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A JELSZÓ: -
— minél kevesebb átrakással gyorsan a telelőbei 50 cm-es vaslemezzel hosz- 

szabbították meg a  billenőcsille oldalát a Tatai Halgazdaságban s így a hal a kisvasúti 
sínről szákolás nélkül a teleltetőbe önthető. (Antalffy felv.)
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Hozzászólás —
Molnár János, az „Úszó Falu" ütsz tagja által 
a „Halászat" szeptemberi számában írt cikkhez

A cikkben foglaltak egy részében 
egyetértek annak írójával éspedig, 
hogy a műanyag azaz a perion hasz
nálata sokkal előnyösebb a kender
fonalnál — hogy miért, arra nem 
akarok bővebben kitérni, minthogy 
vékonyságánál lágyságánál és erős
ségénél fogva sokai halfogósabb a 
kenderfonálnál, — élettartamát nem 
is említve. De idézem a cikkírónak 
azon megállapítását: „Kötelezettsé
geink oly fokozott munkatempóra 
késztetnek, hogy hálóink szinte éjjel
nappali tartozékunkat képezik, akár
csak a rajtunk lévő ruha. Hálóinkat 
nem kímélhetjük .. “

Valóban ha a htsz-ek tagjai ezt a 
munkamódszert, folytatják, akkor 
tényleg éjt nappallá téve sem 
tudnak termelési feladataiknak 
eleget tenni és a maguk megélheté
sét biztosítani, ha csak a termelő
eszközök javulását tekintik egyedüli 
feladatuknak. A halász ne csak ab
ból a szemszögből mérje fel munka- 
területét, hogy minél jobb szerszám
mal, minél könnyebb eszközökkel 
igyekezzék a használatában lévő vi
zet kiszűrni, mert nincs olyan fene
ketlen zsák, azaz folyó, mely egy
szer ki ne fogyna. Ezért hasson oda 
a halász, hogy valóban gazdájává 
válva területének a szükséges népe- 
sítéseket lelkiismeretesen hajtsa vég
re, gondolva az elkövetkezendő évek 
kifogható állományára és nemcsak a 
természet által nyújtott sokszor igen 
mostoha körülményeiből származó 
szaporulatra. Ezért hivatkozik arra a 
cikkíró, hogy a halászok hálóikat 
nem tudják kímélni és sokszor a 
fáradságosan elvégzett munka ered
ménytelenül telik el, ami egyáltalán 
nem a termelékenységből származó 
önköltség csökkenést fogja előidézni. 
— A cél az, hogy a■ halásznak se 
kelljen állandóan a vízen laknia ah
hoz, hogy munkatervét teljesíteni 
tudja, de annak elengedhetetlen fel
tétele az, hogy telepítsen. — Már a 
tavaszi ívások idején igyekezzék a 
természet mostoha körülményeit le
küzdve segítséget nyújtani a sza
porulatnak minél eredményesebbé 
tételében. Itt utalok a félmesterséges 
süllőívatásra, — pontyívató tavak lé
tesítésére, — tenyészpontyok befo
gására, mesterséges megtermékenyí
tésére és védett keltetésére, majd a 
zártvizek intenzív gazdálkodásainak 
a bekapcsolására, ami mind döntő 
hatású a halászat eredményesebbé 
tételére. Ugyancsak döntően hat a 
hullámterek és kubikgödrökben visz- 
szamaradó ivadékok millióinak visz- 
szamentése az anyamedrekbe.

Sajnos, a halászok többsége még 
mindig nem értette meg az idők sza
vát, mivel ezen fontos feladatok el
végzését elhanyagolják, mivel azok 
végzése nem jár közvetlen anyagi 
haszonnal, nem gondolva, hogy az

elkövetkezendő évek halállományá
nak zömét így lehetne biztosítani.

Ismerve ezen lehetőséget és az 
ivadékmentéssel kapcsolatos aggá
lyokat, hogy a kubikok területe az 
évek folyamán igen elhínárosodott, 
miáltal azokból az ivadékok kihalá
szása ivadékhálóval lehetetlen, s 
csak akkor válik lehetővé, amikor a 
vizük annyira leapad, hogy a mé
lyedésekben összeszoruló ivadékok 
szákokkal és kézzel szedhetők ösz- 
sze. Ez azonban a legtöbb esetben 
nagy veszteségekkel jár és állandó 
megfigyelést igényel a víznivó csök
kenését illetően, amikor is gyors, ha
ladékot nem tűrő intézkedést kíván 
a mentés eredményességének érde
kében. Ennek gyakorlati kivitelezé
sére célszerű lenne az elektromos 
géppel történő halászatok bevezetése, 
melynek több előnye között nem 
kellene megvárni míg a kubik vize 
teljesen leapad, hanem a hal már 
alacsony vízállás mellett könnyűszer
rel begyűjthető és áttelepíthető len
ne. Itt olyan kisebb teljesítményű 
gépre gondolok, mely könnyen hor
dozható, azaz helyváltoztatásához 
nem feltétlenül szükséges a ladik

használata. Ugyanis az összeszoruló 
vízben az ivadékok nagy töm.egben 
bandáznak, amikor is azok össze
fogásához kis hatósugár is elegendő, 
mellyel veszteség nélkül gyorsan 
megoldható lenne azok összefogása. 
Ennek kivitelezése talán megoldható 
lenne olyan formában is, mint a fák 
permetezéséhez használt gépek há
ton viselhető magas ampertöltésű 
akkumulátorral, mellyel a zsákot 
kezelő halász a kihalászandó terüle
tet könnyen, rríeglábalja. Másik meg
oldásként pedig egy olyan kisméretű 
ladikra gondolok, amely kizárólag 
csak a gépet tartaná, míg a kezelő 
halász mellette gyalogosan kezelné 
a zsákot. — Természetesen ennek ki
vitelezésére kísérleteket kell végez
ni és annak megtörténte után a gya
korlatba átvinni. Amennyiben ezen 
fontos feladatok elvégzésének érde
kében sikerül a megfelelő módoza
tot megvalósítani, úgy a halállo
mány fejlesztését a természetes vi
zekben döntő módon sikerülne előbbre 
vinni, beleértve azt, hogy a halászok 
saját érdekük szem előtt tartása 
mellett lelkiismeretes munkát vé
geznek.

Akkor nem lesz szükség arra, 
mint a cikkíró jelzi, hogy a halász 
„éjt nappalt“ a vízen töltsön és ki
zárólag a termelési eszközök javu
lása révén csökkenjen az önköltség.

Torday László 
halászati felügyelő.

IDŐSZERŰ TEENDŐK —
—  a tógazdaságban

A téli hónapok nemcsak pihenés
re valók, hanem ez az ideje az új 
termelésre való felkészülésnek. Eb
ben az időszakban kell az új terv 
teljesítésének feltételeit kidolgozni 
és megalapozni. Ebből következik, 
hogy egyrészt elkészítjük kihelyezé
si terveinket, a rendelkezésre álló, 
vagy biztosan beszerezhető tenyész- 
anyag figyelembevételével, tekintet
tel a termelési célra, másrészt fel
mérjük és számba vesszük a tervfel-
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Az emelőháló a kishalászok egyik ked
velt halászeszköze. (Tőkés felv.)

adathoz szükséges anyagokat és 
eszközöket.

Gyakorlatilag helyrehozzuk, fel
újítjuk tavainkat, lemeszezzíik őket, 
a műtárgyakat, töltéseket, partvédel
met helyreállítjuk, halágyainkat 
használhatóvá tesszük, a tavakban 
lévő nádat, gyékényt kitermeljük. 
Nagy előny, ha ezekkel a munkák
kal a tél folyamán elkészülünk. 
Ugyancsak karbahozzuk a hálókat, 
eszközöket, gépeket, sőt utóbbiakat 
újra is festjük. Enyhe téli napokon 
folytatjuk az őszi kihelyezést. A ja
nuár—februári korai kihelyezés jól 
be szokott válni. Természetesen 
csak jóminőségű, egészséges anyag
gal. Hideg, szeles időben azonban 
semmi esetre se helyezzünk ki. A 
vízellátástól függően kezdjük meg a 
tavak feltöltését. A telelőkben és 
tavakban tároló halaikat naponta el
lenőrizzük nem mutatkozük-e rend
ellenesség, vagy betegség.

Az esetleg megbetegedett, vagy 
gyanús haltételeket értékesítsük, ne
hogy komoly veszteség álljon elő. 
Mihelyt elég vastag a jég, kezdjük 
meg jégvermeink feltöltését. A nád 
learatását szorgalmazzuk.

Termelési értekezleten ismertes
sük az elmúlt termelési évad fon
tos eseményeit, értékeljük az ered
ményeket és hibákat egyaránt, fej
lődjünk szakmailag és törekedjünk 
az új termelési évadhoz minden te
kintetben megfelelően felkészülni.

O. Gy.
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Lehetőség a termelőképesség meghatározására
Í RTA:  M A U C H A  R E Z S Ő  K O S S U T H  D Í J A S  A K A D É M I K U S

Lapunkban több cikk keretében 
kihangsúlyoztuk már, hogy a vizek 
elsődleges termelése szempontjából a 
fitoJplankton algáknak mint típu-

Az ivadéknevelő tavak szélvizein min
den 5 méterre elhelyezett herecsomók 
és az árasztóvízbe helyesen adagolt 
sertés- és baromfi-trágyáié nagymér
tékben hozzájárult ahhoz, hogy a sza- 
joli Haltenyésztő Állomáson — arány
lag kis tófelületen — nagymennyiségű, 
egészséges ivadékot sikerült előállítani 

és felnevelni. (Szikszay fglv.)

sos építő szervezeteknek fotószinté
zise döntő jelentőségű. A vizekbe be
hatoló fénysugárzás kinetikai ener
giáját a fitoplankton potenciális 
energia alakjában halmozza fel a 
termelt szervesanyagokban.

„Az időegység alatt optimális fel
tételek mellett termelt szervesanya
goknak a víz térfogategységére vo
natkoztatott mennyisége a víz poten
ciális termelése, vagy másképpen 
termelőképessége.“ Ez a potenciális 
termelés ideális határeset csupán, 
mert a környezeti tényezők egyide
jűleg csak rövid időre lehetnek opti
mális intenzitásúak, ezért annak ab
szolút értékét ma még megfelelő 
módszer hiányában nem tudjuk meg
határozni.

A fotoszintézisnél felszabaduló 
oxigén mennyiségének megmérése 
útján előreláthatóan sikerül majd 
olyan módszert kidolgozni, amely a 
vizek potenciális termelésének ab
szolút értékben való meghatározását 
is lehetővé teszi.

Elméleti, de főleg gyakorlati szem
pontból is a vizek tényleges termelé
sének kísérleti úton való meghatáro
zása volna kívánatos. A tényleges 
termelés az a szervesanyag, illetőleg

azzal egyenértékű potenciális ener
giamennyiség, amely a környezeti 
tényezők mindenkori intenzitásának 
hatására az időegység alatt a víz 
térfogategységében fotoszintézis út
ján létrejött és a biocönozisban részt
vevő szervezetek testében halmozó
dik fel. A tényleges termelés mindig 
kisebb a potenciális termelésnél, 
mert míg utóbbit csak a fitoplankton 
disszimilációs oxigénfogyasztása ter
heli, addig a tényleges termelést a 
biocönozis mindhárom anyagcsere
típusú szervezetcsoportjának (építő, 
raktározó és elbontó szervezetek) 
fenntartó energiavesztesége is csök
kenti. Mint tudjuk, ez a különböző 
energiaszintekhez tartozó szerveze
tekre nézve igen eltérő és általában 
annál nagyabb, minél magasabbren- 
dű energiaszintről van szó. A tény
leges termelés meghatározása tehát 
meglehetősen bonyolult feladat és 
szabatosan csak úgy volna végezhe
tő, ha a vízben jelenlevő különböző 
szinthez tartozó szervezetek fenn
tartó energiáját is tekintetbe ven- 
nők. A tényleges termelés meghatá
rozására újabban több szovjet és 
amerikai kutató végzett kísérleteket.

Az Orr és Marsh alttól bevezetett vi
lágos és sötét palackos eljárást al
kalmazták. Ez abban áll, hogy a ta
vak különböző mélységű vízrétegei
ből merített fitoplankton tartalmú 
vízmintákkal megtöltött 2—2 oxigén
meghatározó palackot a mintavétel 
helyének megfelelő mélységbe sü l
lyesztettek olyan módon, hogy az 
egyik palackot előzőleg fekete szö
vettel burkolták be. A palackokat 
24 óra múlva kiemelték és megha
tározták a vízminták oxigéntartal
mát.

Nyilvánvaló, hogy a két vízminta 
oxigéntartalmának különbségéből ki
számítható a fitoplankton 24 órai 
asszimilációja alatt a víz térfogat- 
egységében felhalmozódott potenciá
lis energia mennyisége.

Az így kapott eredmények azon
ban a tényleges termelésnek csak 
közelítőleges értékét adják, mert a 
palackok csak a vízben lebegő fito- 
plahktont, zooplanktont és elbontó 
szervezeteket tartalmazzák, a nekton 
és a bentasz képviselői hiányzanak. 
Ennek ellenére mégis tájékoztathat
nak a tavak egy évi szervesanyag 
termelésének nagyságáról.

Vida András és Orda Károly nagybajcsi halászok a győri „Előre" htsz tagjai télen 
is Rajkáig halásszák a magyar Dunát (Tóth felv.)
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A Halászat egyik számában rövid 
kivonatot közöl Schäperclaus egyik 
régebbi tanulmányából, amely a ta
vak meszezésének hatását tárgyalja 
a tó természetes hozamának eme- 
lese céljából.

E sorok írója aki a meszet már 
igen régen használja ugyané célból 
és jó eredménnyel, fel kell hogy 
hívja a figyelmet nemcsak a me- 
szezésre, hanem annak egy igen 
régi használójára, Pataky Beksits 
Tiborra, akinek neve az új és fiatal 
tógazdák előtt már alig ismeretes és 
hajlandók sok esetben a Beksits Ti
bor által már azelőtt 30 éve is hasz
nálatos tógazdasági módszereket, 
mint újakat elkönyvelni, különösen 
ha azokat külföldről most impor
táljuk.

Beksits Tibor minden tógazdaság
nak ajánlotta a meszet. A rendsze
res meszezéssel tulajdonképpen 
széntrágyát viszünk a tavakba, mert 
a félig kötött hidrocarbonát egyen
súlyban tart a tó vizében széndi
oxidot, amely ahogy fogy, a kal- 
clumhidrokarbonátból pótolódik. Ez
által az algáknak állandóan rendel
kezésre bocsátja (éppúgy, mint Woy- 
nárovich sertéstrágyás széntrágyázá
sánál) az asszimilációhoz szükséges 
széndioxidot. Ugyanakkor mást is 
tesz. Feltárja vegyi hatásánál fogva 
a vízben lévő és elkorhadt szerves- 
vegyületeket, átalakítja, oldhatóvá 
és az algáknak hozzáférhetővé teszi 
ezeket. A tavak pH-ját javítja, ha 
a tavak pH értéke esetleg alacso
nyabb a kelleténél. Fertőtlenít is, ha 
erre szükség van, tehát joggal állít
hatjuk, hogy a helyes meszezéssel 
igen komoly tójavító munkát végez
hetünk. Egész bizonyos, hogy Woy- 
nárovich trágyaszóró eljárását jól 
kiegészíti és ma már csak idő kér
dése annak kikísérletezése, hogy a 
trágya modern kiszórása, egyidejű, 
vagy pedig azt hamarosan követő 
meszezéssel a természetes hozam 
emelésére milyen hatású lesz.

