


S z e p e s  Gyula 
halas csendélete

Szepes Gyula a 30-as évek elején végzett a 
Képzőművészeti Főiskolán, Vaszary osztályá
ban, Hincz Gyulával együtt. Utána több évig 
Párizsban élt, majd visszatért Érdre, ahol öt 
évtizede alkot. Vérbeli plain air festő: zúghat 
a szél, a tél kemény hidege sem tartja vissza, 
indul a Duna-partra — négy évszak színözönét 
figyeli, a táj szüntelen átváltozásait. Évtizedek 
alatt több halászcsónakot, halászt figyelt az ér
di Duna-parton és a Balatonon. A „Füstöltha
las csendélet”-et 1982-ben festette. Nem itthon, 
hanem Berlinben, ahová látogatóba ment fia 
családjához. Szép elosztásban került a térítő
re bögre, cseréptányér, hagyma, paradicsom és 
egy szem citrom. Mindez körítéke a négy füs
tölt halnak. Érdekes alátét a Berliner Zeitung: 
a betűk mintegy hídként szerveznek kapcsola
tot formák és színek között. Mindenhol érzé
kelhető az egyensúly, mely a mű harmóniáját 
eredményezi, szépséget kelt és megnyugvást 
okoz.

Losonci Miklós



XXXIII. évfolyam, 4. szám 1987. július—augusztus

S z e r k e s z t ő s é g :  Budapest V., Kossuth Lajos tér 11. 1055 
K i a d ó h i v a t a l : Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 343-400

A termelési technológia 

és a halegészségügy összefüggései
A termelési technológia fogalma 

magába foglalja mindazokat a kö
rülményeket. létesítményeket, folya
matokat és eljárásokat, amelyek a 
gazdaságos termelést lehetővé, illet
ve maradéktalanul teljesíthetővé te
szik. A technológia szerinti termelés 
megvalósítása számos gondtól, töb- 
bеk között állategészségügyi problé
máktól is mentesiti a tenyésztő szak
embert. Az előírások, illetve az ezek 
alapján kialakult jó gyakorlat meg
tartása önmagában biztosítja az 
eredményt.

Régi tapasztalat, hogy az állatte
nyésztésben a termelést meghatáro
zó tényezők összefüggnek. Fokozot
tan igaz ez a halhús előállítására, 
mivel a hal környezete sokkal in
kább meghatározó jelentőségű, mint 
a melegvérű háziállatok esetében. 
Így a termelési technológia nem 
vizsgálható a termelő bázisok isme
rete nélkül. A kérdés megítélését 
segítheti, ha a helyzetet két idézettel 
jellemzem: ..A halászati termelő bá
zisok rossz műszaki állapota több 
évtizedes mulasztás kijavítását te
szi elodázhatatlanná. Nagy termelé
si eredményeket csak ott lehet el
érni. ahol a műszaki állapot meg
engedi a korszerű technológia alkal
mazását. Csak jól kezelt, műszaki
lag kifogástalan állapotú halasta
vakban lehet magas népesítési nor
mákat alkalmazni, ehhez a szüksé
ges trágya, műtrágya és takarmány- 
adagokat felhasználni, magas oxi
génszint egyidejű biztosításával. A 
gazdaságok 16,7%-a termel jónak 
minősíthető színvonalon 1200 kg/ha 
szaporulat felett” (Pékh Gy,. Halá
szat. 1976. IV. szám). „Napjainkban 
halastavainknak csupán a 40%-a fe
lel meg a korszerű követelmények
nek. A 45% még üzemelésre alkal
mas tóterület rekonstrukciója sem 
sokáig odázható el. A tavak 15%-a 
pedig szinte használhatatlan” (Dob- 
rai L., Halászat, 1986. V. szám).

A két idézet meglehetősen ösz- 
szecseng, pedig közöttük 10 év telt 
el. így nyilvánvaló, hogy amikor az 
összefüggéseket vizsgáljuk, ebből a 
nem túl biztató alaphelyzetből kell 
kiindulnunk.

A technológia és az állategész
ségügy összefüggéseinek tanulmá
nyozásakor nem tekinthetünk el at

tól a szemléletváltozástól sem, mely 
az állami tervutasításos gazdálko
dási rendszer átalakulásával, illetve 
megszűnésével kapcsolatban kezdő
dött az állategészségügy munkájá
ban, valamint a munka hatékony
ságának megítélésében. Napjaink
ban erőteljesen kialakulóban van az 

— a fejlett állattenyésztéssel ren
delkező országokban régen ható — 
a szemlélet, hogy az állami állat
egészségügyi szolgálat mind kisebb 
területen vállal hatósági szerepet. 
Teszi ezt rendeletekkel és utasítá
sokkal. elsősorban a tenyésztésben 
a nagy gazdasági károkat okozó fer
tőző betegségek fellépésének meg
előzésében, terjedésük megakadályo
zásában. illetve felszámolásában, má
sodsorban pedig az exporxt-import 
követelmények és a belföldi szállí
tások egészségügyi feltételeinek biz
tosításában, továbbá az élelmiszer- 
termelésben.

Más problémák jelentkezésekor, 
nevezetesen a fakultative pathogen 
kórokozók, valamint az élősködők 
okozta betegségek, a tartási, takar
mányozási és a környezetszennye-

ződési ártalmak esetében az állat- 
egészségügy, illetve az állatorvos 
már nem hatósági feladatokat lát 
el, hanem bele épülve a termelésbe, 
diagnosztizáló, szaktanácsadó és 
gyógykezelő szerepkörben dolgozik. 
Ez a tevékenysége már nem az ál
lami, hanem az üzemi vezetők dön
tésének, illetve a gazdaság anyagi 
helyzetének a függvénye.

Témánkat másképp kell megkö
zelítenünk az iparszerű halnevelő 
rendszerek, illetve a tógazdaság ol
daláról. Az iparszerű intenzív hal
termelési rendszer minden techno
lógiai mozzanatát jól körülírt, a 
gyakorlatban kidolgozott és bevált 
szabályok határozzák meg. Ezek 
megszegése vagy nem teljesítése el
sődlegesen azt jelenti, hogy a tech
nológia nem hozza a várt eredmé
nyeket, tehát a rendszer nem üze
mel gazdaságosan. A technológiától 
történő lényegesebb eltérés pedig 
már elhullásokat von maga után. 
így az intenzív rendszerek beveze
tése és működtetése elsősorban mű
szaki, gazdasági jellegű vizsgálódást 
igényel és a döntést attól kell füg-

Pseudomonas vérfertőzés okozta vérzések busa mellúszóján
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gővé tenni, hogy a megkívánt felté
telek biztosithatóak-e. na  ezek nem 
aimak rendelkezesre, a vállalkozás 
eredendően Kudarcra ítélt meg ak
kor is, ha az üzemeltetésben doi- 
gozo tenyésztő, valamint az állat
orvos a legjobb tudása szerint 
maximális lelkiismeretesseggel jár el.

A tógazdasági haltenyesztesben a 
leheiosegek tavanként szeles körűеп 
változnak, tehát a technológia is 
változtatható. es a helyi viszonyok 
kihasználása eredményessé teheti a 
kezdetben sikertelennek látszó tevé
kenységet is.

A tógazdaságban a legfontosabb 
technológiai tényezőnek — a mar 
említettek miatt — a vizet kell te
kintenünk. Az aliategeszsegugyi in
tézetekben a VI. öteves terv során 
150—250 vízminta vizsgalatara ke
rült sor évente, Ezek 10%-at az ol
dott oxigén abszolút mennyisége, 
2Öu/0-at az oxigenfogyasztás, 50%-át 
pedig a megnovekedett ammónia- 
tartalom miatt kellett kifogásolnunk. 
A lényeges minpségromlast az éven
te 20—25 fulladásos eset is igazol
ta. Ha azonban hozzávesszük, hogy 
az ammónia önmagában is étvágy- 
csökkentő hatású, valamint, hogy a 
kopoltyú légzőfelületét károsítja, a 
csökkenő táplálkozás és a légzési ka
pacitás beszűkülése csökkent terme
lést okozhat.

Az említett időszakban a tavak 
vízmennyvsege is állandó gondokat 
okozott. Ha meggondoljuk, hogy a 
17 000 m3/ha vízfelhasználás 1975 óta 
nem változott lényegesen és a jelen
leg tervezett víznorma is ennyi, 
könnyen bizonyítható, hogy az emel
kedő kihelyezési szám az élettér be
szűkülését jelentette. A víznorma az 
év folyamán egyszeres cserét sem 
biztosít a tavakban. A feltöltésre és 
az utánpótlásra szánt víz mezőgaz
dasági, Ш. ipari területekről szár
mazik. kémiai anyagokkal terhelt. 
A vízminőség romlása nem látvá
nyos, de gondos laboratóriumi, szö
vettani vizsgálatokkal a kopoltyú- 
károsodás kimutatható. Vannak saj
nos ennek a problémának kézenfek
vőbb megnyilvánulási formái is, 
amikor a vízminőség romlása a te- 
leltetésnél a pontyokban rendszerint 
jelenlevő herpesvírust aktiválja, és 
az ún. téli bőrelváltozás minden kö
vetkezményével együtt jelentkezik.

A takarmányozás a másik alap
vető technológiai tényező. Bár az 
utóbbi években a többlettermékre 
irányuló törekvést a mind nagyobb 
számban történt halkihelyezés és az 
egyoldalú takarmányozás jellemezte, 
mivel nem vették figyelembe a tó 
eltartó képességét és nem biztosí
tották a biológiailag teljes értékű 
táplálékot, ez a törekvés nem ve
zetett eredményre. A kétirányú vál
tozás azonos helyzetet eredménye
zett. A szénhidrátok túletetóse el- 
zsírosodást, máj károsodást okozott, 
amely a fehérjetermelés zavarát 
idézte elő és ezt a szervezet termé
szetes ellenálló erejének csökkenése 
követte. A hiányos táplálás, az ab
raketetés ősszel történő korai befe
jezése lesoványodáshoz, ugyancsak a 
szervezet természetes ellenállóképes-

Fakultative pathogen baktériumok előidézte gyógyuló bőrfekélyek pontyon

Téli bőrelváltozás pontyon

ségének csökkenéséhez, külső egy
sejtű élősködők elszaporodásához 
vezetett. Ha az egysejtűek és a fa
kultative pathogen kórokozók (Aero- 
monas. Flexibacterium) nem is pusz
títják látványosan a halat, de vesz
teséget mindenképpen előidézhet
nek. így nem csodálkozhatunk a 
napjainkra stabilizálódott óriási 
mértékű kallódáson, ami ivadékban 
50—70%, tenyészanyagban pedig
30—50% is lehet.

A bánásmód, a tenyésztés-techno
lógiai beavatkozások (lehalászás, ki
helyezés, szállítás) az éleíttani adott" 
Ságokból, a stressz-érzékenységlből 
következően károsítják a halat. Je
lenlegi lehetőségeinkkel csak a ká

rosodás nagyságrendjét befolyásol
hatjuk. Ez annál is lényegesebb, 
mert az ún. nagyüzemi tenyésztés- 
technológiai beavatkozások eldurví
tották az alkalmazott kezelési mó
dokat. Az ilyenkor jelentkező beha
tások, elsősorban az oxigénhiány, 
stresszként a belet 'károsítják és en
nek következtében fakultative pa
thogen baktériumok (Aeromonas, 
Pseudomonas) törhetnek be a szer
vezetbe, vagy a Flexiibacteriumok 
károsíthatják a kopolltyúk és a test 
felületét. Ha a bánásmód külső sé
rüléseket is okoz, a saiprolegnia kár
tételére számíthatunk.

A szállítás mint technológiai be
avatkozás szabványokkal behatárolt.

98



Nyersolaj-szennyeződés okozta bőrelhalások

Lebonyolítása során az oxigénhiány 
okozhat gondokat, illetve az oxigén
túladagolás gázbuborék-betegséget. 
Az indokolatlan szállítás pedig szá
mos élősdi, illetve baktérium elter
jedéséhez vezetett. Ennek legkifeje
zőbb példája volt az az út, amelyen 
15 évvel ezelőtt a Botriocephalus, 
illetve jelenleg a Telohanella az or
szágon keletről—nyugatra végig ter
jedt.

A technológiai hiányosságok által 
okozott kártételek sokrétűek. Meg
előzésük és leküzdésük lehetőségei 
korán felkeltették az állatorvosok 
figyelmét. A lehetséges eljárásokat 
„A halhústermelés állategészségügyi 
irányelvei” MÉM-kiadványban 1980- 
ban összefoglalták. Ezek az irányel
vek ma is maradéktalanul haszno
síthatók. Alkalmazásuk annál is in
kább indokolt, mert azt a károso
dást, amit a hal egyszer elszenve
dett, további élete során soha nem 
heveri ki teljes mértékben. így egy
értelmű, hogy minél több károsodás^ 
tói tudjuk megóvni állományainkat, 
annál olcsóbban, hatékonyabban ter
melhetünk.

Dr. Szakolczai József

Rendkívüli időjárás —  rendkívüli halpusztulások

Az elmúlt időszakban a vízszennyezések száma éven
te átlagosan 180—200 volt. A halpusztulások esetszáma 
évi 90—110. A megsemmisült halak évi mennyisége 250 
—300 tonnára becsülhető, vagyis a megtermelt hal 
megközelítőleg egy százaléka.

Az 1987. évi emlékezetes, zord téllel külön kell fog
lalkozni. Ugyanis a bejelentett halpusztulások az év 
első négy hónapjában úgy esetszámban, mint mennyi
ségben túlszárnyalták az elmúlt évekét. Mindezt az 
alábbi statisztikai adatok is igazolják:

Időszak Eset
szám

Halpusztulás
(tonnában)

1987. január 2 15,00
1987. február 12 82,30
1987. március 22 281,90
1987. április 10 39,20

összesen: 46 418,40

Az első téli hónap, 1986. decembere eseménymentes 
volt, ezért nem szerepel táblázatunkban. 1987. január 
11-én egy igen erőteljes földközi-tengeri melegciklon 
és sarkvidéki hideg levegő egymásra hatása erős ha
vazást okozott. A hideg 13-án hajnalban érte el a 
mélypontot, vizeinken kialakult az összefüggő és vas
tag jégréteg. A tartós jégborítás, majd az ismétlődő 
havazások nem tették lehetővé a folyamatos lékelést, 
a részleges kiolvadást visszafagyás követte. Hazai vi
szonylatban a tél általában február végén befejeződik. 
Sajnos nem így az idén, melyet a márciusi nagymeny- 
nyiségű elpusztult hal is némileg jelez.

A több mint 400 tonna halpusztulás 77%-nak oka ré
szint a kedvezőtlen hidrometeorológiai tényezők. Saj
nos, a rendkívüli kemény telet megelőzte egy tartó
san aszályos időszak. Az utóbbi 110 év legszárazabb 
ősze volt 1986-ban. Ezért a befagyott vizek alacsony 
szintűek voltak. A bekoncentrálódás és a vízminőség 
erősen kifogásolható volt.

A tógazdaságokban jelentős halpusztulások fordultak 
elő (pl. Biatorbágy, Új-Fehér-tó stb.). Az alacsony víz
állás miatt a tartós és vastag jégréteg szinte elvette 
az életteret a halaktól. így a halak részint megfáztak 
vagy befagytak. A kisebb horgászvizek szinte fenékig 
befagytak (pl. Császári-tó, Cseke-tó stb.). Az átlagos
nál több oxigénhiányos halpusztulás fordult elő (Mi- 
hálytelki-holtág, Kelebiai-halaistavak, Palkonyai-halas
tavak stb.). Az iszapban tárolódott káros anyagok (pl. 
szulfid, kénhidrogén) mérgező hatása csak fokozódott a 
jég alatt (pl. Tunyogmatolcsi-holtág, Sárbogárdi-hor- 
gásztó stb.).

A kedvezőtlen időjárás okozta kárt — mennyiségben 
— még fokozta az úgynevezett „két erőműves” eset, 
ami önmagában további 30—40 tonna hal elhullását 
okozta és a vízrendszerben átmeneti biológiai károso
dást okozott. Az egyik könnyei horgászkezelésű tóban, 
a másik pedig a százhalombattai Temperáltvizű Hal
szaporító Gazdaságban okozott jelentős halpusztulást.

Tudott tény, hogy nem minden aszályos időszakot kö
vet kemény tél és ilyen nagy halpusztulás. A halásza
ti ágazatot ért jelentős kárból is levonható az a ta
nulság, hogy a halgazdálkodás céljait szolgáló víz 
minőségével többet kell foglalkozni. A mai és egyre 
fokozódó intenzitású halgazdálkodás elengedhetetlen fel
tétele a vizek biológiai és kémiai mutatóinak figye
lemmel kísérése. Tovább kell szorgalmazni a halasta
vak rekonstrukcióját, a jó minőségű víz utánpótlási le
hetőségeit és a jobb haltermelési módszereket.

Papp Károlyné dr.—dr. Pénzes Bethen 
MÉM NAK Vízélettani Laboratórium
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A Szegedi Állami Gazdaság 
halászati főágazata 1986-ban

Gazdaságunk valójában csak ne
vében szegedi, hiszen önelszámoló 
egységeink a megyeszékhelytől 10— 
40 km-es távolságban helyezkednek 
el, a volt szegedi járás területén. A 
rendkívül kedvezőtlen területi el
helyezkedését annak „köszönheti”, 
hogy több gazdaság részeinek ösz- 
szevonásából alakult ki. Az utolsó 
lényegesebb átszervezés 1969-ben 
zajlott, amikoris a Szegedi Halgaz
daságot gazdaságunkhoz csatolták.

Tevékenységünk a hagyományos 
agrártermelésen alapszik, így meg
található a szarvasmarha, a sertés, a 
hal. a szőlő és bor termelése, az er
dőművelés és a főleg takarmányt 
biztosító szántóföldi növényterme
lés. Legjelentősebb ágazatunk a ha
lászat, mely üzemi termelési érté
künknek 32,4%-át adja.

