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Kedvező évjárat:

1982-ben is tovább emelkedett 
haltermelésünk

VI. ötéves tervünk második éve 
is kedvezően alakult. A haltermelés 
az előző évhez képest mintegy 7%- 
kal emelkedett és így az induló 
1980. évi bázishoz képest figyelemre 
méltó a 25'%-os növekedés; az ét
kezési hal, azaz az árualap növe
kedés pedig 35%.

Ily módon bruttó haltermelésünk 
elérte a 42 ezer tonnát, melyen 
belül az étkezési hal mennyisége 
30,4 ezer tonna.

Az eredmény jelentős, de nem 
lehet kizárólagos oka az ismét ked
vező évjárat, a jó időjárás. Az em
beri tényezőkről sem feledkezhe
tünk meg, mint a szakértelem, a 
tenyészanyag mennyisége és minő
sége, a jobb technikai, műszaki el
látottság a munkafolyamatokban, 
az optimális idők betartása stb. 
Mindezeket mozgató, fontos elem a 
termelői érdekeltség, mely 1982-ben 
is élt és hatott, amelyet az ágaza
tot érintő kedvező közgazdasági 
környezet is elősegített. A tábláza
tok és grafikonok számai önma
gukban is m utatják a kedvező ten
denciákat. De vajon minden tekin
tetben kedvező ez az irányzat? Ér
demes ezt kissé részletesebben is 
megvizsgálni, néhány év adatait 
visszamenőleg is felhasználni, hogy 
e számsorból láthassuk, tartjuk-e a 
haltermelési programunkat és van-e 
szükség intézkedésekre, változtatá
sokra?

Vajon miért most ju t ez eszünkbe, 
amikor jól mennek a dolgok? Első
sorban azért, mert a szélesebb kör
nyezetünk és a külkereskedelem te
rületén már észlelünk kedvezőtlen 
jelenségeket, melyek hatása csak 
idő kérdése, hogy erősen érintsék 
halászatunkat is. Amikor az árualap 
24—25%-a exportra kerül és ismert, 
hogy egyes halfajok jórészt az ex
portra vannak súlyozva, akkor er
re oda kell figyelnünk. Egyébként 
is gyorsan változó világunkban az

képes állva maradni, aki képes ru 
galmasan és gyorsan váltani, az 
új helyzethez igazodni. Ez elég ne
héz egy hároméves üzemciklussal 
dolgozó ágazatnál, mint amilyen a 
halászat is. Itt is vannak azonban 
alapvető elemek, amelyek tartóssá
got jelenthetnek. Ilyen, bár kimon
dani egyszerű és már túl sokat is 
hallottuk — de nem eleget — az 
olcsó és a fogyasztói igényeket 
számbavevő termékek előállítása. 
Ezzel biztos, hogy nem lehet becsa
pódni. Halászatunk csak mostaná
ban kóstolgatja a nyereség ízét, de 
amit eddig megnyertünk, azt ta rta 
ni is kellene. Tartani azonban csak 
reális, a környezet, a gazdasági élet 
által is befogadható szintet le
het. Ez vonatkozik a halászatra is, 
m ert a termelésfokozás eszközeit

és több helyen dráguló feltételeit 
már ismerjük, mégis úgy tűnik, 
hogy az olcsó termelést ú jra  kell 
keresnünk. Jól ismert a halászat
ban is, hogy drágán termelni ma 
m ár nem nagy ügy, hiszen sokszor 
csak befektetés kérdése, hogy a 
termelést fokozó anyagokat, eszkö
zöket elérjük.

Viszont sokat és olcsón termelni, 
ez már fantáziát, figyelmet, szak
értelmet és sok mást kíván. E prob
léma 1983-ban már élesen jelenik 
meg előttünk és a későbbiekben is 
lehet ezzel számolni. A verseny éle
ződik, hiszen a vásárlóerő alig nő 
és közben mások is termelnek. E 
tények mellett nem mindegy, hogy 
a statisztikáinkban szereplő számo
kat, szerkezetváltozási folyamatokat 
hogyan értékeljük.

A h a lte rm e lés  leg fo n to sab b  m u ta tó in ak  a la k u lá sa  az 1975, évi 
sz in thez  v iszony ítva



2. táb lá zat
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A természetesvízi halászat 
1982. évi eredményei

M egnevezés

H a lzsák m án y
(tonna)

n em es
h a la k

fe h é r
h a la k

össze
sen

B a la to n i h a lá sza t 
E gyéb á llam i

166 959 1 125

te rm e lő k
H a lásza ti te rm e lő -

1101 9 1 110

szövetk eze tek
M ezőgazdasági

3 016 767 3 783

te rm elő szö v e tk ez e tek  
MOHOSZ ü zem i

1 620 55 1 675

h a lá sz a t 360 101 461
h o rg ászz sák m án y
K isszerszám os

2 736 1 590 4 326

halászo k 20 51 71
Ö sszesen 9 019 3 532 12 551

FIGYELMET ÉRDEMLŐ
JELENSÉGEK

A termelőalapok területi növe
kedésével az elmúlt évben sem szá
molhattunk. Bár belépett néhány 
száz hektár korszerű halastó terü
let, de még ma is vannak kivonás
ra kerülő területek. Fontos látnunk 
azt a folyamatot, ami a halastavak 
rekonstrukciójánál történik, hiszen 
1975 óta 6 ezer hektárt meghaladó 
halastó terület került jobb műszaki 
és a korszerű technológia befogadá
sára alkalmas állapotba. Jelenleg is 
mintegy 1500 ha terület korszerű
sítése folyik. Ez a tógazdasági sza
porulat növekedésénél és általában 
hatékonyabb termelésénél m ár lá t
ható. Űj jelenség a természetes vi
zek termelésének erőteljes differen
ciálódása. A nagy tavak és nyílt 
folyószakaszok halfogása — bár a 
szinten tartás is eredmény — a na
gyobb népesítés ellenére sem nö
vekszik, illetve e vizeken a halász 
fogás mérséklődik, a horgász fogás 
valamelyest növekszik. Ugyanakkor 
a félintenzív és intenzív termelésbe 
vont víztározók, holtágak és egyes 
kavicsbányatavak hozama emelke
dik, és a természetes vizek halter
melésének jelentős emelkedését 
eredményezi. Megjelent, bár még 
lassan terjed, a ketreces technoló
gia. Beindult a geometrikus vizek 
haltermelési célú használatba véte
le is.

Termelési felfutás egyik jelentős 
tényezője a növényevőhal-arány 
növekedése. Az 1982. évi termelés
ben ez már 37'%-ot tesz ki. Progra
munk szerint 30% körüli aránnyal

számolhatunk. A termelők oldalá
ról nézve érthető az arány növe
lése, hiszen a kisebb költséggel elő
állítható és jó értékesítéssel számol
va eredménynövelő tényező ez a  hal. 
Egyes termelők viszont szinte erre 
szakosodtak, mint ahogy egyes ter
melők tenyészanyag termelésre is 
szakosodtak. Fontos számolni azzal, 
hogy a MÉM az üzem i. önállóság 
érdekében, és a szabadár által is 
biztosított piaci hatások érvénye
sülésének szabad utat hagyva, nem 
iktatott be rendeleteket és szabá
lyozókat, tehát központi intézkedé
seket és garanciákat sem egyes 
haltermékekre, még a  tenyészanyagra 
sem. Ez jól is jött több olyan ter
melőnek, akik például a tenyész
anyag termelésre szakosodtak. A pi
ac szabályozó hatását azonban szá
mításba kell venni, azaz mások is 
ráállnák a jó bevételt jelentő ter
mékekre; és ráadásul ugyanazon a 
piacon is „árulnak”.

A halászat olyan ágazat, ahol az 
árak nagysága nem kielégítő, ma- 
tása előtérbe kerülhet. A tényleges 
piaci hatásokat még nem ismerjük 
eléggé, m ert eddig a keresleti piac 
uralkodott, melyet az export magas 
részaránya is fenntartott. Ha vi
szont az export mennyisége és az 
árak nagysága nem kielégítő, m a
rad a hazai piac. De ez a piac ed
dig folyamatosan nem volt ellátva, 
a magasabb ára t viszont egy hatá
ron tú l aligha viseli el. Tehát az 
eddiginél sokkal rugalmasabb m a
gatartásra van szükségünk, ha a ter
mékünknek helyet akarunk biztosí
tani.

Mindez nem zárja ki azt az ed
dig sokszor elhangzott állításunkat,

1. táblázat

Tógazdaságaink termelése az 1980—1982 időszakban

S zek to rok B ru ttó  te rm e lés  T en y észa n y ag - 
(ezer t) fe lh aszn á lá s  (ezer t)

1980 1981 1982 1980 1981 1982

T a k a rm á n y  
fe lh aszn á lá s  
(ezer t  k. é.) 

1980 1981 1982

Á llam i te rm elő k 16,6 18,9 19,7 5,6 6,8 6,7 25,6 31,0 28,3
H alásza ti te rm elő szö 
v e tk eze tek 2,8 3,6 4,1 0,9 1,1 1,1 4,0 5,5 6,1
M ezőgazdasági
term elő szö v e tk eze tek 4,3 5,2 5,4 1,3 1,6 1,6 6,8 9,0 9,6
MOHOSZ 0,3 0,3 0,06 0,05 0,05 0,4 0,6 0,6

T ógazdaságok  összesen 24,0 28,0 29,5 7,9 9,5 9,5 36,8 46,2 44,6

hogy a hazai halfogyasztás ala
csony szintű. A halnak is versenyt 
kell futni a többi, m ár keresett 
húsfélékkel. És ezt sem téveszthet
jük szem elől. I tt van például az 
a kereskedők által többször szóba- 
hozott igény, hogy a ponty iránt 
nagyobb a kereslet belföldön. Tehát, 
ha csak kifejezetten nem merül 
fel a növényevő hal exportra te r
meltetése, akkor a ponty arányá
nak növelése és a növényevő hal 
olcsó áron tartása lehet reális, fgy 
a feldolgozók számára is elérhető 
alapanyaggá válik a növényevő hal.

Termelésünk növekedését számos 
intézkedéssel megalapoztuk 1982. 
évben, hiszen tovább nőtt a tenyész- 
anyag-felhasználás, viszont * látható 
a takarm ány felhasználásnál egy 
visszafogottság, vagyis e téren nem 
használtuk ki az időjárás kínálta 
lehetőséget. Igaz, ez látszólag meg
takarítás, de vajon ha az optimá
lis mértékű felhasználással élünk, 
mennyi lehetett volna a hozam?