Már most csak az a kérdés vár

e ls ő r e n d ű  í  r

eldöntésre, hogy milyen meszet és 
milyen módszerrel használjunk. Itt 
ismét Beksits Tiborra hivatkozha- 
tom. Beksits csak kifogástalan jó 
pormeszet, vagy ha ez nincs vagy nem 
friss, úgy égetett meszet ajánl. Az 
állata használt és tanítványainál 
újított eljárásnál már a talajra kell 
az első meszet kiszórni. Itt alkalmas 
az elkarbonátosodott, tógazda sza
vaival élve döglött mészpor is ki
szórásra, miután a mész a talajon 
amúgy is esetleg hetekig szabadon 
kitéve a levegőben lévő C02 hatá
sának karbonáttá alakul. A talajra 
ilyen mészből nagy mennyiségben 
szórhatunk. Akár 10—21 mázsát is 
holdanként, ha van munkaerő és 
mész.

Döntő lesz azonban az első me- 
szezés, amely minden esetben a ki
helyezés előtt történjék, március 
derekán mindjárt a feltöltés előtt. 
Holdanként 50—60 kg is lehet. Itt 
már jó mészport vagy égetett me
szel kell használnunk és csónakból 
szórva a tó minden részébe (kivéve 
a gyékényes, vagy hináros részeket) 
eljuttatjuk, vagy a port, vagy a csó
nakban mésztejjé oldott égetett me
szet.

Ezután kis mennyiségben, különö
sen májustól kezdve legalább két
hetenként meszezhetünk holdanként 
és havonta 50—60 kg-ot, persze 
több részletben, egyszer-egyszer 30 
kg-nál többet nem adva kh-ként.

A meszezést egész augusztus vé
géig kell folytatnunk, sőt, ha jó 
hosszú őszre van kilátás, nem árt 
még szeptember közepén is adni egy 
utolsó lökést mésszel a hozam eme
lésére.

A meszezés jó hatású lesz egy
idejűleg az augusztusi tóvirágzásra, 
semlegesíti azokat a káros gázokat 
(kénhidrogén) amelyek az algák 
? othadásánál jelentkezhetnek az 
eleven iszap káros, gyakran oxigén

hiányra vezető nyárvégi tevékeny
ségét mérsékli, ugyanekkor jó hatá
sánál fogva a tóban kifejlődő ter
mészetes táplálék elszaporodását a 
kellő biológiai helyzet megteremté
sevei segíti. Figyeljük meg, a rend
szeresen meszezett tavakban a Chi- 
ronomus plumosus elszaporodik, 
iszapjában mindig kimutatható, 
amit már a nyárvégi hajnali és es
teli túrásokból is láthatunk.

A meszezés e módszereivel a ho
zamot fokozhatjuk. A sziken a mész- 
nek különösen jó hatása van.

Schäperclaus német limnológus- 
sal beszélve ő is égetett mész mel
lett tört lándzsát, ellentétben a 
mészkarbonátot előnyben részesítő 
— a Halászatban megjelent és is
mertetett — régebbi cikkével.

A mész mint talajjavító trágyázó
szer valószínűleg rövidesen bevonul 
nemcsak a tógazdaságok viszonyla
tában, hanem a rizstermesztésnél, 
mint a talajjavítás és a bruzone ne
vű betegség leküzdésének fontos 
módszere fog szerepelni. Itt a rizsen 
termelt hal előnyére fog válni és 
annak hozamát fogja emelni.

Akik a meszet mint talajjavító 
trágyázószert használták, mindig 
jobb termést értek el ugyanazon a 
talajon, mint mások. Beksits Tibor 
rendszeresen meszezett és jó ered
ményeit Varászlón is, Pellérden is 
főleg a mésznek köszönhette. Szá
mos példát tudnék felhozni a mész
szel kezelt halastavak eredményei
ről. Azt hiszem ha e kis tanulmány 
nyomán többen megpróbálják a ja
vasolt módszert s azok a maguk ta
vain fogják tapasztalni, hogy olyan 
termelési fegyverre tettek szert, 
amelyek eredményeiket emelik és 
így népgazdaságunknak még több és 
jobb minőségű halat tudnak ter
melni.

Akkor mikor ezt már tapasztal
ják. kérem őket gondoljanak Bek
sits Tiborra és becsüljék meg job
ban módszereit, amelyek sok eset
ben már feledésbe mennek, holott, 
eredményei beigazolták, hogy érde
mes e módszereket feleleveníteni és 
a halgazdaságok termelésében hasz
nosítani.

Szalfeai Sándor

KÜLFÖLDI HALTENYÉSZTÉSI MUNKÁK 
FORDÍTÁSAI

Hiába a modern barátzsilip, ha a túl
burjánzott hínárt és a kemény szárú 
növényzetet idejében és kellő mérték

ben nem irtjuk ki halastavainkból. 
(Szikszay felv.)
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L É  K E  L É S  H E L Y E T T —

akadályozzuk meg a víz befagyását
A hőmérő hajszálcsövében az 

ezüstösen csillogó higany kénytelen 
napi sétáit mind rövidebbre venni, 
mert a szigorú tél nem szereti a 
nappal való cimborálást. A teleltető 
tavak hullámzó vízfelületét simán 
fénylő, később hóval fedett jégpán
cél borítja. Míg a folyók közepe né
ha megmenekül ettől a kényszer
zubbonytól, addig a tavak rendsze
rint bele vannak kényszerítve.

Segítséget a tó és halállománya 
csakis az embertől várhat. A segít
ség eddigi formája a tó jegének bal-

1. ábra: lapátos hullámverővel ellátott 
vízmeghajtásos jéglékelő készülék.

tával történő lékelése volt. Ez a 
művelet, melyet nap mind nap ve- 
rejtékes munkakifejtés kíséretében 
ismételt az ember, ma a gépesítés 
korszakában már nem felel meg a 
kívánalmaknak. Az emberi találé
konyság más formáját is megtalálta 
már a halak oxigénellátását célzó 
munkafolyamatnak.

Azonban Paulát Fetenc és fia 
Mojmír, akinek ötletes találmányá
ról lesz most szó, nem a jéglékelő 
fűrész tökéletesítésére irányította fi
gyelmét, hanem ennél sokkal ol
csóbb szerkezetet konstruált, illetve 
módszert fedezett fel, amely abban 
áll, hogy a vizet lékelés helyett egy
szerűen nem engedi befagyni. Há
rom különböző meghajtású de lé
nyegileg egy célt követő szerkezet
ről beszélhetünk.

Az első ábrán feltüntetett szerke
zet egyrészt a teleltető lefolyó vizé
nek szabályozásánál alkalmazott be
tonból, vagy fából készített barát
zsilip védelmét, másrészt a halak 
oxigénellátását szolgálja, a tó befa-
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3. ábra: melegvízfelhajtó turbinával 
ellátott légmeghajtásos készülék a) ke

resztmetszet méretekkel

gyását bizonyos körzetben megaka
dályozó és a barátzsilipre szerelt 
körforgású lapátos hullámverő se
gítségével. A hajtóerőt a lefolyó víz 
esése által kialakuló energia lapátos 
vízikerék segítségével való fefogása 
szolgáltatja.

A második ábrán feltüntetett 
szerkezet további segítőeszközzel van 
kiegészítve, ennek működése a víz 
egy fontos fizikai tulajdonságán 
alapszik. A víz fajsúlya tudvalevő
leg legnehezebb 4 C°-on és ennél 
fogva melegebb víz a tó alján tar
tózkodik a felső hideg réteg alatt. 
Ha ezt az alsó meleg vízréteget víz
turbina segítségével a felszínre hajt
juk, jelentős körzetben nem engedi 
a vizet a fagypont alá süllyedni és 
így a vizet befagyni. Hogy ez a fel
hajtó turbina egyformán alkalmaz
ható legyen a legkülönbözőbb ba
rátzsilip típusainknál is, az egész 
szerkezet egyöntetűen a zsilipen kí
vül áll. A tengelyes meghajtó-tur
bina (amely jobb az előző típusnál 
használt lapátoskeréknél), néhány 
méterre a barátzsiliptől van elhe
lyezve, az újonnan beszerelt lefolyó
cső torkolatában. A tengelyen a 
hajtóerőt fejlesztő alsó turbina és a 
vízszinten mozgó lapátos hullámverő 
között van elhelyezve a melegtnz 
felhajtó turbina. A lapátos hullám
verőt egy légüres bádogballon tart
ja a vízszinten. A szerkezet műkö
désének tökéletessége a kísérletek 
során szinte meglepő volt.

A harmadik típusú Paulát-szer- 
kezet légmeghajtásos és csupán a 
melegvíz felhajtó turbina működé
sén alapul a hullámverő nélkül. 
Négy légüres pléhballon tartja vízen 
az egész szerkezetet, amely, hogy el 
ne ússzék, egy cölöphöz van erősít
ve. A téli szél a pléhlapátos és szél
malomszerű légcsavarnak támasz
kodik, amely egy pléhfarok segít
ségével szélkakas módra állandóan 
a széllel szembefordulva működik.

Amíg az első két típus beépített 
és a barátzsilip működésétől függ 
addig a léghajtásos típus hasz

nálható a zsilipnélküli kény szer- 
tavakon is, bármely mennyiség
ben kihelyezhető és bármikor 
munkábaállítható a tó bármely ré
szén. A szél mint hatjtóerő a téli 
időszakban csaknem állandóan biz
tosítva van. Tavaly télen csupán 
egy ízben észleltünk néhány óráig 
szélcsendet, de az azután következő 
enyhe szél is elegendő volt ahhoz, 
hogy emberi beavatkozás nélkül, új
ból megnyíljék a jég felület és a lék 
visszanyerje eredeti kiterjedését, 
amely 25—30 m körül mozog. Biz
tonság kedvéért azonban a legújabb 
típusnál a vízbenyúló tengelyre egy 
tokszerű cső van helyezve, amely 
belül fagyálló kenőolajjal van a 
tengely körül kitöltve. Ha befagyás 
veszélye forogna fenn, a tengely ak
kor is állandóan forgóképes marad-

2. ábra: melegvízfelhajtó turbinával és 
lapátos hullámverővel ellátott vízmeg- 

hajtásos jéglékelő készülék.

na, mivel semmiképpen sem fagy
hat a jéghez, és így a lék emberi 
beavatkozás nélkül újból megnyílik.

A csehszlovákiai állami halgazda
sagok gépesítési központja az idei 
télre már nagyban gyártja a vára
kozáson felül kitűnően bevált lég
meghajtásos jéglékelő készüléket és 
már egy egész sorozatot küldött szét 
a halgazdaságok részére.

Talán még érdekelni fog bennün
ket az, hogy a vízmeghajtásos ké
szülékkel folytatott kísérletek 1947- 
ig, a légmeghajtásoséi pedig 1952-ig 
nyúlnak vissza.

A jég ezen módszerrel való léke
lése a vízmozgás következtében a 
víznek a levegővel való érintkezé
sét és így állandó oxigénellátását 
biztosítja, azonkívül a nagy és ál
landóan nyílt vízfelület a fénynek 
akadálynélküli vízbejutását teszi le
hetővé és ezzel elősegíti a vízinö
vényeit asszimilációját.

Szerintem Magyarországon is nagy 
jövője van a jéglékelés ezen új 
módszerének, amely a halállomány 
jó teleltetésének egyik biztosítéka és 
amely egyben jelentős munkameg
takarítást is jelent.

Kucsera Szilárd 
Prága

3. ábra: c) részlet.
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Ismerkedjünk meg —

-  a halak anyagcseréjével
(Lapunk mostani számában új cikksoro

zatot kezdünk meg. A  halak szervezetét 
éá életm űködését ism ertetiük olvasóink
kal. Első közlem ényünk az anyagcserefo
lyam atokat tárgyalja.)

A körülöttünk ólő állatoknak és 
növényeknek — a szembeötlő kü
lönbségek ellenére is — több közös 
sajátság^ van, éspedig:

1. anyagcseréjük van, 2. növeked
nek és fejlődnek, 3. szaporodnak, 4. 
környezet határaival szemben érzé
kenyek és végül 5. mozognak.

A felsorolt közös sajátosságokat 
összefoglaló néven életjelenségek- 
nek nevezzük. Természetesen ezen 
életjelenségek tenyésztett halainkra 
is jellemzőek. Közülük némelyik 
élet jelenséget minden különösebb 
kísérletezgetés nélkül megfigyelhet

A ponty emésztőszerve vázlatosan

jük (pl. növekedés, mozgás, érzé
kenység), más élet jelenséget a fej
lett haltenyésztési technika segítsé- 
géével mesterségesen nagyüzemi kö
rülmények között elő tudjuk segíte
ni (pl. szaporodás a mesterséges 
keltetőállomásokon). Természeténél 
fogva azonban legkevesebbet tu
dunk a halak anyagcseréjéről.

Ez a folyamat bonyolult, az állati 
test belsejében lezajló folyamatok 
láncolata, melynek végeredménye
képpen a felvett tápanyagokat a 
szervezet saját testfelépítésére és 
életműködéseinek zavartalan elvég
zésére használja fel, a felesleges 
anyagokat pedig eltávolítja onnan.

A halak anyagcserefolyamatát úgy 
ismerhetjük meg legkönnyebben, ha 
a felvett táplálékot a hal testében 
gondolatban nyomon követjük és az 
egyes részfolyamatokat megvizsgál
juk.

A halak anyagcseréje a táplálók 
futólagos nyomonkövetése alapján 
az alábbi folyamatokból tevődik ösz- 
sze:

1. A felvett táplálékot a hal 
emésztőszervei segítségével meg
emészti és a megemésztett, fontos 
tápanyagokat a bélfal erre alkalmas, 
sejtjei felszívják. E folyamatot az 
emésztőszervek végzik.

2. A felszívódott tápanyagok a 
vér- és nyirokkeringés szervei segít
ségével a felhasználás helyére ke
rülnek. Ezt a folyamatot tápanyag- 
szállításnak nevezhetnénk, amit a 
keringési szervek végeznek el.

3. A megfelelő helyre szállított 
tápanyagok sajátos módon beépül
nek, a hal saját testanyagaivá s 
ugyanakkor a már meglévő test
anyagok egy része elég, miközben 
az életfolyamatok elvégzéséhez 
szükséges energia felszabadul. Ezt 
a folyamatot közbülső vagy belső 
anyagcserének nevezzük.

4. Az égési folyamatokhoz oxigén
re van szükség, amit a légzőszervek 
a keringési szervek segítségével jut
tatnak az égést végző sejtekhez. Te
hát a lélegzés az anyagcserefolya
mat szerves része.

5. Az égési folyamatok során ke
letkezett, a 'szervezetre nagyobb 
mennyiségben káros salakanyagok 
eltávolítását,, vagyis a kiválasztást 
a kiválasztószervek végzik szintén a 
keringési szervek segítségével.

A halakat táplálkozásmódjuk 
alapján békés és ragadozó halak 
csoportjába szoktuk osztani. Igaz 
ugyan, hogy a kétféle tápláikozási-

A győri „Előre“ htsz tagjai segítenek a rábacsécsényi „Üj Alkotmány" tsz 
halastavának lehalászatában (Terday felv.)

mód az emésztőszervek szerkezeté
ben is lényeges különbségeket alar 
kított ki az idők folyamán, a táplá
lék tartalmát vizsgálva azonban 
meg kell állapítanunk azt is, hogy 
mindkét esetben három főtápanyag
ból áll a haltáplálék: fehérjékből 
(növényi vágy állati fehérjék), szén
hidrátokból (ilyen pl. a keményítő, 
a különböző cukrok stb.) és zsírok
ból {növényi olajok, állati zsírok).