Halászati tevékenységet 1887 ha- 
on folytatunk, melyből 1317 ha az 
1932—60 között épült Fehér-tó és 
570 ha — az évtized elején egysze
rű gazdasági társulás keretében — 
létrehozott ,.új tó”. A viszonylag 
nagy felületű tórendszer élettere 
sajnos a kívánatosnál kisebb, mivel 
a régi tavak vízmélysége 70—120 cm 
között van. E területen nehezíti a 
termelést továbbá az -is, hogy a tavak 
területe nagy, több tó esetében 100 
ha-on felüli. A tavak elhelyezkedé
se a vízellátás szempontjából ked
vező. mert az Algyői-főcsatornából 
belvízzel, vagy tiszai vízzel minden 
időben feltölthető. A vízszivattyúzás 
energiaráfordításán túlmenően je
lentős vízdíjat fizetünk, melynek 
évenkénti nagysága a 2 millió forin
tot meghaladja. Ebben a tervciklus
ban OVH-fejlesztés keretében vár

hatóan megteremtődik a tenyész- 
anyag-termelés biztonságát szolgáló, 
kizárólag tiszai vízzel való feltölt- 
hetőség lehetősége.

Halászati főágazatunk elmúlt évi 
gazdálkodása rendkívül kedvezően 
alakult. A saját előállítású tenyész- 
anyag termelésén keresztül a piaci 
igényét megfelelő árualappal folya
matosan ki tudtuk elégíteni. Lénye
gesen bővítettük a többcsatornás ér
tékesítésünket, melynek következ

tében biztonságosabb és jövedelme
zőbb lett a piaci munkánk. Ezen be
lül növeltük a saját értékesítésünk 
volumenét, ügynöki hálózat kialakí
tásával a halforgalmazó kiskereske
delem számára Dél-Alföldön terítést 
végzünk. Hosszú távú keretszerző
dés alapján egész évben biztosítjuk 
kiskereskedőink halellátását.

Gazdaságunkban évtizedek óta 
sikeres a mesterséges szaporítás, 
eredményes a tenyészanyag-előállí-
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töndíjasaink tanulnak, ahonnan el
méletileg jól felkészített szakmun
kásokat kapunk. A halászok közötti 
fluktuáció viszonylag kicsi, a mun
kahelyi pótlék remélhetőleg tovább 
stabilizálja a dolgozói állományt.

A nehéz körülmények miatt a pót
lék kiterjesztése talán indokolt lett 
volna a munkákat a helyszínen ope
ratíven irányító vezetőkre is.

Az év jelentős részében kedve
zőtlen körülmények között végzett 
munkák nehézségét az utóbbi évek
ben beépített technikai eszközökkel 
valamelyest mérsékeltük. A több 
mint 100 millió forintból megvaló
sult új tórendszerrel egy viszonylag 
újszerű termelőeszközt kaptunk, 
azonban korszerűsítése állandó fel
adatot jelent. A mamutszivattyús 
lehalászó berendezések építésével a 
jövőben tovább csökkenhet a leha
lászás nehézsége és nem utolsósor
ban az ideje. Szükséges lenne a ré
gi tórendszer alapos felújítása 
(iszapszivattyúzás stb.), azonban 
ezeket a munkákat állami támoga

tás. A megtermelt ivadékból, a sa
ját szükséglet kielégítése után, éven
te mintegy 50—100 t-t értékesítünk 
társgazdaságoknak, akik a tőlünk 
átvett tenyészanyagot évek óta jó 
eredménnyel nevelik tovább.

Az elmúlt évi rekord volumenű 
értékesítésünkben nagy szerepet ját
szott a Haltermelési és Forgalmazási 
GT. A forgalmazásban nyújtott pi
ackutatói, lebonyolítói tevékenysé
gen túlmenően a jövőben meghatá
rozó szerepe lehet abban, hogy a 
belföldi ellátás az év minden sza
kában viszonylag egyenletes legyen.

A belföldi értékesítés mellett áru
ponttyal és fagyasztott busával, vál
tozatlan nagyságban részt veszünk 
az exportban. Igyekszünk termelé
sünket és a lehalászásunkat úgy 
ütemezni, hogy a Haliroda árualap
igényét — megfelelő feltételek ese
tén — ki tudjuk elégíteni. Megítélé
sünk szerint a további export nö
velésének többek között az is aka
dálya, hogy gyakran a kiszállítás 
ideje és az elszámolás módja előre 
nem tisztázott, tervszerűtlen.

Halászati főágazatunk takarmány
ellátását alapvetően saját termelés
ből, kismértékben vásárlásból fe
dezzük. Az ivadéktáp-felhasználáson 
túlmenően döntően takaránybúzát 
etetünk. Mindenkor figyelmet for
dítunk a takarmányok jó minőségé
re, megfelélő körülmények közötti 
tárolására. Ennek köszönhető, hogy 
évek óta 1 kg halhús előállítására 
2—2.20 kg KÉ-t használunk fel.

Az 1887 ha-os tórendszerünk üze
meltetése három telephelyről törté
nik. Az üzemegységekre lebontott 
feladatok megvalósításának irányítá
sát mindenütt felsőfokú végzettségű 
dolgozókra bíztuk. A 4 halász szak
mérnök a 2 halász szaküzemmérnök 
a 2 agrármérnök 1 üzemmérnök és 
a főiskolai végzettségű hidrobioló- 
gus vezetők átlag életkora rendkívül 
kedvező: 35 év.

A nagy tapasztalattal rendelkező 
fóágazatvezető irányításával a mű

szaki vezetők nagy lelkesedéssel old
ják meg a technológiai utasításban 
leírt feladatokat. Az általuk irányí
tott fizikai dolgozók 56,7%-a szak-, 
illetve betanított munkás. Szakmai 
tudásuk gyarapítása érdekében 
rendszeres a továbbképzésük. A se
gédmunkásokat időnként házi tan
folyamokon halász szakmunkássá, 
mozdonyvezetővé, szivattyúgép-ke- 
zelővé és kishaj óvezető képezzük ki. 
Az eltávozó, vagy nyugdíjba vonuló 
halászok utánpótlásának biztosításá
ra a Tatai Szakmunkásképzőiben osz

tás nélkül csak igen vontatottan 
tudjuk elvégezni.

Az 1987. évi kilátásaink — a je
lentős téli elhullás miatt — sajnos 
eléggé kedvezőtlenek. Reméljük 
azonban, hogy a halászok körében 
megszokott tenniakarással, egészsé
ges optimizmussal úrrá tudunk len
ni problémáink felett és a halászati 
ágazatunk eredményében lényeges 
törés nem következik be.

Sztanó János 
igazgató
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A bajai Üj Élet Halászati Terme
lőszövetkezet a kisebbek közül va
ló. Mintegy 125-en dolgoznak a gaz
daságban; a halászati főágazatban 
34-en tevékenykednek, a többiek a 
kereskedelmi és ipari vállalkozások
ban vesznek részt. A hasznosított 
vízterület túlnyomó részén, mintegy 
2800 hektáron hagyományos eszkö
zökkel, természetesvízi halászatot 
folytatnak. Évente úgy tízvagonnyi 
a termés, ennek a negyede süllő, 
csuka, harcsa; a többi javarészt ke
szeg és kárász.

A modernebb technikát-technoló- 
giát az intenzíven kezelt holtágon 
folyó belterjes gazdálkodás jelenti. 
A Ferenc-csatorna melletti 114 hek
táron az ivadékneveléstől kezdve 
valamennyi munkafázis fellelhető. 
Tógazdasági termelést három tele
pülés környékén folytatnak; a 130 
hektárnyi saját területükhöz 40-et 
bérelnek. A tenyészanyagot a htsz 
állítja elő; a piaci hal értékesítéséig 
mindent maguk végeznek.

A nyolcvanas évek elején orszá
gosan is felfutott az ágazat. így az
tán súlyos problémákkal járt a kö
zel-keleti export visszaesése, meg
szűnése — főként a növényevő ha
laknál (amur. busa). Míg a busa 
termelői ára 1982-ben 30—32 forint 
volt kilogrammonként, addig a kö
vetkező évben 21—23-ra esett visz- 
sza. így a növényevők részarányát 
mérsékelni kelleti Időközben a 
helyzet javult. így a szocialista or
szágokba a bajaiak is jelentős téte
leket szállítanak, az árak közeled
tek a reális értékekhez.

Ml van a kerítőhálóban?
(Geleta Pál felvételei)

Ütban a válogatóasztalra Máig tartó bajt hozott az 1983. 
évi nyáron a harkakötönyi tavakon 
történt halpusztulás a htsz-nek. Az 
aszály katasztrofális helyzetet te
remtett. Leapadtak a tavak, lehetet
lenné vált a vízutánpótlás, az am- 
móniamérgezés letarolta a termést. 
Az ötmillió forintos káron túl ott 
még a következő évben sem tudtak 
termelni, utána is csak részlegesen. 
A félújítás további 4 millió forin
tot emésztett fel, mindez alaposan 
megcsappantotta a tartalékokat.

No, az élet azért nem állt meg 
ezeken a tavakon sem. Nézzük csak, 
miről szólnak a képek. A halászok 
a levezető árkokon elfolyatják a vi
zet, így a halágyakba bújó pontyot, 
amurt, busát kerítőhálók várják. A 
termést innen a válogatóasztalra 
emelik ki, majd a mérlegelés után 
a tárolótavakba kerül; de exportra 
és a szegedi htsz hűtőkamráiba is 
jut belőle.

Budai Horváth József
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Mennyit mutat a mérleg nyelve? 

— Ezt a szép pontyot mérje le nekem!

Több ilyen példány is volt a tóban. . .  

Tárolóbárka a bajai Duna-parton
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A  tóépítés, -üzemeltetés 

és -fenntartás összefüggései 

a szakmán Petőfi Termelőszövetkezetben

Napjainkban sokat olvashatunk a 
magyar mezőgazdaság fejlődéséről. 
A szakterületek és ezen belül az 
ágazatok részterületei azonban egye
netlenül fejlődték. Ha a halászati 
ágazatot vizsgáljuk e szempontból, 
megállapíthatjuk, hogy jelentősen 
korszerűsödtek a technológiák, év
ről évre nőttek a termelési eredmé
nyek.

Az ágazat belső szerkezetét vizs
gálva szembetűnő, hogy a szaporí
tási és ivadéknevelési módszerek te
rén nemzetközileg is jelentős ered
mények születtek. A termelési fo
lyamat további szakaszaiban vi
szont nincsenek olyan látványos 
eredmények, mint az első tenyészév 
technológiáiban.

A halastavak építése, üzemelése 
során is érvényesül az. hogy a kü
lönböző (általában szükség-) szem
pontok (víz. költség, takarékosság, 
kivitelezési hibák stb.) miatt a nagy
szerű terv és a kész termelőegység 
között jelentős az eltérés. Olyan eset 
is előfordul, amikor a terv eredeti 
formájában megvalósul, de a több 
éves gyakorlat azt bizonyítja, hogy 
az elmélet nem vált be.

Ilyen és hasonló jellegű gondokkal 
kellett szembenéznünk a szakmá- 
ri Petőfi Tsz halastavainak üzemel
tetésekor is. Hangsúlyozni kell. hogy 
a gazdaságban az ágazat adottságai
val jól él, évek óta a termelőszö
vetkezetek halászati termelési verse
nyén az élmezőnyben van. Hogy 
mégis a nehézségek, a nem mindig 
sikeres technológiai megoldások ér
tékelését végeztük el. nem a vélet
len műve. A tóépítésről, -üzemelte
tésről ma már meglehetősen gazdag 
szakirodalom áll rendelkezésre. A 
nem megfelelő kivitelezés következ
tében felmerülő problémákról az 
üzemeltetés, fenntartás gondjairól 
azonban csak a legritkább esetben 
beszél a tógazda, miután ezekkel 
nemigen lehet dicsekedni. Pedig a 
régi mondás ma is igaz: „Más ká
rán tanul a bölcs, sajátján az osto
ba!’»

A szövetkezet üzemelő tóterülete 
216 ha. Víznyerési lehetőség a Du- 
navölgyi-»Főcsatorna III. számú Csor
na—Foktői-csatornáia. A vízkieme
lést 3 db AGROFIL—500-as szivatv- 
tyúval valósítottuk meg. A tavakba 
magasvezetésű tápcsatorna osztja el 
a vizet. A tavak leürítése gravitá
ciósan megoldható, az említett III. 
számú csatornába.

A kivitelezés során már látható 
volt, hogy a síkvidéki körtöltéses ta

vaknak termelési szempontból elő
nyei, fenntartást tekintve pedig hát
rányai lesznek. Előnyök:

A tavak kedvező elhelyezkedésű
ik. így a tavak közül hármat egy 
közös halágyon át halászhattunk le. 
(összesen 140 ha).

Minden tóban egyenletes vízmély
séget biztosíthattunk.

Vízgazdálkodás vált lehetővé, mert 
minden tó egyedileg feltölthető és 
lecsapolható.

Halegészségügyi szempontból igen 
előnyösnek bizonyult, hogy a víz 
nem folyt át egyik tóból a másikba.

Az üzemeltetés fenntartás gondjai 
szervesen kapcsolódtak az építéshez. 
Nagyméretű (20—40—80 ha) terme
lési egységek kerültek megvalósítás
ra, mert ezek gyorsabban és alacso
nyabb fajlagos költséggel készülhet
tek, mint a termelés-technológiai 
előírások könnyebb követését bizto
sító kisebb (1—10 ha-os) tavak. 
Ugyanakkor a döntéshozatal idején 
(70-es évek második fele) olyan ter
melésfelfutási időszakot élt át a ha
lászat, amely még nem vetítette elő
re a szűkebb esztendők árnyékát. 
(Pl.: A termelő alapok bővítését 
szinte megszüntette az 1978^ban fel
függesztett. majd 1981-ben beszün
tetett állami támogatás).

A legnagyobb gond a földművek 
védelme üzemképes állapotban tar
tása volt. Néhány év üzemelés so
rán egyértelművé vált. hogy hosz- 
szú töltéseket kell az elhabolás ellen 
megvédeni. A nagy tófélületből adó
dóan a hullámverés rendkívül erős 
volt. A továbbiakban bemutatom 
azokat a megoldásokat, amelyeket 
a gazdaságban kipróbáltunk a föld
művek védelmére.

A szél erejének csökkentésére er- 
dősávot telepítettünk. A fő szél
irányra merőlegesen nyárfák tele
pítésére került sor. A rossz (szikes) 
talai miatt azonban gyenge volt a 
facsemeték gyökerezése. A lassú nö
vekedés miatt pedig egyébként is 
csak 5—10 év múltával számolha
tunk védőhatásával.

Az induló elhabolódás. töltésleom
lás elé legegyszerűbb módszerként 
egy kocsi érett szervestrágyát borí
tottunk A módszer előnye, hogy 
gyors, olcsó, nincs számottevő mun
kaerőigénye. a tóban a szervestrágya 
jól hasznosul. Ellenérvként hathat, 
hogy a nagy tömegű szerves anyag 
bomlása időszakosan helyi oxigén
hiányt okoz.

Ügy gondoltuk, hogy az ilyen 
nagyméretű tavaknál elenyésző az a

három-négy méternyi sáv, ahol ana
erob körülmények alakulhattak ki. 
A nyári próbahalászatok igazolták 
is ezt a feltevést, hiszen szinte bár
mikor megfoghattuk ilyen helyek 
körül a halat. Érthető is, hiszen a 
természétes táplálék fito- és zoo- 
plankton-állomány) mindig gazda
gabb volt itt, mint a tó egyéb ré
szein. Igazi hátrányként inkább az 
szól, hogy a megoldás ideiglenes és 
egy-egy erősebb vihar teljesen el
mossa.

Sor került hagyományos rőzsefo
nata s töltésjavitásra, a beépítési 
technológia szerint 50—60 cm-en- 
kénlt, egymással szemben vertünk le 
hasított akáckarókat, majd a rőzse- 
kévéket közéjük tapostuk és huzal
lal rögzítettük. Ennek a megoldás
nak nagy volt az élőmunkái génye és 
miután a termelőszövetkezetnek 
nem volt erdeje, a vásárolt karó és 
rőzsefonat miatt drágának bizonyult. 
Az eltelt évek alatt úgy tűnt bogy 
ott jó a megoldás, ahol a rőzsefo
nat friss, élő állapotban kerül be
építésre, és azonnal földdel sikerül 
feltölteni a töltés és a fonat közti 
részt. Ha gyökeret eresztett a fonat, 
a vizsgált módszerek közül az egyik 
legjobb védelmet adta. Ilyenkor to
vábbi előny, hogy szinte helyben 
megterem a további védelemhez 
szükséges nyersanyag megkímélve a 
tógazdát a beszerzés, szállítás gond
jától, költségeitől.

Amennyiben hosszú idő telt el a 
rózse kitermelése és beépítése között 
a vesszők kiszáradtak, nem eresz
tettek gyökeret. Ilyenkor csupán 1— 
2 évig nyújtott védelmet a rőzsefo
nat.

Az előzőhöz hasonló technológiát 
követtünk akkor is. amikor a levert 
akáckarók közé nem rőzsét. hanem 
úgynevezett gumivaneleket tettünk. 
A gumipanelt nagyméretű gumiab
roncsok futófelületének levágásával 
állítottuk elő. Egy szakaszon a meg
maradó körpaneleket is kipróbál
tuk. Az értékelések tapasztalatok 
azt mutatták, hogy magában alkal
mazva ez a megoldás sem ad tar
tós védelmet.

Minden ilyen rézsű-támfal jellegű 
megoldásnak az tűnt a legkönnyeb
ben sebezhető pontiának hogy az 
egyes részelemek (gumicsíkok, kör
panelek) csatlakozása között több 
om-es rések, nyílások maradtak, 
amelyeken át a víz előbb-utóbb ki
mosta a mögé töltött talajt. A véd
fal mögé töltött föld viszont elen
gedhetetlen, miután ez biztosította.
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hogy a levert karók az állandóan 
és nagy erővei becsapódó hullámok 
hatására ne lazuljanak ki. A leg
jobb eredményeket akkor értük el, 
ha a lerakott kör vagy csík alakú 
gumipanelek mögé nádszőnyeget 
vagy műanyag fóliát húztunk. Ezen 
fal, vagy inkább függöny mögé töl
töttük a hiányzó földet. Mire a fó
lia. illetve a támfal mechanikailag 
tönkrement, sikerült a nádnak, gyé
kénynek, úgy megerősödnie, legyö
kereznie, amely már a töltés rézsű
jét is megvédik a további elhaboló- 
dástól. A hátrány itt is a nagy költ
ség. Egyszerű gumipaneleknél (ősik, 
ill. kör) 260—320 Ft/m2, és ez tovább 
emelkedett nádszőnyeg vagy fólia 
felhasználása esetén, de hangsúlyoz
ni kell, hogy csak így ért valamit a 
módszer.