A TERMELŐI 
ÉRDEKELTSÉGRŐL

Tapasztalatunk szerint a halászat
ban is jelentős szempont a term e
lői érdekeltség fenntartása. De ezt 
nem a piaci viszonyoktól elszakít
va, valamiféle állami garanciákra 
kell alapozni. A MÉM orientációt 
ad és a rendelkezésre álló infor
mációkkal, felmérésekre alapozot
tan végez bizonyos koordinációt. 
Adott esetben az export és a hazai 
piac irányában is befolyásolja a ke
reskedelmet, de a vállalati önállóság 
akkor is igaz, ha piaci gondok ke
letkeznek. Persze ilyenkor a forgal
mazás lehetőségeinek keresése és 
nem a kivárás, intézkedésekre szá
mítás a feladat. Szerencsére a több
ség egyre inkább felismeri a cselek
vés reális útját.

Az érdekeltség alapja lehet, hogy 
szükség van több halra, hiszen ki
használatlanok feldolgozóink — 
mert magas az alapanyagár, és így 
a végtermék sem lehet kihozható 
a fogyasztó számára elfogadható 
áron. Ha jól kihasználjuk vizeink 
produkció-képességét, ehhez felhasz
náljuk a legújabb tudományos
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eredményeket, ha a különböző — de 
halnak hasznos — hulladékokat ta 
karmányként felhasználjuk, ha jól 
népesítünk és ezzel az állóeszkö
zeink kihasználását fokozzuk stb., 
akkor viszonylag olcsó húst állít
hatunk elő. A hal takarm ány érté
kesítése, a természetes hozam foko
zására tekintettel is, országosan 2,2 
kg k. é. Ez nagy előny e jelentős 
költségtényezőnél más húsféleségek 
előállításához viszonyítva. És ha va
lóban a többi húsféleségnél olcsóbb 
lesz tömeghalaink ára, akkor a 
hazai piac még sokáig nyitott szá
munkra. így is lehet eredményesen 
gazdálkodni, azaz a termelői érde
keltséget biztosítani.

A HORGÁSZSPORTRÓL

A horgászsport iránti érdeklődés 
változatlanul nagy. A létszámemel
kedés erősen mérséklődött, de ezen 
belül a felnőttek részaránya nőtt. 
Kedvező jelenség, hogy a MOHOSZ 
haltermelés és a horgászfogás is 
nőtt, átlagosan és összességében is. 
Ez összefügghet azzal, hogy a hor
gászok által keresett vízterületek 
halállomány-pótlása kedvező. Ez a 
helyzet igazolja a MOHOSZ tevé
kenységének helyességét a halállo
mány pótlására vonatkozóan. A hal
állomány kívánatosabb összetétele 
érdekében azonban a szelektáló ha

lászattal jobban kell élni. A hor
gászfegyelem terén több figyelmet 
érdemel a sok szabálytalanság. Bár 
több eljárás történt, m int koráb
ban, de úgy látszik ez nem elegen
dő.

AZ 1983. ÉV ELŐZETES 
LEHETŐSÉGEI

1983. évre elegendő tenyészanyag- 
gal és elegendő takarm ánnyal ren
delkezünk, a halegészségügyi hely
zet elfogadható. Az időjáráson és 
rajtunk a sor, hogy bizonyítsunk eb
ben az évben is.

Dr. Dobrai Lajos

Víztározók hidrobiológiai
vizsgálata
A Bikali állami Gazdaságban
BALOGH JÓZSEF
B ik a li Á llam i G azdaság

KÖRMENDI SÁNDOR
M ezőgazdasági F ő isko la , K ap o sv ár

Halászatban igen jelentős az a 
vízfelület, amelyet a víztározók fog
lalnak el. Ez egy olyan meglevő 
nagyértékű „termelő kapacitás”, 
amelynek többcélú hasznosítását — 
árvízvédelem, öntözés, halászat — 
sürgősen meg kell oldani. Az új 
víztározók halászati termelésének 
beindításával enyhíteni lehet a tó
építés állami támogatásának meg
szűnésével keletkezett beruházási 
nehézségeket.

A fentieket az 1982. évi országos 
statisztikai adatok hitelt érdemlően 
támasztják alá:

tározók területe tárolt víz
száma (ha) mennyiség

261 (1000 m3)
9681 129 030

A halgazdálkodás gyakorlatában 
szükségesnek tartjuk  a termelés 
alapjának, a vízinek minél szélesebb 
körű megismerését. Az alábbiakban 
közrebocsátott vizsgálati eredménye
ink ezt a célt szolgálják.

Vizsgálatainkat a Bikali ÁG keze
lésében levő tározókban (Csertő, 
Hársasberki) 1981. ápr. 15.—okt. 15. 
közötti időszakban végeztük. A ka
pott adatokat összehasonlítottuk az 
azonos időszakban vizsgált horgász
hasznosítású Deseda víztározó, és 
az Attalai Vl/a halastó param éte
reivel. A minták begyűjtését előre 
meghatározott program szerint vé
geztük. Úgy, hogy valamennyi vizs
gált tónál kéthetenkénti gyakoriság
gal 3—3 m intát vettünk.

A vízkémiai vizsgálatokkal a kö
vetkező param étereket határoztuk 
meg: pH, lúgosság, hidrokarbonát- 
ion, karbonát-ion, ammónia N-, n it
rá t N, nitrit N, szerves N, oldott 
foszfát P, összes P, oldott 0 2, ké
miai oxigén igény, vezetőképesség, 
össz.-keménység, klorid, szulfát,

összes oldott anyag, összes száraz
anyag. A biológiai vizsgálatokkal 
meghatároztuk: a fito- és a zoo- 
plankton minőségi és mennyiségi 
összetételének változását.

VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATOK 
EREDMÉNYEI

A Bikali ÁG 1979. óta kezel halá
szati hasznosítási víztározókat. Ezek 
területe az összes termelő vízfelület
nek mintegy 40%-a. így az itt előál
lított termék mennyisége igen meg
határozó a gazdálkodás egésze 
szempontjából is. Az üzemelés so
rán azt tapasztaltuk, hogy a víztá
rozók vize egészen másképp „rea
gál” a különböző technológiai keze
lésekre, m int azt 1,10—1,80 m mélysé
gű halastavainkban megszoktuk. E 
kérdések egy részének tisztázását 
reméltük, amikor a víztározók ké
miai param étereit tettük vizsgálat 
tárgyává.

Amint az a bevezetőből is kitű
nik a változások jobb megismeré-

A fizikai és kémiai vizsgálatok főbb eredményei
1. táb láza t

M utatók m in .
C sertő
m ax . átl.

H á rsa sb erk i 
m in . m ax . átl. m in .

D esed a
m ax. átl. m in .

A tta la i V /a  
m a x . átl.

H őm érs. °C 14 23 19,3 14 26 20,5 12,5 26 19,1 13,4 27 21,3PH 7,26 8,27 7,89 7,75 8,46 8,07 7,57 8,53 8,14 7,77 8,55 8,21
lú g o ssá g  mval/1 3,52 10,97 6,48 5,51 11,13 8,11 3,74 8,80 5,43 — —
H C 03—c  mgA 35,64 110,52 77,76 59,64 115,20 97,32 34,80 94,08 65,16 — —

N H 4—N  mgA 0,00 0,26 0,05 0,00 0,11 0,04 0,00 0,23 0,05 0,00 0,56 0,27
N 0 2--N  mgA 0,00 0,037 0,023 0,01 0,15 0,025 0,00 0,053 0,02 0,00 0,09 0,02
NO3—N  mgA 0,00 0,92 0,17 0,03 1,05 0,16 0,02 0,92 0,25 0,02 1,26 0,35
S zerv es-N  mgA 0,32 7,25 2,73 0,034 13,5 3,21 0,33 3,16 1,57 — — —
P 0 4—P mgA 0,00 0,44 0,07 0,00 0,18 0,06 0,00 0,14 0,06 0,06 0,42 0,20
Ö sszes-P  mgA 0,23 5,39 0,84 0,29 3,00 0,85 0,21 1,35 0,63 — — —

0 1 d o tt-0 2 mgA 5,05 15,91 9,03 4,33 13,47 9,14 4,75 13,40 9,21 3,67 17,43 9,94
KOI m g/l 35,64 110,52 77,76 59,64 115,20 97,32 34,80 94,08 65,16 40,07 137,14 101,73



2. táblázat

A vizsgált víztározók fitoplankton analízisének eredményei

H á rsa sb e rk i C sertő D eseda
P a ra m é te re k v íz tá ro zó k

m in. á tl. m ax . m in . átl. m ax. átl.

ö ssz . algaszám  
(10* ind/1 
K lorofill-a  
(m g/m 3)

35,57 52,21 86,8 24,58 71,92 130,06 11,41 25,38 46,11

3,74 64,3 234,0 3,4 70,64 146,40 18,4 100,26 326,1

se miatt igen széles körét határoz
tuk meg a víztározók kémiai para
méterének. Természetesen a fő 
hangsúlyt a tározók C, N, P for
máinak, valamint O2 háztartásának 
vizsgálatára fordítottuk.

A vízhőmérséklet alakulását és a 
kémiai vizsgálatok főbb eredmé
nyeit az 1. táblázatban foglaltuk 
össze.

A táblázat adatai alapján megál
lapítható, hogy a vizsgált Csertő, 
Hársasberki és Desedai víztározók 
között az átlagokat tekintve a C 
és szerves N változásaiban eltéré
sek vannak, amíg az összes P-tarta- 
lom közel azonos szinten volt. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a 
felszín és fenék közelében vett 
mintákban az összes P-tartalom  
lényegesen eltért egymástól, p l.: 
Csertő júl. 8.-i m intánál a felszín 
0,54 mg/1, a fenék 5,39 mg/1 volt. A 
vizsgált víztározókat az Attalai VI a 
tó paramétereivel összehasonlítva 
megállapítható, hogy a leglényege
sebb különbség a fitoplankton pro
dukció szempontjából alapvető fon
tosságú PO4—P-tartalom ban van, de 
számottevő az eltérés a NH/,—N 
mennyiségben is.

A kapott eredményeket a hazai 
és külföldi irodalomban közölt ha
lastavi határértékekkel is összeha
sonlítottuk.

A pH megfelelő 6,5 alatt és 8,5 
felett; kedvező 6,5—8,5 között. A 
vizsgált vízterek adataiból látható, 
hogy a pH 7,26—8,55 között volt, 
így a haltermelés szempontjából jó.

Donászy a halastavaknál a köze
pes lúgossági szintet 6 mval/1 érték
ben jelöli meg. Víztározóinknál az 
átlagértékek ezt elérik, vannak 
azonban — főleg kora tavasszal — 
ennél kisebb értékek is. A 6 mval/1 
lúgosság 72 mg/1 C (szén) tartalm at 
jelent, amely közepes tápsó álla
potnak felel meg, tehát a Csertő és 
Hársasberki 77,76—97,32 HCO3—C 
mg/1 átlagértékei kedvezőek a hal
termeléshez, míg a Deseda 65,16 C 
mg/1 értéke a közepes szintnél is 
alacsonyabb.