A száj üregbe bejutott táplálék a 
garaton, nyelőcsövön keresztül a 
gyomorba, majd onnan a középbélbe 
jut. Itt mindjárt meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy amíg a ragadozó 
halak száj üregében a bef előálló fo
gazat nem a rágást, hanem csak a 
préda megragadását és lenyelését 
segíti elő, gyomruk pedig viszony
lag nagy, tágulékony falú s sok eset
ben még különleges (ún. pilórus) 
függelékekkel ás el van látva, ad
dig pontyféléink és a csíkhalak 
szájürege fogmélküli, viszont garat
vagy torokfogaik Vannak (amit ha
lászaink néhol keserűfognak is ne
veznek) s melyek valószínűleg a

A csuka emésztőszerve vázlatosan

táplálék feldarabolását segítik elő. 
E halainknál viszont gyomor egy
általán nincs, a nyelőcső egyenesen 
a középbélben folytatódik. Amíg a 
lenyelt táplálék ragadozó halainknál 
sokszor napokig a gyomorban idő
zik, emésztődik, addig pontyféléink 
által lenyelt táplálék gyorsan tova
halad a bélcsatorna üregében. Há
ziállatainktól eltérően a halaknak 
(s legtöbb vízben élő állatnak) nyál
mirigye nincs, nyálat tehát nem 
termelnek. A falat úgyis vizes s így 
sikamlós is. A tulajdonképpeni 
emésztés a gyomorban, vagy ha ez 
nincs, akikor a középbélben kezdődik 
s ugyanitt (ez utóbbi helyen) túl
nyomórészt be is fejeződik. Ez a bél
szakasz éppen ezért meglehetősen 
hosszú, tekervényes. Az emésztés 
munkáját részben a gyomornedv, il
letőleg a .középbélben termelődő 
bélnedv, és az ide ömlő, hasnyál
mirigy termelte hasnyál végző, a máj 
által termelt epe és az emésztőned
vek segítségével. Mindenféle táp
anyag megemésztésének az a lénye
ge, hogy azt vízben oldható, kismé
retű anyagrészecskékre bontja a 
szervezet a sajátos hatású emésztő
nedvek segítségével. A fehérjéket a 
fehérjebontó emésztőnedvek, a zsí
rokat a zsírbontó emésztőnedvek, a 
szénhidrátokat pedig a szénhidrát
bontó emésztőnedvek bontják fel 
vízben oldható alkatrészekre. Az ily- 
módon lebontott egyszerű tápanyago
kat a bél falának sajátos, felszívás
ra képes hámsejtjei nyomban fel
szívják s továbbítják a bél falában 
elágazódó vér- és nyirokerekbe. Az 
ezekben keringő, állandó mozgásban 
lévő vér és nyiroknedv a frissen 
felszívódott tápanyagokat a megfe
lelő helyre szállítja.
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Mit jelent a kárász —
— A T Ó G A Z D A S Á G B A N ?

A tógazdaságokban tenyésztett ha
szonhalak mellett majdnem mindig 
találunk egyéb, értéktelen halfajo
kat, melyek rendszerint a gazdál
kodó ember akarata ellenére kerül
nek be a halastóba. Ezek általában 
károsnak mondhatók, mert táplálék- 
vetélytársai a pontynak, viszont nö
vekedőképességük nagyon csekély,

A kárász a tógazdaságban a „nem kí  ̂
vánatos elemek'* közé tartozik.

így csökkentik a tavak természetes 
hozamát. Hasznuk legfeljebb csak 
abban áll, hogy a mellékhalként te
nyésztett ragadozó halak táplálékát 
képezik. A most ismertetésre kerülő 
kárász még azért is különösen ve
szedelmes, mert a ponttyal keresz
teződik és rossz növekedőképességű 
korcs utódokat szaporít.

A pohtyfélék családjába tartozik 
a kárászfélék neme (Carassius), 
melyre jellemző meghatározó bélyeg 
a csúcsbannyíló száj, a bajuszszálak 
hiánya és a mindkét oldalon 4—4 
fogból álló garatfogak. A bognár
tüske és íaz alsó úszó első tüskéje 
fűrészelt.

A család legjelentősebb faja a 
széles kárász (Carassius carassius és 
Nilss). Testalkatára jellemző a rö
vidség és magasság, tehát kis pro
filindex szám. Arcorra tompa, ba
juszszálat sohasem visel, száját vé
kony ajkak határolják. Homlokfé- 
sze széles. Fauokúszója alig kimet
szett. Testén találunk páratlan hát, 
farok, farkalatti és páros mell-, il
letve hasúszókat.

Rendkívüli rossz növekedésű halfaj. 
Nagyra sohasem nő meg. Bár élet
korát kb. 6—10 évre becsülik, 20 
cm-nél és 70 dkg-nál sohasem lesz 
nagyobb.

Legszívesebben az állóvizekben 
tartózkodik, különösen az elmocsa- 
rasodott parti tavakat, holtágakat 
és lápokat szereti. Oxigénigénye 
lendkívül kicsiny, így a legelhanya
goltabb piszkos vizekben is megél. 
Gyakran olyan ’ vízben is található, 
ahol más hal a csekély oxigéntar
talom miatt már régen kipusztult. 
A telet az iszapba fúródva dermedt 
állapotban húzza át. Állítólag még 
akkor életre kel, ha a jégbe volt 
fagyva. Igénytelen, szívós állat, víz 
nélkül is elég sokáig megél.

Tápláléka nagyon változatos: kor
hadó állati és növényi anyagok, fér
gek, rovarlárvák, iszap. Általában 
a fenék turkáiásával szerzi meg 
táplálékát. Életmódja is ennek meg
felelően alakult: majdnem állandóan 
a fenék közelében tartózkodik. A 
fenékvizeket csak az ivási idő alatt 
hagyja el, ilyenkor csoportosan ke
resi .fel a sekély vízinövényes he
lyeket, itt kergetik egymást és far
kukkal nagyokat csapkodva játsza
doznak.

Ivása általában június«—júliusra 
esik. Egy dkrás kb. 100—200.000 db. 
ikrát rak le. Ha a kárász ponttyal 
él együtt, életképes hibrideket hoz 
létre. A másik tulajdonsága, ami 
miatt üldözik az, hogy a fiatal 
pontyivadékot nagymértékben ve
szélyezteti.

A ponttyal alkotott hibridjei két
félék lehetnek. Egyik amikor inkább 
a ponty bélyegeit viseli magán, ez a 
pontykárász. Tógazdaságokban, a Ba
latonban, Fertőn, Velencei tóban gya
kori. Jellemzői: testhossza két és 
félszerese magasságának, a fej he
gyesebb, nyújtottabb, homlokvonal 
domború, a hátvonal egyenes. Ba
juszszálai vannak. Másik keverék 
fája a kárászponty. Ez’ a kárászhoz 
hasonlít jobban. Jellemző rá, hogy 
teste erősen lapított, magas, hátvo
nala domború. Torokfogad is a ká
rászéhoz hasonlítanak.

Haltenyésztés szempontjából a ká
rásznak csak ott van jelentősége,

Háromkilós dévérkeszeg a tatai öreg
tóból. (Antalffy felv.)

ahol a víz posványossága miatt a 
ponty már nem él meg. Pisztrángos 
tógazdaságokban is szokták tenyészt 
teni, mint pisztráng táplálékot.

Egyes vidékeken szeretik és mint 
néptáplálék is szóbaj ön, hazánkban 
azonban az ilyen irányú hasznosítá
sának nincs jelentősége. Hermán 
Ottó szerint a szegény ember táplá
léka, különösen nyárson sütve jó 
eledel.

i —/.

A kárász színe, mint minden hal
nak a színe, hasonlít a környezet 
színéhez. Feje rendszerint olajzöld, 
mely a hát felé sötétebb zöldes bar
nába megy át, pofái sárgák, oldalai 
sárgás színűek, a hastájék fehéres, 
olykor vöröses árnyalattal, mell- has 
és farkalatti úszója vöröses, a hát 
és farokúszók sötétebb szürkés sze
géllyel.

A kárász Európában és Észak- 
Ázsiában él. Hazánkban majdnem 
minden természetes vízben otthon 
érzi magát, nagyon elterjedt, ezért 
van, hogy még a legnagyobb óvó- 
intézkedések mellett is beszökik a 
halastavak zsilipjeinek a rácsán. A felduzzasztott Szt. László patak a bicskei halastavakkal (Antalffy felv.)
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c y í í i z o i i é m m t  —

F. évi december 1-én Mohácson a 
„Petőfi“ Halászati Termelőszövetke
zet rendezésében tartották meg a 
déldunai halászati termelőszövetke
zetek negyedik táj- és tapasztalat- 
csere értekezletüket.

Megjelent az értekezleten a bara- 
nyamegyei halászati felügyelő szak
társ, jelen volt a Termelőszövetkeze
ti Tanács baranyamegyei megbí
zottja és küldöttekkel képviseltette 
magát a bajai „Új Élet“ Htsz, a 
nagybaracskai „Szabadság“ Htsz, a 
tolnai „Béke“ Htsz, és a paksi „Vö
rös Csillag“ Htsz. Az értekezlet be
hatóan foglalkozott a halászati ter
melőszövetkezeteket érintő időszerű 
kérdésekkel és megismerkedett a 
mohácsi szövetkezet fejlett gazdál
kodási rendjével.

Külön ki kell emelni, hogy az 
értekezlet ismételten foglalkozott az 
új alapszabálytervezet egyes pont
jaival és határozatát fogadtunk el, 
a tervezet egyes pontjainak megvál
toztatására, határozati javaslatunkat 
egyidejűleg felterjesztettük a Ter
melőszövetkezeti Tanácshoz.

A fentieken felül értekezletünk 
nagy fontosságú kezdeményezést 
tárgyalt az ivadéktenyésztés és ne
meshal utánpótlás kérdésében.

Egyöntetű megállapításként szö
gezhetem le, hogy vizeink utánpót
lása az egyes htsz-ek ivadékkihe
lyezési kötelezettség tervszámán fe
lül csak részben megoldott feladat.

Általánosságban két irányú ne
hézségekkel találkozunk. Az egyik 
az, hogy a tógazdaságoktól megvá
sárolt ivadék nagyon sok esetben 
beteg, fertőzött vagy csökött. A má
sik az, hogy nem minden htsz. ren-

Ha helyes a mérés, nem lesz tavasszal 
súlyhiány (Pékh felv.)

A HTSZ- EKBE!

delkezik ivadéknevelő, ivató, nyújtó 
tavak építésére alkalmas területek
kel. E két nehézség miatt htsz-eink 
nagy része és főleg azok, amelyek 
nem rendelkeznek népesítésre al
kalmas holtágakkal és azon belül 
ivatótavak építésére alkalmas terü
letekkel, kénytelenek tógazdaságból 
vásárolni ivadékot, és nemcsak költ
séges, hanem mint az előbbiekben 
leszögeztem, sok esetben beteg és 
csökött a kapott hal.

A fentiek miatt mohácsi értekez
letünk javaslatot fogadott el, hogy 
az értekezleten részt nem vevő htsz- 
ek támogatása esetén kérni fogjuk 
a Földművelésügyi Minisztérium 
Halászati Osztályát a htsz-ek mel
lett működő agronómusi intézmény 
felállítására és a szövetkezeti Hal
tenyésztőállomások létrehozására.

Pl.: „Az öt déldunai htsz. (Paks, 
Tolna, Baja, Nagybaracska és Mo
hács) közösen alkalmazna egy hal
tenyésztési agronómust, aki megfe
lelő iskolai és gyakorlati képzettség-

A  természetes vizeken való gaz
dálkodásnál soron következő felada
tok közül elsősorban figyelembe kell 
venni a jövő évi ihaiasítási progra
mot. Ugyanis a félintenzíven kezelt 
holtágak és tavak 1 ©halászata már 
nagyrészt megtörtént, vagy végső 
folyamatban van. Az idő sürget, 
hogy a feladatokat minél előbb el
végezzük, mivel az új ivadékkal való 
népesítés neqn tűrhet további ha
lasztást egyrészt, mivel a bekövet
kezhető fagyok akadályozhatnak a 
munkálatok végrehajtásában, más
részt az ivadékot és tenyészanyagot 
védeni kell a fagytól. Fagyos időben 
tehát az ivadékot ne halásszuk. 
A gyakorlati tapasztalatok sze
rint az ősz folyamán kihelyezett iva
dékok sokkal ellentállóbbak a has- 
vízkórral szemben, mint a hosszú 
téli telelés által meggyötörtek.

Ugyancsak történjék gondoskodás 
saját nevelésű tenyészszülők kiválo
gatásáról és megfelelő átteleltetésé- 
ről, mivel lényegesen előnyösebb a 
saját, már a környezetét megszokott 
egyedeket ieívatná, mint messzebb 
más idegen környezetből szállított és 
a szállítással megtört szülőkkel 
ívatni.

A vadhalak pusztításáról nem 
szabad megfeledkezni. Tudjuk, mi
lyen mérhetetlen károkat okoz a leg
fiatalabb halgenerácáóban például a 
törpeharcsa pusztítása. Az irtásnak 
egyik legkorszerűbb módja a mérge
zés, ennek módjára és lehetőségére a 
Haltenyésztési Kutatóintézet adja 
meg a választ.

A továbbiak során felmérjük az év 
folyamán elért eredményeket, hiá-

gel rendelkezik, aki rendszeresen 
irányítaná az öt htsz haltenyésztési 
munkáit. Ezen felül az öt htsz te
rületének a z o n  az  a l k a l m a s  
területi pontján, melyen ivató, nyúj
tó és nevelő tavakat lehetne létesí
teni, az öt htsz közösen megépítené 
azt, és ezen a szövetkezeti halte
nyésztő állomáson végezné az agro- 
nómus a szükséges tenyésztési mun
kákat, innen kapná meg a tulajdo
nos öt htsz, minden évben a terve
zett ivadékszükségletét. A fenntar
tási költségeket az öt htsz. olyan 
arányban viselné közösen, amilyen 
arányban a tervek alapján az iva
dékban részesül.“

Véleményem szerint, így az öt 
htsz. közös haltenyésztő állomása 
kedvező területen épülhetne, hiszen 
az öt htsz. jelenlegi területén fel
tétlenül van erre alkalmas hely, 
rendelkezhetne minden tudományos 
és gazdasági feltétellel és szakem
ber irányítaná. Végső fokon ezek az 
állomások rendszeresen ellátnák 
egészséges ivadékkal a htsz-eket.

Ezúton kérjük szaktársainkat és 
az illetékeseket, hogy javaslatunk
hoz szaklapunkon keresztül szólja
nak hozzá.

Bencze Ferenc,
a paksi „Vörös Csillag“ Htsz elnöke.

nyokat és összegezve a tapasztalato
kat, előkészületeket teszünk a kö
vetkező üzemévre. Figyelembe vesz- 
szük a további újjáépítési teendő
ket, a fejlesztéshez szükséges beru
házásokat, a termelőeszközök felújí
tásához szükséges anyagokat. Elő
készítjük a jégvermeket, ha még 
nincs úgy igyekezzünk még a fa
gyok beállta előtt megfelelő nagy
ságú gödröket kiásni és azokat kellő 
szigetelés mellett jéggel megtölteni, 
mihelyt a tél folyamán megfelelő 
vastagságú jég áll majd rendelkezé
sünkre. A jégvermeknek különösen 
azon htsz-eknél van fontos szerepük 
ahol (pl. felső Tisza vonalán) a szö
vetkezetek székhelyei távol esnek 
központi székhelyektől és így nem 
áll módjukban műjeget beszerezni. 
De a mű jégtől eltekintve lényegesen 
olcsóbb az elvermelt jég és minden
kor korlátlan mennyiségben áll ren
delkezésre a szükségnek megfelelően.

(H)

Finom halfiié lesz ebből a gyönyörű 
példányból (Antalffy felv.)