Kísérleteket folytattunk a gumi
csíkok rézsűre történő terítésével is. 
Erről a módszerről a nagy költsé
gek miatt nagy tavak esetében le 
kellett mondanunk. Egyedül a tele
lő tavaknál lehetne a rézsű meg
óvásának módszere, de itt a folya
matos munkát nehezítené, mivel 
rendkívül csúszós és a háló is el
akad benne. Kis keresztmetszetű 
töltő, ill. lecsapoló csatornák ese
tében az egyszeri profilkialakítás 
után az azonnali műanyag fóliázás 
igen jó védelmet adott. Fekete fó
liával borítva több évre biztosította 
a növényzet visszaszorításait, jóté
konyan befolyásolta a hidraulikai 
tényezők alakulását is (HAKI-mód- 
szer).

Figyelemmel kísértük az ADU
VÍZIG kalocsai szakaszmérnökségé
nek kísérleteit réseit, kb. 3 mm-es 
műanyag szőnyeggel történő rézsű- 
védelemre. Az ilyen próbálkozások 
elsősorban a vonalas jellegű létesít
mények állagmegóvását célozták. Az 
eddigi tapasztalatok szerint legna
gyobb hibája a módszernek, hogy a 
műanyag szőnyeg alacsony hőmér
sékleten merevvé, törékennyé vá
lik. A kísérletek 1984-ben kezdőd
tek, s kiértékelésük még tart. Az 
eddigiekből is látható, hogy a töl
tések megfelelő állapotban tartása 
milyen nehéz feladat. Bár a kivite
lezéskor hűen követték az építési 
irányelveket, a gyakorlat azt bizo
nyította, hogy ezek nem váltak be.

Selmecy T. (Halászat, II. Mg. 
Könyvkiadó, Bp., 1975. p. 115.) a 
következőket írja a halastavakról: 
„A töltésrézsűk hajlása közepesen 
kötött talajok esetén 1:2, erősebb 
kötött talajoknál 1:1,5, homokos 
vagy szikes talajok esetén 1:3.” A 
vizsgált tavainkra ez utóbbi altalaj 
a jellemző, de a tapasztalat nem 
igazolta a fenti adatok időtállósá
gát. Nem volt gond az 1:3 rézsűhaj
lással kisebb, néhány ha-os hosszan 
elnyúló keskeny tavaknál (ha ez az 
irány nem esett egybe a fő szél
iránnyal) és a nagy méretű tavak 
azon töltésszakaszainál, amelyék 
nem voltak erőteljes hullámzásnak 
kitéve. Viszont az erőteljes hullám
zásnak kitett szakaszon az eseten
ként 0,5—1,0 méteres hullámok el- 
habolták a töltést, a bemosott ta
lajrészek pedig meggyorsították a Gumicsíkos töltésvédelem újonnan és egy-két év m últán . . .
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tavak feliszapolódását. Készült egy 
40 ha-os tó. amelynél az erős hul
lámzásnak kitett töltés keresztszel
vénye l:12-es rézsűvel készült. A tó
val évek 6ta az előbbiekhez hasonló 
gondok nem voltak. Az enyhe lejté
sű partra kifutott a hullám, és ere
jét vesztette. A vízben lebegő isza
pot az energiáját vesztett víz a part
ra rakta és szinte „építette” a töl
tést. nem pedig habolta.

Jelentős termeléstechnológiai előny 
is jelentkezett. A széles parti sáv
ban. az intenzíven trágyázott tóvíz 
és tófenék oxigénnel jól ellátott, 
nem alakulhattak ki anaerob kö
rülmények. (E tó vizében az évek 
alatt sohasem tapasztaltunk oxigén
hiányt.) Az ilyen könnyen felmele
gedő szélvizekben igen gazdag a fi- 
toplankton és zooplankton-állomány.

Tapasztaltuk, hogy az ilyen eny
he rézsűvel megépített tónál nem 
kell költséges nádtelepítést alkal
mazni, ha a szomszédos tavaknál 
már van megerősödött, zárt nádál- 
lomány. 2—3 év alatt a nád min
den emberi beavatkozás nélkül be
nőtte a tó szélét, szinte örökre meg
oldotta a habolás elleni védelmet, 
és biztosította azokat az előnyöket, 
amelyekről Fedföldy L. így véleke
dik „A vizek környezettana” című 
könyvében: (1981., Mg. Kiadó, Bp., 
p. 112.): „A parti növényállomány 
változatosságot jelent a nyílt víz 
homogén tömegével szemben azzal, 
hogy fékezi a vízmozgást. . .  A nád
szár bolyhos bevonata (MESCHKAT 
1934. SEBESTYÉN 1963., RUDESCU 
és POPESCU—MARINESCU 1968.) 
és a hínarasok állatvilága igen vál
tozatos (ENTZ 1947., MICHAEL 
1968.), mert a növényekre rögzült 
élőlények mellett a növények közti 
víztérben is különleges szervezetek 
találhatók. HOTCHKISS (1941) sza
vaival élve. a vízinövényzet a tavat 
lakhatóbbá teszi a halak és más 
állatok számára . . .  BORBÁS (1900) 
ezt így fejezi ki: . . .  a hínár környé
ke, valamint a nádas általában egész 
sereg apróbb teremtmények tartóz
kodó tanyája, ezt meg a hal fo
gyasztja . . .  a hal élete a hínárral- 
náddal szorosan összefügg.” Sajnos, 
e sok előnnyel járó módszert csak 
újonnan épülő vagy rekonstrukció 
alatt levő tavaknál lehet alkalmaz
ni, jóllehet a gyakorlat ezen meg
oldás használhatóságát bizonyította 
leginkább. A másik nagy gondot a 
tavak feltöltődése okozza. Belső le
csapoló árkok kialakítására az épí
tés során sor került, de ezek állagá
nak fenntartása folyamatos és nagy 
figyelmet kívánt. Az erős hullámzás, 
a töltésjavításnál a tóba kerülő 
nagy mennyiségű föld, iszap formá
jában hamar feltöltötte a lecsapoló 
árkokat. Legolcsóbb, legegyszerűbb 
mód az etetősor megfelelő kitűzése 
volt. Ideje lehalászás után „száraz” 
tófenéken, amikor jól látható a le- 
iszapoló árkok nyomvonala, a belső 
halágyak pontos helyei. Sohase hagy
juk ezt a munkát a feltöltés idejére, 
amikor csónakról „tapogatózva” 
próbáljuk kitűzni az etetősort.

Mindezek mellett sajnos 5—6 
évenként mindenféleképpen iszap-

talanítani kellett legalább a hal
ágyaikat, lecsapoló csatornákat. Sor 
került kézimunkával, serleges kot
róval, tolólappal történő iszap el
távolítására. Ezek költségei igen ma
gasak, ez szab határt alkalmazásuk
nak. A magas költségek riasztottak 
a hidromechanikus úszókotrók ki
próbálásától is.

Fenntartási, üzemelési problémát 
jelentett az évek óta jelentkező vid
ra keserűfű irtása:

— A növényevő halak nem fo
gyasztották.

— A téli fagyasztás a gyöktör
zset nem irtotta.

— Mélyhatású növényvédőszer a 
halak miatt nem volt alkalmazható.

— A nagy tófelületből adódóan 
lassan emelhettük a vízszintet, ez
által nem tudtuk hirtelen vízeme- 
léssei „lefullasztani” a növényzetet.

— Az ESSOX tókasza alkalmazása 
drága, a levágott zöldtömeg kihor
dása újabb költséggel járt és nagyon 
munkaigényes volt.

Maradt a kiszárítás utáni többszö
ri tárcsázás, aminek gátat szabott 
a néhol vastag iszapréteg, vagy a 
gyors feltöltési igény.

★

Sok olyan egyéb probléma me
rült fel. amelyről nem írtunk, még
is szoros összefüggést mutattak az 
építéssel, fenntartással (pl.: zsilipek 
üzemeltetése, csatornák növényne
mesítése, tárolóterek kialakítása, 
hulladékanyag-hasznosítás. közleke
dési utak. elektromos hálózat). Ezek 
zöme a helyi adottságok kihasználá
sán múlik, általános recept nincs 
alkalmazásukra, ezért most nem 
részletezzük az ilyen jellegű helyi 
tapasztalatokat. A tó építése, üze

meltetése. fenntartása során olyan 
egyedi vagy általános érvényű meg
oldások merültek fel, amelyek eset
leg máshol, máskor is hasznosítha
tó ^ . Ezeket próbáltuk keresni a 
Szakmáron üzemelő tógazdaságban.

A halászati ágazat jelenlegi költ
ségviszonyai, az állami támogatás 
hiánya a tóépítésben, rekonstrukció
ban jelen pillanatban szinte teljesen 
kizárják új termelőalapok létesíté
sét. Ugyanakkor az új technológiai 
eljárások elterjedése, a magasabb 
színvonalú termelés, legalább a már 
meglevő alapok megóvását, rekonst
rukcióját teszi szükségessé. Ügy lát
szik, az üzemelés-fenntartás sok 
problémája könnyen megoldható 
lenne vagy fel sem merülne, ha a 
tervező-építő és a leendő üzemeltető 
szorosabb kapcsolatban lenne. Né
zetem szerint halász nélkül nem sza
badna halastavat tervez (tét) ni, ill. 
megépíteni. Mert a gyakorlat eze
ket a fázisokat olyan tervező-építő
mérnök kezébe adja. akinek a hal 
nem sokat jelent. Munkája során a 
folyót, tavat holt. élet nélküli tér
nek tekinti, holott a halásznak eb
ből kell olyan élő anyagok láncola
tát létrehozni, amelynek végén maxi
mális halhúshozam szerepel. Ez ve
zérli minden tettét, beavatkozását, 
akár a vízkormányzást, takarmányo
zást vagy a trágyázást nézzük. És 
ha már az elején elhibázott egy-egy 
lépés, bizony nagyon nehéz menet 
közben javítani. De lehet, és ehhez 
megint csak a már meglevő tapasz
talatok és új elképzelések szintézi
sére van szükség, hiszen a végcél 
mindannyiunk számára adott: Na
gyobb termés, hatékonyabb terme
lés.

Kovács Pál

J ó  p é ld á k  közt

A Közgazdasági Szemle 1987. évi 3. számában Szántó Borisz f7A 
fejleszítők ambíciói” c. cikke a tudományos—műszaki fejlsztésben rej
lő lehetőségek kihasználását elemzi.

A nemzeti önálló műszaki fejlesztés szükségessége, a technológiai 
függőség elkerülésének elemzése, az intenzív fejlesztés formái után 
a szerző az iparszerű mezőgazdasági rendszerek szerepét elemzi.

A magyar mezőgazdasági rendszerek fejlesztési képességét ki
magasló technológiai eredmények igazolják. Ezt az állítást a növény- 
termesztés és az állattenyésztés, majd a haltenyésztés kimagasló 
eredményeivel igazolja.

„Az édesvízi haltenyésztés technológiájában a FAO világelsőként 
emlegeti hazánkat. Nem okoz meglepetést, gondolom, hogy nem a 
hazai piac igényei ösztönözték a technológia fejlesztését. A magas 
szintű, tudományos iskola, a külföldi tapasztalatok és technológiai is
meretek adaptálása és továbbfejlesztése, a menedzserek kezdemé
nyező és szervező munkája indította el és tette lehetővé ennek a 
technológiának a gyors és eredményes felfutását, alapozta meg a 
világhírnevét.”

A mezőgazdasági rendszerek fejlődésének elemzése után a cikk 
a menedzseri elveket és módszereket foglalja össze.

A halászati ágazat fejlesztőinek ambícióit, javító és jobbító ké
pességét, ezúttal az ágazaton kívüli szakember értékelte.

T. Ä.
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Hogyan takarm ányozzák  

a pontyot Magyarországon?

RUTTKAY ANDRÁS 
Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

Rosszul — gondolom és mondom én! Sommás kije
lentésemet megpróbálom néhány ténnyel alátámasz
tani!.

AZ ORSZÁGOS HELYZET

Az utóbbi nyolc év halászati statisztikai adatainak 
felhasználásával megszerkesztettem néhány ábrát, ame
lyek — úgy gondolom — objektiven tükrözik a hazai 
tógazdasági haltermelés főbb tendenciáit. Az 1. ábra a 
pontykihelyezés és a takarmány együttható kapcsolatát 
mutatja. (A takarmányhasznosulást csak a pontyra, 
annak tömeggyarapodására vonatkoztattam). A tenden
cia világos: ahogy nő a kihelyezés, úgy romlik a hasz
nosulás. Ugyanezt kapjuk, ha az ún. tömeggyarapodási 
hányadost (szaporulati mutató) vetjük össze a kihelye
zéssel (2. ábra), legfeljebb azon lepődhetünk meg, hogy 
a két utolsó év adja a legkedvezőtlenebb értéket. Az 
a tény, hogy minden kg kihelyezett pontyra csak 1,6— 
2,1 kg tömeggyarapodás esik, — úgy vélem — mini
mum elgondolkodtató, különösen akkor, ha figyelembe 
vesszük, hogy ebben az ivadék- és növendéknevelés 
adatai is benne vannak!

Persze, mondják többen, a rossz hasznosulás, a lassú 
növekedés a növényevő halak kényszerű kihelyezéséből 
adódik. Nézzük meg, igazuk van-e ? A 3. ábrán a nö
vényevő halaik kihelyezési! tömege és a pontyra vonat
koztatott takarmányegyüttható, a 4.-en a ponty tömeg- 
gyarapodási hányadosa szerepeli. Ügy gondolom, nem 
nehéz felfedezni, hogy a jelenségek között nincsen egy
értelmű kapcsolat.

Végezetül vizsgáljuk meg, a napi átlagos takarmány- 
adag és a takarmányegyüttható kapcsolatát (5. ábra). 
A trend itt is szembeszökő, a takarmányozás intenzi
tásának növelése exponenciálisan emeli az együtthatót!

A fentieket összefoglalva:
— a ponty növekvő kihelyezése lineárisan rontja 

mind a takarmányegyütthatót, mind a tömeggya
rapodási hányadost;

— a takarmányozás intenzitásának növelése exponen
ciálisan rontja a takarmányegyütthatóit és

— a növényevő halak „kényszerkihelyezése” nincsen 
egyértelmű hatással a ft karmányegyütthatóra, Щ. 
a ponty tömeggyairapodási hányadosára.

És ezzel a kör lezárult. Akár a kihelyezést, akár a 
takarmányozást növeljük, a hatás egyaránt kedvezőt
len. És mindehhez: 1978—83. között a ponty nettó ho
zama 522—548, 1984-iben 427, 1985-̂ ben 447 kg/ha volt!

Hol a hiba? A takarmányozás módszertanában' — 
gondolom és mondom én! Mondom — már régóta —, 
de nem figyel rá senki. . .

Az 1984. és az 1985. évi Halászati Tudományos Na
pokon a (ponty) takarmányozásról tartottam előadáso
kat. Egyesek szándékosan, mások szándéktalanul értet
tek félre, de még a „legpozitívabb” hozzászólások is 
legfeljebb a vita továbbmérgezését próbálták akadá
lyozni. Meg kelt mondjam, hogy a tapasztalt értetlenség 
— túl azon, hogy természetesen rosszul esett — meg

is döbbentett. Ma sem tudom, mire támaszkodik, miből 
táplálkozik ez a merev elutasítás? Talán a 427 kg/ha- 
ra. vagy az utóbbi években megjelent szakkönyvekre...

Nos, harcra fel, a feladatom (Hamkiss Elemér nyo
mán) az alábbi: Minden Szent Györgyhöz tartozik egy 
sárkány. Minél távolabb tartom magamat tőle, annál 
nagyobbat döfhetek bele.

HÁROM KÖNYVRE GONDOLOK

Fontosságban az első Tasnádi Róbert „HaUtakarmá- 
nyozás”-a, hiszen ez a téma teljes körű áttekintésére 
vállalkozott. Előre bocsátom, hogy a könyv összes té
vedésének bemutatásától el kellett tekintsek — ez egy 
meglehetősen terjedelmes önálló tanulmányt igényelne 
—, megelégszem kettővel, amelyekről úgy vélem, hogy 
a gyakorlat szempontjából fontos.

„A halak energiaigénye,, című fejezetben, a 96. ol- 
dialon a következő mondat • szerepel: „Széles körben el
terjedt, hogy a pontyok termelöenergia-igónyét 16 750 
kJ/ikg-ban (4000 kcail/kg) határozták meg”. (A könyv 
általában korrektül megjelöli a forrásokat, ez itt, saj
nos elmaradt A kifogásom nem etikai jellegű, de mert 
az adat rossz, kíváncsi volnék az eredetére.) A továb
biakban egy 10 470 kJ/kg bruttó energiájú, „teljes ér-

Ponty kihelyezés kg/ha

1. ábra. Összefüggés a pontykihelyezés és a pontyra számított 
takarmányegyüttható között
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tókű haltápról” olvashatunk. Kérem, lapozzanak visz- 
sza a 85. oldalra és nézzék meg, mennyi a szénhidrá
tok, zsírok, fehérjék és a rost fajlagos energiatartalma. 
Hogyan lehet ezekből a komponensekből — 25—30% 
homok hozzáadása nélkül — 10 ezer kJ-os bruttó ener- 
gia-tartalmú (teljes értékű) takarmányt csinálni? És 
főleg miért? Nos, úgy gondolom, azért, hogy a 2-es 
takarmányegyüttható kijöjjön. Azt ugyanis, hogy meny
nyi a ponty termőenergia-igénye, vagy egy (teljes ér
tékű) táp fajlagos energiatartalma, csak a kérdésben 
járatos szakember tudja megítélni, de azt, hogy egy 
kilogramm ponty-tömeggyarapodáshoz 1, vagy 2 kg táp 
kell-e. mindenki.

