermékek lefejése gyorsan 
és sérülés nélkül sikerült. Amíg bó
dítás nélkül száz tenyészlhal lefejése 
45 percig tartott, addig hódított ha
laknál ehhez alig kellett fél óra és 
sokszáz lefejés során egyetlen sérü
lés sem történt. Az összehasonlító 
kísérleti sorozatok eredménye azt 
mutatta, hogy az ikra kelési száza
léka a bódítás következtében nem 
csökkent, természetesen ’ ügyeltek 
arra, hogy a halaknak a bódítófürdő- 
ből való kiszedése után tiszta víz
ben végzett fürdetéssel az metánnak 
a nyoma is lekerüljön a hal testéről, 
nehogy az az ivartermékbe kevered
jék. Az uretános bódításnak mérgező 
hatása nem mutatkozott akkor sem 
amikor próbaképpen ugyanazt a ha
lat két (héten át naponta fürdették a 
kábítószerben.

Bódítás után alaposan csöpöghessük 
le a fürösztővizet, hogy az ikrakelést 

ne befolyásolja károsan. 
(Woynárovich felv.)

L. Allison uretán 
helyett a (hozzáférhe- 

__ , több éterrel próbái-
r/-/y^n)Pj kozott, a bódító für

dőt úgy állította elő, 
hogy tíz liternyi víz

ben 50 gramm gyógyszertári kénétert 
oldott. A folyadékba helyezett halak 
percek alatt mozdulatlanná bódul
tak, gyorsán és sérülés nélkül vé
gezhették el a lefej ést. Amíg bódí
tás nélkül — pisztráng esetében — 
a pusztulás 35,4% volt, addig átérés 
kezelésnél a halaknak csak 5,6%-a 
sérült meg. Az ikra kelési százaléka 
normális volt. Az eljárás egyetlen 
hátránya annak tűzveszélyessége, 
valamint az, hogy az étert gyors pá
rolgása miatt időnként pótolni kell.

A halasvizek oldott 
szervetlen foszfáttartal
ma befolyásolja a nö
vényzet fejlődését és a 
halhúshozamot. A fosz
fát alakjában kötött 
fpszfornak a termőké

pességre akkor legjobb a hatásia, ha 
egy millió résznyi vízben 0,1—0,2 
rész van jelen. Mivel az általánosan 
használt foszformeghatározási mód
szernek alsó vizsgálati határa mo
zog ezen a területen, kívánatos volt 
olyan eljárást kidolgozni, mely ón
ná  lényegesen kisebb nagyságren
dekben is pontosan határozza mega 
foszfátok mennyiségét. Parry és 
Clelland kolorhnietriás mikromegha- 
tározási módszert ismertet, melynek 
lényege az, hogy rézszulfát és bróm- 
fenolnkék oldatból, valamint ismert 
foszfortalmú oldatokból készített 
sztandard oldatok színét hasonlítja 
össze kolorimetriásan a vizsgált víz
ben ammóniummolibdát és redukáló
szer (sztannoklorid) hatására fejlődő, 
a vízben tartalmazott foszfátmennyi
ségnek megfelelő intenzitású kék 
színnel. Az eljárás a beszámoló sze
rint gyors, egyszerű és pontos, a víz 
partján is elvégezhető, a színstan
dard oldatok aránylag tartósak, egy 
hónap leforgása alatt nem gyengül
nek. A meghatározás pontossága 
olyan nagy, hogy megfelelő gyakor
ija ttal '5/1 000 000 000 vizsgálati tű
réssel végezhető el.

Újszerű elektromos eljárást ismer
tetett E. Burrows, melynek segítsé
gével sikerült a folyóvizek halállo
mányának egyrészét a holtágakba 
terelni. A módszert -kisebb folyások
ban próbálták ki azért, hogy azt a 
tenyészhalnyerés céljaira alkalmaz
zák. Lényege: elektromos térítő „gá
tat“ létesítenek a holtág torkolatá
nál, hogy a halak a gátat elkerülve 
ússzanak be a holtágba. Az elektro
mos mezőt 110 voltos váltóárammal 
létesítették olymódon, hogy az áram 
egyik pólusát a folyiás-hoz megfelelő

szögben felsorakozó, egymástól mé
ternyi távolságban felfüggesztett vé
kony vascsövekhez kapcsolták, a 
másik pólust a fenéken a vascsövek 
vonalába fektetett szigeteletlen hu
zalhoz kötötték. Az áram bekapcso
lására a halak megtorpantak és be
úsztak a holtágba. Az eljárás igen 
érdekes és indokolt volna azzal kí
sérleteket folytatni, hogy a nyílt 
vizek halállományának egyrészét a 
holtágakba terelve fogják ki.

*
A halak intelligenciá

jára vonatkozó kísérle
tekről számol be Joa- 
him Gilly, sikerült ki

mutatnia, hogy egyes halfajtáknak 
igen jó az emlékezőtehetségük. Na
gyobb akváriumot osztott ketté 
üveglappal, az egyik rekeszbe fiatal 
csukát, a másikba egyetlen takar
mányhalat helyezett el. Amikor a 
csuka megéhezett, reá akart rontani 
az étvágygerjesztőén úszkáló ha
lacskára, természetesen alaposan be
verte az orrát a választó üvegtáb
lába. A kínos eset sorozatosan is
métlődött meg és a csuka csakhamar 
megtanulta, hogy legjobb abbahagy
ni a meddő próbálkozást, annál is 
inkább, mert minden kísérlete után 
néhány perccel megkapta a maga 
ételadagját. Néhány hét leforgása 
után a csuka már szenvtelenül fi
gyelte a tábla másik oldalán úsz
káló halacskát és érdeklődése akkor 
sem támadt fel, amikor az átlátszó 
válaszfalat “eltávolították, a csuka 
nem támadott, emlékezett ugyanis 
arra, hogy a támadás krokodilcső
rének odakopintásával jár. De ami 
ennél sokkal j elemzőbb a hal intel
ligenciájára és emlékezőtehetségére: 
amikor a vízbe a már ismert halacs
kával azonos fajtájú és (majdnem 
azonos nagyságú, tőle alig megkü
lönböztethető halat helyeztek, a 
csuka rárontott és elkapta, viszont 
nem bántotta az általa ismert kis
halat még akkor sem, amikor az 
nagyszemtelenül a farkúszóját csíp- 
deste. Gilly ugyanezt a kísérletet 
c§apósügérrel is elvégezte, rövidebb- 
hosszabb „idomítás“ után a sügér is 
felismerte akváriumbeli társbérlőjét, 
azt nem bántotta. Amikor egyízben 
a pontosan a sügérorr elől akart el
kapni egy jó kövér szúnyogálcát, a 
jó emlékezőtehetségű rabló unottan 
fordult meg és hagyta, hogy a ha
lacska az orra elől csenje el a cse
megét.

(-házy)

Ilyen szlvomyákon zúdul a víz a duz
zasztott Körösből a szarvasi öntöző

víztároló holtágba. (Szalay felv.)
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Ezelőtt mintegy 40 évvel építették 
meg a hortobágyi tógazdaságot. Ez 
az építkezés volt az első lépés ennek 
a 72 000 holdnyi szikes pusztaságnak 
a meghódítására, az intenzív terme
lésbe való bekapcsolására. A horto
bágyi halastavak 40 éve öntik a 
pontyok ezermázsáit a piacra. Az 
eddigi összes termés 15 ezer tonnára 
becsülhető. A hortobágyi hal a kül
földre is elvitte a magyar ponty jó 
hírnevét, külföldi halászszakember, 
ha mást nem, de a hortobágyi tava
kat ismeri hazánkból. A mezőgazda
ság fellendítéséről szóló kormány- 
program még nagyobb jelentőséget 
biztosít a Hortobágynak. Itt lehet és 
itt kell megmutatni, hogy a magyar 
tudás és akarat „vizet tud fakasztani 
a sziklából“, bő termést tud kicsi
karni onnan is, ahol évszázadok óta 
csak szöcskenyájak és vadlibák ta
láltak legelőre.