T U W m j V f t l Ő K —
— a H T S Z - e k  g a z d á l k o d á s á b a n
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Általános vélemény szerint a hal 
az állatok intelligenciabeli létrájának 
legalsó fokán szerénykedik. Nem is 
Tehet csodálkozni ezen a határozot
tan hamis feltevésen, melynek okát 
abban lehet keresni, hogy a halnak 
a szárazföldi élőlényektől merőben 
eltérő életkörülményei megnehezí
tik a hal „értelmességénekC( felderí
tésére irányuló megfigyeléseket. És 
mivel derék pikkelyeseink merev 
cibrázatuk és arcizmaiknak hiánya 
miatt mimikára, az „érzelmeket“ 
kifejező arcjátékra alig képesek, 
alig lehet megbízható adatokat sze
rezni arra vonatkozólag, hogy a hal
ban is szunnyad valami, amit in
telligenciának 'minősíthetünk. Az 
akvaristák azonban más nézetet 
vallanak, hiszen nekik bő alkalmuk 
nyílik pontosabb megfigyelésekre. 
Ugyan melyik akvarista nem döb
bent arra, hogy egyfajú és egyívású 
halaik között mekkora különbségek 
adódnak olyan területen, melyet na
gyobb jóindulattal pszihikai alkat
nak nevezhetünk. Azonos fajú és 
egy apától-anyától származó, azonos 
életkörülmények között tartott ak
váriumi halaink között ugyan ki 
nem különböztetett meg jókedvű, 
barátságos indulata, vagy ellenke
zőleg örök marakodásra hajlamos, 
összeférhetetlen példányokat, félénk 
alkatú és bátor egyedeket. És bár a 
hal szeme merev és a halszáj köz
mondásosan néma, vannak halak, 
melyek merev szemükkel és néma 
szájukkal sokkal megdöbbentőbben 
tudják kifejezni az irtózatot, ha 
rablóhalat teszünk a medencéjükbe, 
mint a leggyakorlottabb jellemszi- 
nész képes a rémdrámák siralom 
házi jelenetében abban a pillanat
ban amikor a hóhér kötelét lóbálva 
vesz nyakáról m értéket. . .

Arról pedig általában keveset tu
dunk, hogy a halat idomítani lehet, 
bár a tógazdák ismerik a harang
szóra az etetőkarók mellett sorakozó 
pontyokat. De, hogy a halat kezes 
állattá lehet nevelni, mely ráadásul 
akrobatikus mutatványokra .is haj
landó azon felül, hogy kézből kapja 
el a falatot: ugyan ki hinné el. Pe
dig így van, hiszen erről szó.mol 
be az egyik legkomolyabb svájci 
szaklap, csapatnyi szelíd pisztráng
ról, melyek mindegyike úgy ugrik 
át a víz színe fölé tartott pálcán, 
akar a cirkuszok drótszőrű foxiku- 
tyája.

Otto és Karl Lug er — írja a sváj
ci lap — Engelhardszell melletti 
fűrészmalmuk tápvízében végezték 
érdekes szelidítési kísérleteiket. 
Rendszeresen etették a vízben élő 
pisztrángokat kövér gilisztákkal és 
húsvagdalékkal, amíg egy szép na
pon nem lettek figyelmesek arra, 
hogy az egyik pisztráng azonnal elő
surran rejtekhelyéről, amikor a hal

etetők jó falatokkal a kezükben 
megjelentek. Ez a pisztráng — me
lyet a halszelidítők Hansl-nak ke
reszteltek el — többhónapos szelí
dít és után kézből evett és zokszó 
nélkül tűrte el, hogy a hátát és ha-

Hanzl 30—40 cm-es magas pálcán mu
tatja be magasugró képességét

sat vakargassák, sőt engedte, hogy 
kiemeljék a vízből. Ha visszaenged 
lék a vízbe, nem úszott el, hanem 
tovább is ott maradt, a vakargatást 
és vízből való kiemelést tetszés sze
rint engedte megismételni. Nemso
kára „Hansl(C odáig ment kezesség
ben, hogy ha a testvérek bármelyike 
csak éppen megkocogtatta a víz fel
színét, a kezes pikkelyes azonnal

odaúszott és lassan evezett bele a 
vízbe tartott kézbe, szinte várva, 
hogy kiemeljék és megvakargassák 
a hasát.

A „Hansl((-lal folytatott kísérletek 
sajnos abbamaradtak, valaki ugyan
is ellopta és nyilván megsütötte 
ebédre. A Luger testvérek azonban 
nem nyugodtak és folytatták a kí
sérleteket, két éven át tartó pró
bálkozással annyira vitték, hogy 
egész családra való szelídített piszt
rángot tartottak nyilván a malom 
tápcsatornájában, melyek mindegyi
ke kézből evett. A tápcsatornán át
vezető kis fahíd árnyékában nap
hosszat ott lebzselt a szelíd halcsa
lád várva a falatokat és nem is 
egyikük arra is hajlandó volt, hogy 
a víz fölé helyezett 30—40 cm, ma
gasságban rögzített rúdon vesse át 
magát hamisítatlan szaltóval, hogy 
a kézben tartott gilisztái kapja el. 
Hogy ez a mutatvány nem mese, 
azt a cikkünkhöz mellékelt eredeti 
felvétel igazolja a svájci lap nyo
mán.

Igen érdekes és alig magyaráz
ható az a tény, hogy a pisztrángok 
kizárólag a fahíd árnyékában voltak 
szelídek, egyébütt éppen olyan óva
tosak voltak, mint a pisztrángok ál
talában és a legkisebb riadóra vil
lámgyors szökeléssel iramodtak biz
tonságosabbnak tűnő vizek felé. A 
fahíd árnyékában azonban hagytak 
magukat vakarni, kézből ettek és 
vígan szaltóztak át a víz fölé tar
tott rúdon.

A szelíd pisztrángoknak termé
szetesen hírük ment, rengeteg a 
csodáló juk, fotósok és filmriporte
rek keresik fel az Eng?lhardszell-i 
malmot, ahol valóban bebizonyúlt, 
hogy a halnak is van úgynevezett 
intelligenciája és korántsem olyan 
kezdetleges intelligenciájú tagja az 
élőlények világának, mint azt álta
lában hiszik. f
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Kitűnő szolgálatot tenne nálunk is a Németországban használatos hónaljig érő 
gumi-csizmanadrág. (Woynárovich felv.)

z éwégi zárszámadás dk elkészí
tése halgazdaságainkban az idén 

nyomban a lehalászási munkálatok 
befejezése után elkezdődik. A hal
gazdaságok éves üzemterve megha
tározta azokat a tavakat, amelyek 
lehalászása tavaszira marad. Sokhe
lyütt azonban a hosszan elhúzódó 
csapadékos időjárás meglassította a 
távak lecsapolását, ismételten visz- 
szaduzzasztotta a vizet és a rövid 
ideig tartó, de szokatlanul korán 
bekövetkezett néhány napos fagy is 
hozzájárult az idén ahhoz, hogy az 
eredeti tervvel szemben több tó le
halászása tavaszra maradt. Ezeknél 
a tavaknál a halkészletet a legutol
só próbahalászatom alapuló becslés
sel kell megállapítanunk. Nem fe  
lesleges felhívná a figyelmet arra. 
hogy a halkészlet megállapítása a 
31. sz. üzemszervezési kiadványban 
foglalt leltározási utasítás szerint 
máskép történik a telelőben tároló 
és máskép a tavakban lévő hah 
mennyiség tekintetében. Ebből a 
szempontból közömbös az, hogy a 
december 31.-i fordulónapon a ta
vakba már előzőleg lehalászott és 
ismét 'kihelyezett hal,. vagy pedig 
még lehalászatlan hal tárol. Az uta
sítás az, hogy a telelőben tároló 
piaci hal bemért mennyisége után 
4%, a kétnyiaras ivadék után 10% 
és az egynyaras ivadék után 15% 
számítandó le súly apadó fejében, 
míg a fordulónapon a tavakban tá
roló bemért vagy becsült halmeny- 
nyiség után 4% a tekintetbe veen
dő súly apadó ,akár piaci ponty, akár 
pedig egy- vagy kétnyaras ivadék 
forintban értékelhető mennyiségét 
kell megállapítanunk.

Az 1955. évi üzemterv a decem
ber 31.-éré megtervezett halkészlet 
után költségelemként vette tekin
tetbe a súlyapadót és ezzel az mint 
normán belüli apadó bekerült az 
önköltségi tervbe a különféle költ
ségek közé. Az idei mérlegkészítés
kor tehát a normalizált súlyapadót
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fentiek szerint ráfordításként kell 
elszámolni a haltermelési ágazat 
terhére, mert ez az eljárás teszi le
hetővé a tervteljesítés mérését. A 
normán felüli súlyapadó is ráfordí
tásként fogaz idén még jelentkezni, 
természetesen az ebben a vonatko
zásban előírt eljárás szemmel tartá
sa mellett.

Amikor azonban felhívjuk a fi
gyelmet arra, hogy az 1955. évi ered
mény megállapításánál az előzőek
ben mondottak szerint kell eljárni, 
az 1956, évi üzemterv helyes elké
szítése érdekében már most rá kell 
mutatnunk arra, hogy fenti eljárás 
az 1£ 156-os termelési évben megvál
tozik. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a 
normalizált apadónak költségként 
való elszámolása elvileg is helyte
len volt és a gyakorlatban odave
zetett, hogy a tényleges különféle

H O Q Y A N

X A Velencei-tó lassú elnádasodása 
X következtében a legjobb pontyívó- 
I helyek, a sekélyvízű, lapos, füves 
| partok mindinkább elnádasodtak. 
I Evvel kapcsolatban a ponty termé- 
| szetes szaporodása is nagymérték- 
I ben csökkent Megmutatkozott ez
♦ természetesen a pontyok százalékos 
i  arányában, valamint mennyiségének 
I csökkenésében is.
♦ Ezen visszaesés nem közömbös 
I népgazdaságunk szempontjából, de 
| nem közömbös a tó gazdájának a 
| Velence-tavi „Törekvés(( Htsz. tag- 
t ságának szempontjából sem.
| Elhatározták ezért annakidején, 
t hogy Velencén korszerű halkeltető 
I állomást létesítenek 1953-ban. A kö- 
I , vetkező évben már az üzembehe- 
| lyezett' keltető-állomás kezdeti si

kereket ért el, ugyanis kikeltet-

SZÁMADÁS — 
— A IIAI

költségeknek a tervhez való méré
sét eltorzította. Helytelen volt az is. 
hogy ezzel a különféle költségeket, 
ezt a sokat elemzett kényes költ
ségnemet, mesterségesen felduzzaszt 
tottuk. A súly apadó nem ráfordítás 
hanem helyesen a tényleges hozamj 
csökkenésében jut kifejezésre. Nincs 
tehát elméletileg alapja annak, 
hogy a súlyapadóval a pénzben ki
fejezett ráfordítások mértékét emel
jük és ugyanakkor hozamként mu
tassunk ki olyan halmennyiséget, 
amely tulajdonképpen nem értéke
sült. Tényleges hozam csak az, amit 
fel tudunk használni, vagyis amit 
bővített újratermelésre vagy fo
gyasztásra tudunk fordítani. Tehát 
hozam az a hal, amellyel népesí
tünk, vagy amelyet piacra hozunk. 
Az „elapadt“ hal ezzel szemben egy
szerűen nincs és hozamként így nem 
fogható fel. A tavalyi módszer te
hát ráfordításiként mutatott olyan 
pénzben kifejezett összeget, amely | 
tényleges kiadást nem képezett és1, 
ezzel szemben hozamként olyan hal-■. 
nak az értékét, amely nem értéke- 1 

sült.
Már novemberi számunkban je- 

^ztük, hogy az 1056-ban érvényes 
új mezőgazdasági számlakeret vál
tozásokat fog hozni. A halászatot il
letően a számlakeret szerkesztői el
fogadták azt a javaslatunkat, amely 
a fent leírt elszámolási mód meg
változtatására irányult. Noha a ren
delet még nem jelent meg, felhatal
mazásunk van arra, hogy nyilvános
ságra hozzuk a tavalyitól eltérő el
számolási rendet. Ez abból áll, hogy 
a különféle költségek közé nem le
het megtervezni a normalizált súly
apadót, ezzel (szemben a hozamból 
kell leszámítani ezt az óv végére 
kalkulált súlycsökkenést. A „Halá
szatiban ezt a rendelkezést azért

tek mintegy 2 000 000 ponty- és 
7 000 000 süllőikrát. A kikeltetett 
zsenge ivadékot előnevelő tó hiá
nyában közvetlenül a Velencei tó
ba kellett kihelyezni, ahol az iva
dék eléggé mostoha viszonyok közé 
kerülve nagy kallódási százalék ál
lott elő. tízen a módszeren javítani 
kellett és ezért az 1954. év őszén 
elhatározták, hogy 3 előnevelő ta
vat fognak létesíteni a keltető állo
más mellett. így a kikeltetett zsen
ge ivadék nem kerül azonnal a tó
ba, hanem a kallódási százalék 
csökkentése céljából előnevelik és 
legalább 2—3 dkg átlagos egyed- 
sűlyú ivadékot fognak a tóba kihe
lyezni.

Ezen tervüket is végrehajtották \ 
és az előnevelő tavak már 1955 áp
rilis végére elkészültek. A ta-

Q O N D O S K O D I K  A  \
A Z  I V A D É K  U
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A kisvasúti kocsira szerelt motor segítségével lényegesen gyorsul minden — a szál
lítással kapcsolatos munka az NDK-ban (Woynárovich felv.)

DASÄGOKBAN
tartjuk szükségesnek már most kö
zölni, meirit a tógazdaságok jövő évi 
üzemtervét most állítják össze. Igen 
nagy jelentősége van annak, hogy a 
tervkészítők az új elszámolási mód
dal tisztában legyenek. Ellenkező 
esetben olyan hozamot fognak meg
tervezni, amelynek eltűnő ellenér
téké a költségek terhére már nem 
lesz elszámolható. Ezért hozamként 
csak azt a termésmennyiséget sza
bad l£f56-ra megtervezni, amely az 
év végén leszámítandó apadóval ki
sebbített mennyiségnek megfelel. A 
tervben számot kell vetni az évvógi 
brutto halkészlettel és abból kiin
dulva a 31-es számú üzemszervezési 
kiadványban meghatározott és fen
tiekben részletezett súlyapadót. 
Minthogy a lehalászás alkalmával 
a 7-es számlaosztálybeli hozarnszám- 
iát a teljes súlyszaporulattal (leha
lászott brutto mennyiség minusz ki
helyezett súly) elismertük, a kalku
lált súlyapadót zárlatkor 1956-ban a 
7-es számlaosztálybeli számla terhé
re a 2-es számlaosztályban nyilván
tartott készlet csökkentésével (72 T 
—22 K) „vissza kell hozamolnunk“ .

Ennek az eljárásnak természete
sen az a következménye, hogy a 
súlyapadó levonása utáni hozam 
mennyiségének azonosnak kell len
nie a szaporulati tervfeladattal. He
lyes ez így, mert — mint már emlí
tettük — csak értékesülő hozamot 
tekinthetünk jövedelemnek. Az új 
módszer természetesen egyértelmű 
a terv feszítésével, amit gazdasá1- 
gainknak a végrehajtásánál jó mun
kával, jó szervezéssel, a tervezésnél 
pedig a megfelelő ráfordítások he
lyes hozzászámító sával kell parali
zálniuk.

Az új eljárásnak további előnye, 
hogy a normalizált súlyapadót a te
lelők és a teleltető tavak tavaszi ki-

vaszi ívási idényt már jól felké
szülve várta Szűcs Lajos elvtárs, a 
Htsz. keltetést felelőse.

A süllő-keltetést tdény áprtlis hó 
13-án kezdődött és május hó 14-étg 
tartott. Az ívás tetőfokát április 28. 
rs 30 -a között érte el, mikor is na
ponta átlag 31 db. beikrázott süllő
fészek került a keltető medencék
be. Az idény folyamán mintegy 
10 000 000 süllő-ikrát keltettek ki 
]Qen jó eredménnyel.