Ezután jön a „korrigált hőmérséklet” ! A 97. oldalon 
szóba kertül a varit Hoff-szabály, amely kimondja, hogy 
10 °C hőmérséklet-változás duplájára emeli, vagy fe
lére csökkenti az életfolyamatok sebességét. Nos, ha 
„korrigálunk” (10 °C-t levonunk) szegény van’t Hoff! 
A 13,2 és 23,2 között pontosan 10 °C a különbség, ugyan
ez áll a 3,2 és 13,2-re, mégis, micsoda különbség: a 
24,8% és a 6,0% közötti arány négyszeres! Azt lehetne 
mondani: sebaj, úgysem a vízhőmérsékletet takarmá
nyozzuk, és áprilistól Gsak nő valamit az a hal júliusig, 
ne sajnáljuk tőle. Azonban csak van egy kis baj. A 
19. táblázathoz fűzött magyarázat két kulcsmondata el
igazít minket (100. oldal, 5. pont): „Meghatározzuk a 
teljes testtömegtermelés energiaigényét, ami példánk
ban 2000 kg-ra vonatkoztatva 33 500 000 kJ-t tesz ki. 
Ezt az energiaszükségletet szintén elosztjuk a tenyész- 
idő szakaszaira a korrigált vízhőmérsékleti százaléknak 
megfelelően”. (Kiemelés tollem R. A.) Ebből — szá
momra — mégiscsak az derül ki, hogy a tóban nem a 
pontyokat, hanem a várható időjárást kell takarmá
nyоzni ! E furcsa igény következménye, hogy a takar
mányozás intenzitása május első felétől folyamatosan 
csökken (lásd a táblázat utolsó oszlopát), mivel (a pél
dában) a ponty gyorsabban növekszik, mint a vízhő- 
ménséklet.

Persze, azt lehet mondani, kár egy ilyen „elméleti 
fejtegetés” hlibáit túlhangsúlyozná, más az elmélet és 
más a gyakorlat. Sajnos nem. A 35. táblázat. „Az ab- 
raktakarmányozás ütemezése” a bizonyíték (199. oldal).

Fbnty kihelyezés kg/ha

2. ábra. Összefüggés a pontykihelyezés és Д ponty tömeg
gyarapodási hányadosa között

Növényevő ki helyezés kg/ha

3. ábra. A növényevő halak kihelyezése és a pontyra szám í
tott takarmány-együttható kapcsolata

Ha nem is vette át a Szerző egy az egyben a 19. táb
lázatot, annak tendenciáját igen. Ebből olyan abszur
dum született, hogy május 15-én 472 kg pontyot napi 
19 kg, augusztus 15-én viszont 1493 kg-ot napi 28 kg 
takarmánnyal etet hektáronként. A ponty növekedése 
háromszoros, a takarmányé másfélszeres! (Világos, hogy 
a fele, hia a napi 4%-ról 2-re csökkenti az adagot.) Ab
ból, hogy — lényegében — itt is az időjárást takarmá
nyozzuk, az adódik, hogy a Szerző szerint július végé
re a teljes takarmánymennyiségnek 63,3%-fát fel kell 
etetni, amely az összes hozam 80%-át termeli meg, majd 
a „maradék” 36,7% a további 20-ot. (Egyébként lehet, 
hogy a takarmányozás és a halnövekedés kapcsolata 
tényleg ilyen — ha a javasoltak szerint járunk el.) 
Végül, hogy minden világos legyen, az előre megterve
zett takarmányozáshoz a Szerző — többek között — 
az alábbi megjegyzést fűzi (198. oldal): „— A fő etetési 
idényben még akkor sem csökkentjük a napi abrak
mennyiséget, ha a százalékos számítás szerint csök- 
kentenünk kellene, értelemszerűen nem iis emeljük 
mindaddig, amíg az nem indokolt”

1. táblázat
A takarmányozás irányszámai, havonta

Hónap
A havi takarmány 
az összes %-ában 

Növendék Étkezési 
hal

A napi tak. 
%-ban*

Ta
kar

mány
egy.**

Március 2 2 0,5—0,7 1,0
Április 5 5 1,0—1,5 1,0
Május 10 10 1,4—2,0 1,0
Június 20 20 2,0—2,2 1,5
Július 25 25 2,0—2,2 2,0
Augusztus 25 28 3,0—3,2 2,0
Szeptember 13 10 0,5—1,0 1,8
Október — — 0,2—0,3 2,5

* Etethető takarmány keményítőértéke az állomány 
öissztömegének százalékában.

**Az 1 kg halszaporulatra jutó takarmány keményítő- 
értéke polikultúrábain.
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2. táblázat
A takarmányfelhasználási tervszám havi bontásban

Értelemszerűen!

Érdekes, hogy a takarmányozás kérdéskörében meny
nyire kritikátlanok a szerzők. A Horváth László és Pékh 
Gyula tollából megjelent — és egyébként a kitűzött cél 
szempontjaiból, megítélésem szerint, telitalálatnak mond
ható — „Haltenyésztés” (Tógazdasági halászmesterek 
könyve) se tud mit kezdeni a takarmányozással. Két 
táblázatot közölnek, melyekből a havi megoszlás a Tas- 
nádi-féle javaslatra emlékeztet, az intenzitást és a 
hasznosulást az ABC-ből veszik át (1. táblázat). Igen 
ám, de ez önellentmondás, mert hogyan lehet július
ban és augusztusban egyaránt 25, ill. 25 és 28%-ot adni, 
ha közben nemcsak a halak nőnek, de a napi takar
mányadag a júliusi 2,0—2,2%-ról augusztusban 3,0— 
3,2%-ra emelkedik? Sehogy! Persze, tudom én, hogy 
az egész csak vihar egy pohár vízben, hiszen a halá
szok úgyis étvágy szerint etetnek, és a haltól kérdezik 
a napi adagot, nem a főnöktől. Ügy gondolom, — talán 
— ez a legnagyobb baj. Bár, ha utána gondolunk, a 
főnök sem lehet könnyű helyzetben, ha fenti könyvek 
alapján akarja eligazítani a halászt.

ígértem még egy könyvet. Az Antalfi—Tölg szerző-

4. ábra. A növényevő halak kihelyezése és a ponty tömeg
gyarapodási hányadosának kapcsolata

5. ábra. összefüggés a ponty napi átlagos takarmányadagja és 
a takarmány-együtthatója között

páros „Halgazdasági ABC”-jét. Igaz, hogy — meglepő 
módon — a takarmányozásnak nincsen önálló fejeze
te, de viszonylag sokat foglalkoznak vele. Három táb
lázatot adnak meg (130—133. oldalak), melyből kettő 
az 1. táblázatban már szerepel, a harmadikat a 2. táb
lázatban közlöm. A három adatsorhoz még egy szám 
tartozik: „kombinált” (értsd: polikultúrás) népesítés ese
tén a „tóegyülttható” nem haladhatja meg az 1,8-et (128. 
oldal).

Úgy gondolom, hogy itt érhető tetten a „drámai vét
ség”, az a hiba, amely szükségszerűen hozza magával 
a többit. Mert a „tóegyüttható” a teljes állományra vo
natkozik, én viszont képtelen vagyok felfogni, hogy mi
ért kell ugyanúgy számításba venni a takarmányt nem 
fogyasztó (növényevő) állományt, mint a fogyasztót, a 
pontyot? A 148—151. oldalakon levezetett példa sze
rint ősszel 44,1 t halat fognak lehalászni, amelyből 21Д t 
a ponty. Ez 48%. És mi van akkor, ha más az arány? 
Az utóbbi nyolc évben 1113—4415 kg/ha bruttó hoza
mon belül a ponty részaránya 700—849 kg/ha volt or
szágosan, amely kereken 65%. Ilyenkor mekkora lehet 
a tóegyüttható? A tényadat egyébként 2,21—2,49 kg/kg 
közötti.

És most térjünk vissza a már említett példához. A 
hosszasan — hogy azt nem mondjam, hosszadalmasan 
— levezetett példa konkrét, ill. néhány általam számí
tott adatát a 3. táblázatba foglaltam össze. (Az átlagos 
haltömeg — egy-egy időszak kezdő és záró tömegének 
Számtani átlaga; az átlagos napi takarm ányba „havi 
takarmány” osztva a napok számával, ahol — konkrét 
adat híján — az első időszakot 92, az utolsót 45 na
posnak tételezem fel.)

Vessük össze a példából számított adatokat a könyv 
táblázataival. A havi megoszlás stimmel, de ha a 3. 
táblázat takarmány-együttható oszlopát hasonlítjuk ösz- 
sze az 1. táblázat megfelelő adataival (akár csak a 
pontyra, akár a teljes állományra) már szorongani kez
dünk. Hát bizony ez sehogyan sem jön össze! Más a 
helyzet a nani takarmány %-oszlopok összehasonlítása 
esetén, mivel itt a számok közül — különösen, ha a 
Szerzők javaslatával ellentétben — csak a pontyra vo-
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A „Halgazdasági ABC”-ben levezetett takarmányozási 
példa táblázatos összefoglalása

3. táblázat

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. P Ne ö P ö kéé,kg % P о P ö kéé,kg P о

Kihelyezés 4,50 5,55 10,05 4,20 5,95 6 075 15 1,45 1,02 6,60 13,03 66,0 1,00 0,51
Június 1. 8,70 7,30 16,00 3,90 5,34 5 670 14 1,45 1,06 10,65 18,67 189,0 1,77 1,01
Július 1. 12,60 8,74 21,34 3,50 8,81 6 885 17 1,97 0,78 14,35 25,75 222,1 1,55 0,86
Augusztus 1. 16,10 14,05 30,15 4,20 9,89 16 200 40 3,86 1,64 18,20 35,10 522,6 2,87 1,49

0,30Szeptember 1. 
Lehalászás

20,30
21,00

19,74
23,10

40,04
44,10

0,70 4,06 5 670 14 8,10 1,40 20,65 42,08 126,0 0,61

natkozókat vesszük figyelembe, legalább trendszerű
en egyeznek. Úgy látszik, mégis csak a pontyot takar- 
mányozzuk.

Végezetül fel kell hívnom a figyelmet egy teljesen 
nyilvánvaló, de a szerzők által mégis figyelmen kívül 
hagyott összefüggésre: takarmány havi megoszlása, 
a havi átlagos takarmány-együttható, valamint az átla
gos napi adag olyan szoros kapcsolatban van, hogy bár
mely kettőből a harmadik számítható.

5. Takarmányegyüttható, 
kéé (kg/kg)

6. Átlagos haltömeg t-ban
7. Átlagos napi takarmány
8. Napi takarmány %-ban

A mondandóm végére értem. Szemmel olvashatóan 
érvényesítettem a legújabb áramlatot: „A kritikát nem 
lehet apránként adagolni . . .” Bevallom, nem tudom, 
hogy a fent leírtakkal a saját (későbbi) mondandóm 
jobb befogadásához, vagy még merevebb elutasításá
hoz „ágyaztam meg?” De abban azért bizakodom (mi 
mást is tehetnék), hogy mind az érintett szerzők, mind 
pedig az olvasók elgondolkodnak azon, hogy „hogyan 
takarmányozzuk a pontyot Magyarországon?”.

Száz éves a Magyar Halászat Könyve
A természettudós Herman Ottó egy halfajta balatoni 

előfordulását akarta tisztázni. Siófokon szemébe öt löt - 
tek a különféle halásszerszámok, és az Ősrégész Her- 
mannak eszébe jutott, hogy a halászat, mint ősi fog
lalkozás, bizonyára segítene a múlt megismerésében. 
A képviselő Herman Ottó összeköttetéseit fölhasználva, 
1883 júliusában a néprajzos Herman Ottó elkezdte a 
gyűjtést, 1886 januárjában befejezte, egy év múlva kész 
a kézirat, s még abban az évben, 1887-lben, száz év
vel ezelőtt megjelent a Magyar Halászat Könyve, a 
magyar néprajztudomány egyik alapvető műve.

A folyószabályozások, ármentesítések, lecsapolások 
ekkor már éreztették hatásukat, de éltek még öreg ha
lászok, akik emlékeztek a múltra, voltak még érintet
len vizek, ahol — úgy hitték — még sikerül az „ősál- 
lapotokat” megragadni.

De miről is szól ez a könyv? A múltat, amikor még 
a halászatnak sokkal nagyobb lehetősége és jelentősé
ge volt, régészeti leletek, levéltári adatok alapján raj
zolta meg.

Ezután rendet teremtett az ezerféle halfogó szerszám 
és halászati mód között. Természettudományos beállí
tottsága segítségével felismerte, hogy a fogási elvet — 
az anyagtól és formától függetlenül — a hal és a víz 
tulajdonságai határozzák meg, s rendszerét is erre ala
pozta. Kisebb módosításokkal ma is ezt a beosztást 
használjuk. Bár nem volt célja az összehasonlító vizs
gálat, hivatkozott a általa ismert külföldi előfordulá
sokra, s ebből bizonyos következtetéseket is levont. Ez
után húsz fejezetben a magyar halászéletről olvasha
tunk élvezetes leírásokat.

A második kötet a „Természethistória” alcímet vi
seli. Itt megismerteti a halak természetrajzát, a Kár

pátmedence halait (s megteremti ennek magyar szak
nyelvét is!). A „Mesterszótár” fölsorolja a halak népi 
elnevezéseit magyar, német, román, szlovák és hor- 
vát nyelven, majd a halászat mesterszavait közli. Bár 
2500 szót regisztrál, maga is tudja, hogy a lista nem 
teljes, s egyben cáfolja azt a nézetet, miszerint az 
egyszerű, tanulatlan emberek alig pár száz szót is
mernek.

Egy ilyen nagy munka nem maradhatott visszhang 
nélkül. Előbb Munkácsi Bernát nyelvész vette vizsgá
lóra a halászat szakkifejezéseit, elkülönítve a különbö
ző rétegeket, idegen hatásokat.

Jankó János 1900-iban jelentette meg A Magyar Ha
lászat Eredete c. vaskos könyvét. Sorra idézi Herman 
szerszámleírásait, Munkácsi szófejtéseit, a saját — nyu
gati múzeumokban és oroszországi expedícióján gyűj
tött — adatait. Megállapításaival alátámasztotta a ma
gyarság kialakulásáról, vándorútjárói akkoriban elfo
gadott elméletet. Könyve német nyelven is megjelent, 
így tulajdonképpen Herman könyvét is megismertette 
a Nyugattal. Sokszor bírálta Herman megállapításait — 
ma már jól ismerjük mindkettőjük tévedéseit, hiányos
ságait — a szomorú az, hogy személyeskedésig fajuló 
vita keletkezett.

Túlhaladott történelemszemlélete ellenére A Magyar 
Halászat Könyve ma is nélkülözhetetlen a magyar né
pi (hagyományos) halászat kutatásánál. De az a német 
anyanyelvű Herman Ottó, aki csak 7 éves korában ta
nult meg magyarul, úgy írta meg könyvét, hogy száz 
év múltán is élvezetes olvasmány bárki számára. Ezért 
is üdvözöljük örömmel a hírt, hogy a tervek szerint 
még ebben az évben megjelenik hasonmás kiadása.

Solymos Ede
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Hévizek halas hasznosítása

Az energiaszükséglet világszerte 
tapasztalt fokozódásával mind na
gyobb figyelem fordul a természe
tes energiaforrások, így a hévíz for
májában felszínre kerülő geotermi
kus energia felé. Hazánk jó geoter
mikus adottságai miatt, a felhasz
nálható jelentős hévízkészlet kap
csán az utóbbi húsz évben az ér
deklődés előterébe került az ország 
geotermikus energiakészletének hasz
nosítása. A geotermikus energia ha
zánk energiagazdálkodásában egyre 
növekvőbb és egyre inkább figye
lembe veendő tényező, mivel kiegé
szítő és tehermentesítő energiafor
rást képvisel, felhasználás és gazda
ságosság szempontjából sok esetben 
előnyösebb más energiaforrásoknál.

HÉVÍZKÉSZLET

A hévizeket hazánkban strand- és 
gyógyfürdők ellátására, ivóvízhasz
nálat céljaira, mezőgazdasági létesít
mények fűtésére, lakótelepek fűté
sére, ipari és háztartási melegvíz- 
ellátásra hasznosítják elsősorban. 
Bár kezdetben a fürdőkben történő 
hasznosítás volt az uralkodó, a fej
lődés a mezőgazdasági, kommunális 
és ipari célok irányába mutat, ame
lyek mellett az előbbi kiegészítő 
hasznosítássá válik.

Kitermelhető hévízkészletünk mi
nimálisan 50, maximálisan 300 mil
liárd m3-re becsülhető. Jelenleg a 
kutakból évente mintegy 150 millió 
m3 víz kerül felszínre, ami az em
lített minimális készlet fél százalé
kát sem éri el. A 3000 m mélységig 
található 35 °C-nál magasabb hő
mérsékletű termálvíz által képviselt 
geotermikus energia 53x1018 kJ, ami 
1,26Х1 12 tonna kőolajjal egyenérté
kű. Természetesen a fenti enrgia- 
mennyiség nem termelhető ki teljes 
egészében. Ha 15%-os kihozatalt ve
szünk figyelembe, és ezt az energia- 
mennyiséget összehasonlítjuk az 
1976-ban becsült kitermelhető szén
hidrogén-vagyonunkkal. akkor kide
rül, hogy a hazai kitermelhető geo
termikus energiavagyon 1380-szor 
nagyobb, mint a kitermelhető szén- 
hidrogénvagyon. Ez olyan potenciá
lis lehetőség, aminek kihasználásá
ra az eddigieknél sokkal nagyobb 
erőfeszítéseket kell tenni.

' a  h a s z n á l t  h é v í z

ELHELYEZÉSI GONDJAI

Geotermikus energiatartalékaink 
hasznosítását az energetikailag ki
használt hévíz elhelyezésével kam- 
csolatos nehézségek akadályozzák. 
Jelenleg a használt hévíz elhelye
zését az esetek többségében valami

lyen környezetszennyező módon old
ják meg. A magas hőmérséklet, só
tartalom, a nagy ammónia-, fenol- 
és redukáltanyag-koncentráció ká
rosan hat, mérgezi természetes vi
zeinket. Az elhelyezés egyik alter
natívája a vízadó rétegbe történő 
visszasajtolás — bár fenntartja a 
rétegenergiát é így geotermikus 
energiakészletünk megújuló energia- 
forrássá válik —, jelenleg még nem 
gazdaságos, csak a jövő ígéretes 
megoldási lehetősége.