A megépült tiszalöki gát a Tisza 
vizének egyrészét kitereli .ősi med
réből. A víz ma már bilincsbeverve 
jut el oda, ahol egy évszázaddal ez
előtt szabadon garázdálkodott. A  
szakemberek azonban meggyőződ
hettek arról, hogy a Hortobágy 
mélyfekvésű, vízmosásos s terméket
len területei az intenzív mezőgazda
ságba csak egy módon, halastavak 
létesítésével kapcsolódhatik be. A 
Hortobágynak magyar Finn-ország
nak, az ezer tó országának kell 
lennie rövid időn belül: hangoztatta 
Ribiánszki Miklós miniszterhelyet
tes elvtárs. A Hortobágy vakszíkes, 
mély területeit egyre-másra láto
gatják a szintező mérnökök. Már 
mintegy 15 000 kát. hold halastó és 
víztároló halastó tervei készültek el. 
A Hortobágy csendjét töltésépítő gé
pek dübörgése töri meg.

Ezek a tények külön jelentőséget 
és feladatot rónak az ősre, a Horto
bágyi tógazdaságra. A hortobágyi

(2egtjen a
tavakat a háború előtt sokat muto
gatták a külföldieknek, dicsekedtek 
a többezer mázsás összes terméssel 
és a szikes víz tiszta, zamatos ízű 
pontyaival. íme: mit ad a megzabo
lázott pusztai Az elmúlt években 
azonban a hortobágyi tavakról el
terelődött a figyelem, és ma nem 
sok őszinte dicsekedni valónk van 
vele. A töltések elmosódtak, a hal
ágyak feltöltődtek, a tavak inkább 
a nádtermésünket gazdagítják, mint 
hogy halat adnának. A hortobágyi 
halgazdaság dolgozóiban az a tudat 
lett úrrá, hogy tőlük csak visznek, 
de semmit sem kaphatnak. A Hor
tobágynak azonban nem szánhatjuk 
a lassú halódás szerepét. Sőt ennek 
az üzemnek már hagyományainál 
fogva is a legrövidebb időn belül 
mintaüzemmé kell válnia. Itt kell 
megmutatnunk, hogy úrrá tudunk 
lenni a pusztaságon és ha sikerült 
az éltető vizet szomjas földjeire el
vezetni, nem a nád és sás, hanem a 
hal lesz itt az úr.

Célunk elérése érdekében a teen
dőket 3 csoportba foglalom Össze.

Először: ki kell lendíteni a terme
lést az eddigi meglehetősen alacsony 
nívójú szintről!

Másodszor: olyan létesítményeket 
kell építeni, melyek mintául szol
gálhatnak a Hortobágyon épülő 
többi tógazdaságnak!

Harmadszor: széppé, csinossá, kul
túrálttá kell tenni a gazdaságot!

Ma a régi tógazdaság 2300 kát. 
holdas területéből legalább 300—400 
kát. holdon gátvédelmi célból fö
löslegesen „díszlik“ a nád és gyé
kény. Legsürgősebb teendő ennek a

A  halágyak feliszapolódása követ
(Wos

gyázásnak“ 1954-ben alkalmazó
módszere. A csónakmotorral me 
hajtott trágyázó csónakból szórógé 
nélkül kilapátolt trágya. legnagyol 
részt oldatlan állapotban a fenék 
hullott, ahol a feneket borító „ 
sás, se víz“ latyakban minteú 
dunsztosüvegben metános erjedést 
ment át és széntartalmának nag 
része haszontalanná vált. Az üzen 
biztos trágyaszöró gépen kívül szü 
séges a trágya rakodásának és tov 
szállításának gépesítése. Ha ka 
holdankint legkevesebb 20 q trágy 
szállítunk, akkor is a régi tavak 
számítva a szükséglet kb. 500 v 
gon, melyet 4—5 hónap alatt kell 
tavakba juttatni. Ezt a trágyámén< 
nyiséget, míg az oldott állapotba 
a tóba jut, kétszer kell szállítójá

-Hortobágy a
felszámolása. Mennyivel szívesebbé 
látnok a kiterjedt nád-szigetek, fé 
szigetek és a dzsungel benyomás 
keltő 30—100 méteres szegélynádi 
sok helyett az egyenesre vágott, 5- 
10 méteres parti nádsávokat, ke 
kény hullámtörő nádszigeteket, 
fölösleges nádasok, gyékényesek k 
vágásával a meddő tóterület rovi 
sára megnő a termőterület, nagyol 
lesz a haltermés. A hortobágyi ti 
vak ismeretesek alacsony termész 
tes hozamaikról, ebbe azonban ig 
zán nem lehet belenyugodni. A ga 
daságnak saját és olcsón beszere 
hető sertéstrágya korlátlanul 
rendelkezésre. A beibizonyitottan 
bevált széntrágyázási módszerrel á 
lagosan 100 kg fölé lehet emelni 
takarmányozás nélküli hozamc 
Helytelen azonban „a motorizált tn

Az elnádasodás kezdete. (Woynárovich felv.)



agyar ,,^ zer  ló
ftüről kidúrni és háromszor kell 
jcarra venni“ . Munkaerő hiányában 
\z nagyon drágítja a trágyázást, sőt 
ijfizetőségét is veszélyezteti. Minta
üzemben a vasút mellé és a nagy 
tavak központos helyére beton trá
gyarakodókat kellene építeni, ezek
kel háromszori kidúrássál és egyszeri 
lapátolással lényegesen meg lehetne 
könnyíteni és olcsóbbá■ tenni a trá
gyázást. A befektetés pár éven be
lül kifizetődik.

Az etetést már ebben az évben 
nagyrészt motorizálták. A motorok 
az etetőcsónakokat percek alatt rö
pítették a tavak legtávolabbi pont
jaira oda, ahová azelőtt csak fárad
ságos, óráikig tartó rudazássál jutot
tak el a halászok. A motoros takar- 
ruínykihordás lehetővé teszi az 
etetőhelyek jobb elosztását, mely

i csónakkal kell a halat kivontatni, 
i felv.)

a sikeresebb takarmányozás felté
tele. Csak az nem érthető meg, hogy 
miért nem alkalmazzák az etető- 
ládás takarmányadagolást, amely 
Szegeden különösen i a motoros ete
tésnél igen jól bevált. Nem feltéte
lezzük azt, hogy azért, mert szegedi 
újításról van szó. Eddig a motort 
vagy leállították, vagy teljesen le
lassították és így lapátolták ki a 
takarmányt. Nehéz elképzelni, hogy 
a takarmány így egy helyre juthat. 
Billenő ládával a motor lassítása 
nélkül egy helyre dönthető ki a ta
karmány.

A lehalászás ma kínszenvedés a 
Hortobágyon. Az eliszaposodott hal
ágyak miatt napi 50—60 q halászati 
eredmény már jónak számít. Pedig 
rtt lehetne bemutatni a napi 200—

országa !
30C q-s halászatot. Az egyes tavak 
halágyának kitisztítása kézi erővel 
most folyik, de mérnökeink tudná
nak szerkeszteni tógazdasági hasz
nálatra halágy iszaptalanító gépet

is. Ezzel megakadályozható volna az 
árkok és halágyak feliszapolódása 
és a gép rövid időn belül kifize
tődnék.

A mintaüzemben alkalmazandó lé
tesítmények egyrészét ezzel felsorol
tuk. A most sor rákövetkezők is a 
többtermelés és a munka megköny- 
nyítését, kulturáltabbá tételét szol
gálják. Csak kiragadva: fel kellene 
újítani a gazdaság szivattyútelepeit, 
nem ártana a nagy tavak között 
csónak áttoló műtárgyakat építeni. 
Módosítani lehetne a takarmányke
zelést is. Automatikus ivadékosztá
lyozó, kis ívató tavak építése és 
még több kisebb, nagyobb új be
rendezés biztosíthatná a Hortobágy 
élenjáróságát.

A kultúrált élet egyik alapja a jó 
kereset\ a megelégedettség. A mai 
lakásviszonyok mellett a Hortobá
gyon nem minden dolgozó számára 
van Idkás. A kétfelé való élet pe
dig jelentősen több költséggel jár és 
természetesen jobb keresetet igé
nyel. A hortobágyi helyi normák 
voltak az okai, hogy az utóbbi évek
ben egyre égetőbbé vált a munkás
kérdés. A bérezés és normák felül
vizsgálata megoldhatná a nehézsé
geket és a halastavakhoz köthetné 
mindazokat, akik szeretik ezt a mes
terséget.

A gépesítés a Hortobágyon nem a

ma divatja, hanem a jövő útja. 
Minden valamirevaló halásznak 
meg kell tanulnia a kis gépek (trá
gyaszóró, nádvágó, kis szivattyú, 
csónakmotor, stb.) kezelését. A ha
lászok részére a télen tanfolyamot 
lehetne a kis gépkezelésből szer
vezni.