A tározók anorganikus N-tartal- 
mát összehasonlítva az irodalom
ban megadott határértékekkel (1,5 
mg/1 N) látható, hogy az értékek a 
kívánt szint alatt vannak. A ma
ximumértékek, amelyeket májusban 
mértünk, ezt a határértéket meg
közelítik; Csertő 1,22 mg/1, Hársas
berki 1,31 mg/1, Deseda 1,20 mg'l, 
míg Attala Vl/a 1,91 mg 1 N értéke 
ezt meghaladja.

A P-tartalom  vizsgálatánál 0,3 
mg/1 PO4—P határértéket vettünk 
figyelembe. Ezek szerint a vízterek 
P-ellátottsága vonatkozásában a

mért maximumértékek közelítik meg 
a halastóra megadott határértéket.

Az oxigénforgalomra vonatkozó 
adatok alapján megállapítható, hogy 
mind ketreces, mind hagyományos 
halnevelésre a tározók optimálisan 
megfelelőek.

Összegezve a kémiai vizsgálatok 
eredményét megállapítható, hogy a 
vizsgált víztározók biogénelem ellá
tottsága csak az extenzív halterm e
lés feltételeit elégítik ki. Az inten
zívebb halászati hasznosítás érde
kében azonban szükségszerű a ta 
vak tápanyag visszapótlása.

PLANKTON-VIZSGÁLATOK

A fitoplankton vizsgálatok
eredményei
A  víztározók fitoplankton analí

zisének eredményeit a 2. táblázat
ban foglaltuk össze.

Vizsgálataink szerint a víztá
rozók fitoplankton összetétele mind 
minőségi, mind mennyiségi szem
pontból különbözik. A Desedában 
májustól október közepéig az ural
kodó algatörzs a halászatilag ked
vezőtlen kékalga volt, mely a me
legebb nyári hónapokban gyakori 
vízvirágzásokat okozott. Májusban

az Oscillatoria granulata, június— 
júliusban a Mycrocystis aeruginosa, 
augusztustól október közepéig pe
dig az Aphanizomenon flos-aque 
volt domináns. Április elején az os- 
torosmoszatok, április végén a ko- 
vamoszatok fordultak elő tömege
sen. Jellemző az őszi m intákban a 
barázdás moszatok nagyobb tömegű 
előfordulása. A zöldmoszatok faj
száma a három víztározót összeha
sonlítva itt a legnagyobb, mégis az 
egész vizsgálati periódusban aláren- 
deltebb szerepet játszottak a többi 
fitoplankton törzzsel összehasonlít
va. A 2. táblázat adataiból kitűnik, 
hogy a Desedában legalacsonyabb 
az összalgaszám, viszont itt mértük 
az átlagokat és szélsőértékeket te
kintve is a legmagasabb klorofill-a 
mennyiséget.

A Hársasberki és Csertői víztáro
zókban az egész vizsgálati periódus
ban a zöldalgák dominanciáját re
gisztráltuk, néhány kivételtől el
tekintve.
A leggyakoribb zöldalga fajok a 
Hársasberki és Csertői víztározók
ban:
Ankistrodesmus axicularis Hb.
A. angustus Cs.
Chlamydomenas sp. Hb.
Crucigenia tetrapedia Cs. Hb.
Cr. rectangularis Hb.
Didymecytis planotonica Cs. Hb.
Kirchneriella lunaris Cs. Hb.
K. obesa Hb.
Nephrechlamys allantoidea Cs. 
Scenaedesmus quadricauda Cs. 
Tetrastrum
stauregeniaeforme Cs.

A többi algatörzs, elsősorban a 
kékalgák, kisebb jelentőségűek, 
mint a Desedában. Ezt bizonyítja, 
hogy a kékalgák közül csak egy

1. á b ra : Az összes algaszám  válto zása  a  v izsgált v íz tá ro zó k b an

08



3. táblázat

A zooplankton százalékos összetételének alakulása a csertői, hársasberki és 
Deseda víztározókban a biomassza alapján

M intavéte li IV. V. V. VI. VI. VH. VII. VIII. VIII.
időpon tok 29. 13. 27 10. 23. 8. 22. 5. 26.

CSERTŐI 
VÍZTÁROZÓ 
R o ta to ria  % 57 99,8 33 96 66 77 85 99,8 100
C ladocera % 31 — 3 1 — 4 — — —

C opepoda % 12 0,2 64 3 34 19 15 0,2 —
HÁRSASBERKI 
VÍZTÁROZÓ 
R ota to ria  % 4 2 12 6 43 34 40 36 85
C ladocera 0'n 5 35 4 10 31 32 21 20 5
C opepoda % 91 61 84 84 26 34 39 44 10
DESEDA 
VÍZTÁROZÓ 
R ota to ria  % 6 29 22 6 10 3 10 4
C ladocera % 5 4 11 87 35 21 14 13 —

C opepoda % 89 67 67 7 55 76 76 83 —

4. táblázat

A zooplankton százalékos összetételének alakulása a csertői, hársasberki és
Deseda víztározókban az egyedszám alapján

M intavéte li IV. V. V. VI. VI. VII. VII. VIII. VIH.
időpon tok 29. 13. 27. 10. 23. 8. 22. 5. 26.

CSERTŐI VÍZTÁROZÓ
R o ta to ria  0 0 98 99 99 92 98 98 99 99 99
C ladocera % 1 0,5 — 3 — — — — —

C opepoda % 1 0,5 1 5 2 2 1 1 1
HÁRSASBERKI 
VÍZTÁROZÓ 
R ota to ria  % 87 19 65 86 69 90 93 92 98
C ladocera % 2 17 1 8 25 8 6 5 1
C opepoda % 11 63 34 6 6 2 1 3 1
DESEDA 
VÍZTÁROZÓ 
R otato ria  % 69 94 91 55 75 51 80 58
C ladocera % 3 1 2 44 14 18 6 11 —

C opepoda % 1 5 7 1 11 31 14 31 —

faj (Mycrocystis aeruginesa) volt 
domináns — a Hársasberki víztá
rozóban áprilisban, a Csertői víz
tározóban pedig június közepén —, 
bár minden mintavételi időpontban 
előfordult. A Csertői víztározóban 
az ostoros- és kovamoszatok töme
ges előfordulása áprilisban a De- 
sedáéhoz hasonló, a Hársasberki 
víztározóban viszont mennyiségük 
nem számottevő.

A halászati hasznosítású tározók
ban nemcsak az adott időpontban 
nagyobb egyedszámban előforduló 
zöldalga-fajok száma magasabb, 
hanem az átlagokat tekintve az 
össz-algaszám is kettő-háromszoro
sa, ugyanakkor a klorofill-a ta rta 
lom közel csak fele a Desedában 
kimutatottnak. A Hársasberki és 
Csertői tározó fitoplankton összeté
telében, az egyes algatörzsek eltérő 
fajszáma, a kékalga dominancia 
időbeni eltérése, az ostoros- és ko
vamoszatok tavaszi tömeges előfor
dulásában tapasztalt eltérések mel
lett, különbség mutatkozik az össz- 
algaszám alakulásában is.

Az össz-algaszám változását az 
1. ábrán m utatjuk be.

A zooplankton vizsgálatok eredmé
nyei

A zooplankton állomány szezoná
lis változásának, összetételének ala
kulását 5—50 liter 25 -os hálón

átszűrt tóvízből végeztük el. A zoo
plankton minőségi és mennyiségi 
összetételét, formáimnál tartósított 
mintából, négyzetrácsos tárgyleme
zen határoztuk meg. A mintavétel 
ugyanazon időpontban és mintavé
teli helyen történt, mint a vízké
miai és fitoplankton minták eseté
ben.

A minőségi vizsgálatok során a 
kerekesférgek (Rotatoria), ágas- 
csápú rákok (Cladocera) előforduló 
fajait határoztuk meg, az evezőlá
bú rákok (Copepoda) esetében al
rend, illetve fejlődési alakok elkü
lönítését végeztük el. A mennyisé
gi vizsgálatok az előforduló fajok 
egyedszámának a csoportonkénti 
egyedszámok és a biomassza meg
határozására terjedtek ki. A bio
massza kiszámításához természete
sen az állatok legfontosabb testmé
reteit is megmértük.

A minőségi vizsgálatok szerint a 
három víztározóban összesen 38 
Rotatoria fajt, 8 Cladocera fajt ta 
láltunk. A Copepoda renden belül 
csak a Cyclopoidea alrend tagjai 
fordultak elő. A Hársasberki víz
tározóban 33 Rotatoria fajt és 6 
Cladocera; a Desedában 26 Rotato
ria, 8 Cladocera fajt m utattunk ki. 
A Cycplopoideiák különböző fejlő
dési alakjait mindhárom víztározó
ban megtaláltuk.

A fentiek alapján megállapítha
tó, hogy a három víztározóban tö

megesen előforduló közös Rotatoria 
fajok száma kevés (mindössze 2), 
valamint, hogy a Hársasberki és a 
Csertői víztározóban domináns Ro
tatoria fajok száma nagyobb, mint 
a Desedában.
A kim utatott fajok közül tömegesen 
az alábbiak fordultak elő:

F a jo k sas- Cser_ D ese- 
b e rk i tő d i da

Anuraopsis fissa +
Asplanchna
priodenta +
Brachionus
angularis + +
Br. calyciflorus + +
Br. diversicernis +
Filinta longiseta +
Keratella
cochlearis + + +
Pedalia mira +
Polyarthra
vulgaris + + +
Bosmina
longirostris + +
Moina sp. +
Daphnia longispina + •
D. cucullata +

Figyelemreméltó, hogy milyen
nagy a különbség a Cladocera fau
na szempontjából. A Csertői víztá
rozóban tömegesen nem fordultak 
elő, a Hársasberkiben a kisméretű 
Bosmina volt tömeges, addig a 
Desedában a Bosmina mellett a 
nagytestű Moina és Daphnia fajok 
domináltak.

A mennyiségi vizsgálatok ered
ményeiét a 2. és 4. táblázatban mu
tatjuk be.

A Csertői víztározóban az egész 
vizsgálat időtartama alatt a Rotato
ria fauna egj^edszám dominanciája 
mellett a Cladocera és Copepoda 
fauna minimális mennyisége volt 
jellemző. A minták közel felében 
a Cladocerák nem voltak kim utat
hatóak, a többi mintában is csak 
kisméretű fajait találtuk meg. A 
Copepodáknak a májusi m inták ki
vételével a nauplius fejlődési stá
diumai fordultak elő, melyek mé
retben Rotatoriákkal megegyeznek. 
A víztározóban a biomasszát te
kintve is a kerekesférgek tömege 
a legnagyobb.