A jelenlegi gyakorlatban a nagy 
vízhozamú folyókba, csatornákba 
közvetlenül vagy tárolás után törté
nik az elhasznált hévíz elhelyezése. 
Felszíni vizeink védelme érdekében 
azonban az élővízbe vezetés csak 
úgy fogadható el, ha a felsorolt ká
rosító tényezők hatását mind ki 
tudjuk küszöbölni. Erre a megol
dásra a legjobb példa Szentes tér- 
sége% ahol sikeresen alkalmazzák 
mindezeket a követelményeket ki
elégítő tárolótavas, hígításos elhe
lyezési módot, összekötve a halas 
hasznosítással, melynek során a hé
víz káros anyagai értékes halhússá 
alakíthatók egy, a táj képileg is a 
környezethez illeszkedő állóvízben.

A Szentes térségében kialakított 
hévízelhelyezési stratégia az ala
csony energiaigényű és működési 
költségű természetes tisztulási folya
matokra épül. A teljes tisztulást 
biztosító technológiai sorban (csa
tornakígyó — hűtőtó — víztároló) 
tájképileg a víztároló a meghatáro
zó. A tisztulási folyamatokra mére
tezett víztároló a természetes álló
vizek teljes szépségével elláthatja a 
térség üdülési, kikapcsolódási igé
nyét és a halas hasznosítással érté
kes fehérjét is termel. Az elmúlt 
években végrehajtott módszerfej- 
lesztésünkre alapozva vállalkozha
tott munkacsoportunk e hévízelhe
lyezési technológia alapját képező 
természetes tisztulási folyamatok 
vizsgálatára.

A használt hazai hévízkészletünk 
olcsó természetes elhelyezésének 
legfőbb korlátái a jelentős ammó
nia- és fenoltartalom. Elsődleges 
feladatunk éppen ezért az e két 
mérgező anyag lecsökkentését, át
alakítását végző kémiai és biológiai 
folyamatok mennyiségi mérése volt. 
Laboratóriumunkban fejlesztettük ki 
a környezetvédelmi és hal tenyész
tési igényeket kielégítő halstressz- 
kutatási irányt. A rendelkezésre ál
ló műszer- és módszerháttérrel vál
lalkozhattunk e két mérgező anyag 
halakra — mint a természetes tisz
tulási folyamatokat végző élőlény
társulások egyik legérzékenyebb 
tagjaira — kifejtett károsító hatásá
nak a vizsgálatára is. Arra a kér
désre kerestünk választ hogy mi
lyen mértékben kell az ammónia- 
és fenolkoncentrációt a természetes

tisztító technológiai sorban eltávo
lítani. illetve milyen koncentráció
juk okoz letális vagy szubletális ká
rosodást természetes vizeinkben. 
Mindezen kutatások eredményeire 
alapozva alakítottuk ki olcsó termé
szeti hévízelhelyezési modellünket.

KÁROSÍTÓ TÉNYEZŐK

Az elhasznált hévíz elhelyezési 
modelljének kidolgozásához először 
a jellemző káro sító tényezőket, ha
tásukat és megengedhető koncentrá
ciójukat kellett tisztáznunk. A hé
vízhasznosítás kezdeti időszakában a 
vízminősítés a balneológia és az 
ivóvízfelhasználás szempontjai sze
rint történt. A mezőgazdasági és ipa
ri felhasználás térhódításával a ké
miai összetételt főleg a vízkőkiválás, 
vagy éppen ellenkezőleg, az agresz- 
szív korróziós sajátosságok szem
pontjából vizsgálták. Csupán leg
újabban került előtérbe a növekvő 
mennyiségben felszínre hozott és ki
használt hévíz felszíni, természetes 
vizeinkbe történő elhelyezésével pár
huzamosan már drasztikusan jelent
kező károsító tényezők minősítése.

Az energetikailag kihasznált hé
víz még jelentős hőtartalma felszí
ni vízi elhelyezés esetén hőszennye
zést okoz. Megváltoztatja természe
tes vizeink évezredek során kiala
kult társulásszerkezetét, az élőlé
nyek többsége kipusztul, néhány faj 
óriási biomasszát termel. Az oxi
génháztartás felborításával a szer
kezeti változáson túl még súlyosabb 
károsodást szenved az építő-lebontó 
folyamatok egyensúlya. A befogadó
ként szenvedő felszíni víz elveszti 
természeti tájképi értékét.

A hévizek magas sótartalma só
kiválással vagy korrózióval csök
kenti a műszaki létesítmények élet
tartamát és működésük biztonságát. 
A felszíni vízi elhelyezés során e 
magas sótartalom kipusztítja a ke
véssé só tűrő fajokat és az egyérté- 
kű kationok túlsúlyával csökkenti 
vizeink pH-stabilitását.

A hévizeinkre jellemző magas 
szerves és szervetlen redukálóanyag
tartalom közvetlen oxigénfogyasztá
sával drasztikusan csökkenti felszíni 
vizeink oxigénkészletét.

Hévizeink túlnyomó többsége nát- 
rium-hidrokarbonátos, nátrium-kar
bonátos típusú, esetenként a réteg
nyomás mellett jelentős széndioxid
tartalommal. A széndioxid önmagá
ban is mérgező lehet, megengedhető 
koncentrációja 10—15 mg dm—3. Na
gyobb mértékű jelenlétével a kis 
pufferkapacitásű vizekben savas 
kémhatásával növeli a mérgező kén
hidrogén és szabad salétromossav 
mennyiségét. Ezek megengedhető 
koncentrációja 100 цg és 0,4 ug
dm—3.

111



Magas nátriumtartalom mellett, 
ami egyben alacsony kalcium- és 
magnézium-koncentrációt jelent, 
szélsőségesen magas pH-értékek is 
kialakulhatnak, ami viszont az ösz- 
szes ammónián belül a mérgező sza
bad ammónia hányadát növeli.

A szabad ammónia megengedhető 
koncentrációja 50 ug dm—3. E kon
centráció biztosítása az egyik leg
nehezebb feladatunk volt az elhelye
zési modell kidolgozásánál.

Hévizeink többségét sajnos jel
lemző fenol és fenol-homológ ve- 
gyületek különlegesen nehézzé te
szik a környezetvédelmi és halas 
hasznosítási szempontokból elfogad
ható elhelyezést. Közvetlen mérgező 
hatásán túl számolnunk kell ízrontó 
hatásukkal is.

Mivel a fenolszármazékok szá
mos károsító vegyülettípust képvi
selnek, a mérésükre jelenleg elfo
gadott. szabványosított módszer, a 
vízgőzdesztillációs eljárás keveseb
bet mér a ténylegesen jelenlevő és 
károsan ható koncentrációnál. Az 
irodalomban jelenleg általánosan el
fogadott megengedhető koncentrá
ciók 6—30 mg dm—3 letális érték és 
5—15 mg dm—3 ízrontó érték az 
összes fenolkoncentrációra vonatko
zik. Egyes, elsősorban mesterséges 
növény édőszerként alkalmazott fe
nolszármazékoknál ezen értékek lé
nyegesen kisebbek. A klórfenolok 
már 40—100 ug dm—3 koncentráció
ja ízrontó hatású. A magyar szab
vány szerint 3 mg dm—3 megenged
hető legnagyobb fenolkoncentráció
val terhelhetők felszíni vizeink. A 
hévizeinkben található fenol szár
mazékok nagyobb részét azonban a 
használt módszer nem méri. A szab
ványunkban szereplő határérték és 
módszer tehát a károsítóknak ked
vez felszíni vizeink vízminőségének 
rovására.

AZ AMMÓNIA ÉS FENOL 
HATÁSA A HALAKRA

A károsító tényezők, hatásuk és 
koncentrációik áttekintése alapián 
megállapítottuk, hogy a környezet- 
kímélő elhelyezés megoldásához je
len ismereteink mellett kutatásain
kat az ammónia és fenol halakra 
kifejtett hatására kell koncentrál
nunk.

Komplex biokémiai diagnosztikai 
módszerek alkalmazásával megálla
pítottuk. hogy a ponty és fehér b u sa  

esetében már 200 ßg dm—3 szabad 
ammónia igen káros stressz hatást 
okoz. Ugyanez a hatás harcsánál 
magasabb koncentrációnál jelentke
zik Hosszú tartamú kísérleteinkben 
megállapítottuk, hogy a pontynál 
már 95 ug dm—3 szabad ammónia 
koncentráció is jelentősen csökken
ti a súlygyarapodást A 96 órás 
TiC-n halálos koncentráció 1,5 mg 
dm—3 a pontvra. Ugyanez az érték 
pisztrángnál 0.4 angolnánál 1 r«=a-
tomaharcsánál 2.3. tiláoiánál 2 4.

Hasonló vizsgálatokkal m^eálbní- 
tottuk. hogy 5 mg dm—3 fenol m á r  
szövetkárosodást és stresszhatást 
okozott a pontynál Ugyanakkor a? 
idegrendszeri és élettani folyamatok

ellátásáért jelentős mértékben fele
lős acetilkolineszteráz károsodás nél
kül vészelte át ezt a koncentrációt. 
Eredményeink alapján a magyar 
szabványhoz hasonlóan a 3 mg dnr~3 
összes fenolkoncentrációt tekintjük a 
megengedhető legmagasabb koncent
rációnak. Hangsúlyoznunk kell 
azonban, hogy a 3 mg dm—3 kon
centráció az összes fenolszármazék 
együttes koncentrációjára vonatko
zik és nem csak a vízgőzdesztillációs 
eljárással kapott értékre. Ezek alap
ján javasoljuk a jelenlegi szabvány 
felülvizsgálását és új kidolgozását. 
Ez utóbbihoz további célirányos 
alapkutatás szükséges.

HALAS HASZNOSÍTÁSI 
LEHETŐSÉGEK

A  magyarországi haltenyésztésre 
napjainkban és az elkövetkező idők
ben is az eltérő intenzitású halter
melő rendszerek együttélése, párhu
zamos fejlődése a jellemző, illetve 
kívánatos. Jelenleg haltermelésünk 
zömét a hagyományos technológiá
kat alkalmazó tógazdaságok adják. 
Új vízterületek létesítésével (Kiskö
re. Kis-Balaton, Nagymaros, ivóvíz, 
öntözővíz, környezetvédelmi kistáro- 
zók), meglevő holtágaink, állóvize
ink iránt fokozódó rekreációs igé
nyek jelentkezésével, a horgászlét
szám gyors növekedésével, valamint 
a piaci hatások érvényesülésével pár
huzamosan egyre inkább előtérbe 
kerül az extenzív haltermelési irá
nyok továbbfejlesztése. Az egysze
rű olcsó eszközökkel biomanipulált 
természeti folyamatokkal magában a 
vízben termelt takarmány halas 
hasznosítására számos új halászati, 
haltenyésztési elv és eljárás vár be
vezetésre. melyek az olcsón előállított 
értékes halhús mellett horgász- és 
rekreációs igénveket is kielégít sőt 
az intenzív szántóföldi és á l la t t e 
nyésztési tevékenység hatására táp  
anyaggal túltelített tájaink vízminő- 
ség-javítását is szolgálna Ugyanak
kor a komplex haltermelés egyes 
részfolyamataiban (szaporítás iva
déknevelés), illetve az értékes hal
fajok (pisztráng, angolna, harcsa) 
termelésében az intenzív és ipar
szerű technológiáknak js létjogo
sultsága van Geotermikus energia- 
kincsünk kiaknázásával párhuzamo
san tehát a halas hasznosítás lehe
tőségének széles skálája áll rendel
kezésünkre. a halas hasznosítás fo
lyamata a komplex hévízhasznosí
tás különböző lépcsőfokain kapcso
lódhat be.

A hévizek elsődleges halas hasz
nosítására több ivarszerű technoló
giát dolgoztunk ki. A jelenlegi pia
ci viszonyok és tenyésztési tapaszta
latok alapján az ivarszerű harcsate - 
nvésztési technolóniák széles körű 
bevezetése a legidőszerűbb Intéze
tünkben az elmúlt tíz év kutatásá
val kidolgoztuk e termelési techno
lógiák biológiai alavjait. Mestersé
ges starter, előnevelő é.s nevelő tá
pokat fejlesztettünk ki és gyártunk. 
Az iparszerű tartás mellett jelent
kező betegségeket tisztáztuk pre
ventív és terápiás módszereket dol
goztunk ki. Felmértük a harcsa te-

nyészvízzel kapcsolatos vízminőségi 
igényét. Jelenleg a harcsa iparsze
rű tömegtermelését a beruházási for
rások és a vállalkozókedv akadá
lyozza. A rosszabb vízminőségű, ma
gas ammóniatartalmú hévizek köz
vetlen halas hasznosítására a magas 
ammónia tűrőképességű trópusi ti- 
lápiafajok tömegtenyésztése kínálko
zik. Hazai behozataluk és tenyészté
sük kutatásaink soron következő fel
adata. A hévíz közvetlen halas hasz
nosítása iparszerű technológiákkal 
környezetszennyező tevékenység. Jól 
példázzák ezt a hévízi iparszerű an
golnatermelő telep működésével kap
csolatos hatósági beavatkozások. Az 
iparszerű tenyésztő telepek elfolyó 
vizének beruházási és működési 
költségigényes tisztítása helyett egy
értelmű szükség és lehetőség e táp
anyagban gazdag, értékes használt 
hévíz halas továbbhasznosítása. Ez 
az általunk harmadik lépcsős hévíz
halas hasznosításnak nevezett eljá
rás, amely az extenzív természetes 
termelés egyik változata.

Miután feltárt és működő hévíz
kút jaink elsődleges hasznosítása va
lamilyen formában már megoldott 
vagy meghatározott, és az elhasz
nált víz még jelentős hőtartalommal 
rendelkezik, ezek másodlagos halas 
hasznosítása igazi tömegtermelési 
potenciált jelent mind ez ideig ki
aknázatlanul. Hasznosításukra több 
technológiát dolgoztunk ki. A beve
zetés szempontjai megegyeznek a 
hévizek elsődleges halas hasznosí
tásával közöltekkel. Az elsődleges 
hasznosításnál azonban elsősorban 
azok a hévizek szerepelhetnek (pl. 
Hévíz), amelyek vízminősége lehe
tővé teszi a közvetlen haltenvész- 
tést. Ez a másodlagos hasznosításnál 
is jelentkezik de gyakoribb, hogy 
az elsődlegesen hasznosított hévíz 
vízminősége a közvetlen tenyésztési- 
nem teszi lehetővé, és szükségessé 
válik a hígítás, hőcsere va<*y más 
vízkezelési és vízt sztítási művelet 
is A hévizek másodlagos halas hasz
nosítását is a beruházási források, 
vállalkozókedv és a szakértelem 
együttes meglétének a hiánya aka
dályozza.

Említettük, hogy bőséges geoter
mikus energiakészletünk kiaknázá
sának legfőbb akadálya az energeti
kailag kihasznált hévíz környezet
védelmi szempontokat is kielégítő 
elhelyezése, pontosabban ennek meg
oldatlansága. A haltenyésztés saját 
érdekeinek érvényesítésévei éppen 
ezen a területen képes segíteni A 
szentesi modellrendszeren végzett 
vizsgálataink közben szerzett ta
pasztalataink szerint azonban a meg
valósítást a beruházási forrás, vá l- 
lalkozókedv és szakértelem szeren
csés találkozása esetén is a helvi ér
dekviszonyok rendezetlensége jelen
tősen akadályozhatja.

A használt hévíz elhelyezése halas 
hasznosítással koncepciónk lényege 
szerint a természetes vizeinkre még 
károsan ható, energetikailag nagy
részt kihasznált vizet hűtőtóban vaay 
hűtőár okrendszerben természeti fo
lyamatokkal tisztítjuk és az ígv elő
tisztított vizet egy helyesen mérete-
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zett víztározóban természetes álló
vízzé alakítjuk, csupán a természe
ti folyamatok olcsó biomampulálá- 
sával. A környezetkárosító, mérgező 
termálvízből tájba illeszkedő üdü
lőtavat létesítünk, a helyi szempon
tok szerint horgászati vagy halte
nyésztési igényeket is szolgálva. A 
következőikben e természetes átala
kító folyamatok mennyiségi viszo
nyait és a technológiai megoldások 
paramétereit elemezzük a szentesi 
modellrendszerben végzett vizsgála
taink alapján.

TISZTÍTÓ BIOLÓGIAI 
FOLYAMATOK

Az ammónia eltávolításában, csök
kentésében természetes körülmények 
között a vízi növényzet ammónia- 
felvétele és a nitrifikáló baktériu
mok ammóniaoxidálása mennyisé
gében sokkal nagyobb jelentőségű 
az egyszerű fizikai-kémiai folyama
toknál. a fenoltartalom csökkenté
sére pedig a bakteriális fenolbontá
son kívül igazán hatékony módszer 
nem is ismeretes. A megforgatott, 
átalakított anyagmennyiséget tekint
ve ezek a tisztító biológiai folyama- 
tok nagyságrendekkel felülmúlhat
ják a természetes körülmények kö
zött csak nehezen kivitelezhető, és 
drága. beruházásigényes mester
séges vízkezelési eljárások hatásos
ságát. Geotermikus energiakincsünk 
kiaknázásának és ugyanakkor kör
nyezetünk megóvásának szempont
jából ezen biológiai folyamatok meg
ismerése és felhasználása döntő fon
tosságú.

A szentesi használt hévíz elhelye
zését szolgáló modellrendszer hűtő
tavában az enzimkinetikai módszer
rel mért ammóniafelvétellel évente 
1200 kg. a szénizotópos módszerrel 
mért nitrifikációval pedig 2400 kg 
NH3—N alakul át nem mérgező mo
lekulákká, köztük fehérjévé hektá
ronként. Az átalakító folyamatok 
során hektáronként 1200 kg tiszta 
fehérje keletkezik a haltermelő fo
lyamatok számára. Ez 12 tonna ga
bonabúzával egyenértékű. Ezzel pár
huzamosan a jelzett fenol enzimki
netikai módszerével mért fenolbon
tása csupán a hűtőtó vízoszlopában 
150 kg volt hektáronként egy év 
alatt.