A tógazdaság központjára ráfér a

Hortobágyon. (Woynárovich felv.)

csinosítás. Fák, kerítések, karban
tartott utak, virágos kertek kedve
sebbé, kultúráltabbá tehetnék a kör
nyezetet. Nem tesz jó benyomást a 
szanaszét heverő eszközök, haszná
laton kívüli tárgyak, rendetlenül ra
kott nád és szénakazlak összevissza
sága sem. A Hortobágy mintaüzem 
címe megköveteli azt, hogy ezen is 
változtassunk.

A hortobágyi régi halastavakon 
kell kinevelnünk az új tavak ha
lászmestereit. Itt kell az első gya
korlati szárnybontogatásukat vé
gezni a Hortobágy fiatal halászagro- 
nómusainak is. Ezeknek pedig ta
nuló éveik során nem szabad kul- 
túrálatlanságot, elhanyagoltságot, 
nemtörődömséget látni! Testükké, 
vérükké kell válnia annak a szilárd 
meggyőződésnek, hogy a Hortobágy 
nem büntetőhely, a hortobágyi nagy
tavakon belterjes gazdálkodás te
hetséges, a haszontalan szik az ed
diginél sokkal gazdagabb termést 
tud adni és egy-egy újabb kutatási 
eredmény máról holnapra felforgat
hatja az eddig kialakult eredménye
ket.

A hortobágyi tavak a korlátlan 
haltermelés lehetőségeit rejtegetik. 
Nehezen árulják el titkukat, de raj
tunk áll, hogy mit tudunk belőle 
„többet ésszel mint erővel“ ki
csikarni.

dr. Woynárovich Elek

Az elnádasodás iskolapéldája
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A szögedi ..
Még a csontjainkba is beleszemte- 

lenkedik orvul a sűrű köd, amint a 
késő novemberi reggelen kifelé bak
tatunk a Szegedi Halgazdaságba.. 
Ami még mindig jobb, mintha go
rombán hideg szél tenné „kelle
messé“ a lehalászást.

— Harmadnapja fogtunk hozzá a 
tizenegyes tó '■lehalászásához és a 
jelek szerint jó lesz az eredmény — 
magyaráz Simon Pál, a gazdaság 
fiatal igazgatója, amint az „egyló- 
erős“ lóréra kapaszkodunk fel. Irány- 
a Xl-es! Ahol hajnal óta szorgal
masan húzzák a hálót, ahol vígan 
folyik az — aratás!

A vízparton már javában válogat
nak. Az állomány egyöntetű, szét- 
növésnek nyoma sincsen, bármelyi
két tesszük is' mérlegre az ivadék
nak, mindegyikük közel van a tizen
négy dekás átlag súlyhoz, pedig a ti
zenegyeshez öt ivatótóból ment át 
az ivadék gravitációs úton. No és a 
másodnyarasok? Azokkal sem vall 
szégyent a gazdaság, a tizenkétde- 
kás átlagsúllíyal »kihelyezett állo
mány kilencvendekás jóalakú har
madosztályú ponttyá fejlődött. Ko
moly elhullás nem jelentkezett, bár 
néhány példányon felismerni a már 
begyógyult, vagy gyógyulófélben ■ 
levő hasvízkóros fekélyt.

ugyanis már régóta ismert a halász
berkekben és talán nem túlozunk, 
ha azt mondjuk, hogy az ő nevéhez 
fűződik majdnem a legtöbb prakti
kus halászati újítás.

Közben szünet nélkül hordják az 
ivadékot a jó puha gyékénybélésű 
alacsony kosarakban. (Itt aztán nincs 
törés, zúzódás.) 160 mázsa a XI. tó 
ivadék terve, de már a harmadik 
napon 190-nél tartanak, és előrelát
hatólag háromszoros lesz az ivadék
termés !

Hát a trágyaszórás hogyan vált 
be ezidén? (Ugyanis tavaly Szege
den vezeték be nagyüzemi keretek 
között a trágyaszóló gép használa
tát.)

A híres trágyaszivattyú most sem 
vallott szégyent. A halászok maguk 
kérték a gazdaság vezetőségét:

— Tessék már eqy kicsit a sz . .- 
ágyút — ez t. i. a trágyázógép népies 
és közkedvelt neve — a mi tavunkra 
is elküldeni!

A trágyaszóró végigment a tava
kon s a XI. tóban például holdan
ként közel tíz mázsa sertéstrágyát 
szórt ki. oldott állapotban öt rész
letben Az első kiszórás még a ta

vasszal történt, az utolsó adagot 
augusztus 18-án kapta meg a tó. 
Valahányszor a gép végigment a ta
von, harmadnap mindig észlelhető 
volt a természetes táplálék gyarapo
dása.

Jóleső érzéssel látjuk azonban, 
hogy a tó vadhalaktól úgyszólván 
teljesen mentes. Mindössze az egyik 
edényben lézeng néhány kárász, 
amott egy árva pirosszemű kele szé
gyenkezik, no meg egy mindenre el
szánt paptetű, mely fáradságot nem 
kímélve keresztülhatolt szivattyún, 
csatornán, árkon és zsiliprácson, 
hogy a kirándulás végén belekerül
jön vizescsöbörből a — vödörbe.

A vadhalak irtása Szegeden ered
ményes volt, de megtudtuk, hogy 
a Péteri-tóban Németh Sándor fő- 
agronómus minden ilyenirányú „rá
beszélése“ sem tudta eddig a kívánt 
eredményt meghozni. A jóhumorú 
íőagronómus azonban már közölte 
velünk valóban kitűnő újítását. Ki
számítja, mit jelentett volna, ha Pé
teriben vadhal helyett ivadék terem, 
mit jelent ez prémiumban s a szá
mítást minden különösebb kommen
tár nélkül átadja a halászok — fele
ségeinek . . .

Mondanunk sem kell, hogy az újí
tás — teljes sikert aratott...

-tay.

T O L N Á R Ó L  jelentik...
A válogatóasztalnál új látványban Minden eddiginél nagyobb méretű 

van részünk. Mindegyik válogatónak halasítást tűzött ki céljául a tolnai
a karján nyakbaakasztott gumi-ka- Béke Halászati Termelőszövetkezet, 
bátujjak vannak. Kiselejtezett gumi- a következetes felvilágosító munka 
csizmák szárát alakították át ötle- gyümölccsé érett. A Faddi-DunaÁg
les módon vízhatlan kabátujjá. No, melletti ivatótóból ezévben sok ezer
ez ügyes, ugyan kinek az ötlete volt? szépen fejlett nemes pöntyivadékkal
Már mutatják is be a tempósbe- halasította be vizeit a htsz., ami a
szédű, középkorú újítót, de csak ad- jövőévi termésnél éreztetni fogja 
dig ismeretlen, amíg a nevét meg hatását. A htsz. az elmúlt napokban
nem mondja. Csurgó Szilveszter megtartott taggyűlésén a halászati

Lehalászás a Hortobágyon, (Woynárovich felv.)

felügyelő felhívására, — felbuzdulva 
az eddig elért eredményeken — el
határozta, hogy megépíti a taplósi 
ivatótavát, *

A gyulaji „Új Barázda“ tsz. a je
lenlegi 10 kh.-nyi halastaván és a 
most épülő 17 kh.-nyi új halastaván 
a jövő évre 100 q-s haltermést vár. 
A tsz. ezév júliusában 2 dkg-os 
pontyivadékkal magolta be halas
tavát, mely ivadék a gondos gazdál
kodás következtében október végén 
elérte már a 25—30 dkg-os egyed- 
súlyt. A tsz. tovább fejleszti halas
tavát. *

Hatalmas méretű tsz. halastó épít
kezések kezdődnek Tolna megyében. 
A már megépült és üzemelő tsz, ha
lastavak mellett a , Székesfehérvári 
Vízügyi Igazgatóság a tsz. kérésére 
q tolnamegyei halászati felügyelő
vel karöltve az alábbi helyeken kezdi 
meg tsz.-ék részére a halastó épít
kezéseket: závodi ,,Előre“ tsz. 10 kh., 
a.parhanti „Március 15.“ tsz. 10 kh., 
tabódi „ Rákóczi“ tsz. 3 kh., varsádi 
„Szabadság“ tsz. 8 kh., kistormást 
„Dózsa“ tsz. 25 kh.