A pontyok ívása április 29-én kez
dődött és május 2-án volt tetőpont
ján, a beállott hideg szeles időjárás 
miatt jóformán teljesen szünetelt 
és csak június 22-től 25-ig volt ér
demleges ívás. Kikeltettek ez év fo
lyamán több mint tízmillió db. 
Pontyikrát, tehát a múlt évinek 
mintegy ötszörösét.

ürítése után megállapított tény lege s 
súlyapadóra nem kell az előző évi 
eredmény terhére vagy javára ki
igazítani. Köztudomású, hogy az előző 
évi eredmény számlán végzett köny
velések mindig aggályosak és súlyos 
eljárást vonhatnak maguk után, ha 
az előző évben kimutatott vesztesé
get növelik. Abban az esetben, ha 
az előző évi eredmény alapján a 
gazdaság fizikai, műszaki és admi
nisztratív dolgozói prémiumban ré
szesültek, az ellenőrzés alkalmával 
könnyen merül fel az a gondolat, 
hogy a prémium érdekében kedve
zőbb eredményt számoltak el, sem 
mint az tényleg helyesen mutatko
zott volna és a következő évben 
kénytelenek a hibát helyreigazítani. 
Ezt az aggályos eljárást az új ren
delkezés azzal az elgondolással kü-

Említésre méltó, hogy még aug. | 
hó 12. és 13-án is fogtak 8 db. ik- X 
rás pontyot és ebből az utolsó ívási J 
periódusból is mintegy 280 000 db. f 
ivadék kelt ki, melynek igen szépen t 
fejlődnek. i

Ebből is láthatjuk milyen nagy ♦ 
jelentőségű a pontyok mesterséges ♦ 
keltetése, hogy a fentebb említett X 
augusztus 12—13-iki ívópontyok is | 
ikrástól piacra kerültek volna ren- ♦ 
des körülmények között, míg így az t 
ivartermékek elvétele után szintén | 
a fogyasztókhoz kerültek ugyan, de x 
280 000 db. utóddal gazdagabbá tét- | 
ték a Velencei tavat, mely ha a ♦ 
Htsz. továbbra is ilyen gondos és 1 
jó gazdája marad, rövid idő múlva | 
ismét a „pontyok paradicsoma" lesz. ♦ 

Sikó Szilárd X
nu halászati felügyelő. $

szöböli ki, hogy az előző évi termés 
december 31-e utáni megőrzése már 
a következő tervév feladata, tehát a 
normalizált apadóval szemben mu
tatkozó tényleges súlytöbblet vagy 
súlyhiány a folyó üzemév eredmé
nyének alkateleme. Korrekció tehát 
az előző évi eredményszámla terhé
re vagy javára nincs, hanem a fo
lyó üzemév szaporulatában kerül el
számolásra a súlydifferencia.

Az eddig megszokott módszerrel 
szemben bizonyára több szaktársunk 
idegenkedni fog az új eljárástól. 
Tagadhatatlanul egyszerű volt az 
apádót megtervezni és az év végén 
költségként elszámolni. De ha egy
szerű volt is, akkor is helytelen volt.

A kiadandó új számlakeret ter
mészetesen részletesen tartalmazza 
majd a kötelező eljárást. Most a 
tervkészítés idején az a fontos, hogy 
az új szabályozás kihatásaival a 
tervben számoljunk. Elsősorban a 
termelési tervnél kell arra tekin
tettel lennünk, hogy a brutto leha
lászott súlyból kiindulva a szaporu
latot úgy állapítsuk meg, hogy már 
az apadóval csökkentett mennyiség 
feleljen meg a tervfeladatnak.' A ké
sőbb elkészítendő önköltségi tervben 
csak azt az összeget tekinthetjük 
jövedelemnek, amely az apadó levo
nása utáni szaporulat térváron szá
mított ellenértékének felel meg. így 
fogjuk helyesen megkapni az üze
mi eredményt és ezzel a vállalati 
eredményt is. Közlésemet csak azzal 
a hangsúlyozott figyelmeztetéssel 
tudom befejezni, hogy ezzel ellenté
tes eljárás, vagy a számításban el
követett hiba, irreálissá tenné a jö
vedelmezőségi és eredménytervet, a 
költségvetési kapcsolatok helytelen 
megtervezésére vezetne és kihatna 
a dolgozók jó munkával megérde
melt keresetére is.

Sivó Emil

E N C E T A V I  „ T Ö R E K V É S "  H T S Z
k N P Ó T L Á S A R Ö L
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Bár a ponty élő állapotban nagy 
távolságra szállítható — e tekintet
ben igényes a fogyasztó közönség — 
még sem mondhatjuk, hogy ez na
gyon egyszerű művelet. Igaz, a ponty 
jól bírja a szállítást, tárolást, nem

Veszedelmes halellenség: a halnióca.
Teleltetőbe helyezés előtt gondoskod
junk az élősködő-mentesítő fürdetés

ről. (Horti felv.)

túlzottan oxigén-igényes, mégis sok 
mindenen múlik az, hogy a hal a 
gazdaságból a fogyasztóhoz frissen, 
épen, „elevenen“ jusson el. Nagy
ban, a fogyasztó felé való szállítás 
a „HALÉRT“, esetleg külföldi ke
reskedelmi cég közbeiktatásával tör
ténik. Legtöbb esetben speciális hal
szállító vasúti kocsikban, olykor 
gépkocsin. A két szállítási eszköz 
azonban nem zárja ki a harmadik, 
a fogatolt szállítás közbeiktatásának 
lehetőségét, sőt gyakran szükséges 
mindhárom együttes alkalmazása. 
Mindez függ a távolságtól, az útvi
szonyoktól, az időjárástól stb.

Az élő hal szállításának egyik leg
főbb tényezője a megfelelő mennyi
ségű oxigént tartalmazó víz. Nagy tá
volságra szállításkor azonban nem 
elegendő az az oxigén mennyiség, 
amelyet a locsogó víz köt le a leve
gőből. Egy idő múlva teljesen kime
rül a szállító víz oxigéntartalma, 
amit nemcsak a halak csökkenté
nek, hanem a halnyálka, a hal ürü
léke és más szennyező anyag bom
lásából származó oxigénfogyasztás 
is. Tehát gondoskodni kell időnként 
az oxigén pótlásáról.' Az oxigén el
használódása oly nagy lehet, hop'u 
ilyen vízbe porlasztókon keresztül 
sem juttathatunk a szükséglet ki
elégítésére elegendő oxigént. Szük
ség van időnként a szállítóvíz kicse
rélésére, mert az oxigénment es, 
szennyes, többször használt víz el- 
bágyasztja szállított halainkat. Je
lentős része van a bőrfelületnek is 
á halak lélegzésében. Ez kiegészíti 
a kopoltyú lélekző működését.

Minden hal anyagcsere forgalma 
lecsökken hideg időben, tehát oxi
gén-igénye kisebb. 20 C°-os vízben 
kevesebb hal szállítható. mint 10 
C°-osban, mert a hidegebb vízben 
közel háromszor több az oldott oxi
gén. A kiürült hal jobban bírja a 
szállítást, mert kevesebb oxiqénre 
van szüksége. A víz felmelegítésével

/4 t 3 C - \  e
csökken az oxigéntartalom. Meyer 
és Hoff er szerint 1 kg ponty oxi
génszükséglete óránként 5 C°-on 10 
cm*, 10 C°-on 25 cm*, 15 C°-on pe
dig 50 cm3. Ebből következik, hogy 
különböző hőmérsékleten különböző 
mennyiségű hal szállítható ugyan
azon nagyságú szállítóeszközön. De 
a szállítandó hal mennyisége függ 
annak nagyságától is. Ha tehát az 
1 kg-on felüli hal szállítható meny- 
nyiségét 100 százaléknak vesszük, 
akkor a III. oszt.-ból 90 százalékot, 
a IV. oszt.-ból 80 százalékot, iva
dékból pedig 50 százalékot rakha
tunk be.

A halszállító vasúti kocsiknak köz
vetlenül telelőkből való meqrakása 
egyik gazdaságunkban sem lehetsé
ges, ezért szükség van más szállító- 
eszköz közbeiktatására is. Ez lehet 
kisvasút, (Hortobágy, Sumony, Si- 
mongát, Varászló) gépkocsi vagy 
szekér útján, amelyekre több hl. 
űrtartalmú, lezárható tetejű káda
kat, hordókat, koporsókat, vagy tar

őszi kép a bajai „Üj Elet“ htsz biro
dalmában (Tóth felv.)

tályokat helyezünk. Leghelyesebb 
azonban a ponyvával bélelt gépko
csin szállítani — még a Dunántúlon 
is — bár ettől egyes gazdaságok 
még ma is nagyon idegenkednek. 
Szívesen szállítanak ugyan gépko
csin, de nem ponyvában, mert ebből 
a gidres-gödrös, dimbes-dombos 
úton „ kivágódik“ a hal, hanem vas
lemezből készült tartályokban, amit 
rendszerint drótfonatú tetővel lát
nak el. Mondani sem kell, hogy ép
pen a dimbes-dombos úton szenved 
legtöbbet a hal szállítás alkalmával 
a drótfonatú tetős vastartályban. 
(Pikkely-, úszósérülés, ütődés, zúzó- 
dás). Aránylag sokkal zsúfoltabb, 
„vastagabb“ a hal elhelyezése, a víz 
kisebb felületen érintkezik a leve
gővel, szákoláskor sokkal jobban 
törődik a hal és rendszerint egy 
emberrel, néha kettővel is emelni 
kell a rakodók létszámát, s ez ter
mészetesen nem gyorsítja, hanem 
éppen lassítja a vagonba rakodást. 
A ponyvával bélelt gépkocsin na
gyobb a rakfelület, tehát szétszór- 
tabban, egyenletesebben helyeződik 
el a hal, a víz nagyobb felületen 
érintkezik a levegővel, a ponyva ru

galmasságánál fogva nem szenved 
sérülési, zúzódást. Egyedüli hátrá
nya az, hogy nem „zárható“ . Azon, 
hogy éles forduló, vagy hirtelen meg
állás, elindulás következtében, avagy 
hepe-hupás úton ki ne csapódjék a 
vízzel a hal az úttestre, a gépkocsit 
kettős ívadékhálóval kell lefedni. 
(Elhasznált hálója minden gazda
ságnak van.)

Hideg télen történő rakodáskor 
ügyelni kell arra, hogy a víz rá ne 
fagyjon a halra, mert ebben az eset
ben elhal az irharéteg és cafatok
ban leválik. Az ilyen halat nem szí
vesen vásárolja a közönség.

Hosszabb úton történő szállítás al
kalmával az elhasznált oxigént pó
tolhatjuk a víznek levegővel történő 
alapos keverésével. Ennek jó meg
oldását láthatjuk speciál vagonok
ban, az ohati állami gazdaságban 
benzinmotor meghajtású centrifu- 
gálszivattyúval, a buzsáki gazdaság
ban — Illés Pál által bevezetett — 
a gépkocsi motorjával hajtott cen
trifugál szivattyúval, a szegedi gaz
daságban Sp motorral hajtott szi
vattyúval.

Az oxigén pótlásának másik mód
ja az acél palackokban forgalomba 
kerülő oxigén gáz átáramoltatása. 
Ennél a gáz a palackból szabályoz
ható légköri nyomáson, gumicsövön 
keresztül kerül a kád alján lévő 
grafit porlasztóba, melynek oldalfa
lán át apró buborék alakjában tör 
a vízbe.

Tekintettel arra, hogy a legszebb 
hálanyag is tönkretehető a rosszul 
m.egoldott szállítással, minden gaz
daságnak érdeke, hogy egész évi 
munkájának eredményét ne tegye 
kockára az utolsó pillanatban.

Németh László

Az Agrártudományi Egyetem gö
döllői Tangazdasága kb. 10—12 má
zsa 3—5 dekés pontydvadék felesle
gét átadja más gazdaságnak, vagy 
rizstelepnek. Az ivadék a tavasz fo
lyamán szállíttató. Érdeklődők {for
duljanak közvetlenül a Tangazdaság
hoz.

Beküldés előtt a vízminták 
(Torday felv.)
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tály mellett megvan a fiatal gárda 
is, kik szorgalommal, sok tanulással 
jó mesterek között jó mesterekké is 
jognak fejlődni.

A délutáni tanya nem jól sikerül, 
de nincs elveszteni való idő, a brigád 
bevonul a telelőbe és a vecserei- 
árkon a telelőárokba bejutott hal 
válogatásával folytatja aznapi mun
káját még villany gyújtás után is.

Egy nap alatt sok szépet láttunk 
az öregtó partján. Búcsúzzunk el a 
Tatai Halgazdaság dolgozóitól és kí
vánjuk, hogy jó munkájukkal minden 
évben több és több nemes tatai pon
tyot termeljenek exportra és a ha
zai piacra.

— t — t —

Még szürkület van és a vadlibák q az eredmény. Megjelennek az
jól érzik magukat a tatai öregtó le- ebéddel a családtagok. Egy-egy asz-
eresztett vizén, de a halászok nem szony kisfiát vagy éppen unokáját
hagyják befejezni reggeli fecseqésü- hozta el magával, akik nagy sze-

MÜANYAGHÁLC...
A moszkvai Tó

gazdaság c. folyó
iratban Kadilnokow 
és Studanetzky fog
lalkozik a természetes rostból készí
tett hálók 'impregnáilásának kérdésé
vel és az egyes impregnálószerek 
gyakorlati értékével. A két szovjet 
szerző gyakorlati tapasztalatok kö
vetkezményeképpen támasztja alá a 
poliámid bázisú műrostból készített 
hálók előnyeit és azt ajánlja, hogy a 
halászat térjen át a kaproníból (kap
ron néven ismerik a Szovjetunióban 
hatalmas mennyiségiben gyártott, ki
tűnő minőségű kaprolaktám műros
tot, mely kémiailag testvére a per
ionnak és társainak) készített hálók 
minél szálesebbkörű használatára. 
Rendkívül érdekes a szovjet szerzők
nek az a megállapítása, hogy a mű
rostból készített hálók színezése erő
sen befolyásolja a hálók fogósságát, 
különösen a barna színű háló mutat
kozott hátrányosnak.

De figyeljük tovább a munkame
netét. A szákoló mar meri is a ha

lat a saroglyába és percek múlva 
a nagyszerűen elkészített és beállí
tott válogatóasztalon a hal. A válo
gatást igen gyorsan és törődésmen
tesen végzik és ha a reggeli tanya 
jól sikerül, 300 q-n felül tudnak tele
lőre szállítom. (Az 1955-i halászatnál 
az első napon 340 q volt a kitermelt 
mennyiség.) Percek telnek csak el 
és máris gurulnak a csillék a jófor
májú I. o. pontyokkal a telelők felé, 
a fogatok viszik a ragadozókat a 
bárkamederbe, a tény észanyagot a 
Réti-tavakba.

Közben nézegetjük a tatai halá
szok szerszámait. A könnyű hegyes
orrú csónaktól kezdve — mellyel 
Horváth Imre halászmester eleve
zett a vízterületen körülnézni — a 
merítőszákig minden szerszám igazi 
mestermunka. A válogatóasztal és 
annak beállítása nemcsak a hal 
szenvedését csökkenti minimumra 
hanem a dolgozó ember munkáját 
is könnyebbé teszi. A hal sehol nem 
üiődver mindig csak csúszik az asz
talon.

12 óra körül kiürül a tanya. 140
A halhordó saroglya hosszának megfelelően kiszélesített kádakra helyezett 

válogatóasztal biztosítja a törődésmentes, gyors válogatást (Antalffy felv.)