A Hársasberki víztározóban a 
Csertőivel szemben a Cladocera és 
Copepoda fauna egyedszáma a je
lentősebb. Június közepéig az evező
lábú rákok aduit alakjai, valamint 
a nagytestű Daphnia longispina je
lentősebb mennyiségben fordult elő. 
Június közepétől az aduit Cyclopoi- 
deák helyét a nauplius copepodit- 
alakok, a Daphnia longispinát a 
kistestű Bosmina váltotta fel.

Figyelemre méltó a 3. táblázat 
adatai alapján a Rotatoria fauna 
biomasszájának az össz-zooplank- 
ton biomassza szempontjából nö
vekvő aránya, a Copepoda fauna 
biomasszájának csökkenése, mely 
elsősorban az egyedszám csökkené
sével magyarázható. A Cladocera 
fauna biomasszájának vizsgálatakor 
szem előtt kell tartani, hogy június
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közepéig kis egyedszámban előfor
duló nagytestű fajait, június köze
pétől nagyobb egyedszámban elő
forduló, de kistestű fajait találtuk 
meg.

A Deseda víztározó zooplankton 
faunája alapvetően különbözik az 
előbb bemutatott tározókétól, akár 
az egyedszám, akár a biomassza 
alakulását hasonlítjuk össze (3., 4. 
táblázat).

Termelésbiológiai szempontból 
alapvető fontosságú, hogy a víztér
ben az egész vizsgálati időtartam 
alatt a kerekesférgek biomasszája 
alacsonyabb (Hársasberkiben és 
Desedában), mint az ágascsápú és 
evezőlábú rákoké.

A Desedában a nagyobb biomasz- 
sza nemcsak azzal magyarázható, 
hogy a Cladocerák és Copepodák 
egyedszáma magasabb, mint a má

sik víztározókban, hanem azzal is, 
hogy a Cladocerák közül a nagytes
tű fajok fordultak elő rendszeresen 
és az aduit Cyclopoideák részará
nya is magasabb volt.

A víztározók zooplankton válto
zásait 2. és 3. ábrán m utatjuk be.

Amint az ábrából is kitűnik, lé
nyeges különbség tapasztalható az 
egyes víztározókban az egyedszám 
és biomassza szezonális alakulása 
szempontjából. A halászati haszno
sítású tározókban a zooplankton 
egyedszáma és biomasszája sokkal 
kiegyenlítettebb alakulású, mint a 
Desedáé.

Önkéntelenül adódik az a feltéte
lezés, hogy a különbséget az eltérő 
mértékű halasítás okozza. E felté
telezés szerint a Deseda alulnépesí
tett, míg a Hársasberki és Csertői 
víztározókban a halasítás alapvető

en befolyásolja a zooplankton ösz- 
szetételét. Vizsgálataink alapján fel
tételezhető, hogy a nagytestű zoo- 
plankton-fajok hiányát a halak 
szelektív kiszűrése okozta. Figye
lembe kell venni ugyanis, hogy a 
tározókban II. nyaras állományokat 
telepítettünk ki polikultúrában. 
Másrészt az adott vízterületre a ha
lastóra alkalmazott, vagy ahhoz 
közel eső népesítési darabszámot 
raktuk ki, és a halak takarm ányo
zása nem hasonlítható a halasta
vakban megszokott intenzitáshoz 
és mennyiséghez.

összehasonlítottuk a Csertői és 
Hársasberki víztározó, illetve a ha
gyományos halastavak (Attalai) 
zooplanktonját és a következőket 
állapítottuk meg:

— A hagyományos halastavakban 
az aduit Copepodák jelentősége 
egyedszám és biomassza alapján az 
egész szezon alatt nagyobb.

— A Cladocera fajok (Daphnia, 
Moina), jelentősége az egész vizs
gálati időtartam  alatt egyedszámot 
és biomasszát tekintve nagyobb.

— A halastavakban is nagy tö
megben fordul elő a kistestű Bos- 
mina.

— A halastavakban előforduló 
domináns Rotatoria fajok megegyez
nek a tározókban kimutatottakkal, 
az egyedszám nagyságrendileg azo
nos.

— Az egyedszám és biomassza 
szezonális változásában lényeges el
térés van, a halastavakban a tava
szi egyedszám maximumot egy 
nyárvégi követi, ez a víztározókban 
nem volt kimutatható. A víztáro
zókban az össz-biomassza értéke az 
egész vizsgálati időtartam  alatt a 
halastavaké alatt volt.

Összefoglalva az előbbieket az 
alábbi megállapításokat tehetjük:

— A vizsgálataink szerint Hársas
berki és Csertői víztározó fito- 
plankton összetétele halászatbioló- 
giailag kedvező, melyet bizonyít, 
hogy az egész vizsgálati periódus 
alatt zooplankton fajok számára 
hozzáférhető zöldalga törzsfajai do
mináltak.

— A zooplankton vizsgálat ada
taiból kitűnik, hogy a víztározókban 
a három fő zooplankton csoport 
%-os összetétele, csoportonkénti 
egyedszám és biomassza alakulása 
eltér a hagyományos halastavaké
tól és a horgászhasznosítású tározó
tól. A különbséget elsősorban az 
jelenti, hogy a Cladocera és Cope- 
poda rend fajai a víztározókban 
kisebb szerepet játszanak, mint a 
halastavakban. Kihangsúlyozandó, 
hogy a Cladocerák közül a kismé
retű Bosmina longirostris, Copepo- 
dáknál a nauplinus Copepodit fej
lődési stádiumban levő egyedek 
aránya nagyobb, melyek végsőso
ron Rotatoria méretűek. A táro
zókban egyedszámot tekintve a 
kerekesférgek a legjelentősebb cso
port.

2. á b ra : Az összes zooplan k to n szám  v á lto zása  a  v izsgált v íz tá ro zó k b an  

3. á b ra : Az összes zo o p lan k to n  b iom assza  a la k u lá sa  a  v izsgált v íz tá ro zó k b an
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A VÍZTÁROZÓK
HALTERMELÉSÉNEK
k ia l a k ít á s a  a  k é m ia i
ÉS BIOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK ALAPJÁN

A víztározók jellemzői az igen 
nagy, általában 100, többször 200 
ha feletti terület és a  6—10 m víz
mélység, amelyhez az előzőekben 
érintett kémiai és biológiai feltéte
lek adják a termelési lehetőséget. 
Vizsgált tározóink adatai a követ
kezők :

típus

te rü le t (ha) 273 132 245
tá ro lt víz
(1000 m 3-ben) 7750 2800 8180

A méretek és a biológiái felté
telek birtokában első feladatunk a 
területet legjobban hasznosító né- 
pesítési szerkezet meghatározása. 
A víztározók optimális kihasználá
sa érdekében célszerű a többirányú 
halászati tevékenység folytatása.

a) Polikultúrás népesítés, de nö
vényevő túlsúllyal (elsősorban fehér 
busa), ezt indokolja a szűrhető 
méretű zooplankton fauna és a 
zöldalga dominancia.

b) A kisméretű zooplankton jobb 
kihasználása érdekében partközeli 
ivadéknevelés, kihelyezett zsenge 
ivadékkal.

c) A víztározók megfelelő vízmi
nősége lehetőséget biztosít a ket
reces intenzív halnevelésre is.

Az a) pontban leírt népesítési 
szerkezet a víztér jobb extenzív 
hasznosítását jelenti. Véleményünk 
szerint 60—70% Fb2—Pb2—A2, 35— 
25% P2 és 5% ragadozó kerülhet 
kihelyezésre. Ezt a népesítési szer
kezetet célszerű ott alkalmazni, 
ahol évente történik a lehalászás, 
mivel a víztározó évente fel is tölt
hető.

A víztározók intenzívebb halásza
ti kihasználása érdekében alkalmaz
ni kell a b) és c) pontban leírt 
módszereket.

Az évenként feltölthető tározók
ban a tó kihelyezése mellett a ket
reces nevelés alkalmazását java
soljuk. Az ennél hosszabb feltölté
si időt igénylő víztározóknál a parti 
ivadéknevelést végezhetjük. Lénye
ge: zsenge ivadéknak a parti sekély 
vizeken védett helyet készítünk.

Vizsgálatainkkal szerettük volna 
felkelteni a szakmai érdeklődést, és 
bemutatni a haltermelés hidrobio
lógiai feltételeit a víztározóink
ban. 

RSK—9 úszó m ély levegőzte tő m ű k ö d és kö zb en

Halastavi víz levegőztető 
berendezések 
összehasonlító vizsgálata
KULI BARNABÁS,
MÉM M űszak i In téze t, G ödöllő

Az eddigi külföldi és hazai halas- 
vi vízlevegőztető vizsgálatok általá
ban hagyományos sűrűséggel, vagy 
megemelt sűrűséggel népesített, üze
melő halastavakban történtek. A 
viszonylag nagy méretű tavakban 
azonban nagyon nehéz, szinte lehe
tetlen meghatározni, hogy milyen 
területre terjed ki a berendezés ha
tása, illetve, hogy a működése hány 
%, vagy hány mg/1 oxigéntartalom 
emelkedést eredményez. Az így 
szerzett tapasztalatok a különböző 
körülmények és a nehezen megha
tározható egyéb tényezők miatt 
nem általánosíthatók és nem alkal
masak az egyes berendezések ob
jektív összehasonlítására.

Emiatt arra  a következtetésre 
jutottunk, hogy a levegőztető beren
dezések legfontosabb param étereit 
minden oxigénfogyasztó és oxigén
termelő élőlénytől és szerves anyag
tól mentes, tisztavízben végzett mé
résekkel kell meghatározni.

Ebből kiindulva, 1982-ben a MÉM 
Vadászati és Halászati Főosztályá
nak megbízásából nyolc különböző 
hazai gyártású halastavi vízleve
gőztető berendezés laborszerű ösz- 
szehasonlító vizsgálatát végeztük el.