*

A paksi Vörös Csillag Halászati 
Termelő Szövetkezet a használatá
ban levő „Szelidi“-tavon f. évben 
mesterséges pontyivatást végzett, 
melynek eredménye cca. 60 q. Az 
ivadék egyedsúlya 8—10 dekagramm. 
A htsz. a tóban jelentkező fölös iva
dékából több tsz. és állami gazdaság 
ivadék szükségletét fogja kielégíteni. 
A htsz. a jövő év tavaszán fokozni 
fogja az ivadék előállítást.
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Hogyan idomítjok a sólymokat

Az elmúlt két évben bebizonyítot
tuk a sólymászat létjogosultságát a 
halastavaknál. Mint biológiai véde
kezésmód megszilárdult és 'az or
szágban már több helyütt alkalmaz-

Kézre repül az idomított vadászhéja.
(Tusnádi felv.)

zuk. Szükségesnek tartottam ezért, 
hogy röviden beszámoljak a sóly
mok betanításáról.

Az idomításnak élettani alapjai 
vannak. Ezek a feltételnélküli ref
lexek, a feltételes reflexek és az ösz
tönök. Bár a vadászmadár-idomítás 
alapját az új feltételes reflexek ki
alakítása képezi, a halastavi bioló
giai védekezésnél még inkább fontos 
tényező ez. A vadászmadarakat elő
ször az emberhez kell szoktatni, hogy 
annak minden szavára visszajöjjön. 
Ezt úgy érjük el, hogy az éhes ma
darat először kisebb, majd nagyobb 
távolságról kesztyűs kezünkre hív
juk, ahol jutalomképpen húát talál. 
Ennek a kellemes tapasztalatnak a 
hatására feltételes reflex alakul ki 
a madárban. Ezek után • térhetünk 
csak rá az ú. n. bevadászásra, ami
kor a madarat olyan zsákmányállat 
fogására tanítjuk, mely ellen éppen 
védekezni akarunk.» Jelen esetben 
a gémről van szó, de természetesen 
a mezőgazdaság különböző ágaiban 
más kártevők ellen is lehet véde
kezni. Mindez nem okozna gondot, 
ha a vadászmadarakat olyan vadra 
kellene Idomítani, amelyet a sza
bad természetben is elfog. A sóly
mok a természetben gémet sohasem 
zsákmányolnak, hiszen ez természet
háztartási szempontból sem lenne 
célszerű. Miért küzdjön meg egy 
sólyom a nála sokkal nagyobb és 
erősebb gémmel, mikor az ő 15—20 
dkg hússzükségletét bőven fedezi 
egy galamb, vagy egy kisebb fajta

a gémek távoltartására ? . . .

kacsa? A- sólymoknál az öröklött 
táplálkozásra irányuló feltételnélküli 
reflexek és ösztönök is ezekre a 
kisebb zsákmányokra szorítkoznak. 
Ha ilyen könnyű természetes zsák
mányokra alkalmaznánk a madara
kat, nem lenne nehéz a feladat, de 
sokkal körülményesebb a nehéz- 
vadra való bevadászás. Ebben az 
esetben ugyanis, olyan vadra szok
tatjuk a madarakat, melyet a ter
mészetben nem zsákmányol, tehát 
öröklött ösztöne nincs, — nyilván
valóan a feladatunk az, hogy új fel
tételes reflexeket alakítsunk ki. A 
sólyom a bevadászás kezdetén — 
bármennyire is hihetetlennek tűnik 
— fél a gémtől. Igen sok go^ ot 
okozott nekünk ez a tény, mikor 
Lelovich Györggyel a halasiavi b.o- 
lógiai . védekezés módszerét dolgoz
tuk ki. Joggal aggódtunk, hiszen ez 
a módszer bukását jelentette volna. 
A cél érdekében fiatal gémek hátára 
húst kötöztünk és állandóan ott et
tek az élő gém hátán, midőn az 
csapkodott szárnyával, mi meg a 
nyakát fogtuk. Hamarosan be is 
idegződött a sólyomban az új ref
lex és mind nagyobb távolságokra 
repült a húsra, s amint a távolság 
nőtt, a hús úgy kisebbedett. Midőn 
azonban fáradságos munkánk ered
ményét elérni akartuk és az első 
vadgémre dobtuk a sólymot — ke
servesen csalódtunk, mert a vad

gém úgy megszigonyozta madarun
kat, hogy az 3 napig röpképtelen 
volt. Természetesen soha rá se né
zett többé a gémre, mivel a helye
sén kialakult feltételes reflexet a 
kellemetlen tapasztalat következté
ben a gátlás folyamata nyomta el. 
Tehát új madárral kellet kezdeni az 
egészet újra. Most már azonban ki- 
okoskodtuk a gém gyenge oldalát és 
egy valóságos „birkózó-fogásra“ ta
nítottuk meg a sólymot. Ez abban 
állt, hogy a húst a gém nyakára és 
fejére kötöztük. Miután ezt megta
nulta, a madarunk kitűnően béní-

Az elfogott szürkegém. (Magyar Fotó, 
Tormai A. felv.)

tóttá a földön és a levegőben a 
gémet.

így tanult „Diana“, a híres gé- 
mező és libázó sólyom, s így a ki
állításon szerepelt „Symurgh“ és 
„Dawlach“ nevű kerecsenünk is.

ifj. Tusnádi Győző

Gémre idomított kerecsenek, (Magyar Fotó, Tormai A. felv.)
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M Ű T R Á G Y Á Z Á S  —

A halasvizek műtrágyázása álta
lában kétféle módszerrel történik, 
vagy ladikból lapátolják azt bele a 
vízbe, igyekezvén áz anyagot egyen
letesen elosztani, vagy pedig haladó 
farmotoros csónak csavarörvényébe 
szórják, akár lapátolással, akár pe
dig külön erre a célra készült gara- 
tos megoldással. Mindkét módszer 
munkaigényes, de vannak ezenkívül 
egyéb hátrányai is.

A szervetlen műtrágyának a ha
lasvizekben való legyenletes elosz
tásának újszerű módszerét dolgozta 
ki és ismertette a P. F. C. című 
folyóirat legújabb szániában J. M. 
Lawrence: az úgy nevezett oldó-do- 
bogót, melynek lényege az, hogy a 
víz partján a víztükör alá épített 
keretes deszkadobogóra helyezik -a 
tápanyagot, melyet a víz lassan fel
old és az állóvizekben is mindig je
lentkező áramlások egyenletesen osz
tanak szét.

Lawrence a tavak vízáramlásait 
tanulmányozta olymódon, hogy a víz 
partján, a víz szintje alá helyezett 
dobogókon anilinfekete festéket (nig- 
rozin) helyezett el. A szél okozta 
vízszintes és a hőingadozás követ
keztében fellépő függőleges áramlá
sok a festéket alig 24 óra alatt 
egyenletesen osztották el a tó vizé
ben, ha annak felülete nem volt na
gyobb öt hektárnál, nagyobb tavak
nál az elosztódás folyamata lassúbb 
volt. Ez a felismerés adta meg az 
ötletet az oldó-dobogóval való mű
trágyázásra.

A kísérletek azt mutatták, hogy 
az új eljárás nemcsak jelentős mun
kát takarít meg, hanem vannak 
biológiai, illetve kémiai' előnyei is. 
Egyike äz előnyök legjelentősebbi
kének^ a dobogóra helyezett szer
vetlen műtrágya oldódása során 
nagyrészt a víz felső rétegeibe ke
rül, ahol a produktív *fitpplankton 
algákat táplálja, nem pedig a fenék 
improduktív fonalas algáit és hínár
növényzetét. Ugyanakkor sokkal ki
sebb a lehetősége annak, hogy a 
tápanyagnak a fitoplankiton által 
fel nem vett foszfortartalmát a tó
fenék megkösse. Előnyös az is, hogy

oldó-dobogóval
az oldódás lassúbb és folyamato
sabb, nem képződhetnek helyi túl- 
koncentrálódások, olyan vízrészle
gek, melyekben a kelleténél na
gyobb a műtrágyamennyiség.