A hűtőtóból elfolyó elhasznált víz 
már csak átlagosan 4,7 mg ammó
niát és 0,9 mg fenoltípusú vegyüle- 
tet tartalmazott literenként. A hű
tőtó még hatékonyabb működését a 
tó kedvezőnél nagyobb vízmélysége 
akadályozta. Redox-vizsgálataink 
szerint a túl nagy vízmélység ese
tenként redukált környezetet ered
ményezett a vízüledék határon, és 
az oxigént termelő fotoszintetizáló 
zóna aránya is kicsi volt a teli es 
vízmélységhez viszonyítva. Az álló 
vizű hűtőtóban mért biológiai fo
lyamatok intenzitását folyóvizes hű- 
toárokrendszerben még tovább fo
kozhatjuk. (Irodalmi adatok szerint 
pl. folyóvízben az ammóniát eltávo
lító nitrifikáció a szentesi hűtőtóban 
mért értéket 30—40-szer is megha

ladhatja.) Hűtő tavi vizsgálataink 
alapján dolgoztuk ki a hűtőár ok
rendszer tisztítási modelljét, amely 
a károsító anyagok biológiai átala
kítását a jelenleg működő szentesi 
rendszerhez viszonyítva megsokszo
rozza. Az árokrendszer működése 
egyszerűen szabályozható olcsó, bio
manipulációs eszközökkel. A hűtő- 
árokrendszerből a halasított. ter
mészetes, tájba illeszkedő víztáro
zóba kerülő víz minősége az igé
nyek szerint alakítható.

HALASÍTÁSI MEGOLDÁSOK 
A HÉVÍZTÁROZÓBAN

Az előzőekben megismertük azo
kat a legfontosabb fizikai, kémiai és 
biológiai folyamatokat, amelyek a 
termálvíz-hasznosítás során keletke
ző használt hévíz elhelyezésére szol
gáló hűtő- és tározó tavakban leját
szódnak. Ezek a folyamatok kedve
zően befolyásolják az esetek túl
nyomó többségében halas hasznosí
tásra közvetlenül nem alkalmas 
használt vizek minőségét. A hasz
nált hévíz környezetkímélő tároló
tavas, hígításos elhelyezési módjá
nak alkalmazása esetén a tározó- 
rendszer első egységébe (hűtőtó vagy 
csatornarendszer) a hévízzel beke
rülő káros, mérgező anyagok a hí
gítóvíz közreműködésével, részben a 
fitoplankton, részben a bakterio- 
plankton tevékenysége révén belép
nek a víz anyag- és energiaforgal
mába. Az itt végbemenő folyama
toknak köszönhetően a rendszer má
sodik egységébe, a tározótóba már 
olyan minőségű víz kerül, amely ha- 
lasítható. sőt a halasítás révén to
vábbi vízminőség javulás érhető el. 
A tározórendszer mindkét egységé
ben működő alga- és baktérium-táp
láléklánc a tározótóban kiegészül a 
betelepített hallal. A tározótóba be
folyó víz tápanyag- és táplálékbázi
sán kiépül a fitoplankton—zooplank
ton—planktonevő hal—ragadozó hal 
vízi táplálkozási lánc. melyen ke
resztül az elhasznált hévíz élővilág
ra nézve egyébként káros anyagai 
is végül értékes halhússá alakulnak.

Az ilyen tárolótavas, hígításos 
használt hévíz elhelyezési megoldás 
alkalmazása esetén a tározótó habo
sítására különféle lehetőségek kínál
koznak.

Amennyiben a tározótóban továb
bi vízminőségi avulást kívánnak el
érni. különböző szintű takarmányo
zás nélküli. vízminőségiavító halá
szati technológiákat alkalmazhatnak. 
A szentesi tározótó jelenlegi köze
pesnek mondható tápanyag- és táp
lálékellátottsági szintjén egy kisebb 
névesítési sűrűséggel dolgozó tech
nológia javasolható, amely egynya
ras halból hektáronként 300 db 
ponty. 400 db fehér busa 200 db 
amur és 50 db harcsa kétnyaras 
halból hektáronként 100 db ron+y 
200 db fehér busa. 100 db amur és 
20 db harcsa kihelyezését jelenti. Ha 
a tározótó tápanyag- és táplálékel
látottsága az idő elteltével iavul 
egv magasabb népesítési sűrűséggel 
működő halászati technológia alkal
mazására kerülhet sor. melyben 
egynyaras halból hektáronként 750

db ponty. 1000 db fehér busa, 500 
db amur és 150 dib harcsa; kétnya
ras halból hektáronként 250 db 
ponty, 500 db fehér busa, 250 db 
amur és 50 db harcsa helyezhető 
ki. E takarmányozás nélküli tech
nológiákkal, a népesítéstől és a tó 
természetes táplálékkészletétől füg
gően, hektáronként 100—600 kg hal
hozam érhető el. Az előzőeknél lé
nyegesen magasabb népesítéssel 
hektáronként 5—10 000 db kétnyaras 
hal), kifejezetten vízminőség javító, 
fehér busa dominanciájú technoló
giával szükség 'esetén további víz
minőségjavulás érhető el. Ekkor 
azonban számolnunk kell azzal, hogy 
halaink kicsire nőnek, és racionális 
időn belül nem érik el a kívánt 
egyedsúlyt.

Ha a tározótóból elfolyó víz mi
nősége környezetvédelmi szempont
ból nem kifogásolható, nem szüksé
ges kifejezetten vízminőségj avító ha
lászati technológiákat alkalmazni. 
Ekkor a tó horgászszempontú, ala
csony egyedsűrűségű népesitése meg
valósítható, mely egynyaras halból 
hektáronként 350 db ponty, 100 db 
amur, 10—10 dib harcsa, süllő és 
csuka; kétnyaras halból hektáron
ként 150 db ponty. 50 db amur, 3—3 
db harcsa, süllő és csuka kihelyezé
sét jelenti. A horgászszintű népesí- 
tésnél hektáronként 50—150 kg hal
hozam tervezhető.

Amennyiben a tározótavon maga
sabb szintű halgazdálkodást, kifeje
zetten haltermelést kívánunk foly
tatni, úgy hektáronként összesen 5— 
10 ezer db egynyaras, vagy 1500— 
3000 db kétnyaras hal kihelyezésé
vel számolhatunk, a szokásos poli- 
kultúrás népesítési szerkezettel. Eb
ben az esetben már takarmányozni 
kell a halakat, mivel a tó termé
szetes tápanyag- és táplálékkészle
te nem képes biztosítani ilyen meny- 
nyiségű hal megfelelő növekedését. 
Az elérhető halhozam 1000—2000 kg 
hektáronként. A takarmányozási 
technológia szigorú megtartásával a 
tározótóból elfolyó víz megkívánt 
minősége biztosítható. Az elfolyó 
víz minőségének számottevő romlá
sával csak a takarmányozási tech
nológia durva megsértése esetén kell 
számolnunk

A használthévíz-elhelyezési mo
dell véleményünk szerint kielégíti 
mindazokat a követelményeket, ame
lyeket a tervszerű vízhasználat, az 
energiatakarékosság, a környezetvé
delem. felszíni vizeink tisztaságá
nak védelmi szempontjai támaszta
nak, messzemenően figyelembe ve
szi a felszíni vizek élővilágára ki
fejtett hatást a termálvíz legéssze
rűbb felhasználása mellett. A java
solt használthévíz-elhelyezósi modell 
mind szélesebb körű elterjesztése és 
alkalmazása minél előbb előtérbe 
kell hogy kerüljön, geotermikus 
energiakincsünk teljesebb kihaszná
l d  és természetes környezetünk 
megóvása érdekében.

Oláh János Janurik Endre 
(HAKI) (HAKI)

Pékár Ferenc Nemcsók János 
(HAKI) (JATE, Szeged)
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Miről 

a külföldi

KÉSZÍTMÉNY HALIRTÁSHOZ. Az 
amerikai TIFA Ltd. gyár (Európá
ban a Cook Lubbock House, Water
side, Maidstone, Kent, ENGLAND 
képivseli) forgalomba hozta a 
„CHEM FISH REGULAR” nevű ké. 
szítményét, melynek segítségével

könnyen kipusztítható egyes vízte
rületek teljes halállománya — pl. 
új haltelepítések előtt. A készít
mény vízben könnyen oldódik és ha
mar. már néhány órán belül lebom- 
lik, így a halasítás nyomban meg
kezdhető. Az új készítmény töb
bek között 5% rotenont tartalmaz.

A FÓKÁK IS MEGSÍNYLIK! Az, 
hogy a Rajna vize hol jobban, hol 
kevésbé szennyezett — a fókákra 
sem közömbös. P. J. H. Reinders 
holland kutató megállapította, hogy 
Rajna legkülönfélébb szennyező 
den-tengerben egyre jobban zsugo
rodik a fókák állománya. Különö
sen a fiatal állatok sínylik meg a 
Rajna legküönfélébb szennyező 
anyagait. 1950-ben még 3000 fóka 
élt jezen a részen, ma már jcsak 
mintegy 500 példány található be
lőlük. Reijnders kísérletileg igazol
ta, hogy azok az állatok, amelyek a 
Rajnából származó, tehát szennye
ző anyagokkal terhelt halakat kap
tak, azok lényegesen rövidebb ideig 
éltek és rosszabbul szaporodtak, 
mint azok, amelyek az Atlanti-óce
án északi részéből — tehát egészsé
ges — halat kaptak. Reijnders kü
lönösen a PCB mérgező vegyülete- 
ket teszi felelőssé a Wadden-tenger
ben élő fókák károsodásáért. LA 
RECHERCHE 1987. № 2.

BELEAKADT — ELSÜLLYEDT. 
Bálnatetembe — valószínűleg ámb- 
ráscet testébe — akadt egy halász

bárka propellerje az Azori-szigetek- 
hez tartozó San Jorge közelében. 
Ennek során a tengely eltörött, a 
kormánykerék kiszakadt a helyéből, 
így a hajó kormányozhatatlanná 
vált, léket kapott, majd gépterme 
megtelt vízzel és elsüllyedt. Szeren
cse a szerencsétlenségben: a bárka 
valamennyi halászát sikerült kimen
teni a parti őrség embereinek.

HALLAL ÜTKÖZÖTT. Nem min
dennapi szerencsétlenségre került 
sor 1987. március 31-én. Alaszka fö
lött. Egy Boaing 737-es személyszál
lító repülőgép szokásos útvonalát 
egy halászsas keresztezte. Amikora 
ragadozó madár észrevette az óriási 
„gépmadár” közeledtét, a szájában 
levő zsákmányát — egy jókora ha
lat — kiejtette szájéból (talán az 
.,erősebbnek” átengedése alapon). A 
hal nekivágódott a repülőnek, de 
szerencsére semmi baj nem kelet
kezett. A halászsas sértetlenül to
vább repült. UPI/NSZ 1987. ápr. 2.

IRÁNI TUDÓSÍTÓ. Dr. Ali Abdul 
Aimár iráni halbiológus, a szarvasi 
HAKI vendégkutatója rövid tudósí
tást írt a magyar halászat jelenéről a 
FISH FARMING INTERNATIONAL 
1987. márciusi számába.

SKÓT PISZTRÁNGOK — DÉL- 
AMERIKÁBAN. Skóciából a howie- 
toun-i tógazdaságból pisztrángokat 
exportáltak Chilébe. A halak egy 
részét Santiago környékére telepí
tették. A halak kitünően honosod
tak és előreláthatólag természetes 
körülmények között szaporodnak is, 
FISF FARMING INTERNATIONAL 
1987. № 3.

BERUHÁZÁS NORVÉG SEGÍT
SÉGGEL. Izland 2,8 millió dollár 
értékben lazackeltető és -nevelő far
mot létesít Hallkelsholar mellett, 
norvég segítséggel. A keltetőből — 
az első időszakban — évi 1,5 millió 
előnevelt lazac kerül ki. FISH FAR
MING INTERNATIONAL 1987.

TAJVANI RÁKEXPORT. 1986 első 
tizenegy hónapjában Tajvanból ösz- 
szesen 52 000 tonnányi garnélarákot 
(mélyhűtött állapotban) exportáltak, 
410 millió dollár értékben. Az ex
portra kerülő rákok mintegy 90%-át 
japán kereskedők vásárolták. FISH 
FARMING INTERNATIONAL 1987. 
№ 3.

ÉVENTE TÖBB MINT 1 BILLIÓ!
A Szovjetunió távol-keleti részén, 
26 halkeltető farmon főleg lazacokat 
szaporítanak és évente több mint 1 
billió (!) ivadékot bocsátanak ki a 
Csendes-óceánba. FISH FARMING 
INTERNATIONAL 1987. № 4.

CSÖKKENTETT ÁRAK . A kanadai 
.MICROTEK RESEARCH AND DE
VELOPMENT Ltd ” gyógyszeripari 
vállalat szóvivője, dr. Stephen New-

mann bejelentette, hogy cége hama
rosan 10—50°/()-kal olcsóbban hozza

forgalomba halgyógyászati termé
keit. Az árcsökkentésre leginkább a 
különféle vaccináknál kerül sor. 
FISH FARMING INTERNATIONAL 
1987. № 4.

ALPEN-FISCH ’87. E címmel nem
zetközi kiállítást és konferenciát 
rendeznek az ausztriai Innsbruck

ban. A rendezvényre 1987. október 
15. és 16. között kerül sor, az inns
brucki kongresszusi épületben.

SZÉNDIOXID ÉS KÉMHATÁS. K. 
Nüsslein és A. Mohr német kuta
tók kidolgozták azt a módszert, 
melynek segítségévei aránylag köny- 
nyen és gyorsan meghatározható a 
halak vérének széndioxid-tartalma 
és kémhatása (pH-értéke). Az új 
módszer ismertetése megtalálható az 
ÖSTERREICHS FISCHEREI 1987. 
áprilisi számában.

SZABVÁNYOSÍTOTT SZERSZÁM. 
Az osztrák F. Krieger cég (A—4053 
Haid, Aumühlweg 8.) forgalomba

A  -  40 53

hozott egy hordozható, elektromos 
üzemű halászati szerszámot, mely 
az osztrák biztonsági előírások és 
szabványok szerint elfogadott, enge
délyezett. A benzin üzemű aggregá
tor 0,8—10 kW teljesítményre al
kalmas.
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számol be

sajtó?

STATISZTIKA A VILÁGTERME- 
LÉSRŐL. Dr. Colin Nash, a FAO 
akvakultúrával foglalkozó részlegé
nek vezetője a közelmúltban nyi
latkozatot tett. E szerint az elmúlt

évben 8,9 millió tonnányi puhates
tűt, rákot és halat termeltek a vilá
gon a tengeri és édesvízi akvakul- 
túrákban. További 11 millió tonná
nyi tengeri moszat (alga) termelé
sére is sor került, melyet részint 
ipari célra, részint emberi és állati 
táplálék előállítására hasznosítottak. 
Nash szerint az ezredfordulón, vagy
is 2000-ben /már évi 22.2 millió ton
nányi áru hagyja el majd az akva- 
kultúrákat. FAO/FFI MAY 1987. Vol. 
14. № 5.

HORDOZHATÓ HALFÜSTÖLÖ. Az 
Innes Walker FOOD SMOKER vál
lalat olyan hordozható halíüstölők 
gyártását és forgalmazását kezdte 
meg, melyek segítségével hetente 
300, illetve 700 kilónyi hal füstölése 
biztosítható. FISH FARMER IN
TERNATIONAL 1987. № 5.

TÁMOGATÁS KÍNÁNAK. A  Nem
zetközi Mezőgazdasági Fejlesztési 
Alap {The International (Fund for 
Agricultural Develapment, IFAD)

összesen 12 millió dolláros támo
gatást adott a kínai [Guandong min
ta-tógazdaság létesítéséhez. A fenti

összeget a 3000 hektáros f— főleg 
pontyot és növényevő halakat ter
melő halastavak létesítéséhez biz
tosították. Guandong minta-tógaz
daság lesz a Kínai Népköztársaság
ban, teljes építési költsége 'mintegy 
50 millió dollárba kerül, iFISH FAR
MING INTERNATIONAL 1987. № 5.

EMELKEDIK A TERMELÉS. 1985- 
ben — a Bonamia-betegség miatt — 
jelentősen visszaesett a francia 
osztrigatermelés. 1986-ban sikerült 
újból növelni az osztriganevelést. Az 
elmúlt évben a francia akvakultú- 
rákból 83 000 tonna osztriga került 
ki a bel- és külföldi piac számára. 
FISH FARMING INTERNATIONAL 
1987. № 5.

FRIPPAK MICROKAPSZULA. Az 
angliai Frippak Feeds tápgyár olyan 
haltápokat hoz forgalomba, melyek 
mérete г— и típustól függően <— 10

250

és 250 mikron (között változik, a 
táplálkozó ivadékmérethez1 igazod
va. i A mikrokap szulásított Frippak- 
táp ttartalmazza a legfontosabb táp
anyagokat, vitaminokat, nyomele
meket, másrészt vízszennyező ha
tása minimális.

HAMAROSAN ELKÉSZÜL! Befeje
zés előtt áll a Rajna—Majna—Duna- 
csatorna kivitelezése. Európa leg
hosszabb mesterséges vízi útja 1992- 
ben, teljes hosszában hajózhatóvá 
válik. Jelenleg a Nürnberg és Kel- 
heim közötti utolsó kilenc zsilip 
építése folyik, melynek költsége 
mintegy 1 milliárd márka. A Né
met Szövetségi Köztársaság nemze
ti víziútnak tekinti a csatornát, 
amely első ízben teremt majd kap
csolatot a Duna menti országok és 
a nagy forgalmú, iparilag fejlett 
Rajna- és Ruhr-vidék között. Bonn 
valamennyi érdekelt állammal szer
ződést köt a csatorna használatáról. 
Magyarországgal időközben már pa
rafái ták a csatornaszerződóst. DPA/ 
NSZ 1987. május 13.

ARANYPIKÓ. Markus Stevens а 
közelmúltban egy arany színű tüs
kés pikót fogott, ami eredetileg in
kább ezüstszürke színezetű. A rit
ka halról fénykép is megjelent a 
DIE AQUARIEN- UND TERRA
RIENZEITSCHRIFT 1987. májusi 
számában.

ŰJ TÖRVÉNY. A Német Szövetsé
gi Közitársaságban, 1987 januárjá
ban életbe lépett az az új termé
szetvédelmi törvény, mely szabá

lyozza a növény- és állatfajok tel
jes és részleges védelmét. A tör
vény nemcsak a hazai, hanem a 
külföldi (importra kerülő) élőlények 
kíméleti listáját is magába foglal
ja. DATZ 1987. № 5.

OKTATÁSI KÖZPONT LÉTESÜL. 
Skóciában — Kishorn közelében — 
egy halászati oktatási központot lé
tesítenek a közeljövőben. Miután a 
beruházás elkészül, a tanulók elsa
játíthatják a tengeri és édesvízi ak- 
vakultúrák legmodernebb módsze
reit. FISH FARMER INTERNATIO
NAL 1987. № 5.