A VIZSGÁLATBAN 
RÉSZTVEVŐ GÉPEK

A vizsgálatban a következő gé
pek és eszközök vettek részt, ame
lyekből a légfúvó és porózus beton 
levegőztető elemek, ill. perforált

PVC-csövek csatlakoztatásával 8 
rendszert állítottunk össze:

A levegőztető  típusa , 
m egnevezése G yártó

1. RSK —9 úszó D R W , Siófok
m ély levegőztető  
2. VAREO Szellőző M űvek

v en tillá to ro s 
levegőztető  
3. L ap á tk e re k es Szigetid  M gtsz,

levegőztető S zigetszen tm ik lós
,, A ”-v á lto za t 
4. L ap á tk e re k es Szigetfő M gtsz,

levegőztető S zigetszen tm ik lós
,,B ”-v á lto za t 
5. L ap á tk e re k es B ik a li ÁG

levegőztető  
6. Levegőztető TEHAG,

ej e k to r S zázh a lo m b atta
7. E lek tro m o to ro s B ik a li ÁG

légfúvó
8. T ra b a n t-m o to ro s B ik a li ÁG

légfúvó
9. P o ró zu s beton H o rto b ág y i ÁG

levegőztető  elem ek  
10. P e r fo rá lt TEHAG m in ta
PV C -csövek u tá n  elkész ítve
(230 db, 01,5 m m -es 
fú ra tta l)

A VIZSGÁLAT MÓDSZERE

A levegőztető berendezések oxi-
génbeviteli képességének (kg0 2/h) 
és fajlagos oxigénbeviteli képessé
gének (kg02/kWh) meghatározásá
hoz a szennyvízlevegőztető beren
dezések vizsgálatánál alkalmazott 
módszert adaptáltuk.

A vizsgálathoz olyan mérőmeden
cére volt szükségünk, amelyben a
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Mérési eredmények összefoglalása
1. táblázat

A levegőztető  
típ u sa

Víz
m ély 

ség
(m)

Ü zem i p a ra m é te re k

A ti.
ox i- T elj. 
gén- felv. 

bev ite l (kW) 
(kg/h)

F a jla -  Az oxi- 
gos gén- 
oxi- m eg- 
gén- kö tés 

b ev ite l h a tá s -  
(kg/ fo k a  

kW h) (%)

RSK—9 0,8
0,8
1,2

3. á llás, li =  440 m m
4. á llás , h  =  570 m m  
4. állás, h  =  570 m m

1,6
2,2
2,1

3,36
3.84
3.84

0,48
0,57
0,55

-

VAREO 1,2 h  =  620 m m 2,6 4,02 0,65 —

0,9 h  =  620 m m 2,6 4,20 0,62

S zigetszen tm ik lósi ,,A ” 1,2 n  =  115 1/min., 
n — 65 m m

1,8 1,98 0,91 -

S zigetszen tm ik lósi ,,B ” 1,2 n =  90 1/min., 1,5 1,6 0,94 _
0,8 h =  90 m m 2,2 1,56 1,41 —

B ik a li la p á tk e re k e s 1,2 n  =  126 1/min., 2,5 2,56 0,98 _
0,8 h  =  210 m m 3,1 2,56 1,21 —

megadja, hogy a vizsgált levegőz
tető berendezéssel 1 óra alatt 1 m3, 
10 °C hőmérsékletű vízbe, 1013 mbar 
légnyomás mellett hány gramm 
oxigén vihető be, ha a víz oldott 
oxigéntartalma zérus. Az OC érté
ket természetesen más hőmérsék
letre, légnyomásra is át lehet szá
mítani. Sőt, bármilyen oxigéntarta
lomhoz tartozó tényleges oxigénbe
vitel is meghatározható belőle.

Levegőztetés közben m értük a be
rendezések egyéb jellemzőit is : ener
giafelhasználás, szállított víz, ÜL le
vegőmennyiség stb. A mérési ada
tokból meghatározható a berende
zések oxigénbeviteli képessége 
(kgOo/h) és a fajlagos oxigénbevi
teli képesség (kg02/kWh). A fenti 
jellemzők alapján az egyes beren
dezések számszerűen is összehason
líthatók.

L evegőztető e je k to r  1,2 Q =  290 1/min. 0,63 2,16 0,29 — A MÉRÉSEK EREDMÉNYEI
P orózus betonelem , 30 db 1,2 120 H gm m  105 m 3 h

0,8 120 H gm m  165 m 3/h
______________________________ 0,8______ 135 H gm m  192 m 3/h

1,9 1,11 7,2
3,0 1,03 6,8

6,63,6 0,97
13,1 0,23 1,8
9,4 0,29 1,9
7.5
4.05

0,32 2,1
0,51 3,4

0,48 0,47 2,9

A 8 berendezéssel összesen 19 
mérést végeztünk, mérésenként 
3—4 oldott oxigénmérő műszerrel. 
A mérési körülményeket és a mé
rési adatokat a mellékelt értékelő
lap mintán rögzítettük, ugyanitt vé-

VAREO levegőztető  m ű k ö d és közben  

Szigetszen tm ik lósi la p á tk e re te s  levegőztető

P e rfo rá lt 15 db 
PVC-cső 20 db

0,8 160 H gm m  587 m 3/h
0,8 135 H gm m  512 m 3/h
0,8 120 H gm m  410 m 3/h
1.2 135 H gm m  312 m 3/h
1.2 120 H gm m  228 m 3 h

halastavaknál szokásos egy m  körüli 
vízmélység tartható. Másrészt a 
mérés pontossága érdekében a vizs
gálatra kerülő berendezések képe
sek legyenek a medencében levő 
víztömeget minimum 20 perc, ma
ximum 2 óra alatt legalább 70— 
80%-os telítési értékig telíteni. Gö
döllőn van egy használaton kívüli 
úszómedence, amely a fenti köve
telményeknek megfelel. Szélessége: 
7,5 m, hosszúsága 17,5 m. A me
dence feneke vízszintes, teljes fel
töltésnél a vízmélység 1,7 m. Hogy 
a vízmélység hatását is értékelni 
tudjuk, a berendezésekkel 0,8 m és 
1,2 m vízmélységnél végeztük a mé
réseket.

Mérések előtt a medencében levő 
víz oxigéntartalmát nátriumszulfit 
segítségével nullára csökkentettük. 
Majd a medencébe telepített leve- 
gőztetők működése közben a me
dence 4 pontján Aquacheck oldott 
oxigén mérő műszerekkel 2 per
cenként megmértük a víz oxigén- 
tartalm át. Ilyen körülmények kö
zött az oxigéntartalom telítődési 
függvény szerint emelkedik, tehát 
kezdetben gyorsabban, később las
sabban közelít a telítési értékhez, 
a 100% oxigéntartalomhoz. Az így 
kapott telítődési függvény lineárissá 
transzformálható. Amennyiben a 
különböző időpontokban mért ol- 
dottoxigén koncentráció értékek és 
a telítési érték közti különbségeket 
— az „oxigéndeficitet” — a hozzá
juk tartozó idő függvényében féllo
garitmus papíron ábrázoljuk, a pon
tok egy egyenesen fognak elhelyez
kedni. A gyakorlatban a mérési 
pontok — a mérési hibákból eredő
en — egy egyenes körül szórnak. A 
regressziós egyenes meredeksége a 
tg, amelyből közbenső számítások 
után meghatározható az OC, az oxi
génfelvételi képesség értéke, amely



B ik a li la p á tk e re k e s  levegőztető

geztük el az adatfeldolgozást is. A 
különböző mérési pontok mérési 
eredményeiből átlagértékeket szá
moltunk, melyeket az 1. táblázat
ba^ foglaltuk össze.

A porózus beton levegőztető ele
mek és a perforált PVC-csövek be
mérése során légfúvóként az elekt
romos változatot használtuk, mivel 
ennél a fúvó által szállított levegő
mennyiség a jelleggörbéből egysze
rűbben visszakereshető, mint a 
Trabantmotoros változatnál.

A szállított levegőnek csak egy 
részére volt szükség a levegőztető 
elemek működtetéséhez, a többit az 
elosztóvezeték végén a szabadba 
engedtük.

A fajlagos oxigénbeviteli értékek 
számításánál a tényleges teljesít
ményfelvételnek a felhasznált le
vegővel arányos részét vettük figye
lembe.

AZ EREDMÉNYEK 
ÉRTÉKELÉSE

A vizsgált berendezések közül az 
egy óra alatt bevihető oxigénmeny- 
nyiség a levegőztető ejektornál volt 
a legalacsonyabb. Ezt, valamint a 
porózus beton elemeket és perforált 
csöveket nem számítva, a többi

berendezés 1,5—3,1 kg/h oxigénbe
vitelre volt képes. A rendelkezés
re álló 30 db porózus beton levegőz
tető elemmel a légfúvó által szállí
tott levegőnek csak 15—27'%-át tud
tuk felhasználni, perforált PVC- 
csövekkel pedig 32—84'%-át. Meg
felelő számú levegőztető elem, illet
ve perforált cső csatlakoztatásával, 
az összes levegő felhasználásával 
ezekből állítható össze a legnagyobb 
oxigénbeviteli képességű rendszer.

A fajlagos oxigénbeviteli képes
ség (az egy kWh energiával bevitt 
oxigénmennyiség) alapján a beren
dezések 3 csoportba sorolhatók:

Nagyon alacsony, 0,3 k g /kWh kö
rüli értékeket kaptunk a levegőz
tető ejektorral és a perforált csö
vekkel 0,8 m vízmélységnél. Köze
pes 0,5—0,6 kg/kWh körüli értéke
ket kaptunk az RSK—9 és a 
VAREO berendezésekkel, valamint 
a perforált csövekkel 1,2 m víz
mélységnél. A legnagyobb, 0,9—1,4 
kg/kWh közötti értékeket a 3 db 
lapátkerekes levegőztetőnél és a po
rózus beton levegőztető elemeknél 
értük el. Az egyes berendezéseket 
részletesebben értékelve az alábbi
ak állapíthatók meg:

A z RSK—9 levegőztető oxigénbe
viteli képessége és ebből eredően

L evegőztető  e je k to r  FLYGT 
b ú v á rsz iv a tty ú v a l

a fajlagos oxigénbeviteli képessége 
nagymértékben függ attól, hogy 
milyen mélyre nyúlik be a víz alá 
a hajócsavar, milyen mélységben 
történik a levegő bekeverés. A 3. 
és 4 . állás között, a csavar alsó vé
gére vonatkoztatott 130 mm-es kü
lönbség az oxigénbevitelben 37,5%- 
os növekedést eredményezett.

Normál vízmélységű halastóban 
azonban ennél nagyobb bemerülés 
nemigen valósítható meg az iszap 
felkavarásának veszélye nélkül. A 
berendezés a medencében intenzív 
vízáramlást hoz létre, könnyen 
vízrehelyezhető és áttelepíthető. Az 
előbbiek alapján a berendezést na
gyobb vízmélységű völgyzárógátas 
tavakon és víztározókban javasoljuk 
alkalmazni, ahol hosszabb tengelyre 
szerelve biztosítható a csavar na
gyobb bemerülése és ezáltal a ha
tékonyabb üzemeltetés.

A  VAREO ventillátoros levegőz
tető nagyméretű, nagy súlyú be
rendezés. A nagy átmérőjű ventillá
tor felpörgetése nagy indítási ára
mot igényel. Közepes fajlagos oxi
génbeviteli képessége és nehézkes
sége m iatt alkalmazása kevésbé cél
szerű.