Az oldó dobogók szerkezete — 
amint az az ábrán látszik — igen 
egyszerű és hulladék deszkaanyag
ból könnyen elkészíthető. Egy-egy 
dobogó felülete kb. fél négyzetmé
ter és legcélszerűbb azokat a part
tól 4—6 méterre cölöpökre szerelve 
úgy felállítani, hogy a dobogók felü
lete vagy 25—30 cm-nyire legyen a 
vizszint alatt. Ha a tó vízállás-inga
dozása nagymérvű, úgy a dobogót 
olyképpen kell felállítani, hogy azt 
a víz a legalacsonyabb nyári víz
állásnál is ellepje, de lehet a dobo
gót láncokkal is rögzíteni a cölö
pökre úgy, hogy tetszés szerint le-

November 20-ával váratlanul hi
deg idő köszöntött be,- s napok alatt 
5—6 cm vastag jég képződött. Emiatt 
az őszi lehalászás munkájában több 
mint egy heti késedelem állott elő, 
befejezése Sajnos decemberre húzó
dott át. E hó folyamán törekednünk 
kell a mielőbbi lehalászásra és en
nek érdekében akár osztályozatlanu! 
vigyük a halat telelőbe, ahol me
leg nappalok alkalmával átválogat
hatjuk.

Vessünk számot tárolási helyze
tünkkel és az egyes tárolóhelyek 
adottságaival. Ahol bizonytalannak 
látjuk a jól teieltetést szigorú tél 
esetén, onnan a piaci halakat mi
előbb elszállítjuk. Ugyanígy értéke
sítjük az esetleg betegségre gyanús 
tételeket is.

Ahol rossz a vízállás, vagy bizony
talan, esetleg szennyvíztől kell tar
tani és egyes tavakat már korán le
halásztunk, ott vessünk számot az 
őszi kihelyezéssel. Ezen eljárással 
nemcsak tenyészhalumk egy részét 
hozzuk kedvezőbb áttelelési viszo-

hessen mélyebbre vagy magasabbra 
állítani.

A dobogók száma a víz felületétől 
függ, átlag tízholdanként egy-egy 
dobogó felel meg, természetesen 
kellő elosztásban, figyelembe véve 
az uralkodó szélirányt és az ismert 
áramlásokat. A dobogókra akár la
dikból lehet elhelyezni a műtrágyás 
zsákokat, vagy pedig — ami kényel
mesebb — deszkaszálakból épített 
járdát létesíteni. A legjobb a mű
trágyát használhatatlan zsákba tölt
ve felrakni a dobogóra, kinyitva a 
zsák száját. Az oldás folyamata így 
lassan játszódik le és a víznek táp
anyagokkal való ellátása egyenletes 
és folyamatos.

Az új eljárással elért eredmények 
mindenben beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket, a módszer egy
szerűbbnek és jobbnak mutatkozott 
az eddig használtaknál.

(U

nyok közé, hanem a tavaszi össze
torlódott munkákon is fcönnyítünk. 
Semmiesetre sem szabad «kihelyezni 
olyan tavakba, melyekben erős volta 
hasvízkór-járvány és fertőtlenítésre 
szorulnak, vagy a tavakat szárazon 
kell megtisztítani a káros növényzet
től, avagy erősen elhinárosod ottak- 
nál, melyeknél a kifagyasztás feltétle
nül szükséges. Ugyancsak nem szabad 
kihelyezni olyan tavakat, amelyek
ben sok apró vadhal maradt vissza. 
A lehalászások befejezése után for
dítsunk nagy gondot a visszamaradó 
vadhalak megsemmisítésére. Csapol
juk le az elmaradt kopolyákat és kis 
szivattyúval víztelenítsük a műtár
gyak melletti gödröket, amelyekben 
sok vad-hal szokott áttelelni.

A lehalászás után igyekezzünk 
halágyainkat megjavítani és a leha
lászáshoz alkalmasabbakká tenni. 
Gyakran kis tisztogatás révén már 
jelentősen segítjük elő az őszi leha
lászást.,

Fordítsunk gondot a nád és gyé
kény lekaszálására, hogy tavasszal 
•motoroskaszával, vagy csuklóskaszá
val könnyebben menjen a növény- 
irtás. Ennek rendszerint akadályozó
ja a  kisebb-nagyobb foltokban visz- 
szamaradt előző évi növényzet.

A szocialista tógazdálkodásnak el
sőrendű feladata és kötelessége, hogy 
a lehalászás eredményét tavanként 
kiértékelje. Meg kell vizsgálni, mi
lyen tényezők, körülmények váltot
ták ki a jó, vagy rossz eredménye
ket. Alaposan, az érintett tavak dol
gozóinak bevonásával kell megálla
pítani az elkövetett hibákat és a jö
vőben szükséges teendőket. A kiér
tékelés és a kritika nagyban előse
gíti a következő év termelését, míg 
annak elmulasztása maga után von
hatja az évről évre megismétlődő 
hibákat o. Gy.Dobogók a műtrágya helyes adagolásához.
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A SlOHALASZESZKOZEI
Ez a vizünk bár ma nem nagy 

jelentőségű a halászat szempontjá
ból, de mégis érdekes lehet a halá
szatot kedvelők előtt és a tudomá
nyos érdeklődés vonalán.

Közismert, hogy a Sió a Balaton 
vizének szabályozója napjainkban, 
miután őt maigát is szabályozták 
valamennyire. Valamikor halászata

A clugit alkalmas helyen vízbe teszik.
(Kovács Miklós felv.)

is gazdaságilag többet jelentett, mert 
maga a víz régebben nagyobb terü
letet ölelt fel, mint ma. Már a ró
maiak korából ismeretes. Vize haj
dan malmok egész sorát hajtotta. A 
szabályozással ezek is eltűntek. A 
vízi molnárok pedig minden időben 
kedvelték a halászatot. Persze csak 
kis szerszámmal dolgoztak, mint 
mindenfelé a vízi molnárok. Ezek-

Emelőháló vízbeeresztése.
(Kovács Miklós felv.)

nek a kis szerszámoknak maradvá
nyait még megtaláljuk és oly érde
kes használatban, hogy a Duna—Ti
sza kis halászainál nem fordul így 
elő. Ilyen érdekes szerszámuk a •

Igen érdekes horgászati újdonsá
got ismertetnek a szaklapok: a ha
rangtípusú peremorsót. A ma általá
nosan használt állódobú orsók zsinór
tároló csévéje az orsó csészéjének 
belsejébe illeszkedik és igen gyakran 
fordul elő, hogy a zsinór a cséve és 
a csésze közé szorulva elszakad, il
letve lehetetlenné válik az, hogy a 
horgász akár zsineget adhasson a 
fárasztásnál, vagy akár zsinórt csé
vélhessen be. Egyes típusoknál úgy 
segítettek ezen a kellemetlenségen, 
hogy a csévét igen kis hézaggal il
lesztették a csészébe, ami viszont 
súrlódást okoz akkor, ha a cséve, 
vagy akár a csésze a legkisebb alak- 
változást is szenvedi.

„dugi“, melynek természetesen sem- 
mi köze sincs a „dongához“, ezen ősi 
hatászási módhoz, mely nem szer
szám. Hermán Ottó sem ismeri, mert 
nem említi és miások sem. Érdekes
sége a duginak abban van, hogy egy 
szerszám és mégis 3 féle alakban, te
hát 3 féle szerszámként jelenik meg. 
Eredeti formában mint gyalogháló 
vagy kétíköziháló gyanánt használhat
ták első halászai, s a magyar ember 
értelmességét láthatjuk benne meg
nyilvánulni igen szellemesen. Ezeket 
a halászokat „gyaloghalászoknak“ le
hetne nevezni, mert még ladikot se 
használnak. Igazi halászoknak azon
ban nem mondhatók, mert mind
egyik mással foglalkozik, de a Sió 
régi kis halászainak szerszámait 
használják és tanulták el az elődök
től.

A dugi igen egyszerű szerszám, de 
ez mutatja régiségét; tulajdonképp 
az emelőhálónak más módon való 
felhasználása. Ügy jön létre, hogy az 
emelőháló lébósét leszerelik az emelő 
körmeiről vagy kávájáról s vagy ezt, 
vagy ha hosszabbat akarnak, 2 db-ot 
szerelnek össze. így 5—6 méter hosszú 
hálót nyernek. A háló két végére 
egy-agy karót erősítenek. Egyik vé
gét az egyik halász, a másikat a má
sik fogja meg. Belegázolnak a vízbe 
s így dugják alá a bokroknál, nád
nál, s azután gyorsan fölemelik. A 
beleszaladt hal is kézrekerül. 3—4 
emelő összetoldásából lesz a „húzó“ 
(húzóháló). Ügy halásznak vele, mint 
a kerítőhálóval, partra. Vele a Siót 
keresztbe kerítik. E két szerszámot 
alacsony vízállásnál használják, mi
kor a Siót lábolni lehet.