VAKCINA ÉS HORMON. A van- 
couveri SYNDEL Laboratories (Ka
nada) megkezdte a hal-vibriosis és 
más betegségek elleni gyógyszerek, 
valamint a mesterséges halszapo
rításhoz szükséges hormonok gyár
tását és forgalmazását. FISH FAR
MING INTERNATIONAL, 1987. №5

OLAJKÓSTOLÓ. Louise E. Levat- 
hes színes képekkel illusztrált cik
ket írt Izlandról. Az érdekes riport
ból — többek között — megtudjuk, 
hogy a szigetország exporttermékei
nek több mint 70%-át a tengeri hál 
teszi ki. Az izlandiak „csukamáj
olajat” (melyet a tőkehalból nyer
nek) is exportálnak, elsődlegesen 
gyógyászati célra. A mézsárga színű 
és nagy A-, ill. D-vitamin tartalmú 
folyadékot nemcsak kémikusok, ha

nem kóstoló szakemberek is minősí
tik. osztályozzák, mielőtt az kivitel
re kerülne. NATIONAL GEOGRA
PHIC MAGAZINE Vol. 171, 1987. 
№  2 .

PIÓCA A „BIOPHARMON”. Az 
Angliai Swansea-ben (Wales) sikerrel 
működik „biopharm”, ahol tömege
sen szaporítják és nevelik az orvosi 
piócákat. Az emberi gyógyászatban 
immár több évtizede használt vér
szívó férgeket egy recirkulációs 
rendszerben szaporítják és gondoz
zák. A farmot két cég üzemelteti, 
nagy nyereséggel. FISH FARMING 
INTERNATIONAL, 1987. № 1.

Dr. Pénzes Bethen
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Az akvakultúra fejlődése 

—  nemzetközi kiállítások tükrében

Az 1980-as években az akvakul- 
túra vált a fejlett ipari országok 
leggyorsabban bővülő élelmiszer-ter
melő ágazatává. Mezőgazdasági, 
élelmiszeripari és gépgyártási szak
emberek, politikai döntéshozók is
merkedtek a legváltozatosabb terme
lési eljárásokkal, melyeket e gyűj
tőfogalom takar. (Nyelvi hagyomá
nyainknak talán jobban megfelelne, 
ha vízművelésről beszélnénk.) Al
gák, rákok, kagylók, vízicsigák, ha
lak mesterséges tenyésztése kapott 
világszerte több irányból is ösztön
zést.

Furcsa egybeesés tanúi lehetünk. 
A tengeri halászat és a hagyomá
nyos állattenyésztés fejlesztési prob
lémái a harmadik világ egyre több 
országában tudatosították, hogy a 
vízi környezetben végzett élelmi
szer-termelés új távlatokat nyit a 
lakosság fehérjeínségének enyhítésé
ben. Ezzel szemben a fejlett ipari 
országok telített piaca a beruházók 
figyelmét a hagyományos élelmisze
rektől eltérő, sőt azok részbeni ki
váltására is alkalmas árucikkekre 
terelte. Miután ezekben az orszá
gokban az egy főre jutó húsfogyasz
tás növelésére gyakorlatilag már 
nincs lehetőség, a vállalkozók az 
„egészségesebb táplálkozás” jelsza
vát tűzték zászlójukra, ennek jegyé
ben folyik a „tengeri élelmiszerek” 
(a kereskedelmi gyakorlatban hasz
nált angol szóval: seafood) propa
gálása. A „tengeri élelmiszerek” közé 
sorolják az édesvízi rendszerekben 
megtermelt rákokat, halakat is. így 
az édesvízi haltenyésztés piaci lehe
tőségei is javultak a korábbi évek
hez képest. Természetesen e hatás 
az egyes termékféléknél meglehető
sen differenciáltan jelentkezik. Tu
domásul kell venni hogy a fejlett 
tőkés országok többségében nem az 
édesvízi, hanem a tengeri halakat 
keresik a fogyasztók. Az édesvízi 
fajok közül igazából csak azok szá
míthatnak jelentős, piaci sikerre 
amelyek húsminőségük, szálkátlan- 
ságuk. konyhai elkészítési lehetősé
geik szempontjából felveszik a ver
senyt. a tengeri termékekkel. (A ha
zai fajok közül tehát elsősorban a 
fogas-süllő, a harcsa, az angolna és 
a folvami rák. valamint az előb
bieknél korlátozottabb mértékben a 
compó és az 1—3 kg-os nagyságig 
nevelt pisztráng.)

ELTÉRŐ CÉLOK -  AZONOS 
ALAPELV

Bár az akvakultúra fejlesztése 
alapvetően eltérő céllal történik a 
különböző gazdasági fejlettségű or
szágokban, a fellendülés mögött azo

nos alapelv fedezhető fel. Mégpe
dig az, hogy a változó testhőmérsék
letű állatok vízi környezetben tör
ténő termelése kiváló lehetőséget 
biztosít a természeti erőforrások ki
használására. a hatékonyság foko
zására. Ez az elv mindenütt, a ter
melési intenzitás legkülönbözőbb 
szintjei mellett is igazolható. A har
madik világ országaiban például a 
természeti adottságok kihasználásá
ra, döntően napenergiára és helyi 
takarmányforrásokra támaszkodik a 
tógazdasági jellegű hal- és garnéla
rák-termelés. A fejlett országokban 
viszont az ipari eredetű eszközök 
hatékony értékesülését, a műszaki 
és biotechnológiai vívmányok gyors 
gyakorlati bevezetését teszi lehető
vé az intenzív akvakultúra.

Az akvakultúra „felértékelődését” 
jól tükrözi a témában rendkívüli 
mértékben felgyorsult nemzetközi 
együttműködés. Nem annyira a szer
vezett, államközi és kereskedelmi 
kapcsolatokon nyugvó együttműkö
dés, mint az érintett termelési szak
emberek közötti információcsere. 
Tény, hogy kevés olyan területe van 
az élelmiszer-termelésnek, ahol az 
új kutatási eredmények olyan mér
tékben válnak univerzális értékűvé, 
mint az akvakultúrában. Egy Észak- 
Európában elért biotechnológiai vagy 
halegészségügyi kutatási eredmény 
lehet, hogy holnap már Délkelet- 
Ázsia halászatfejlesztését szolgálja. 
Ugyanakkor a visszacsatolás lehető
ségei is biztosítottak, akár észak és 
dél. akár kelet és nyuga t vonatko
zásában.

Az egyes kutatókollektívák vagy 
országok technológiai vívmányainak 
szigorú jogvédelmi rendje az akva
kultúra területén nem tudott kiala
kulni. Ez alól csak a háttéripar — 
egyes műszaki berendezések, takar
mányok és gyógyászati eszközök 
gyártása — a kivétel, ahol az ipar
ban általános nemzetközi jogvéde
lem érvényesül. A termelési techno
lógiák területén egészen más a hely
zet. Azok a kutatókollektívák vagy 
akár országok is. amalvek eredmé
nyeik eltitkolásával próbálkoznak, 
önmagukat fosztiák meg a világ
méretű fejlesztés anyagi és erkölcsi 
hasznától. A részeredmények vi
szonylag szabadon áramlanak a 
komplett technológiák szakértőkül
déssel összekapcsolt exportjára új 
kereskedelmi ág alakult ki.

Az akvakultúra nemzetközi jelle
gének következménye a ,szakirodal
mi robbanás” (amely egészében már 
csak számítógépekkel követhető), a 
nemzetközi tudományos tanácsko-

Csendélet „seafood” (tengeri élelmiszer)

zások, kiállítások számának rohamos 
növekedése. A hatalmassá gyarapo
dott, viszonylag „lassú” szakiroda- 
lom mellett az utóbbi években az 
egész világon a tudományos tanács
kozásokkal egybekötött szakkiállí
tások váltak az információcsere leg
fontosabb fórumává. A kiállítások 
közt sem könnyű már eligazodni. E 
cikk keretében is csak az Európá
ban rendszeresen tartott találkozók 
rövid bemutatására vállaikozhatom, 
de azért megemlítem, hogy az Egye
sült Államokban, Kanadában és Kí
nában is rendeznek hasonló kiállí
tásokat.

Az európai akvakultúra sikerhala a 80- 
as években: a lazac
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Az AQUACULTURE EUROPE *87 kiállítás színhelye Amszterdamban

A Koppenhágában rendszeresen 
tartott Halászati Világkiállításon is 
hasonló tendencia volt megfigyelhe
tő, ami végül 1986-ban nagyszabású 
akvakultúra szakkiállításban feje
ződött ki. (Sajnos e rendezvényen a 
magyar halászat kiállítóként nem 
vett részt, de állami gazdasági szak
embereink egy csoportja legalább 
látogatóként jelen lehetett.)

EURÓPAI AKVAKULTÜRA 
SZÖVETSÉG

Bár nevében földrészünkhöz kö
tődik az Európai Akvakultúra Szö
vetség (European Aquaculture So
ciety — EAS), nagyrendezvényein 
Ázsia és Észak-Amerika képviselői 
is rendszeresen részt vesznek. A 
Szövetség korábban elsősorban a 
tengeri akvakultúra fejlesztésével 
foglalkozott — ezt tükrözte az 1981- 
ben Velencében tartott tudományos 
konferencia és kiállítás is —, az 
utólbbi években azonban erősödtek 
az édesvízi haltenyésztés pozíciói. 
Ezt mutatja, hogy az 1987. júniusá
ra meghirdetett kiállítás és konfe
rencia (AQUACULTURE EUROPE 
’87) már az akvakultúra minden te
rületét átfogja. (Néhány adat ide 
kívánkozik a programfüzetből. Elő
zetesen bejelentett résztvevők 59 or
szágból. 14 országból Összesen 80 ki
állító cég, poszterbemutatók, film
vetítések, szakmai kirándulások, 
összesen 220 tudományos előadás a 
következő szekciókban: az akvakul
túra általános kérdései, haltenyész
tés, puhatestűek tenyésztése, rákte
nyésztés, egyéb szervezetek tenyész
tése, halkihelyezés, szaporodásbioló
gia és mesterséges szaporítás, gene
tika, táplálkozásfiziológia és takar
mányozás, élő táplálékszervezetek 
termelése, fiziológia, betegségek és 
kártevők, termelési technológiák, 
vízminőség, helyszín-kijelölés, öko
nómia és marketing.)

TRONDHEIM — VERONA
Az eredetileg tengeri halászattal 

foglalkozó kiállítások és a Szövetség 
rendezvényei mellett a trondheimi 
AQUA NOR és a veronai AQUA- 
COLTURA szerezte földrészünkön a 
legnagyobb nemzetközi elismerést. 
E két kiállítás helyszíne is fémjelzi 
az európai modern akvakultúra fej
lődésének két csomópontját, Norvé
giát és Olaszországot.

Az AQUA NOR kiállítást minden 
második évben (a páratlan években) 
rendezik: az északi haltenyésztés, 
mindenekelőtt a ketreces lazacte
nyésztés legnagyobb fóruma. Ennek 
megfelelően, a számunkra csak 
messziről csodálható sikerágazat vív
mányai viszik Trondheimben a ve-

Az osztrák Csípek cég napelem vezér
lésű automata etetője a veronai kiállí

táson
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LENINGRAD — KOPPENHÁGA
A halászat területén jelentős ha

gyományai vannak a nemzetközi 
szakkiállításoknak. E kiállítások az 
1970-es évek végéig gyakorlatilag 
kizárólag a tengeri halászat és a 
halfeldolgozás háttériparinak üz
leti tevékenységét szolgálták. A bel
vízi halászat és a haltenyésztés leg
feljebb egészen szerény képviseletet 
kapott (eltekintve most azoktól az 
ipari eszközöktől, amelyek a tenge
ri halászat területéről adaptálhatók 
voltak). Évtizedünk e vonatkozás
ban változást hozott.

A leningrádi INRÜBPROM kiál
lítás már 1980-ban mutatta a Szov
jetunió megnövekedett érdeklődését 
a belvízi halászat fejlesztése iránt, 
1985-ben pedig az akvakultúra e 
nemzetközi rendezvény egyik fő té
májává vált. Különösen a szocia
lista országok által bemutatott ki
állítási anyagban tükröződött ez, de 
egyes tőkés kiállítók is igyekeztek 
bővíteni a kínálatot.

Az északi haltenyésztés, mindenekelőtt 
a ketreces lazackultúra legnagyobb nem
zetközi seregszemléje a Trondheimben 

kétévente tartott AQUA NOR

Verona főutcáján, a városkapun elhe
lyezett plakát hirdeti 1986. októberében 

a 3. ACQUACULTURA kiállítást



Az olasz Pompeo CatelU cég angolnaválogató gépe, amely az AQUACULTURA ki
állításon került bemutatásra

Hőlégballon hirdeti a norvég lazacot Verona fölött

A franciaországi Zigfa International cég automata ^etetői a veronai kiállításon. A 
jobb oldali készüléken jól láthatók az energiát biztosító napelemek

zető szerepet (mely vívmányok kö
zül azonban jónéhány volna alkal
mazható a haltenyésztés más terü
letein is.)

A Veronában páros években tar
tott AQUACULTURA kiállításokon

is jelen vannak az északi halte
nyésztők, itt azonban a melegvízi 
akvakultúra dominál. A magyar hal
tenyésztés részvételét e fórumon — 
véleményem szerint — feltétlenül 
erősíteni kellene. (Alkalmanként 1—

2 magyar szakember tekinthette meg 
eddig a kiállítást és vehetett részt 
a kapcsolódó szeminárium munká
jában. 1984-ben a TERIMPEX ki
állítóként volt jelen.)

Veronában mutatják be az akva- 
kultúrában tenyésztett fajok legszé
lesebb skáláját, ennek megfelelően 
rendkívül változatos a „háttér” be
mutatója is, a szakkönyvektől a 
gyógyászati eszközökön át a legkor
szerűbb műszerekig. Nagy súlyt he
lyeznek a megfelelő részvételre a 
mérsékeltégövi édesvízi haltenyész
tésben érdekelt amerikai cégek is. 
A legutóbbi, 1986 októberi rendez
vényen kiállítóként 127 olasz és 55 
külföldi cég mutatta be termékeit 
mintegy 25 ezer m2 területen. Az 
olasz látogatók (közel 12 ezer láto
gató 4 nap alatt) mellett 49 ország
ból összesen 1445 vendéget fogadtak 
a rendezők. Az akvakultúra egész
ségügyi kérdéseivel foglalkozó nem
zetközi konferencia közel 400 szak
embernek biztosított vitafórumot. A 
konferencia mellett három speciális 
szemináriumot is tartottak, melyek 
témái a következők voltak: a kör
nyezet és takarmányozás, az akva
kultúra termékminősége, az angol
nakutatás problémái természetes vi
zekben és tógazdaságokban.

Várhatóan hasonlóan nagyszabású 
lesz az 1988-as rendezvény, mely
nek konferenciatémáját már meg
hirdették. Az akvakultúra technoló
giai fejlesztése kerül napirendre há
rom szekció (az akvakultúra ökonó
miája, modern termelési rendsze
rek problémái, az akvakultúra au
tomatizálása) keretében.

Az ismertetett rendezvények mel
lett feltétlenül érdemes megemlíte
ni, hogy napjainkban több európai 
ország igyekszik minél szélesebb 
nemzetközi részvételt biztosítani az 
akvakultúrával vagy csak halte
nyésztéssel foglalkozó szakkiállítá
sán. 1987-ben például Franciaország, 
az NSZK és Spanyolország is ren
dez e témakörben nemzetközi kiállí
tást.

* * *

Mint arra már az egyes kiállítások 
bemutatásánál is utaltam, részvéte
lünk e fórumokon sokkal szerényebb 
és rendszertelenebb, mint ahogyan 
az kívánatos volna, akár az ágazat 
gyorsabb műszaki fejlesztése, akár 
halászati rendszerexportunk bővíté
se szempontjából. Tisztában vagyok 
azokkal az anyagi jellegű korlátok
kal. amelyek csak lassú előrelépe- 
getést tesznek lehetővé e területen. 
Hasonló gondok a többi szocialista 
ország halászatfejlesztésében is je
lentkeznek. Ezért volna kívánatos 
és felettébb időszerű egy haltenyész
tési szakkiállítás és tudományos 
konferencia megrendezése néhány 
éven belül, a Budapesti Nemzetközi 
Vásárhoz kapcsolódva. A magyar 
halászat és azon belül halászati ku
tatásunk nemzetközi tekintélye — 
úgy érzem — megfelelő garanciát 
nyújt egy ilyen rendezvény sikeres 
lebonyolításához.

Pintér Károly
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Új épületben a Vízélettani Laboratórium

1987 februárjában új és végleges 
helyre költözött a MÉM NAK Víz- 
élettani Laboratóriuma. Februárig
— mint ismeretes — a laboratórium 
dolgozói két helyen, meglehetősen 
mostoha és ideiglenes körülmények 
között dolgoztak Nagytétényben, il
letve Százhalombattán.

A mintegy 650 m2 alapterületű és 
egy kb. 1000—1200 m2-es kerttel 
övezett) épületet a SZÖVTERV, Er
dei András Ibl-díjas építészmérnök 
tervezte. A kivitelezést a MÉLY
ÉPÍTŐ Vállalat kollektívája hajtot
ta végre.

Az új vízélettani laboratórium — 
mely a százhalombattai Temperált- 
vizű Halszaporító Gazdaság tőszom
szédságában van — harmonikusan 
illeszkedik környezetébe. A föld
szintes, UNIVÁZ elemekből álló, ol
dal- és mennyezeti ablakokkal egy
aránt ellátott épületben három egy
ségrendszer található: a) Műszeres 
laboratóriumok ezekből 6 van); b) 
Tesztelő laboratóriumok (ezekből 8 
van), melyekhez 1 kémiai előkészí
tő és 1 sterilizáló helyiség csatlako
zik; c) Technikai kiszolgáló helyi
ségek és adminisztráció (ezekből 7 
van).

Az új Vízélettani Laboratórium — 
mint az egykori Magyar Királyi 
Halélettani és Szennyvíztisztító Ál
lomás, az Országos Mezőgazdasági 
Minőségvizsgáló Intézet Vízélettani 
Laboratóriumának jogutódja — 
mindenekelőtt a halászatilag éshor- 
gászatilag hasznosított vizek kémi
ai és biológiai sajátságait vizsgálja; 
hatósági úton elemzi a vízszennye
zés okozta halpusztulásokat; végül 
teszteli és toxikussági szempontból 
szabályozza a különféle agrokemi- 
káliákat (pl. gyom- és rovarirtó sze
reket stb.).