A  szigetszentmiklósi lapátkerekes 
levegőztetők „B”-változatánál az 
„A”-változathoz képesti fordulat
szám csökkentés és a lapátbem erü
lés növelés együttes hatásként az 
oxigénbevitel és a teljesítményfel
vétel egyidejű csökkenését ered
ményezte, a fajlagos oxigénbevitel 
lényegében megegyezik.

A bikali berendezés magasabb 
teljesítményfelvétel mellett nagyobb 
oxigénbevitelre képes, a fajlagos 
értékek azonban jól megközelítik 
a szigetszentmiklósi berendezések 
jellemzőit. A szigetszentmiklósi le
vegőztetők külső megjelenése m a
gasabb gyártási színvonalra utal. 
Mindhárom lapátkerekes berende-

E le k tro m o to ro s légfúvó
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P o ró zu s b e to n  levegőztető  elem  

P e r fo rá lt  PV C -cső

zés egyszerű és könnyen áttelepíthe
tő. A többi levegőztetőnél maga
sabb fajlagos oxigénbeviteli értéke
ik m iatt ketreces rendszernél, sűrű 
népesítési tavaknál és szükség sze
rint hagyományos tavaknál is első
sorban ezeknek a típusoknak az al
kalmazását javasoljuk.

A levegőztető ejektor minden 
tekintetben a leggyengébb ered
ményt produkálta. Viszont nagyon 
egyszerű eszköz és pl. átmeneti tá 
rolásnál egy szivattyúhoz csatlakoz
tatva könnyen üzemeltethető.

Az elektromotoros légfúvó által 
szállított levegőmennyiség a fojtás 
hatására 965 és 700 m3/h volt. 0,2 
bar statikus nyomásnál a gázkar 
állásától függően 410—180 m3/h ér
tékkel lehet számolni. A motor 
0,28 bar maximális nyomás előál
lítására volt képes, ekkor a lég
szállítási teljesítmény 281 m3/h-ra 
adódott. A nyomócsövön kifúvott 
levegő mindkét fúvónál kismérték
ben olajjal szennyezett volt, a leve
gőztetett vízben azonban nem ta 
pasztaltunk olajszennyeződést.

A porózus beton elemeknek a jó 
fajlagos oxigénbeviteli képességgel 
szemben hátrányuk, hogy telepíté
sük és a tóból való eltávolításuk 
kissé nehézkes, hosszú üzemszünet 
esetén a rátelepedő algák a póru
sokat eltömhetik, ütődésekre sérü
lékenyek.

A méréseknél alkalmazott elekt
romotoros légfúvóhoz 120— 200 db, a 
Trabantmotoros légfúvóhoz 75—125 
db levegőztető elem csatlakoztat
ható. Ez nagyméretű levegőelosztó 
rendszer kiépítését teszi szükséges
sé. Amennyiben a levegőztetni kí
vánt tavakhoz nincs szükség ennyi 
elemre, vagy csak kevesebb elem 
áll rendelkezésre a fúvó által szál

lított levegő egy részét el kell en
gedni a szabadba, vagy kisebb lég
szállítási teljesítményű fúvót kell 
beszerezni. A levegő elengedése 
esetén azonban számolni kell a fa j
lagos oxigénbeviteli érték romlásá
val.

A perforált PVC-csövekből álló 
rendszer üzemeltetéséhez az előb
biekhez hasonló levegőelosztó rend
szer kiépítése szükséges. A porózus 
beton elemekkel szemben előnye, 
hogy egyszerűbben és olcsóbban el
készíthető, a levegővezetéknél fog
va bármikor behelyezhető, illetve 
eltávolítható a tóból, sérülésre nem 
érzékeny, hátránya viszont, hogy a 
fajlagos oxigénbeviteli képessége 
lényegesen rosszabb.

Összefoglalva: a mérési eredmé
nyek alapján halastavak nyári le
vegőztetését és intenzív rendszerek 
oxigénellátására elsősorban a la
pátkerekes levegőztetők, valamint a 
légfúvóból és porózusbeton elemek
ből álló rendszer javasolható. Telel- 
tők levegőztetésére csak a kisebb 
vízmozgást előidéző légbefúvásos 
rendszerek jöhetnek szóba.

Levegőztetett tórendszerek terve
zéséhez a tavak oxigénháztartását 
befolyásoló tényezők (a primer 
produkció, a plankton és a  m a
gasabb rendű növényi és állati szer
vezetek által elfogyasztott oxigén, 
a tófenék iszapja által lekötött oxi
gén, a légkörből oldódó oxigén) 
összegezése után meg kell határoz
ni a mesterségesen bejuttatandó 
oxigénmennyiséget. Ebből kiindulva, 
az egyes levegőztetők most bemért 
oxigénbeviteli képességének isme
retében pedig kiválasztható a szük
séges berendezés típusa, meghatá
rozható a szükséges darabszám. •

Riasztó
berendezések

vízben levő tárgyak, 
úszó haltartó ketrecek 

védelmére
A MÉM Vadászati és Halászati 

Főosztály V,C—81—10—1 számú 
műszaki-fejlesztési megbízása alap
ján a Szigetfő Mgtsz fejlesztette ki 
azt az elektronikusan működtetett 
riasztó készüléket, amely alkalmas 
elsődlegesen a ketreces telepek va
gyonvédelmére olyan magas szin
tű műszaki megoldásokkal, hogy a 
védelem alatt levő ketrecekből halat 
semmilyen körülmények között nem 
lehet kivenni, illetve eltulajdoníta
ni. A rendszer bármely pontján 
zárlat, vagy akár roncsolás jelent
kezik, vagy esetleg a vezetékeket el
vágják, a  berendezés vészjeleket bo
csát ki. A berendezés mintadarabjai, 
nyúzópróbája az elm últ évben elké
szültek. A sorozatgyártásra a  Szi
getfő Mezőgazdasági Termelőszövet
kezet jogutódja, a  HAL—INNÓ Hal- 
termelési Agrár Fejlesztő Vállalat 
felkészült. Egy berendezés ára 
33 260,— Ft.

A műszaki fejlesztésre ketreces 
haltenyésztésünkben azért került 
sor, mert a külföldi szakirodalom 
és a hazai gyakorlati tapasztalatok 
szerint is egyes üzemek számottevő 
termelési veszteséggel zárták az 
évet a gyakori tenyészanyag eltu
lajdonítások miatt. Vízben úszó tá r
gyak — így pl. ketreces hal védel
me — nagyon nehézkes. Éjjel jó
részt csak teljes kivilágítással és 
megfelelő éjjeliőr személyzettel 
oldható meg. Tehát a ketreces hal
telepek vagyonvédelme világvi
szonylatban probléma és nagy anya
gi ráfordítást igényel. Ismeretesek 
ugyan olyan riasztó berendezések, 
amelyek a vízszint változására vagy 
a víz felszín hullámzására reagál
nak, mint pl. úszómedencék illeték
telen használata elleni riasztó be
rendezés, vagy úszó tárgyak kieme
lése elleni védekezés, ezek a beren
dezések azonban céljainkra nem al
kalmasak, m ert kivétel nélkül olyan 
a működési elvük, hogy a víz a 
két pólus között elektromos kapcso
latot hoz létre, és ekkor jeleznek, 
így az ismert műszaki megoldáso
kat nem lehetett biztonságosan al
kalmazni. Az új megoldás szabadal
maztatás alatt áll, és másirányú fel- 
használására a fejlesztést vállala
tunk beindította.

Megrendelők részére az alapbe
rendezést 30 napon belül üzembe 
tudjuk állítani.

A kialakításnál a Haltenyésztési 
Kutató Intézet és a Budapesti Mű
szaki Egyetem segítségét vettük 
igénybe.

K. A.
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E gészséges k o p o lty ú Halegészségügyi 
gondok 1982-ben

S ú lyosfokú  S apro legn ia  az a m u r  k o p o lty ú já n

Bár e sorok írásakor az 1982-es 
évről még nem állnak rendelkezésre 
pontos számszerű adatok, az már 
megállapítható, hogy az aránylag 
problémamentes 1981-es évi előké
szítés, valamint az 1982-es év ked
vező körülményeinek a következ
tében a termelési eredmények to
vább javultak, és közelebb kerül
tünk a VI. ötéves terv feladatainak 
teljesítéséhez.

Ha december 31-ével pontot tehet
nénk 1982-re, és nem kellene szá
molnunk a jelenlegi tenyésztési .év
re áthúzódó hatásaival, megeléged
ve szemlélhetnénk a helyzetet, hi
szen járványos betegség (tavaszi vi- 
rémia) mindössze két esetben for
dult elő, és az állategészségügyi in
tézkedéseket is kevesebb alkalom
mal keresték meg különböző prob
lémák megoldásához segítséget kér
ve, mint a korábbi években. A ma
gas kallódási százalék, illetve a ta 
karmányozási tervnek csak kb. 80% 
körüli teljesítése — mint két lénye
ges tényező — azonban azt mutatja, 
hogy továbbra sem örülhetünk 
maradéktalanul. Mielőtt azonban 
ezekről a gondokról részletesen 
szólnék, néhány statisztikai adattal 
jellemezném az 1982-es helyzetet.

Az állategészségügyi intézetek 135 
alkalommal végeztek helyszíni 
szemlét és halm inta 314 alkalom

mal került az intézetekbe laborató
riumi vizsgálatokra, összesen 6703 
hal, ebből 4894 ponty vizsgálata tör
tént meg. A beküldésekkor a pon
tyok és a növényevő halak 4:1 ará
nya lényegében nem változott. Az 
erythrodermatitis, a kopoltyúnekró- 
zis, a parazitás betegségek, a ful
ladások számában sem történt lé
nyeges változás, talán csak az ér
demel említést, hogy az úszóhó
lyaggyulladás kevesebb alkalommal 
fordult elő, mint az előző évben. 
Sajnos, a parazitás betegségekkel 
kapcsolatban a gyógykezelési ha j
landóság nem javult számottevő 
mértékben. Kiemelendő viszont, 
hogy a fekélyes bőrgyulladást busa 
állományokban is megállapítottuk, 
és helyenként aránylag széles kör
ben fordult elő. Eddigi vizsgálata
ink szerint a bántalm at ugyanaz a 
baktérium  (Aeromonas salmonicida 
sp.) idézi elő, mely a ponty feké
lyességét is okozza. A betegség rész
letes ismertetésére ez év folyamán 
még visszatérünk.