Külön segédszerszámuk, mely 
szintén csak itt járja, a „terelő“ . 
Hermán nem ismeri, de nem is is
merhette, ha igaz az az állítás, hogy 
itt találták fel nem régen. Ez a háló 
nem fogja meg a halat, hanem arra 
való, hogy az „emelő“-be terelje.

A terelő téglaalakú 1,5X1 m-es há
ló. Ez vastagabb (hüvelyk vagy mu
tatóujj vastagságú) karóra van erő
sítve zsineggel a hosszabbik felén. 
Szabadon lóg, mint a zászló. Az alsó 
szélén hosszában néhány db ólom
súly húzza le, hogy fal módjára fe-

Az új típus igen szellemesen kü
szöböli ki ezt a kellemetlenséget, 
egyszerűen megfordítja a dolgot és a 
csévét nem a csésze belsejébe helye
zi, hanem azt harang módjára a csé
sze külső felületére illeszti. Ilymó- 
don a zsineg becsípése lehetetlen, 
ugyanakkor felesleges a kis hézag, a 
két fontos szerv olyan lazán illesz- 
kedhetik egymásra, hogy a súrlódás 
lehetetlenné válik.

A negyvenezer főt számláló ma
gyar horgásztábor, halászatunk egyik 
erőforrása, komoly hiányt szenved 
jóminőségű és megfelelő mennyiségű 
felszerelési cikkekben. Ezt kívánja 
kiküszöbölni a MOHOSz, amikor ter
melődés fogyasztási szövetkezet kere-

szüljön ki a vízben. A karó egyik 
vége a partba van szúrva a partvo
nallal keresztben, hogy a partvonal 
mentén járó halat megállítsa, más 
irányba, az emelő felé terelje, mely 
mellette van a vízbe eresztve. Ez az 
„emelő“ a Sió itteni halászainak fő- 
szerszáma különben, mert egész éven 
át lehet vele űzni a halászatot, más 
emelőhál óktól vagy tápliktól abban 
különbözik, hogy a 2 fakáván kívül 
még 2 keresztzsinórja is van. Ezek 
mindegyik vége középen fogja át a

A terelő vízbehelyezése (Kovács Mik
lós felv.)

léhést, arra valók, hogy a hálót még 
ívben megemeljék, hogy a hal mene
külését megakadályozzák. A 6—7 m 
hosszú rúd végén alul háromszög 
alakú készítmény van, melynél fog
va halászásnál a rúd meg van tá
masztva. Egyébként úgy működik, 
mint a „teszi-veszi“, és úgy is van 
szerelve általában. Minden halászat 
után szétszedi gazdája és úgy rakja

A dugi halászatra készen. (Kovács 
Miklós felv.)

el, vagy otthon, vagy pedig künn 
hagyja és nád vagy bokrok közé 
rejti el, nehogy valaki elvigye vala
melyik darabját. Khin Antal

tében létesít olyan kisipari üzemet9 
mely az egyre fokozódó honi szük
séglet kielégítése mellett jelentős 
exportra is vállálkozhatik. A szövet
kezet egyik komoly exportcikkének 
az Antos-féle ragasztott bőtök Ígér
keznek, melyek minősége nemcsak 
Európaszerte elismert, hanem kvali
tás szempontjából a legdrágább vi
lágmárkákkal is vetekszenek. A szö
vetkezet munkatervében merőben új 
elgondolású univerzális úszók, törhe
tetlen, a műanyagzsinegek koptató 
hatásának teljesen ellenálló zsinór
vezetők, valamint nemes anyagból, a 
legkorszerűbb hőkezelési eljárások
kal készített horgok tömeggyártása 
is szerepel.
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Hogyan használjuk —

»pya*32rfi.v9 i<7VB»v'>'i vsa u s - n n i
a Vámosi-féle halmérőládát?

A pontynemesítés munkájához a 
súly és a testméretek megállapítása 
elengedhetetlenül szükséges. A halak 
méréséhez különböző halmérő aszta
lokat szerkesztettek. Azonban egy 
sem bizonyult olyan hasznosnak, 
mint a Vámosi István buzsáki har- 
lászmester által szerkesztett halmé
rőláda. Unger Emil a harmincas 
évek elején egyik németnyelvű dol
gozatában közölte a Vámosi-féle 
halmérőláda rajzát és magyarázato
kat is fűzött hozzá. Azóta kisebb-

nagyobb módosításokkal Európaszer- 
te alkalmazzák. Az alant közölt hal
mérőláda Woynárovich Elek javasla
ta alapján készült, a Vámosi-féle hal
mérőláda csiszoltabb formája. Az 
egyes testméretek felvételének mód
ját rajzban közöljük, hogy könnyeb
ben megtanuljuk alkalmazását.

A Vámosi-féle pontymérőláda tar
tozéka a mérőder&kszögléc. A láda 
alapdeszkájának (a), hátlapjának (b) 
és homloklapjának (c), valamint a 
mérőderékszögléc méreteit és beosz

tását az 1. sz. ábrán szemléltetjük.
A ponty minden mérésnél azonos 

helyzetben maradjon úgy, hogy fejé-

1. ábra
vei a deszka homlokfalának, hátával 
pedig a hátsó falnak támaszkodjék.

A ponty testhossz- és faroknyél- 
magassága az alapdeszka beosztásá
ról leolvasható. A fejhosszúság felvé
telénél (2. ábra) a mér őder ékszöglé-

2. ábra
cet hosszanti irányban a hál testére 
helyezzük, szorosan a homlokdeszka- 
laphoz támasztjuk és a mér őder ék- 
szög-léc elülső részének skáláján le
olvassuk a fejhosszt.

A teljes testmagasság mérésnél (3.

3. ábra
ábra) a derékszöglécet a láda alap- 
deszkalapjára állítjuk (valamely ha
ránt osztásvonallal párhuzamosan) és 
a hal hasához illesztjük; a testma
gasságot a derékszög-léc belső skálá
ján olvassuk le. A testszélesség mé
résnél (4. ábra) a derékszög-lécet va

lamivel a hátúszó töve előtt a halra 
fektetjük, az alapdeszkalap síkjával 
párhuzamosan úgy, hogy rövidebbik 
ága a hátlaphoz támaszkodjék; a hál 
testszélességét a rövidebbik (függő
leges) ág skáláján olvassuk le.

dr. Jászfalu, í Lajos

A Z  Ő N
ahogyan a nyilloizi halász tálja

Egész külseje, színe, hosszú egye
nes törzse és oldalt elhelyezkedő 
szemei elárulják, hogy semmi ke
resnivalója sincsen a vízfenéken.

Napestig a víz színén portyázik s 
úgy elvegyül az apróbb és nagyobb 
fehérhalak rajai között, mintha ő 
lenne a hajcsáruk. Terelgeti, haj
szolja, ugrasztja a silány nemzetsé- 
get, mintha rá volna bízva a kikép
zésük a leleményesség és menekvés 
gyakorlásában.

Mint felszíni hal — a legtájéko- 
zottább minden halfajta között, — 
miként kell viselkedni a közeledő 
csónak, vagy a különböző hálókkal 
szemben. Ha csónakkal feléje köze
ledem, tempósan félre húzódik és 
leáll — mint én a száguldó autó 
előtt — . és megvárja látótávolság
ban, amíg a láthatárról eltisztulok: 
— azután nyugodtan folytatja ma
gánéletét.

A sok apróhal vízszíni mozgása 
és ugrándozása mind-mind az önök 
jelenlétére vezethető vissza. Immel- 
ámmal portyázik és vadászgat’ anél
kül, hogy a pillanatnyi siker vagy 
sikertelenség más hangulatra for
dítaná. Napestig így is bőségesen 
megszerzi létszükséglete maximu
mát, hiszen nyüzsög körülötte a sok 
snejder és hasonnagyságú más ap
róság.

Talán ő találta fel az elmés köz
mondást, hogy „Kleine Fische — 
gute Fische; — mert nem is ambi
cionálja a kiadósabb falatokat, csu
pán lenyelhetőket, amilyeneket ra
bul tud ejteni.

Csendes mellékágak és öblük vi
zeiben c$ak a siheder-sorban levő 
őn-ifjúság éli és tölti a tapasztalat
gyűjtés nevelkedést turnusát a 70— 
80 dekás testsúly eléréséig, mert 
akkor felsőbb átképzésre már a fo
lyók medreibe vonul, hol az elit
gárda soraiban a vízszíni harsogó
rablást kell elsajátítania és az úszó

tükörhálókkal szembeni magatar
tást.