Naponta és átlagosan 20 különféle 
vízminta kémiai és biológiai minő
sítésére kerülhet sor. Évente és át
lagosan 25—30 agrokemikália toxi
kológiai minősítése hajtható végre: 
alga- Daphnia- és haltesztek segít
ségével. Ezt egyidejűleg 96 steril és 
folyékony táptalajjal ellátott — lég
kondicionált és fényszabályozott — 
algateszt, 100 üvegedényben Daph- 
nia-teszt és 136 ragasztott — 25 li
teres — akváriumban hal teszt ha j t- 
ható végre a  magyar és az OECD- 
szabványok szerint. A felsoroltakon 
kívül a vizsgálatokhoz algatár, 
Daphnia-tenyészet és halkarantén 
áll rendelkezésre. A gyakorlati és 
tudományos munkát segíti a könyv
tár, ahol a legújabb szakkönyvek 
éppen úgy rendelkezésre állnak, 
mint a folyóiratok. Az új létesít
mény személyi állománya 11 fő.

Az új Vízélettani Laboratórium 
beruházási költsége — a járulékos 
kiadásokkal együtt — mintegy 35 
millió forintba került. A magyar 
halászat — és a környezetvédelem
— gazdagabb lett egy fontos, ope

Az új Vízélettani Laboratórium Százhalombattán létesült, s országos hatáskörű

Már megkezdődött a vízkémiai munka az új laboratóriumban

A tesztakváriumok a korróziónak jól el
lenálló, nagy teherbírású állványokon 

vannak elhelyezve

Dr. Pénzes Bethen felvételei

ratív intézkedésekre alkalmas in
tézettel, melynek haszna nemcsak a 
jelenben, hanem a jövőben érzékel
hető lesz.

Mint azt már a HALÁSZAT 1987/ 
4. számában jeleztük, az új Víz
élettani Laboratórium pontos címe 
a következő: 2441 Százhalombatta, 
Vörös csillag u. 66. Pf. 47.; telefon: 
06-26-54-728, 06-26-54-720; telex:
223228 vizi h.

Dr. Pénzes Bethen

119



A  biológiai transzformációs rendszer (4D ) 

kutatási eredményei (I. rész)

VÖRÖS GÁBOR
Agrártudományi Egyetem  
Keszthely
Állattenyésztési Kar, Kaposvár

Az ATE Állattenyésztési Karán 
Kaposvárott állami megbízásból fog
lalkozunk a melléktermékek teljes 
körű biológiai transzformáción ala
puló hasznosításának kutatási témá
jával.

A néhány éve tartó kutató mun
ka eredményei alapján nyilvánva
lóvá vált többek között, hogy a ha
lastó az a közeg — azaz „a vízhez 
kötött termelő rendszer” (Halászat, 
1985/6. szám) —, amely a haszno
sítási lehetőségek egyik lényeges be
fogadó területévé válhat. Ezért rész
letekbe menően foglalkoztunk a So
mogy—Baranya—Tolna megyei ha
lastavak állapotának felmérésével, 
a melléktermék-hasznosítás üzemi 
lehetőségeinek megismerésével.

A TÉRSÉG TERMELŐ
ALAPJAINAK FELMÉRÉSE 

A felmérő munka során — de ku
tató munkánk egész folyamatában 
is — jelentős segítséget kaptunk a 
Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Vízhasznosítási Osztályától. A dél
dunántúli tavakra kiterjedő felmérő 
munkánk eredményeit röviden az
1. táblázatban foglalhatom össze.

1. táblázat
Területi kimutatás a felmért 

halastavakról

Megye Terület (ha) Tavak sz. (db)
Baranya 1231 85
Somogy 2123 209
Tolna 186 15
összesen: 3540 309

Egy-egy tó — legalábbis a több
ségük — 10 ha-nyi területnél ki
sebb kiterjedésű (62%). A tavak 88 
telephely közelében helyezkednek 
el, s ezek közül 7 telephelyen van 
50 ha-nál nagyobb kiterjedésű tó. 
Jellemző adatként jegyezhető, tehát 
a szétszórtság és a viszonylagosan 
kis terület (átlagos nagyság 11,5 ha).

A műszaki felmérések szerint 34 
tónál. 316 ha-on a műszaki állapot 
nem megfelelő. Jelenleg mintegy 
120 ha nem is üzemel, és ha az ál
lapotok sürgősen nem változnak 
meg jelentősen, rövidesen további

(minimum) 250 ha halastó megszű
nésével kell számolni.

A dél-dunántúli tavak többségé 
1945 előtt létesült. Megépítésük óta 
jelentős rekonstrukciós munkát nem 
végeztek. így az általános műszála 
állapotra a következők jellemzők:
— A vízkivételi művekhez lekötő 

tápláló csatornák és az oda be
kötő lecsapoló csatornák felisza- 
polódtak, növényzettel benőttek. 
Karbantartásuk nem rendszeres.

— A tavak töltései sok helyen nem 
megfelelőek. Fákkal, bokrokkal 
benőttek és nem biztosítják a 
vízgazdálkodás követelményeit az 
előírások szerint. Az üzemi víz
szint és a korona szint között 
nincs meg az előírt biztonsági 
távolság. Ez ismert módon abból 
adódik, hogy a völgyzárógátas ta
vaknál különösen jellemző fel- 
iszapolódás miatt, a halnevelés 
biztonságának érdekében a halas 
gazdák az üzemi vízszintet az 
előírt mértéknél magasabbra 
emelik.

Másik irányból a töltés kopik, 
süllyed. így aztán a biztonsági elő
írások betartása elmarad. Természe
tes dolog, hogy ennek következmé
nye a töltések elhabosodása. Az 
eredeti partvédelem felé emelkedő 
hullámverést a partvédelmi mun
kák nem tudják ellensúlyozni, ezért 
sok helyütt megfigyelhető a kagyló
sodon, megrokkant töltés. A tölté
sek földhiányát sok esetben a töltés 
melletti anyagból pótolják, amely
nek szakszerűsége vitatható (de leg
alább ideiglenes megoldás). Megfi
gyelhető a beton műtárgyak nagy
fokú rongálódása. Az árapasztók 
80%-a kifogásolható, a zsilipek föld
műhöz történő csatlakozásánál ki
mosások vannak, a gátak mentett 
oldalánál a csövek letöredeztek. A 
feüszapolódás miatt kevés helyen 
használhatók biztonsággal a belső 
halágyak.

A tavak műszaki állapotából adó
dó feladatok jelentős költségterhei 
jelentenek az üzemeltető gazdasá
gok számára. Az üzemek anyagi 
eszközei a legtöbb esetben nem biz
tosítanak arra lehetőséget, hogy tel
jes felújítást hajtsanak végre. Elég 
gyakori, hogy csak végső esetben 
egy-egy gátszakadás után kerül sor 
a régen halogatott, legszükségesebb 
karbantartó munkák elvégzésére.

A feltárt problémákkal egyidőben 
és ezekkel összefüggésben jelentke

zik egy másik kérdéskör — neve
zetesen a közgazdasági helyzet. Álta
lánosan ismert jelenség, hogy a me
zőgazdasági termelés intenzív fej
lődésével együtt járt a költség nö
vekedése és ezen belül az ipari há
nyad többszörös emelkedése. A nagy
értékű ipari eszköz hányadból adó
dóan növekednek az ezekkel össze
függésben felmerülő áttételes költ
ségek (így pl. a műhelyóra, gépi 
üzemóra, műhely- és géppark fenn
tartási költségek, ágazati általános 
és egyéb általános költségek — 10 
éven belül 2,5—4,5-szeresére. Ezek a 
költségek éppen az állagmegóvást 
terhelik leginkább, ezért ez marad 
el. A következmény sok esetben a 
gazdálkodás eredményességének 
csökkenése. Megjegyzendő, hogy — 
ez a folyamat nem minden gazda
ságnál fejeződik ki egyértelműen, 
mert esetenként a költségnövelő té
nyezők negatív hatását eltakarja a 
szabad árral biztosított jobb üzleti 
tevékenység, illetve a piac korábbi 
közvetítő lépcsőik nélküli elérése.

Azzal együtt, hogy gazdasági le
hetőségeik ez utóbbi változása igen 
előnyösen hat az ágazat egészének 
eredményességére — visszatérve az 
általunk vizsgált esetekre, kiszűrve 
a kereskedelmi lehetőségek kedvező 
alakulásának fokozó hatását, a há
rom megye területén megfigyelhető 
néhány tendencia:
1. Egyre erősödő folyamat főleg a 

termelőszövetkezetek részéről — 
tavaik átminősítése tározónak. 
Ennek fő oka, hogy az erősen fel- 
iszaposodott tavak nem teszik le
hetővé a biztonságos halterme
lést. Ezek a tavak főleg a völgy- 
zárógátas rendszerek felső tavai, 
s így tározóvá átminősítve az 
alattuk levő tavak biztonságos 
vízellátását szolgálják.

2. „Jóléti” vagy horgásztavakká tör
ténő átminősítés.

3. Kisüzemi vagy kistermelői hasz
nosítás (bérbeadás). A felvá
zolt tendenciát nyilvánvaló
an azokra az esetekre ér
vényesek ahol a hozamérték és 
költség alakulása ezt a lépést in
dokolja. Néhány esetet közelebb
ről megvizsgálva, azt kellett meg
állapítanunk, hogy a döntések 
valóban alapos és körültekintő 
megfontolás alapján születtek. 
Egyik oldalon a jelenlegi műszaki

és biológiai feltételek között a ter
melés nem növelhető, másik olda
lon a feltételek megváltoztatásának
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anyagi forrása nem biztosított és 
jelenlegi gazdálkodói feltételeink kö
zött megtérülése is hosszadalmas.

VÍZHEZ KÖTÖTT BIOLÓGIAI 
TRANSZFORMÁCIÓ

Ezeknek az ismereteknek a birto
kában bebizonyosodott annak a fel
tevésnek a helyessége, hogy rossz 
adottságú halastavak egy részének 
bekapcsolásával ki lehet és ki kell 
alakítani — a szárazföldi teljes kö
rű biológiai transzformáción alapu
ló gazdálkodási körhöz hasonló — 
vízhez kötött biológiai transzformá
ciót, mert csak a problémakör tel
jes keresztmetszetben történő vizs
gálata adhat megoldást az önmagá
hoz vásszacsatolódó bajok kiküszö
bölésére.

Mint korábban arról beszámol
tunk, kutatási témánk alapgondola
ta, hogy a gazdálkodás teljes köré
ben egyetlen terméket sem hulla
déknak. hanem a szervesanyag egy 
formájának tekintünk, amely a kö
vetkező gazdálkodási lépcső alap
anyaga. Így a mezőgazdaság egé
szét tekintve alapanyagnak tekint
jük a kukoricaszárat, szalmát, bor
sószárat, szervestrágyát stb. (Meg
jegyzendő. hogy ezeket az anyago
kat a régi kisgazdaságok, paraszti 
udvarok is hasznosították, ezek a 
nagyüzemi integrációban kerültek 
helytelenül mellékvágányra.)

Ezeket az alapanyagokat próbál
tuk kutatási munkánk során visz- 
szakapcsolni — a mai biológiai és 
technikai ismeretek szintjén egy fel
gyorsított és irányított folyamatban 
— a termelés szervesanyag-forgal- 
mába.

A lehetőségek vizsgálatánál meg 
kellett állapítanunk azt. hogy ép
pen a korábbi szemléletből kifolyó
lag a „melléktermékek” kezelése sok 
helyen megoldatlan, s a szervestrá
gyák kezelése pedig — kevés kivé
tellel — szinte sehol nem megfele
lő. A szervestrágya „lerakó” helyek 
sok helyütt nehezen megközelíthe
tők. a szervesanyaggal való gazdál
kodás. a tápanyagmegőrzés és -fel
tárás pedig a kívánalmaknak szint
jét meg sem közelíti. A vizsgált ese
tekben a szervesanyag 20—25%-a 
anaerob közegben elég, a nitrogén 
40—60%-ban kilúgozódik, illetve 
ammóniaként távozik. Hasonló a 
helyzet a mezőgazdasági hígtrágyák 
vonatkozásában is.

A biztató modellméretű kísérletek 
után bőven találtunk lehetőséget 
eredményeink nagyüzemi próbájára. 
Modellkörülmények között a vízhez 
kötött biológiai transzformáción ala
puló „melléktermék”h asznosítás há
rom alternatíváját dolgoztuk ki:
1. Állattartó telepek hígfázisú szer

vestrágyájának folyamatos hasz
nosítása.

2. Állattartó telepek szilárdfázisú 
trágyájának és egyéb szilárd fá
zisú melléktermékeinek hasznosí
tása.

3. Halastavi melléktermékek hasz
nosítása.
A vizsgált területek jelentős ré

szén a „melléktevékenységek” jól 
kapcsolhatók a fő tevékenységhez

— azaz a halászathoz — így a ha
lastavak komplex hasznosításáról 
beszélhetünk.

HÍGTRÁGYA-HASZNOSÍTÁS

A hígfázisú szervestrágyák ismert 
felhasználási módozatainál általában 
költségnövelő tényező a vegetációs 
időszakban történő elhelyezés meg
oldása. A halastavi felhasználás ese
tében is több módszer ismeretes. 
Ezek:
— szippantó kocsikkal közvetlenül

tóba.
— szippantó kocsikkal önürítős csó

nakba,
— halastavi táplálóárokba vezetés,
— halastavi kiöntözés.

Nyilvánvalóan mindegyik megol
dás előnyökkel és hátrányokkal jár. 
Az általunk kikísérletezett megol
dás a vizsgálat tárgyát képező —- 
szétszórt. 10—20 ha nagyságú ta
vak esetében — a puffer vagy táro
lótavas trágyakezelési módszer. A 
trágyakezelés lényegéről, felhaszná
lási módszeréről és naturális muta
tóinak alakulásáról és eredményei
ről cikksorozatunk következő részé
ben számolunk be. Ezúttal az ered
mények gazdaságosságának alaku
lását mutatom be.

A módszer bevezetésekor előre 
kell bocsátani: annak ellenére, hogy 
a hígtrágyalé hasznosítását a leg
több vállalat örömmel veszi, alkal
mazása olcsó és gazdaságos, automa
tikusan mégsem vezethető be. Ki
vitelezésekor nagy körültekintéssel 
kell eljárni, a vízbiológiai paramé
terek pontos ismeretére van szük
ség.

SZILÁRD FÁZISÚ MELLÉK
TERMÉK-HASZNOSÍTÁS

Az állattartó telepek szilárd fá
zisú melléktermékei az almostrá
gya és placctrágva. Elhelyezésük és 
kezelésük legtöbb helyen megoldha
tó a halastavaknál is. így a még 
legjobb kezelési módszer mellett is 
„elmászó” tápanyag a halastóba jut.

A szervestrágya szakszerű kezelé
sével egy fel transzformált tápanyag, 
ún. biohumusz állítható elő. A mód
szer lényege, hogy a mikrofil és 
termofil baktériumállomány felsza
porításával járó erjesztés! — elő- 
férméntációs — folyamat után egy 
megfelelően adaptált Eisenia foetide 
gitfsztaállományt helyezünk az elő
készített szervestrágya-ágyásokra. A 
technológia eredményeképpen olyan 
tápanyagot kapunk, mely osztálvo- 
zás után részben kiváló Virágföld. 
részben kertészeti vagy szántóföl
di tánanyag.

A biohumusz előnyei a kertészet
ben és általában a mezőgazdaság
ban közismertek. Kedvező hatása 
abban rejlik, hogy javítja a talaj 
szerkezetét, vízháztartását A bio- 
humusz baktérium flórájának tevé
kenysége kedvező hatással van a 
tápanyagfelvételre. Magától értető
dő hogy felhasználását a gazdasá
gosság figyelembevételével kell 
megválasztani, s nem kizárólag ha
lastavi alapanyag.

Mindemellett a halas gazdák szá
mára a legdöntőbb tulajdonsága, 
hogy a szervestrágyához képest je
lentősen növekszik kicserélhető 
elem (ion) tartalma, ezáltal a nö
vényi biomassza számára gyorsab
ban hozzáférhető, hatása jól kiszá
mítható.

Különösen kedvező hatása van 
azoknak a halastavaknak az eseté
ben, ahoi az inaktív iszapréteg ki
alakulása miatt a tó baktériumtevé
kenysége nem képes folyamatosan 
nagyobb mennyiségű szerves anyag 
aerob közegben történő lebontásá- 
sára, így egy jelentős szervesanyag
forgalomra épülő természetes táp
lálékbázis kialakítására. A szerves
anyag transzformációjának általunk 
kidolgozott formája több lépcsős 
technológiai folyamat, melyben kü
lönböző minőségű termékek kelet
keznek.

A termelési technológia az igé
nyeknek megfelelően alakítható. 
Halastavi modellkísérletünkben ml 
olyan technológiát állítottunk be, 
melyben a biohumusz minőségi ősz- 
szetétele az alábbiak szerint ala
kult:

I. o. biohumusz (virágföld)
— 13—20%

II. o. biohumusz (kertészet, 
zöldség)

— 30—50%
III. o. biohumusz (halászat)

— 30—40%

A MAKROVEGETÁCIÓ 
HASZNOSÍTÁSA

A közvetlen felméréseink tárgyát 
képező kedvezőtlen adottságú és 
rossz műszaki állapotú, összesen 
397,5 ha összterületű halastavak 
vizsgálatánál azt is meg kellett ál
lapítani, hogy ezek a tavak makro- 
vegetációval jelentős mértékben be
nőttek.

Általánosan 10—35% benőttséggel 
jelent meg Typha és Phragmites, de 
sok esetben jelentős a különféle hí
nárfajok benövése is (Ceratophyl- 
lum, Potamogeton, Myriophyllum).

A makrovegetáció produkciójára 
vonatkozó méréseink eredményeit a 
2. táblázatban mutatjuk be.

2. táblázat
A makrovegetáció produkciója

Csak a makrovegetáció mennyi
ségét figyelembevéve a halastavak 
Összes hasznosított biomasszája mel
lett, annak többszörös mennyisége 
marad kihasználatlanul.

121




