A kopoltyúnekrózis az év folya
mán 13 esetben fordult elő. Ma már 
megállapítható, hogy az élet iga
zolta azt a feltételezést, miszerint a 
kopoltyúnekrózis igen összetett okok 
(vízminőség, kondíció, élősködők, 
másodlagos kórokozó baktériumok, 
gombák stb.) hatására kialakuló 
kórkép, mely a felsorolt okok ki

küszöbölésével megelőzhető, illetve 
jelentkezése esetén a gazdasági 
kártétel klórmeszes kezeléssel — 
ami tulajdonképpen a környezeti 
feltételek javítását jelenti — mér
sékelhető.

Az is bebizonyosodott, hogy a ko
poltyúnekrózis megállapításához a 
laboratóriumi vizsgálat elengedhe
tetlen, és ha valaki a betegséget a 
kopoltyú megtekintése alapján kí
sérli meg diognosztizálni, komoly 
tévedés áldozata lehet. A kopoltyú- 
rothadás, a kopoltyúférgesség vagy 
a vérmételykór ugyanis szemre a 
kopoltyúnekrózissal teljesen meg
egyező elváltozásokat idézhet elő, 
hogy csak a legkézenfekvőbb példá
kat említsem.

A betegség lényeges gazdasági kárt 
az utóbbi években szerencsére 
nem okozott. Inkább csak azért ej
tek néhány szót róla, mert a Ha
lászat 1982-es évfolyamának szep
tember—októberi számában cikk je
lent meg „A ponty bakteriális ko- 
poltyúnekrózisa” címmel, és félő, 
hogy az abban foglaltak félreértés
re vezethetnek.

A Flexibacter columnaris által 
okozott kopoltyúelváltozás, ahogy 
azt az említett közlemény össze
foglalójában Farkas József és Oláh 
János is írják, „másodlagos beteg
ség”, aminek biztos megállapítása



csak mikroszkópos, valamint bak
teriális vizsgálattal lehetséges. A 
bakteriális kopoltyúnekrózis eseté
ben a hangsúlyt tehát a másodla
gos jelzőre kell helyezni, s ezért 
igen fontos lett volna a közlemény 
címében is feltüntetni ezt. A cím 
kelti ugyanis az olvasókban a leg
mélyebb benyomásokat, és így a 
közlemény felületes olvasása téves 
következtetésekre adhat lehetősé
get, azt a gondolatot keltheti, hogy 
egyedül a baktérium elleni gyógy
szeres kezeléssel megoldhatják a 
problémát.

A jelenlegi körülmények között 
sokkal komolyabb gondot okoz a 
magas — a tenyészhalaknál közel 
50%-os — kallódás, mivel az így 
keletkezett gazdasági kár igen je
lentős. Ezt a nagyarányú kiesést 
számos ok előidézheti, és vele kap
csolatban a legkülönfélébb ta lá l
gatások is napvilágot láttak. A leg
szélsőségesebb az a vélemény, hogy 
a magas kallódási százalék kiala
kulásában a nem teljesen megbíz
ható statisztika is szerepet játszik. 
Mivel ennek a lehetőségnek a 
vizsgálata nem az állategészségügyi 
szolgálat feladata, magunk részéről 
a feltüntetett adatokat valósként 
értékeljük.

Egy másik, reálisabb elképzelés 
szerint egy adott élőhely önszabá
lyozó rendszere szabja meg az ott 
életlehetőséget találó egyedek szá
mát. Erre a melegvérű háziállatok 
(borjú, csirke) vonatkozásában szá
mos tapasztalattal rendelkezünk, a 
halaknál egyelőre csak feltételezzük 
ilyen rendszer működését. Tógaz
dasági vonatkozásban arról lehet 
szó, hogy az adott tóba kihelyezett 
bizonyos számú hal életfeltételeit a 
terület nem biztosítja, és a lehe
tőség és a valóság közötti egyen
súly csak bizonyos számú hal pusz
tulása után áll be. Ha ez igaz, ak
kor hosszú idő óta egy ördögi kör
rel állunk szembe. A tógazda 
ugyanis azt tapasztalja, hogy ahhoz,

hogy több hala maradjon életben, 
aránytalanul nagyobb mennyiséget 
kell kihelyeznie, amiből az említet
tek alapján minden évben egyre 
nagyobb számú hal pusztul el. Kü
lönböző gazdaságokban nem egy
szer javasoltuk, és most a Halászat 
nyilvánossága előtt is megismétel
jük, hogy a csökkentettebb számú 
kihelyezés talán több vagy legalább 
is ugyanannyi halat eredményezne, 
mint amennyi jelenleg megmarad. 
Kísérleti szinten kellene próbálkoz
ni, a kísérletekhez mi magunk ré
széről minden segítséget megad
nánk.

Szerepet játszik az a tényező is, 
hogy az ivadék számára optimá
list megközelítő feltételeket a gaz
daságok többségében biztosítják. Az 
első tenyészév során a hal mindent 
megkap, és ezt a második évben a 
feltételek és a takarmányozás rom
lása követi. Az ivadékkorban a ha
lon megtapadt, a szervezet ellenálló
ereje által korlátozott élősködők a 
mostohább környezeti feltételek kö
vetkeztében szaporodásnak indul
nak, elhatalmasodnak és így okoz
nak alig észrevehető, csak a leha
lászáskor jelentkező veszteségeket. 
A kallódásra azonban a tenyészév 
egész időszakasza alatt oda kell fi
gyelni, észlelni a folyamatot, mert 
csak így alkalmazható valamely be
avatkozás, ami az elhullást, és így 
a kárt mérsékelheti.

A megfelelő táplálék (természetes 
és mesterséges) az eredményes hal
tenyésztés alfája és ómegája. Egyet
len háziállatfaj sincs, amelynek az 
életében a környezetből származó 
táplálék ekkora szerepet játszana, 
és egyetlen sincs, ahol ezt a táplá- 
lékímennyiséget ilyen kevéssé lehetne 
ellenőrizni. A zsákból etetett ta 
karmány tehát a kondíció szem
pontjából meghatározó jelentőségű. 
Az elmúlt évet szemlélve megálla
píthatjuk, hogy a tervezett kihelye
zés m aradéktalanul megvalósult, a 
tervezett takarmányozás azonban

nem. A hal darabszáma őszre a 
tervezettet elérte, a súlya azonban 
a tervezett alatt maradt, és a kon
díció is kívánnivalót hagyott m a
ga után. A hosszú, meleg ősz (me
lyet etetés szempontjából nem hasz
nosítottak) eredménye az lett, hogy 
romló kondícióval kerültek a halak 
a telelőbe. Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy az igen enyhe, a halak tele
lése számára nem kedvező tél van 
mögöttünk, és hogy az eddig el 
nem adott piaci halételek a kihelye
zést lassítani fogják, kevés okunk 
van optimizmusra. A kialakuló hely
zet kísértetiesen hasonlít az 1978 év 
eleji állapotra, és szívesen fogad
nánk a rossz jósnak járó elmarasz
talásokat, ha 1983-ban az 1978-as 
év nem ismétlődne meg.

Befejezésül az ésszerű takarékos
kodásra hívnám fel a figyelmet. 
Nyilvánvaló ugyan, hogy egyik év
ről a másikra a fel nem használt 
takarmány, gyógyszer, fertőtlenítő
szer, el nem végzett rekonstrukció 
megtakarításként, s így gazdasági 
eredményként jelentkezhet. A hal
tenyésztésben azonban általában 
két év munkájával alapozzuk meg 
a harm adik év eredményét, és ha 
rosszul takarékoskodunk, am it nyer
tünk a réven, annak többszörösét 
veszthetjük el a vámon. Ne takaré
koskodjanak a gazdaságok az állat
egészségügyi szolgálat igénybevéte
lével sem. Időben kérjék az állat
orvos, az állategészségügyi intéz
mények segítségét, hogy ne fordul
hasson elő olyan furcsa helyzet, 
mint nemrégiben, amikor egy gaz
daság az eredmény kiesését a has- 
vízkór rovására írta, és igencsak 
meglepődött, amikor tudomására 
hozták, hogy nemcsak a betegség el
nevezése változott tavaszi virémiára, 
hanem a bántalom megállapítására 
sem illetékes.

Az előjelek alapján nehéz év elé 
nézünk, és elfogadható eredmény
re csak lelkiismeretes, közös mun
kával számíthatunk.

Dr. Szakolczai József
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25 év
a szövetkezeti halászat 

szolgálatában
A halászati termelőszövetkezetek 

a múlt év végén, ünnepi küldött- 
közgyűlés keretében emlékeztek 
meg önálló érdekképviseleti intéz
ményünk megalapításának 25. év
fordulójáról. A nevezetes eseményre 
1957. február 19-én, Budapesten, az 
Agrokémiai Kutató Intézetben ke
rült sor; jó tíz évvel a területi szö
vetségek megalakítása előtt. A be
számolóból derült ki, hogyan tehet
tek szert ilyen előnyre a kis htsz-ek.

Az állami tulajdonba vett te r
mészetes vizek hasznosítására 1945— 
1946. folyamán 34 halászszövetkezet 
alakult. A volt bérlők alkalmazot
tai közül kikerült alapítók a tag
ság tevékenységének egybefogását 
és mindenekelőtt a beszerzés és az 
értékesítés közös számlára történő 
megszervezését tűzték célul maguk 
elé.

A 34 htsz eleinte még 113 000 ha 
természetes vízen gazdálkodott. Te
vékenységük ekkor a Balatonra, a 
Fertő magyarországi részére és a 
Velencei-tóra is kiterjedt. — Egy
szerű üzemi keretekben, választott 
testületeik (vezetőség, ellenőrző bi
zottság) irányításával és a soraikból 
kikerült elnök vezetésével működ
tek. Az ügyviteli munka — a pénz
ügyi-számviteli tennivalókkal együtt 
— a könyvelőre hárult. Gazdálkodá
suk eredménye 1945—1946-ban évi 
550—650 tonnára tehető.

Termelőszövetkezeteké a 27/1953. 
(VI. 4.) MT rendelet alapján, az 
1953. évi január hó 1. napjával ala
kultak át. A Balaton vállalati ke
zelésbe adása és az időközi egyesü
lések következtében 1953-ig számuk 
22-re, vizeik területe 52 800 ha-ra 
csökkent, halfogásuk viszont 1270 
tonnára emelkedett.

Az átalakulás minőségi változáso
kat vont maga után. A jogszabály 
ui. a vizek termőképességének meg
óvására — fejlesztésére, a halállo
mány növelésére — összetételének ja
vítására, korszerű eljárások-módsze- 
rek alkalmazására, a fogás közös 
értékesítésére, továbbá a termelő- 
eszközök társadalmasításával együtt 
a munka szerinti elosztás érvényesí
tésére kötelezte a termelőszövetke
zeti rangra emelkedett kis bérlőkol
lektívákat. Egyidejűleg gazdasági

tevékenységük kiterjesztésére, hal
árudák, feldolgozó üzemek és ha
lászcsárdák létesítésére, valamint a 
halászathoz kapcsolódó más tevé
kenységek végzésére is lehetőséget 
adott.