Forgók szélén, kisarkallások sodrá
ban s magas mederzátonyok rohanó 
árjaiban mindenütt hatalmas önök 
felvágódása harsogtatja a vizet — 
néha oly tömegesen, — hogy a ha
lász megborzong még a gondolatától 
is, hogy mily gyönyörűség volna 
csak egyetlen csoportját is bekerí
teni! Azonban sokkal célszerűbb, 
ha másfél totószelvényt vesz, mert 
ott nagyobb kilátásai lehetnek teli
találatra, mint az őnhalászatnál!

A medrek zátony szélein leszúrt 
csapóhorgokkal már könnyebb ösz- 
szeszedegetni őket, ha a vidra meg 
nem előz a horgok felnézésében, 
mert vad csapkodásával az egész 
környékről odatoborozza azokat.

A fogságot nem bírja s ha a csó
nak fenekéből hosszú testének ha
talmas lendületével idejében ki nem 
repül, — megbosszulja a halászt és 
menten elpusztul.

A ragadozó önt balinnak titulálni 
helytelent sőt megalázó az önre, 
mert a balin a dévérkeszeghez ha
sonló vékony pénzű hal.

Az őn a nagyvizek legintelligen
sebb ragadozója, a balin pedig a 
halvilág perifériáinak, folyócskáinak 
és patakjainak oly közönséges faj- 
tájat amilyet és tucatszám dobáltam 
ki nyári délutánonként csupasz kéz
zel a parkok padmalyai alól.

A karcsú, hosszútestű és meg
nyúlt alsó állkapoccsal rendelkező, 
ezüstzöldes őn már külsejével is ne
meshal benyomását kelti s ha maga
tartását is serpenyőre vetjük, ’ jogo
san megbotránkozhatik azon, ha a 
balinnal tévesszük össze.

Ivása március végére esik, de ab
ból sem csinál titkot, hanem ele
gánsan a víz felszínén követi párját 
kényelmes tempóban úgy, hogy akár 
le is lehetne fényképezni őket.

Molnár János halász 
Tát
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K&%tTx?mését ?
Ma már elmondhatjuk, hogy vi

zeinknek ez az elsőszámú közellen
sége mind a szabadvizekben, mind 
a tógazdaságokban mindenütt meg
található a halászok, tógazdák, hor
gászok nagy bosszúságára, közgaz
daságunk kárára. Betelepítése intő 
példa, mert ezt a halat az üzlettel 
kapcsolatos lelkiismeretlenség és 
szakértelmetlenség hozta •nyakunk
ra. Bál sajnos igen közismert és 
mindenki által sokat szidott halunk, 
betelepítési körülményeit mégis ke
vesen ismerik helyesen.

Eredeti hazája Észak-Amerika, 
különösen az öt-tó és a Mississippi 
vízrendszerének lassú folyása és 
álló vizei. Innen telepítették be 
1871-ben Európába: Franciaországba, 
majd 1885-ben Németországban, a 
berlini halászati kiállításon mutat
ták be az elsőt. A betelepítést kö
vető években Németországban a tó
gazdák lelkesedtek élte, amit azon
ban csakhamar kiábrándulás köve
tett, úgyhogy az 1900-as években 
már mindenütt szabadulni akartak 
tőle.

A németországi bőséges ivadék
kínálat és az itthoni jó elhelyezési 
lehetőség biztosítása arra ösztönözte 
Hirsch Alfréd iharosi tógazdaságát, 
hogy 1902-ben megtelepítette. En
nek eredményeképpen a „Halászat“ 
1904—05. számainak 88. oldalán szó- 
szerint a következő hirdetés jelent 
m,eg: Az ihárosi tógazdaság (So
mogy m.) ajánl tavaszi szállításra

Vári Viktor, a behalasítás színhelyére 
érkezett ivadék szállítóvize és a helyi 

víz közti hőmérséklet különbséget 
egyenlíti ki. (Szalay felv.)

amerikai törpeharcsákat, melyek a 
békákat a halastavakból teljesen 
kipusztítják. Árjegyzékkel szolgál a 
Tógazdaság Intézősége“ .

Iharosnak sikerült ivadékát el
adnia magános tógazdáknak. 1905- 
ben már nemcsak magánosok vet
ték, hanem megkezdődött kiutalása 
is — állami támogatásként. Mivel 
igen jó üzletnek bizonyult, több sza
porítótelep is létesült s már 1907-től 
Kissetápár (Bács-Bodrog m.) Túra 
(Pest m.) 1908-tól Sárd (Somogy m.) 
1909-től Csokonya (Somogy m.) önti 
jó pénzért szabadvizeinkbe és tó
gazdaságokba a törpeharcsa iva
dékot.

A szabadvizek szennyezése 1904— 
1910 évek alatt a következő ütem
ben történt: a Dunába: Mőzs (Holt- 
Duna), Soroksári Dunaág, Dunaföld-

A  közeljövőben megjelenik a „ Ha-
laán'k elnevezése“ és a „Ponty törzs
könyvezése és törzskönyvi külerrú 
bírálata“ c. szabvány. „Halaink elne
vezése“ c. szabvány közli a hazáik
ban előforduló halfajok vázlatos raj
zát, magyar, tudományos (latin), 
orosz, angol, német és frarwia elne
vezését, betűsoros tárgymutatóval. A 
„Ponty törzskönyvezése“ c. szabvány 
főbb fejezetei a törzskönyvi külemi 
bírálat, törzskönyvi osztályok, törzs
könyvezett pontyok megjelölése, 
törzskönyvi lap, mellékletek és áb
rák. Mindkét értékes és hasznos 
szabványt dr. Jászfalusi Lajos javas
lata alapján dolgozta ki a Magyar 
Szabványügyi Hivatal és 6—9 Ft-os 
áron vásárolható.

A gödöllői pontynemesítői tógaz
daság az idén is jó eredménnyel vé
gezte a lehalászást, a 80 kh vízterü
leten 300 q hál termett. Az állami 
gazdaságok, termelőszövetkezetek, 
horgászegyesületek részére 25 q 
pontywadék, 20 q kétnyaras tenyész- 
ponty, 10 q négy-öt nyaras ikrás és 
tejes ponty, valamint 2 q egy és két
nyaras tény észsüllő áll rendelkezésre. 
A nemesített ponty tény észanyag
örökléstanilag szavatolt, betegségel
lenállóképessége közismert. Az igé
nyeket a Haltenyésztési Kutatóinté
zetnél kell bejelenteni (Bpest, II., 
Hermán Ottó-út 15.).

A  HAKI tudományos kutatói az
idén is eredményes kísérleteket foly
tattak a hasvízkór leküzdésére. A 
nemesített gödöllői pontytenyész- 
anyag fertőzött gazdaságokba (Ireg- 
szemcse, Somogyfajsz, Somogyvá- 
mos, Kölked, Balatonlelle) szállítva 
bevált. Valamennyi gazdaság terv- 
teljesítéssel, illetőleg tervtúlteljesí
téssel halászott le. Az említett gaz
daságokban az előző években 70— 
100%-os elhullás volt tapasztalható.

vár, Béta, Dévény, Nagybodak,
Győr, Komárom, Pozsony, Moson 
(Kis-Duna), Érd, DunaegyházaK Ti
sza: Vásárosnamény, Csapt Cibak
háza (Holt Tisza), Törökbecse. Majd 
a Ferenc-csatorna Hármaskőrös, 
Szamos, Vág, Olt, Szentanna-tó és 
Balaton következett. így minden elő
feltétel megteremtődött ahhoz, hogy 
a törpeharcsa az összes vizeinkben 
elterjedjen, mivel csak állami tá
mogatásként 902 400 darabot adtak 
el.

1910 után már olyan nagy volt az 
ellenszenv halunkkal szemben, hogy 
az állami támogatást nem merték 
folytatni. Talán nem is volt rá szük
ség, hiszen a célt elérték az ivadék
nevelő tógazdaságok s még talán 
mást is% — megtalálva számításukat 
az eladott ivadék árában. Szabadvi
zeink pedig beszennyeződtek az 
igen káros, alig hasznosítható hallal.

A törpeharcsa kérdésével ma kü
lönösen érdemes foglalkozni, mert 
elszaporodásától az újonnan létesült 
tógazdaságokat és rizsföldeket kell 
megvédeni.

November első fele az évszakhoz 
viszonyítva rendkívül enyhe volt és 
így a gardák nem verődtek össze. 
Csupán november végén indult meg 
több heti késéssel a gárdahalászat. 
Az első alkalommal 60 q gardazsák 
miányra tettek szert a tihanyi halá
szok. A Konzervgyár nyersanyagá
nak biztosításához legalább decem
ber közepéig gardafogásra alkalmas 
időjárásra van szükség.