Folyik az öreg-tó lehalászása. Munkában a halászbrigád (Antalffy felv.)

két, mert 6 órakor már feszül a 150 
m-es kerítőháló két húzókötele.
Még nincs 7 óra, összezárult a tanya 
és már válogatják is a süllőket. 
Nem ritkaság a 4—5 kg-os példány. 
Szépek n süllőivadékok is, 10 dkg 
körüliek és van belőlük bőven.

rnekkel nézik a most rakodásra ke
rülő anyaharcsákat. De hoznak ebé
det fiatal feleségek és menyasszo
nyok is, ami azt bizonyítja, hogy 
Tatán a jól képzett idősebb korosz
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Valamikor hazánk minden vizé
ben volt rák, egészen kis patakok, fo
lyók, tavak, mind lakóhelyéül szol
gáltak. Ma már sajnos csak nagyon 
kevés olyan vizünk van, amelyben 
nagy menniysógben fordul elő. Va
lamikor 4 fajtája élt nálunk.

a) folyami rák b) kecskerák c) 
kövirák d) csókarák. Az utóbbi már 
kiveszett.

Könnyen megkülönböztethetők 
egymástól. A folyami rák hatalmas 
ollóival kivételesen 30 dkg.-ig is tér 
jedő súlyával, aránylag síma pán
célzatával és járólábain lévő piros 
foltokkal első pillantásra elüt a kes
keny, hosszúolló jú kecskeráktól, 
melynek páncélján tövisszerű kinö
vések vannak és járólábain hiány
zanak a vörös foltok, ezek helyett 
csontszínüeket találunk. Nagyságra 
utoléri a folyami rákot, de súlyra 
nem. A kövi rák első pillantásra 
csak nagyságában tér el a folyami 
ráktól. Piacra kicsinysége miatt 
nem is igen került soha. Hidegvizű 
gyorsfolyású hegyipatakok lakója, 
egyes vélemények szerint nem más, 
minit a folyami ráknak elkorcsosult 
változata.

Ha azt vizsgáljuk, hogy mi az oka 
annak, hogy Magyarországon ma 
már csak nagyon kevés vidéken ta
lálunk folyami rákot, azt találjuk, 
hogy fő oka ennek az 1870-es évek
ben Franciaországban kitört rákpes
tis, mely az egész európai rákállo
mányt úgyszólván kipusztította. 
1892-ben már az Uraiban észlelték, 
ahol fellépésével, 1—2 hét leforgása 
alatt teljesen eltűntek a rákok. Bár 
az általános nagy járvány már nem 
pusztít helyenként még ma is fel
lép, utoljára Lillafüreden, 1954-ben

a Hámori tó rákjait pusztította el. 
Járványokozója valószínűleg hasa
dógomba fajta, védekezni nem tu
dunk ellene.

Nagyban hozzájárult a pestisen 
kívül rákjaink kiveszéséhez folyó
ink szabályozása. A rák életkörül
ményei megkövetelik, hogy a me
derben gyökerek, kövek alámosott

Jellegzetes tatai őrkunyhó. (Antalffy 
felv.)

partok legyenek, amik között meg
húzhatja magát. A szabályozás meg
szűntette természetes búvóhelyeit és 
az ilyen folyómedrek már nem vol
tak alkalmasak arra, hogy bennük 
menedéket találjon. Megfelelő tala
jon ugyan tud magának lyukat ásr- 
ni, de a szabályozott medrekben

Munkában a győri „Előre“ htsz tapogatós csoportja az árvíz után visszamaradt
kubikban (Torday felv.)

táplálékot is kevesebbet talál. Nagy 
szüksége van. növényi táplálékra, 
mégpedig olyan növényekére, ame
lyeknek mésztart alma magas. Szabá
lyozott medrekben ez is jóval keve
sebb van.

Az, hogy a rákot Magyarországon 
nem tekintették olyan állatnak, ame
lyet óvni érdemes lett volna, ugyan
csak hozzájárul pusztulásához. Vol
tak ugyan tilalmi rendeletek, de 
ezeket nem hajtották végre és a 
gyakorlat az volt, hogy bármikor és 
bárki foghatta a rákot, hiszen nem 
volt érdemes komoly súlyt. vetni 
arra, hogy egy ilyen értéktelen ál
lat miatt komoly ellenőrzés legyen. 
Kifogták az ikrás rákokat éppen 
úgy mint a méreten aluliakat, és ha 
egy folyó vagy patak jó rákos hely
nek Ígérkezett, az ezzel üzletszerűen 
foglalkozó rákászok megrohanták és 
kifogták még azt a mennyiséget is, 
amelyre szükség lett volna ahhoz, 
hogy az állomány ne szenvedjen 
kárt. Ma Magyarországon az egye
düli rákfogásra jogosult szerv a 
MAVAD., úgyhogy nem lenne nehéz 
ellenőrizni pl. az ikrás nőstények 
fogását, mert majdnem minden ki
fogott rák egy központon megy ke
resztül, ahol időnként meg lehetne 
vizsgálni a szállítmányokat és az ik
rás rákok szállítóját felelősségre 
lehetne vonni. Minimális költséggel 
lehetne telepítéseket végrehajtani 
olyan patakokban, melyekben volt 
rák, de a pestis miatt kiveszett és a 
víz fertőzöttsége már elmúlt. A kí
sérletek azt mutatták, hogy a tele
pítés, ha megfelelő környezetben 
történik, elősegíti a rákok fejlődé
sét.

Mivel a pestis ellen védekezni nem 
tudunk és szabályozott vizeink sem 
túlságosan alkalmasak arra, hogy a 
folyami rák eiszaparodjék bennük, 
komoly formában szóbakerülit egy 
amerikai rák (Cambarus affinis 
meghonosítása, úgyhogy jövőre már 
valószínűleg ismét 4 tízlábú rákfajta 
lesz Magyarországon. „Az idegen“ 
sokszorta szaporább a mi rákjaink
nál. Ivarérettségét már egyéves ko
rában eléri, ugyanakkor a folyami 
rák csaik 4—5 éves korában. Növése 
is sóikkal gyorsabb, de miután élet
kora 20—22 év helyett 6—7 év, iá fo
lyami rák nagyságát nem éri el.

Még egy tévedésről is' szeretnék 
írni,- amely annyira általános, hogy 
még a halászattal foglalkozó és a 
rákot jól ismerők is elhiszik. Neve
zetesen az, hogy a rák a halállo
mányra káros és pusztítja 'azt. Ez 
nem áll, a rák eleven halakat ne
hézkes mozgása miatt nem tud meg
fogni, azt a vádat pedig, hogy a 
halikrákat pusztítja, boncolási vizs
gálatok döntötték meg. Ha előfordul 
az, hogy a rák megfogja a halat, 
akkor a hal valószínűleg .beteg is 
volt, vagy éppenséggel dög. Ezzel a 
iák csak vizeink tisztaságát óvja 
meg.

Jó volna, ha többet törődnének 
ezzel .az ízletes és gazdaságilag hasz
nos állattal. Kisebb anyagi áldoza
tokat is hozhatnánk érte.

Turánszky Zoltán

I
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AXT IB10KTI KÜMO KKAL

— a hasvízkór

Igen régen várt korszakalkotó tu
dományos eredményt olvashatunk a 
Deutsche Fischerei Zeitung 11. szá
mában. (1955. év nov. hó). Schäper- 
claus professzor, a nemrég nálunk 
járt világhírű halpatológus megta-. 
lálta a hasvízkór gyógyításának 
módszerét, amiről előzetesnek szánt 
dolgozatban számol be. A dolgozat
ból, melynek eredményeit Schäper- 
claus professzor a Haltenyésztési 
Kutató Intézetben tett második lá
togatása alkalmával röviden elő is 
adott, a következőket tudhatjuk 
meg:

„A hasvízkór leküzdése területén 
az antibiotikumoknak rendszeres 
kutatása először most — mondhatni 
fcltűnéstkeltő — eredményre veze
tett“ írja. A szerző 6 antibiotikus 
gyógyszerből hármat választott ki, 
mely a Pseudomonas punctata kul
túrára bakteriológiai kísérletek 
alapján növekedést fékező hatást 
fejtett ki. Ezek a következők voltak: 
Streptomycin, patulin és cloronit- 
rin. Ezek közül a cloronitrin volt a 
legerősebb fékező hatású. Már 1,5 
gamma 1 cm -ben elég volt arra, 
hogy megakadályozza a kórokozó 
baktérium fejlődését. A patulinból 
ezzel szemben 15-szörös, a strepto- 
mycinből 30-szoros dózisokra volt 
szükség. Különösen fontos volt a 
szerzőnek az a megállapítása, hogy 
a Pseudomonas punctata bakterio
fágját az antibiotikumnak sokkal 
nagyobb koncentrációja sem befo
lyásolta, így annak a hasvízkórt 
visszaszorító hatása teljesen megma
radt, sőt fokozódott.

A szerző második feladata az 
volt, hogy megállapítsa azt az anti
biotikum adagot, melyet a ponty el
bír. Elméletileg a beteg vagy fertő
zött halba annyi antibiotikumot kell 
injiciálni, hogy a testben egyenletes 
eloszlás esetén 1 gr testtömegben 
legkevesebb annyi antibiotikum jus
son, mmt amennyi a baktérium kul- ' 
túrában a baktériumok kifejlődésére 
fékező hatású volt. (Tehát cloronitrin
bői 25 dekás halba 375 gamma, patu
linból 5,625 gamma, és streptomycin- 
ből 12 375 gamma hatóanyagot kell in
jiciálni). Meg kellett azt is állapíta
ni, vajon ez a mennyiség ártalmat
lan-e a halra. Kiderült az, hogy míg 
a patulinnál az elméletileg hatásos 
mennyiség a halra halálos adag 
igen közel állt egymáshoz, a másik 
két anyagnál távolról sem volt ez a 
helyzet.

Tógazdasági viszonyok között fo
lyó kísérletre 1955-ben került sor 
a Königswartha-i kísérleti gazda
ságban. 8 db egyforma, kb. félhol
das tóban egyenként 100—100 db 2 
nyaras 27 dekás hasüregvizenyős és 
fekély es pontyot helyeztek ki. Eb
ből két tó anyagát nem kezelték, 
2—2 tó pontyait pedig streptomy-

cinnel, cloronitr innel és patulinnal 
injiciálták. Az eredmények a követ
kezők voltak. A nem kezelt halak
ból-június 10-ig 40- illetőleg 36a/o-ot 
szedlek össze. Őszi lehalászáskor 
nem találtak meg 79 és 80%-ot. A 
patulinnal kezelt halakból az első 
5 nap alatt mintegy 40r,<c-ot szed
tek össze, lehalászáskor 100% volt 
a hiány. Nyilvánvalóan a beadott 
patulin dózissal megmérgezték a ha
lakat is. A streptomycinnel injiciált 
pontyokból egyetlen egyet sem ta
láltak, míg lehalászáskor 6 és 8% 
volt a darabszám hiány. Ezt a hi
ányt a tavakon tartózkodó gémekre 
is lehetett visszavezetni. A cloro- 
nitrinnel kezelt halakból mindkét 
tóban 2—2 pontyot találtak dögölve, 
lehalászáskor pedig 11 és 13% hi
ányzott. Itt is a gémek lehettek e 
hiány okozói.

Igen érdekes képet adott a nőve- . 
kedés alakulása. A kezeletlen halak
kal népesített tavakban 10 és 0, kg 
volt a tavaknak a hozama. A strep- 
tomycinnel kezelt tavak között az 
egyik 180 kg-os a másik 170 kg-os 
hozamot biztosított. A cloronitr innel 
kezelt pontyok az egyik tóban 188, 
a másikban 238 kg súlyszaporulatot 
értek el.

Az eredmények azt mutatják te
hát, „hogy egyszeri Streptomycin 
vagy cloronitrin injekció egyenesen 
feltűnést keltő lehetőség a ponty 
járványos hasvízkórjának tökéletes 
kipusztítására<e.

Természetesen minden kérdés tisz
tázásához még sok vizsgálat és kí

sértet szükséges. Megtörténhet a£ 
is, hogy egy napon antibiotikum
nak ellenálló (rezisztens) kórokozó 
törzsek is feltűnnek.

Kérdéses továbbá a költségek ala
kulására vonatkozólag is közöl a 
szerző adatokat. Az injekciózás költ
ségeire vonatkozólag támpontot 
nyújt az az 1954. őszén végrehajtott 
kísérlet, amely során il,5 óra alatt 
14 személy 18 800 darab kétnyaras 
pontyot oltott be. A szerző számí
tása szerint a fentiek alapján az 
injekció beadása darabonként 2 
pfennigbe (10 fillér) került. Strep
tomycin kezelés darabonként 200 
mg gyógyszer 76 pf (3,8 Ft), injek
ciózás 2 pf, (0,1 Ft), összesen 78 pf 
(3,9 Ft) cloronitrin kezelés dara
bonként 6 mg gyógyszer 9,7 pf (0,5 
Ft) injekciózás 2 pf (0,1 Ft) összesen 
11,7 pf (0,6 Ft).

A fenti gyakorlati szempontból 
óriási horderejű kutatási eredmé
nyen kívül még egy másik elméleti 
eredményt is könyvelhet el a szer
ző. A hasvízkór kórokozóját illetően 
Schäperclaus professzor csaknem 30 
éve arra a megállapításra jutott, 
hogy azt a Pseudomonas punctata 
nevű vizibaktériumnak egy külö
nösképpen pathogen típusa a forma 
ascitae okozza. A fent leírt kísérle
tek arra utalnak, hogy a Pseudomo
nas okozta fertőzést antibiotikumok
kal meg lehet akadályozni és az 
ilyen fertőzésű halakat meg lehet 
gyógyítani. A baktérium kultúrák
ban elért eredményeket természetes 
viszonyok között megbetegedett ha
lakra is lehet alkalmazni. A Strepto
mycin és cloronitrin a vírusokra 
egyáltalán nem hat. „Én azt hiszem, 
hogy mindez további bizonyíték ar
ra vonatkozólag, hogy felfogásom a 
fertőző hasvízkór okára vonatko
zód,n találó és helyes volt.

Referálja dr. Woynárovich Elek

Az átrakás mindig időt rabló költséges munka. (Woynárovich felv.)
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A  Halitenyésztési Kutatóintézetnek 
egyik igen fontos feladata az aktív 
bekapcsolódás a termelésbe, a ter
melő üzemek patronálása útján. A 
patronálás, ha az e nemes elgondo
lás igazi szellemében valósul' meg, 
mind a patronáló személy, mind pe
dig a patronált üzem szempontjából 
csak hasznos lehet. Az elméleti 
munkával foglalkozó kutatót — ki 
egyébként könnyen eltávolodhat a 
gyakorlati élettől, annak sokoldalú 
feladataitól — közelebb hozza a ter
meléshez, feladatokat tűz ki, gondo
latokat, eszméiket ad, .a nehézségek 
láttán a kutatót új kérdések meg
oldására ösztönzi. A patronált gaz
daság viszont „első kézből“ kaphat
ja a tudományos kutatás gyakorlat
ban is alkalmazható eredményeit és 
ezzel kizökkenhet a régi kerékvá
gásból, a 'termelése is eredménye
sebb, -új utat és megoldást keres
het. Jia a patronáló kutatónak a 
gyakorlati tudása nem is nagy, az
zal, hogy egymás mellett, egy idő
ben több üzemet láthat, értékes ta
nácsokkal segítheti patronáltját, me
lyek átfogóbb (ismereteiből és hely
színi, tapasztalataiból természetsze
rűen adódnak.

A patronálás azonban csak akkor 
zárulhat kétoldali (eredménnyel és 
különösképpen csali akkor valósít
hatja meg a kitűzött célját, a ter
mésemelkedést, ha ennek az ideális 
célú mozgalomnak íratlan törvényeit 
mindkét oldalról a lehetőség hatá
ráig betartják.