A Biharugrai Halgazdaság egyik 
nagy tavában a behelyezett egynya
ras pontyivadék majdnem teljesen 
elpusztult és a tó üresen maradt. A 
gazdaság időben felismerte a hely
zetet és július elején a szomszédos 
tavakból nagymennyiségű halat he
lyezett át. Ezzel a ténykedésével a 
tavat újra népesítette és a tó ter
melését 98%-ra biztosította. így 
többszáz mázsa halat sikerült ebben 
a különben üresen maradt tóban 
megtermelnie.

SZAKMAI NYELV

Éjjeli horgászat



TERMELŐSZÖVETKEZETI TÓGAZDASÁGOK —
Pártunk és kormányunk mezőgaz

daság-fejlesztési programja célul 
tűzte ki a halhús-termelés nagyará
nyú fokozását és ennek keretében 
minél több termelőszövetkezti halas
tó építését. Tsz-eink felismerték a 
tavak, tógazdaságok és víztároló 
medencék révén kínálkozó többirá
nyú haszonvétel előnyeit s mind na
gyobb érdeklődéssel fordulnak a hal
tenyésztési lehetőségek felé.

Termelőszövetkezeteink csak ma
gyar viszonylatban járnak új uta
kon, amikor kishozamú, értéktelen 
területek felhasználásával a halte
nyésztés révén bővítik a többoldalú 
gazdálkodás jövedelmi forrásait. Az 
úttörő, példamutató munkát a Szov
jetunió mezőgazdasági termelőszö
vetkezetei végezték el, melyek a tó
gazdasági haltenyésztés terén évti
zedes múltra, tapasztalatokra és ki
emelkedő eredményekre tekintenek 
vissza. Éppen ezért időszerűnek és 
tanulságosnak ítéljük, hogy olva
sóinkkal röviden ismertessük egy — 
az átlag típushoz tartozó — szovjet 
tsz. tógazdálkodását.

A kolhoz neve: Novo-Rjazan (Űj-

LELLÉN TÖRTÉNT...

a Szovjetunióban
Rjazan), a moszkvai keridetben fek
szik, területe 193 hektár (1 hektár 
1,737 hold). Ebből mindössze 6 hek
tár a vízzel borított terület. Egyéb
ként a kolhoz jellege állattenyésztő 
gazdaság, mely egyaránt foglalkozik 
szarvasmarha-, ló-, juh-, sertés- és 
baromfitenyésztéssel. Ezekhez csat
lakozik a tógazdasági haltenyésztés.

A novo-rjazani halgazdálkodás 
fokozatosan fejlődött ki. Az első ta
vakat völgyzáró gáttal létesítették, 
3,5 hektáron nevelő, 0,32 hektáron 
pedig két ivató tavat. A teletetést 
az élő folyóvízbe süllyesztett ketrec
cel oldották meg. (Hal-góré.) Első íz
ben 2500 db. egynyaras pontyivadé
kot és 3 tenyésztörzset helyeztek be. 
(6 tejes, 3 ikrás.) Ezzel a vegyes te
lepítéssel sikerült megoldani a ge
nerációk folyamatos tenyésztését. Az 
első év sikere a tógazdaság kibőví
tésére ösztönözte a kolhoz tagjait. 
A halgazdaság jelenleg a következő 
tavakból áll:

2 ivató 
7 nyújtó
1 hizlaló
2 teleltető

0,006 hektár 
1,72 hektár 
3,5 hektár 
0,36 hektár 
5,586 hektár

Mi az, előkelő idegen vadász jött? 
Á, dehogy, csak a halászmester 

szemléli meg a lehalászást.
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A tavak megépítésére a rossz ter
mőföldeket használták fel. A tógaz
daság vízellátása a lerekesztett fo
lyóból, részben pedig a kb. 1000 hek
tár területű vízgyűjtő medencéből 
történik, ahonnan nagymennyiségű 
tápanyag kerül a tóba, úgyhogy en
nek természetes hozama 400—500 kg 
— hektáronként. Okszerű takarmá 
nyozással ezt a hozamot sikerült 
4—5-szörösére fokozni, ami a mi fo
galmaink szerint kát. holdanként kb. 
860 kg hozamnak felel meg. A hal
tenyésztés jövedelmezőségére — ha 
az szakszerűen, lelkes és odaadó 
munkával történik — jellemző, hogy 
a kolhoznak haltenyésztésből egyévi 
bevétele 26,560 rubel volt, ugyanek
kor az állattenyésztés többi ágazata 
18.350 rubelt jövedelmezett. Ebben 
természetesen nagy szerepet játszott 
a jó munkaszervezés. A haltenyész
tés mindössze 300 munkanapot vett 
igénybe, ami a kolhoz összes elő
irányzott munkanapjainak mindössze 
2,6%-a. Ebből is látszik, hogy a hal
tenyésztés — ismételjük: szakszerű, 
gondos kezelés mellett — aránylag 
kevés munkával járó gazdasági ága
zat. A tógazdasági munkákat állandó 
halászbrigád végzi, melynek minden

egyes tagja részére kidolgozzák a 
meghatározott tervfeladatokat. Az 
említett 300 munkanap felosztása, 
illetőleg beütemezése a következő:
Tavaszi

munkákra 45 munkanap 15%
Nyári munkákra 60 munkanap 20% 
Őszi munkákra 30 munkanap 10% 
Téli munkákra 15 munkanap 5% 
Különféle

munkákra 150 munkanap 50%
A „különféle munkák“ zömét a ta

vak őrzése alkotja, ez a legnagyobb 
munkaköltség a tógazdaság üzemel
tetésénél. (ó)

Paks egyike azoknak a híres váro
soknak, amelyeknek neve naponta 
szerepel a rádió adásában. Aki nem 
hiszi, hallgassa meg a vízállás című 
műsorszámot, amelyből megtudhatja, 
hogy a Duna árad-e, vagy apad. Van 
azonban PaiksncCk olyan nevezetessé
ge is, mint aminők pl. a szegedi 
paprika és a makói hagyma. Ez: a 
forrón szeretett „paksi nagynéni“, 
aki elé sürgősen ki szokturúk menni 
a pályaudvarra, valahányszor egy 
kellemetlen vendégtől meg akarunk 
szabadulni. De nem erről van szó. A 
vízállás és a nagynéni mellé rövide
sen új paksi nevezetesség csatlako
zik, a PAKSI HALÁSZCSÁRDA, 
amely a közeli napokban kerül meg
nyitásra Budapesten, a Mártírok 
útján, a volt „Kispipa“ korszerűen 
átalakított és berendezett helyiségei
ben. Az új vendéglátóipari üzem a 
paksi „Vörös Csillag“ halászati ter
melőszövetkezet szorgalmát és igye
kezetét dicséri, amellyel — saját 
üzemén keresztül is — hozzá kíván 
járulni a fővárosi dolgozók ellátásá
hoz. A hal, amelyből majd a halászlé 
készül, természetesen paksi lesz — 
makói hagymával és szegedi papri
kával .. .

A nyár folyamán számos halász- 
mesiter és agronómus állítatta, hogy 
tavainak halállománya csak résziben 
ritkult mieg és halat csupán azért 
nem fognak kielégítő mértékbein, 
mert a tavak planktondúsak, a hal 
elbújik a hínárban. és egyéb növény
zetben és nem megy a mesterséges 
takarmányhoz. Ez a téves felfogás 
még nagy gyakorlatú, kitűnő tógaz
dákat is gyakran félrevezet. A leha
lászás világosan megmutatta, hogy 
halmozgás ott nem volt a nyár folya
mán, ahol kevés hal maradt meg. A 
táplálékbőség pedig a megritkult hal
állományban leli magyarázatát.

A H A L É R T É K E S Í T Ő  V Á L L A L A T
(Budapest, V. Néphadsereg-u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím : Halértékesítő Budapest) 
az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és a halászattál foglalkozó állami 
vállalatok, gazdaságok és intézmények háltermésének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek hal- 
termését is^részben vagy egészben!] megvásárolja. — Budapesti nagyker. telepek: I X .  Csarnok-tér 5. 
{tel.: 180-207) és I X . ,  Gönczy Pát-u. 4. (telefon: 188-721) ÉlőhálszáUító vagonpark : Budapest-Kelen
föld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyms, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Balatoni kirendeltség: Siófok.