Olyan üzemet,, mely nem akar 
„patronált“ lenni, nem lehet patro-

vasor —

—  a pabuxttáiáó&ati ló

nálni. Ilyen esetben az akarat meg- 
puhítására tett minden intézkedés 
hiábavaló. Kár a központi körirato
kért, a felszólításokért és ünnepé
lyes megállapodásokért. A kötélnek 
állni nem akaró patronált mindig 
megkeresi a kifogást, a kibúvót.

A patronálás első alapfeltétele te
hát az, hogy a patronált üzem maga 
érezze ennek a szocialista társadal
mi segtí'ségnek és segíteni akarás
nak a számára igen kedvező követ
kezményeit, akarjon patronált lenni.

A  patronálónak a patronált üzem 
dolgozóival szinte egybe kell forr
nia, a termelés minden kérdését is
mernie kell. Látnia kell továbbá a 
helyszínen a termelés nehézségeit 
és akadályait, így tud csak sokol
dalúan segítséget nyújtani. Második 
alapvető feltétel tehát az, hogy a 
patronáló és az üzem vezetősége kö
zött mélyebb, bizalmas viszony ala
kuljon ki. Az üzem vezetősége, a 
patronáló előtt tárja föl az üzem 
minden eredményét, nehézségét, 
hogy az segíteni tudjon.

A baráti viszony szintén nélkülöz
hetetlen alapfeltétel, e nélkül nincs 
eredményes patronálás. Ha a patro
nált lebecsüli vagy nem értékeli a 
patronáló tudását, segíteni akarását, 
az üzemeltetés nehézségeit megol
dani kívánó javaslatait okvetetlen- 
kedésnek, a tudományos eredmé
nyek bevezetését szükségtelen ne
hézségkeltésnek tekinti, akkor kár 
az utazási költségekért, hiábavaló 
minden igyekezet. A másik oldalról 
viszont, ha a patronáló csak a rosz- 
szat látja, csak kifogásokat emel,

kritizál, parancsolgat, az objektív 
nehézségeket nem veszi figyelembe, 
nem számol azzal, hogy mindenhez 
idő kell és nem látja be, hogy a 
termelő üzem vezetőinek „mellék
foglalkozásuk“ is van, amellett, hogy 
az ő patronálásában gyönyörköd
jenek, ne csodálkozzék a patronáló 
ha előbb utóbb nem szívesen várt 
vendég lesz.

Lehetetlen eredményes patronálás 
azokban az üzemekben, ahol a ve
zetőnek szaktudásbeli színvonala 
alacsony, és nincs meg az igyeke-

Folyik a süllő- és csukaválogatás a tanyából. Ezt a munkát gyorsan és nagy 
szakértelemmel végzik a tatai halászok (Antalffy felv.)

Harcsafészkek a telelőben 
(Antalffy felv.)

zete sem, hogy ezt a legrövidebb 
időn belül kipótolja. Itt a patronáló 
már eleve olyan alapvető nehézsé
gek elé kerül, melyekből kilábolnia 
igen nehéz, és állandó sulykolás
szerű magyarázgatással töltheti el 
a rendelkezésre álló kevés idejét.

Egyes üzemek helytelenül értel
mezik a patronálást. Ilyen pl. az al
kalmi patronálás igénylése, amikor 
bajba kerül az üzem, akkor hívják 
a patronálót, gyere gyorsan, segíts. 
Ennek a módnak semmi köze sincs 
a patronáláshoz. Patronálás évekre 
szóló folyamatos segítség, mely 
ugyanilyen folyamatosan érleli meg 
gyümölcseit.

Ha a patronált üzem belátja a 
patronálás szükségességét, és a pat
ronáló személlyel is elégedett, akkor 
tekintse azt segítő vendégének, és a 
körülményeknek megfelelően gon
doskodjék necsak a munkáról, ha
nem esendő testének ellátásáról is. 
Higyjék el az illetékesek, fáradsá
gos munkát végez a patronáló és ezt 
becsüljék meg azzal, hogy keresse
nek számára szállást és gondoskod
janak üzemi élelmezésről is. Ter
mészetesen nem költséges vendé
geskedésről van szó, hanem arról, 
hogy mivel enni kell, keressünk elő
re olyan helyet, ahol enni lehet és 
mivel az alvás is szükséges, gondos
kodjunk megfelelő méltó szállásról 
is, vagy pedig figyelmeztessék előre 
a patronálót.

Dr. Woynárovich Elek



s zá m o l be

kémiájával,

Wilhelm Schäperclaus professzor, 
az NDK világhírű és nemrég nálunk 
járt halbiológusa a DFZ hasábjain 
folytatja a tófenék jelentőségéről és 
kezeléséről írott igen részletes ta
nulmányát, melyben sok kérdést me
rőben új megvilágításban tár az ol
vasó elé, levonva megállapításainak 
és felismeréseinek a tógazdasági hal
húshazam fokozását célzó gyakorlati 
következtetéseit. Schäperclaus pro
fesszor szerint a tavakat késő ősz
szel a legcélszerűbb kiszárítani, ami
kor az értékes foszfátokat bőven tar
talmazó fitoplankton már a fenékre 
süllyedt és óvatos vízleeresztéssel 
elérhetjük azt, hogy a lefolyó vízzel 
az el ne mosódjék. Részletesen és 

kimerítően foglalko
zik a kiszárított tó- 
fenék rozzsal való 
bevetésével és ennek 

valamint fizikájával. 
Reámutat arra, hogy a rozs vízfel
vétel útján nemcsak szárítja és la
zítja a talajt, hanem kémhatását lú
gossá teszi és elősegíti a felesleges 
szervesanyagok elbontását. A nö
vényzet mélyre hatoló gyökérzete a 
mélyebb talajrétegek tápanyagait a 
felszínre hozza, a növényzetnek az 
elárasztás utáni elb omlása ezeket a 
mélyről felhozott tápanyagokat át
adja az aktív talajfelszínnek. Schä
perclaus professzor foglalkozik cik
kében a halasforgó kérdésével és 
szorgalmazza, hogy ennek eddig 
megnyilvánult eredményeit, a hozam 
fokozásának kérdését alaposan meg 
kell vizsgálni, eredményeit tárgyila
gosan felülbírálni,

*
A DFZ hasábjain 

H. J. Biaindt foglal
kozik a víziépítkezé- 
s éknél használt, kar- 
bolineummal telí
tett faanyagnak a 

vízi életre gyakorolt mérgező hatásai-, 
v.al. A karlbolineum — mint tudjuk 
— tekintélyes mennyiségben tartal
maz fenolt, mely egyike a legerősebb 
Zooplankton és ihiaimiérgeíkinek. Ä kar- 
bolmeuim fenoltartalmát a víz kilú
gozza és így mérgező hatást fejthet 
ki, de kellemetlen ízt is kölcsönözhet 
a halaknak különösen akkor, ha a 
haltartó bárkákat karbolmeumtmal 
impregnálják. íHSa azonban a telített 
faanyagot jól kiszárítják és vízben 
alaposan .kiáztatják, mérgező hatás
tól tartani nem kell.

*
Igen érdekes té

makört taglal Ulrich 
Lieder a DFZ októ
beri számában, a 

halikra és a kelés előtti stádiumban 
levő halembriák károsodását oxigén
hiány következtében. A halikra meg
felelő fejlődésének elengedhet étién

követelménye a kielégítő oxigénellá
tás, az oxigénhiány különféle, több
nyire igen súlyos károsodásokhoz 
vezet. Lieder megállapítja, hogy a 
gyakran fellépő gerincelf érdülések 
és egyéb fejlődési rendellenességek
ről joggal feltételezhetjük, hogy azok 
az embrionális stádiumban elszenve
dett hypoxémia következményei. 
Még tisztázásra vár, hogy az oxigén
hiány következtében latens károso
dást szenvedett ivadék ellenálló és 
életképessége a továbbiakban mi
képpen alakul.

c fé
Egyre szaparodik 

az elektromos orv
halászok száma Né
metországban, erről 

panaszkodik az Alig. F. Z. egyik 
cikkében. Alig néhány esztendős az 
elektromos halászat, de már meg
vannak a maga vámszedői, akik a 
legkülönfélébb és néha nem is talá
lékonyság nélkül szűkölködő mód
szerekkel alkalmazzák az áramot, 
hogy segítségével lopják a halat. A 
hatóságok drákói szigorral lépnek fel 
az elektromos haltolvajok ellen, 
akiknek leleplezése azonban igen 
nehéz feladat. Különösen a kisebb 
vizekre épült kerekesmalmok és ki
sebb kapacitású erőművek táján fo
lyik a halak elektromos rablása, hi
szen nem kell ehhez más, mint két 
lecsupaszítva a vízbe vetett fémhu
zal, áramforrásnak pedig elegendő a 
világítási vagy erőátviteli hálózat. 
Nem kétséges, hogy ez a módszer, 
melynek során az áramot nem a 
szükségletnek megfelelő mennyiség
ben és feszültségben vezetik a víz
be, hanem olyan intenzitásban, mely 
minden vízi élőlény elpusztítására 
alkalmas — felmérhetetlen károkat 
okoz. A villamos orvhalászok igen 
találékonyak, fogtak már el olyan 
halrablókat, akik kerékpárra szerelt 
dinamóval fejlesztettek áramot, sőt 
motorkerékpárjuk vagy gépkocsijuk 
dinamójának áramát feltranszfor

maivá tettek szert zsákmányra. Elő
szeretettel űzik az orvhalászatnak ezt 
a korszerű módját a kotrógépek gé
pészei, akik a kotrójuk mellett hús- 
hulladékkal, a gabonasöpredékkel 
etetnek be és az odaszoktatott ha
lakat árammal bódítva zsákszámra 
lopják a halat. Bár a hatóságok szi
gorú büntetéseket szabnak ki, néha 
két esztendőt meghaladó szabadság- 
vesztést is, az elektromos orvhalá
szok száma egyre szaporodik.

*
A nemkívánatos 

és káros vízinövény
zet ritkítására és ir
tására szolgáló vízi 

kaszálógépek egyes típusainak telje
sítőképességével, műszaki tulajdon
ságaival és gyakorlati felhasználha
tóságával foglalkozik képekkel bő
ven illusztrált cikk keretében A. 
Schubert a DFZ novemberi számá
ban. Sorra vonultatja fel és értékeli 
a legkülönfélébb német, csehszlovák 
stabil és önjáró modelleket, melyek 
a gyakorlatban megállották a helyü
ket és alkalmasak arra, hogy mú
zeumba kárhoztassák a néhol még 
mindig használt, munkaigényes és 
csak kevéssé termelékeny csuklós
kaszákat. A tanulmány megismertet 
berniünkéit a Dreilich, a Rössing, a 
Pemag, a Messerkamm, a Lowa stb. 
modellekkel és azok teljesítőképes
ségével, de foglalkozik a nálunk is 
széliében használt csehszlovák Esox, 
valamint a több mint húsz évvel ez
előtt született úgynevezett Grasfres
ser hínárkaszálógéppel.

*
A DFZ októberi és 

novemberi száma 
folytatásokban közli 
Woynárovich Elek 

dr. neves halélettani kutatónk be
számolóját a magyarországi haszon- 
halak, a ponty, a süllő, a harcsa és 
a kecsege mesterséges megterméke
nyítése terén elért eredményekről. A 
cikk képsorozatot közül az alsóörsi 
keltetőről és ismerteti az ott alkal
mazott keltetést technológiát. A ta
nulmány hathatósan járul hozzá 
ahhoz, hogy a baráti Német Demok
ratikus Köztársaság szakemberei 
megismerjék azt az eredményes hal- 
tenyésztő munkát, mely hazánkban 
folyik. (farkasházy)

A száj öli Haltenyésztő Állomás 1955-ben öt és félmillió szűrt nemesponty-ivadékot 
adott terven kívül a Szolnok, Békés, Pest, Szabolcs és Heves megyei termelő- 

szövetkezetek rizsföldjeinek és halastavainak benépesítésre (Szikszay felv.)
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o f e  a k v .á h ,iu tn  n á v á n

Mielőtt az akvárium növényeit 
fajtájuk, külsejük tulajdonságaik, 
szaporodásmódjuk, igényeik szerint 
ismertetnénk, elöljáróban beszél
nünk kell arról, hogy miért van szük
ség akváriumokban növényekre és 
hogy milyen szempontokra kell te
kintettel lennünk a növények meg
választásánál.

Nézzük az első kérdést. Milyen 
szerepet töltenek be a vízinövények 
az akváriumi életközösség szem
pontjából?

Elsősorban az akváriumi állatok 
létfenntartásához nélkülözhetetlen 
oxigént szolgáltatják. Fajták szerint 
többet vagy kevesebbet. Itt minden
esetre tudnunk kell azt, hogy a nö

Bodros békaszőlő (Potamoseton ctis- 
pus) Behyna nyomán

vények csak a fény hatására adnak 
le oxigént és vesznek fel szénsavat. 
Fény nélkül a növények szénsav
termelők lesznek és oxigént fo
gyasztanak. Természetesen megfele
lő napi fény ellátás mellett (akár ter
mészetes vagy műfény) az oxigén
termelés lényegesen nagyobb, mint 
az oxigénfogyasztás, így a megfelelő 
számban elhelyezett akváriumi ál
latok oxigén ellátása biztosítható.

Másodsorban nézzük a növények 
víztisztító szerepét. A növények sa
ját testüket a talajból, illetve a ta

laj anyagából kioldott ásványi anya
gokból (kálium, kalcium, foszfor, 
magnézium, szilícium, vas, mangán, 
nátrium stb.) építik fel. Természe
tesén az organikus anyagokból (hal
guanó) elpusztult állatok tetemei, 
korhadó növényi rostok ásványi sók 
is felhasználásra kerülnek s ezáltal 
medencénk vize állandóan kristály- 
tiszta lehet.

A harmadik szempont itt az, hogy 
milyen célt kívánunk az adott akvá
rium növényesítésével szolgálni. Más 
a helyzet ha társas díszmedencét 
kívánunk létesíteni, itt az oxigénel
látás mellett főként esztétikai szem
pontok jönnek tekintetbe. Ismét 
másként és másként kell növénye- 
síteni speciális halfajok medencéjét. 
És harmadszor teljesen más a hely
zet, mikor a halak szaporításáról, 
kikeltéséről és a kikelt ivadék fel
neveléséről van szó. Társas meden
cék létesítésénél a legkülönbözőbb 
növényfajták festői csoportokban 
való elhelyezése, a legszebb tájkép 
benyomását keltheti. Bizonyos hal
fajok csak sűrű, finomlevelű növé
nyekkel berendezett medencében ér
zik jól magukat. Lásd: Elassoma 
Evergladei. Viszont a Pterophyllum 
éppen testalkatánál fogva nem sze- 
leti a sűrű bozótot s így ezek me
dencéjét leghelyesebb hosszúszálú 
sásszerű növényekkel beültetni.
' Az akvárium talajával kapcsolat

ban kell megemlékeznünk a növé
nyek táplálékfelvételének módjáról. 
A vízinövények jelentős része ugyan
is a szárazföldi növényektől elté
rően nem a gyökérzetén, illetve 
nemcsak a gyökérzetén keresztül, 
hanem a lombozaton, levélzeten ke
resztül táplálkozik. A Myriophyl- 
lum, Elodea, Ambulia, Cabomba, Ric- 
cia, Fontinális, Chara fajok és az 
összes algák kizárólag levélzetükön 
keresztül, vagyis gyökérzet nélkül

'üészik fel a táplálékot és amelyik 
faj ezek közül gyökeret hajt, az csak 
a kapaszkodás, a talajhoz való rög- 
zülés célját szolgálja.
■ A Ceratopteris, Bacop, Ludvigia 

Vallisneria, Saggittaria fajok részben 
leveleiken, részben gyökérzetükön 
keresztül asszimilálnak. A Crypto- 
corina, Nupha, Aponogeton fajok 
pedig majdnem kizárólag a gyökér
zetükön keresztül veszik fel táplá
lékukat.

Az elmondottakból az következik, 
hogy az első csoportba tartozó faj
ták részére altalajul tökéletesen 
megfelel a kiszáradt, mosott folyami 
homok. A második és harmadik 
csoportba tartozó növények részére 
altalajul a legalább kétujjnyi vas-

Süllőhínár (Myriophyllum heterophyl- 
Jum) Bjirir nyomán

sott folyami ho*mokréteg alá kor
hadó anyagoktól mentes földet is 
keverünk az altalajba. Ez a keverék 
kétharmad rész mosatlan folyami 
homokból és egyharmad rész föld
ből álljon. Cryptocorina-félék szere
tik a kissé agyagos talajt.

A növények beültetése úgy törté
nik, hogy a medencébe elhelyezett 
talajra papírt helyezünk, a vizet las
san erre folyatjuk és az akváriumot 
addig töltjük, hogy a víz fenekét 
kezünkkel kényelmesen elérhessük. 
A növényeket gyökerüknél fogva 
ujjunkkal, vágy ültetőpálcával fúrt 
lyukakba ültetjük, majd a lyukakat 
a növény gyökere körül betemet
jük. Itt természetesen különbséget 
kell tennünk a gyökeres (Cryptoco- 
rína, Vallisneria, Saggittaria) vagy a 
gyökér nélkül ültethető dugványnö
vények (Ludvigia, Cabomba, Myrio
phyllum, stb.) között, mert az előb
bieknek szigorúan csak a gyökereit, 
míg az utóbbiaknak testrészük egy 
darabját helyezzük a talajba.

A vízinövények egyéb tulajdon
ságai: mint hőigény, fényigény, sza
porodásmód stb. a következő fajtán- 
kénti felsorolásnál fogjuk ismertetni.

Hankovszky Dezső

A paksi Vörös Csillag halászati 
termelőszövetkezet feleslegessé vált 
50 mázsás nagy bárkáját eladja. A 
bárka állapota kifogástalan. Érdek
lődők forduljanak a szövetkezethez.
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—  amelyekről eddig keveset hallottunk . . .
A halak élete, különösen a ten

yérben korántsem az, amit fenékig 
tejfelnek szoktak minősíteni. Bizo
nyára vaskosát tévedett a németek 
hajdani klasszikus poétája, amikor 
a horgászról írí kis balladájában iga
zat adott a halak életét oly békessé- 
ges szépnek festegető és a vizek 
mélyén boldogságot ígérgető héring- 
farkú vízitündérnek. A vizek mé
lyén örökös harc folyik és különösen 
a tengerben érvényes a megeszlek 
vagy megeszel című szabály, hiszen 
a gyilkolás, a felhabzsolás végtelen
nek, tűnő sora kell ahhoz, amíg az 
élelmi lánc legalján szereplő egy
sejtűből az egyre nagyobb halakon 
át értünk el a vizek masztodonjai
hoz, az óriáscápákhoz, rájákhoz és 
tonnás fűrészhalakhoz. A kisebb 
élőlénynek védekeznie kell a na
gyobb élőlények támadásaival szem
ben és a természet — mely nem 
mindenkor áll a gyengébbik fél ol
dalára — néha komoly segítséget 
nyújt a kiszolgáltatottnak. Így pél
dául egyes halfajtáknak szárnyat 
kölcsönzött, hogy a légbe szökkenve 
és a szél szárnyára kapva menekül
hessenek a mohó szájak és éles fog
sorok elől. Ezek az úgynevezett re
pülőhalak valódi légjárókká váltak, 
így például az Exocoetídák család
jába tartozó halak másfél-kétméte
res magasságba tudnak felröppenni 
és mint valami motornélküli siklógé
pek, kedvező széllel akár sokszáz 
méterre is el tudnak szárnyalni. . .

Rendkívül érdekes, hogy az összes 
légjáró állatok közül éppen a re
pülőhalak anatómiája és repülőszer
kezete hasonlít a leghívebben a kor
szerű repülőgéphez, bár ez a tétel 
inkább megfordítva érvényes. A re
pülőhal és a repülőgép szárny felü
leteinek kiképzése, alakja, elrende
zése és aránya megdöbbentően azo
nos, amit egyébként képünkön is 
jól mag lehet figyelni. Legfeljebb 
annyi a különbség, hogy a repülő
gép farki részén kiképzett magas
sági kormány a repülőhalnál a test
nek nem a legvégén, hanem hátsó 
harmadában szerepel és mivel a hal 
szárnyai teljes egészükben alakjukat 
változtathatják: a halnak nincsen 
szüksége csürőfelüVetre, hanem a 
szárnyak egészének beállításával 
tudva elvégezni a repülés során oly 
fontos inzszintes stabilizálást.

A repülőhál aerodinamikailag tö
kéletesebb a legtökéletesebb repü
lőgépnél, ami annak tudható be, 
hogy szárnyrendszere, áramvonalas 
teste és farka hajlítható és így olyan 
mozdulatokra képes, mely repülő
gépnél lehetetlen. A repülőhalnak 
természetesen nincsen légcsavarja, 
vagy lökhajtásos motorja, de a fel
és leszállást megkönnyítő kerék
rendszere sem. De szüksége sincsen 
az ilyesmire. A repülőhal egyszerű
en a inzben tesz szert úszóinak moz
gatásával a szükséges sebességre és 
amikor ezt az iramot elérte, kiszö-

kell a vízből és szárnnyá szélesedett 
mellúszóit kitárva kap a szelek 
szárnyára, mely néha félkilométerre 
is elviszi a veszélyes helytől. Le
szálláskor pedig egyszerűen össze
csapja úszóit és fejjel előre bukik 
vissza éltető elemébe. Légi útja 
során oldalkormánnyá fejlődött fa
rokúszójával kormányoz és képes 
így fél vagy egész fordulatokat meg
tenni. Szárnyai azonban mozdulat
lanok, azokkal nem csapkod és nem 
evez, mint a madarak, hanem csak 
tartófelületnek használja őket, akár 
a vitorlázó repülőgép.

A repülőhalak rendszerint csapat
ban úszkálnak, ha rablóhal csap

közéjük, az egész raj — az elkapott 
kivételével — szárnyra kap és érde
kes látvány, amikor a vízből egész 
csapatnyi pikkelyes „madár“ száll 
a magasba, hogy méltóságteljes sik
lással szálljon veszélytelenebb vizek 
felé. De a szelek szárnyára kapott 
hal sem érezheti magát teljes bizton
ságban, ott leselkednek hangosan vij
jogva a sirályok és egyéb szárnya
suk, melyek a víz felett jelentenek 
nem kis veszélyt a repülőhalaknak.

Hiába kölcsönzött a repülőhalnak 
szárnyat a természet, ez sem jelent 
tökéletes védelmet. De érthető is ez, 
hiszen a madarakat is kell táplálni, 
az élelmi lánc nem szakadhat meg. 
A védelem csak olyan fokú lehet, 
hogy az egyesi állatfajokat az idő
előtti teljes kipusztulástól védje 
meg.

( f . )

A F & S c. folyó
irat a nyugati félteke 
pontyosítási kérdései
vel foglalkozván mu
tat reá arra, hogy a 
tógazdasági, domesz- 

tikált, magashátú, jó profilindexű 
pontyfajtáknak a nyílt vizekbe való 
telepítése a statisztikák és tapaszta
latok szerint kedvezőtlen eredmény
nyel járt. A tógazdasági ponty több 
„halöltő“ alatt háziállattá vált, mely 
a nyílt vizekbe bocsátva nem képes 
megvívni a létért folyó harcát. El
lustult, testalakja nem képes ellen
állni az erősebb vízsodrásoknak és 
érzékeny a betegségekkel szemben. 
Igaz, hogy jobban növekszik az orsó- 
alakúan nyúlánk vadpontynál, ha — 
hagyják növekedni. A nyílt vizbe 
bocsátott nemes ponty ugyanarra a 
sorsra jut — fejezi be cikkét a 
F & S —, mint az erdőbe kihelyezett 
házinyúl, melyből előbb-utóbb — 
rókapecsenye lesz.

A bókáról, mint hal
ellenségről közöl cik
ket az Alig. F. Z. 
22-ik száma. Megál

lapítja, hogy bár a tógazdaság igen 
gyakran találkozik halivadákkal táp
lálkozó békával, mégis az a tapasz
talat, hogy a bóka tógazdasági vo
natkozásban csupán a sűrűn népesí
tet pontyos ívatótóban káros, a nor
mális sűrűségben népesített ívató és 
nyújtótóban alig kell számottevő ká- 
í csodástól tartani. Ezt a tapasztala
tot a Wielenbach-i kísérleti tógazda
ságban szűrték le, olyan vízterüle
ten, ahol a béka köztudomás sze
rint rendkívüli sűrűn fordul elő. A 
kihelyezett ivadéknak a lehalászás 
során 60%-át nyerték vissza, sokévi 
átlagban mutatkozott meg ugyanez 
a százalék, ami tehát ellene szól an
nak, mintha a béka komoly károko
zója volna a tógazdaságnak, nem kell 
tehát megijedni, ha sok a béka.

Hogy a repülőgép a repülőhal igen közeli „rokona“ , — ugyan ki merné tagadni 
ennek a képnek alapos megtekintése után? (A. M. N. H. felv.)
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M I  A  H E L Y Z E T  —

— a kisszerszámos halászat terén?
Halászatunk története során a fel- 

szabadulás óta tíz esztendő telt el, 
ez idő alatt mind szakmai, mind 
gazdasági téren komoly, eredmé
nyekben gazdag fejlődésen ment ke
resztül. Halászaink előbb bérlő, 
majd; termelő szövetkezetekbe tö
mörülve közös munkával termelik 
és éi'tékesítik az általuk kitermelt 
halmennyiséget, mindenkor eleget 
téve az államunkkal szemben fenn
álló kötelezettségnek. Másik téren a 
sportkedvelő horgászaink is komoly 
fejlődésről tettek tanúságot és nagy
mértékben hozzájárultak természe
tes vizeink háború okozta kiesésé
nek pótlásához, nem kímélve sem 
anyagi, sem erkölcsi fáradságot. — 
Előbb említett két szektoron kívül 
van azonban halászatunknak egy 
olyan formája, mely az említett kö
zösségek közül egyikbe sem tarto
zik, — a területi engedményes.

Nézzük meg közelebbről hogyan 
áll jelenleg a kérdés és mit monda
nak a halászat gyakorlásával kap
csolatban érvényben lévő rendele
tek: A 6.700/1945 M. E. sz. r. 6 §- 
áriak 2. bekezdésének a) pontja sze
rint aki a halászatot legalább há
rom év óta mint önálló halász, vagy 
mint segéd gyakorolta és ezt iga
zolja, vagy b) aki állami halászati 
szaktanfolyamot végzett és vizsgát 
tett, — c) s mindkét esetben az il
lető területen halászatra való jogo
sultságát (szövetkezeti tagságát) iga
zolja. — A 300.007/1949 F. M. sz. r. 
2. §-ának 3. bekezdése alapján „Azt, 
hogy a kérelmező három év óta ön
álló halász, illetőleg halászsegéd, 
helyhatósági bizonyítvánnyal vagy 
a közvetlenül megelőző évben ér
vényben volt halászjeggyel; a halá
szati szaktanfolyam elvégzését és a 
vizsga letételét a szaktanfolyam ve
zetőségének bizonyítványával: a ha
lászatra jogosultságot pedig a ter
mészetes vizet bérlő halászati szö
vetkezet vagy más jogi vagy termé
szetes személy által kiadott bizo
nyítvánnyal kell igazolni. Halászse»- 
gédjegy kiadásának kérelmezése 
esetében a munkaviszonyt a mun
káltató igazolványával kell tanúsí
tani.

A halászj egy kiadása szempont
jából önálló halásznak kell tekinte
ni azt a kérelmezőt is, aki a halá
szatot kisszerszámmal mellékfoglal
kozásként űzi. — Mellékfoglalko

zásként — ezen van a hangsúly, 
mert miután az engedményes a fen
ti rendeletekben foglaltaknak meg
felelően jogot szerez a halászat gya
korlására, azonfelül, hogy a jegye
kért járó anyagi részt elintézte, 
azontúl már semmiféle kötelezettség 
nem terheli sem a htsz-ekkel, sem 
az államai szemben. Egy cél vezeti,

A Haltenyésztési Kutatóintézet bioló
giai laboratóriumában halhúst elemez

nek. (Horti felv.)

mennél több halat fogjon, hogy 
mennél előbb megtérüljön a jegye
kért járó kiadás, méret és fajtila
lomra való tekintet nélkül. Ugyanis 
az engedélyesek ellenőrzés hiányá
ban teljes szabadságot élveznek.

Ha megnézzük pl. hogy a győri 
„ELŐRE“ htsz. az 1955. évben kia
dott 52 db. kisszerszámos, 132 db. 
táplis engedélyt akkor máris képet 
alkothatunk magunknak, hogy mek
kora tábort Iképez ez a szervezetileg 
sehova nem tartozó halásztársada
lom.

Ha most a fentiek alapján figye
lembe vesszük azt, hogy a területi 
engedményesek a könnyű értékesí
tési lehetőségekből eredő haszon- 
szerzés céljából milyen károkat tud
nak okozni a halállomány terén az
zal, — mint ahogy említeni is szok
ták — „hogy ami a hálójukba akad 
azt kifogják“ akkor nem térhetünk 
ki a kérdésnek rendezése elől. El
sősorban rendeletileg - kellene újból

szabályozni, hogy halászjegyet első- 
sáriban csak htsz. dolgozó, másod
sorban pedig csak olyan korhatár 
feletti kaphasson engedélyt, ill. «ál
lami jegyet, aki (már koránál fogva, 
vagy rokkantságából kifolyólag a 
termelő munkában nem vehet 
részt. Minden egyéb, mellékfoglal
kozás, keresetkiegészítés, sport cí
mén történő kérelmezés esetén ne 
lehessen engedélyt kiadni. Meg kell 
érteniök a htsz-ek vezetőségének, 
tagságának, hogy az csak a saját 
érdeküket szolgálja, hogyha nem le
pik el százak gémek módjára vízte
rületük nagy «részét, akiknek csak 
az a céljuk, hogy a vizeket mennél 
jobban kizsarolják. Ugyanakkor a 
jól megfontolt és kiadott engedé
lyeseknek határozottan elő kell írni 
és jegyelvonás kötelezettsége mel
lett figyelmeztetni a kifogható mé
retre, azonfelül, hogy a kitermelt 
halat csak a htsz-en keresztül hoz
hatják forgalomba. Kötelezni kell 
az engedményest, hogy a rendszeres 
taggyűléseken megjelenjék, ahol ér
tesülhet a mindenkor megjelenő 
rendeletekről és a htsz-ek alapját 
képező gazdálkodási menetről.

Tehát összegezve a fentebb mon
dottakat, a hfcsz-ék tagsága olyan 
konkrét határozatot hozzon, hogy az 
1956. gazdasági évben ezen a téren 
már hathatós eredményt tudjon el
érni. Pillanatnyilag se vezesse félre 
a tagságot a jegyekért, ill. az enge
délyekért járó bevétel összege, mi
vel a halállomány terén sokkal na
gyobb károsodás éri, mint az enge
délyekért befolyó összeg. Ezért a cél 
arra irányuljon, hogy azok az en
gedményesek, akik termelésükkel 
komoly mértékben beigazolták azt, 
hogy a halászatot főfoglalkozásuk
nak tekintik, úgy érdemesültek ar
ra, hogy mint htsz. tagok folytas
sák munkájukat a halászat és a 
szövetkezet fejlesztésének érdeké
ben.

Torday László
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