Az azonos gondokkal terhelt 
htsz-ekben az egymásrautaltság ér
zése korán kifejlődött. Kezdetben 
az egymáshoz közellevő szövetkeze
tek keresték egymást. A rendszeres
sé vált kölcsönös látogatások alkal
mával megvitatták közös problé
máikat, tájékoztatták egymást ered
ményeikről, bevált módszereikről és 
nem ritkán közös fellépésben is 
megállapodtak. Később egy-egy tá j
egység (Délduna, Középtisza stb.) 
szövetkezetei rendszeresítették meg
beszéléseiket, az 50-es évek elején 
pedig m ár a Földművelésügyi Mi
nisztérium tartotta szükségesnek, 
hogy a csak őket érintő kérdéseket 
vezetőikkel megtárgyalja. Egy idő 
múltán azonban mindez elégtelen
nek bizonyult. A társas nagyüzemi 
gazdálkodás követelményrendszer
nek a 27/1953. MT rendelettel tör
tént meghatározása után ui. bizo
nyossá lett, hogy az egymástól tá
vol, elszigetelten gazdálkodó htsz- 
ek — alapvetően az eltérő profil, 
anyag- és eszközigény, valamint a 
könnyen romló termék elhelyezésé
vel járó azonos gondok m iatt — 
már nem boldogulhatnak tevékeny
ségük valamilyen összefogása nél
kül. Rá kellett jönniük, hogy ma
gukra hagyva nemcsak ivadékolási 
kötelezettségeiknek, de a korszerű 
eljárások bevezetésére, a tudomány 
eredményeinek alkalmazására, vala
mint a szakmai felkészültség állan
dó növelésére vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak sem képesek eleget 
tenni. Tapasztalati úton jöttek rá, 
hogy nehézségeiken a kölcsönös 
megsegítés és az összefogás bevált 
szövetkezeti módszereivel. Ilyen 
előzmények után érlelődött meg a 
htsz-ekben, hogy érdekeik képvise
letéről, ügyes-bajos dolgaik intézé
séről egy, a fővárosban működő ön
álló intézmény útján gondoskodja
nak.

A döntést 1957. február 19-én hoz
ták meg küldötteik. — A termelő
szövetkezeti mozgalomnak — az ér

dekeltek irányításával és költségé
re működő — első érdekképviseleti 
intézménye „Halászati Szövetkezeti 
Központ” elnevezéssel jött létre. El
nevezését azonban a földművelés- 
ügyi miniszter az alapszabályt jó
váhagyó 36.123/ 1957. sz. intézkedé
sével — elvi megfontolástól vezet
tetve — „Halászati Termelőszövet
kezetek intézőbizottsága”-ra változ
tatta.

A kezdettől jogi személyként mű
ködő érdekképviseleti intézmény 
alapításában 27 htsz vett részt. Az 
alapítók 1957-ben 52 400 ha vízte
rületen gazdálkodtak és termelő
alapjaikhoz mindössze 114 ha, túl
nyomó részben ivadék előállítására 
használt halastó tartozott. A tag
létszám 957, a kifogott hal mennyi
sége 1644 tonna, az egy tagra eső 
fogás 17 q, a tagi részesedés átlaga 
pedig évi 14 670 Ft. A természetes
vízi fogásnak ekkor még 42%-a volt 
nemeshal.

Az intézmény 1960-tól „Halászati 
Termelőszövetkezetek Központi In
tézőbizottsága” néven működött, az 
1967. évi III. tv. szerinti szakmai 
szövetséggé 1967. december 20-án, a 
TOT székházépületének tükörter
mében tarto tt küldöttközgyűlésen 
alakult át. Jogállása kezdettől azo
nos volt a területi szövetségek jog
állásával.

A szövetséggé átalakulásról 22 
htsz küldöttei döntöttek. — Ter
melőalapjaikhoz akkor 49 380 ha 
természetes víz és 740 ha, nagyobb 
részében ivadékelőállításra haszno
sított halastó tartozott, amelyeken 
3382 tonna halat állítottak elő. A 
nemeshal aránya az 1957-től eltelt 
tíz év alatt 35%-ra esett vissza. És 
bár vizeik területe ez idő alatt 
6% -kal csökkent, termelésük meny- 
nyiségét megduplázták, 1981. végé
ig pedig 7427 tonnára növelték.

1981-ben egyébként 16 htsz, 39 000 
ha természetes vizen, 2030 ha halas
tavon és 1870 ha belterjes holtág
ban és tározóban gazdálkodva érte 
el a 7427 tonnás eredményt. — Tó
gazdaságot üzemeltető mezőgazda- 
sági szövetkezetek 1973-tól tagjai a 
Szövetségnek. Számuk 1981-ben 19, 
halastavaik területe 1827 ha, víztá
rozóiké pedig 191 ha. Ezen a term e



lőalapon 2950 tonna halat állítottak 
elő. A  Szövetséghez tartozó halásza
ti és mezőgazdasági szövetkezetek  
tehát 1981-ben együtt 10 377 tonna 
halat termeltek. A z országos ered
ményből való részesedésük mintegy 
37%-os. Abban, hogy 1957 és 1981 
között a htsz-ek termelőalapjaik 
jelentős csökkenése ellenére:

— haltermelésük mennyiségét 
1644 tonnáról 7427 tonnára,

— nettó árbevételüket 53,5 mil
lióról 731,8 millió Ft-ra,

— bruttó jövedelmüket 17,1 mil
lióról 200,5 millió Ft-ra,

— nyereségüket 3,1 millióról, 89 
millió Ft-ra,

— tiszta vagyonuk értékét 8,5 
millióról 546 millió Ft-ra,

— dolgozóik m unkadíját 14,5 mil
lióról 112 millió F t-ra  növelték, az 
1957 első hónapjaitól folyamatosan 
tevékenykedő önálló érdekképvise
leti intézménynek meghatározó sze
repe volt.

A megszakítatlan fejlődést bemu
tató számok: élniakarásról, kezde
ményező és alkalmazkodó készség
ről, átgondolt és következetesen 
végrehajtott tervekről, tudatos gaz
daságfejlesztési tevékenységről ta 
núskodnak. A negyedszázadot á t
fogó beszámoló pedig arra is meg
adta a választ, hogy a termelőszö
vetkezeti mozgalom e kis szektorá
nak érdekképviseleti intézménye, 
mégpedig:

— 1957-től 1967 végéig a Közpon
ti Intézőbizottság,

— 1968 és 1981 között pedig a 
jogutódlással megalakított Szövet
ség
hogyan, milyen módszerek alkalm a
zásával tudta segíteni tagszövetke
zeteit célkitűzéseik megvalósításá
ban, eredményeik megőrzésében és 
folyamatos fejlesztésében?

A tények tanúsága szerint a 
htsz-ek a termelőszövetkezetté á t
alakulás évében léptek a fejlődés
nek arra az útjára, amely azóta 
felfelé ível. Ennek a megszakítat
lan fejlődésnek a bizonyságaként a 
htsz-ek haltermelésének mennyisé
ge:

— az 1952. évi 1248 tonnáról — 
15%-os mértékben — 1956 végéig 
1474 tonnára;

— a Központi Intézőbizottság 11 
esztendei működése alatt, vagyis 
1957-től 1967 végéig — további 120%- 
kal — 3382 tonnára, az 145—46-os 
évek fogásának több mint az ötszö
rösére,

— a Szövetség 1968-tól számítha
tó 14 esztendei működése idején pe
dig további 4045 tonnával 7427 ton
nára, az 1945—46-os évek eredmé
nyének a tíz-tizenegyszeresére 
emelkedett. Annak ellenére, hogy 
természetes vizeik terü lete:

— 1957 és 1967 között 6%-kal,
— 1968 és 1981 között pedig to

vábbi 21% -kal csökkent.
Vagyis az önálló érdekképvisele

ti intézmény 25 éves ténykedése 
alatt — állami intézkedések követ
keztében — összesen 13 400 ha ter
mészetes víz, a Velencei-tóval 
együtt sok értékes holtág és nagy 
költséggel megépített víztározó ke

rült a horgászok kizárólagos keze
lésébe. A htsz-ek kezelésében meg
m aradt 39 000 ha természetes vizet 
viszont egyre több, jelenleg m int
egy 80—100 000 ezer horgász láto
gatja, akik legalább a halászfogás
nak megfelelő mennyiségű halat 
zsákmányolva évi átlagban 1350— 
1400 tonna halat vonnak el a piaci 
értékesítés elől.

Az 1957. február 19-i alakuló 
küldöttközgyűlés a 7 tagú vezető
ségbe: Bercze Ferenc, Felvidéki Ist
ván, Forgó István, Nyitrai János, 
Pósa Sándor, Schaffler Ádám és 
Scheffer Ferenc, a 3 tagú ellenőrző 
bizottságba pedig: dr. Tóth Béla, 
Juhász Nagy Sándor és Mayer Kál
mán küldötteket választotta meg. 
Elnök: Bencze Ferenc, az EB elnö
ke: dr. Tóth Béla lett. A konkrét 
érdekképviseleti feladatok ellátásá
ra 3 fős Központi Iroda létesült. A 
kicsiny függetlenített apparátus 
élére — igazgatóként — Faragó 
Sándor került, a főkönyvelői posz
tot pedig az a dr. Nádasdi György 
töltötte be, aki 1968 és 1973 között 
a Szövetség titkára volt. Munká
jukban az adm inisztrátorra tá 
maszkodhattak, aki a titkárnő és 
a pénztáros tisztét is ellátta. Ez a 
valóban kislétszámú apparátus az 
érdekképviseleti munka szükség- 
szerű kiterjesztése következtében:

— 1959-ben az Ivadéknevelő Tó
gazdaság beruházási munkáit, annak 
megépülte után az ivadékelőállítást 
irányító agronómussal,

— 1963-ban revizori m unkatárs
sal,

— 1966-ban pedig állatorvossal és 
személygépkocsi-vezetővel bővült. 
Ilyenformán a Központi Intézőbi
zottság 11 éves működése során — 
az igazgatót is beleértve — 5 főfog- 
lalkozású ügyintézővel és a másod
állásban foglalkoztatott jogtanácsos
sal látta el úttörő érdekképviseleti 
tevékenységét, amelynek fontosabb 
elemeit az alapszabály a következők 
szerint állapította meg.

„1. A halászati termelőszövetkeze
tek és a halászattal foglalkozó me
zőgazdasági termelőszövetkezetek 
halászati üzemeinek a szükséges 
anyagokkal és felszerelésekkel va
ló ellátása, ebből a célból üzemek 
és boltok fenntartása.

2. A halállomány pótlásához 
szükséges ivadék biztosítása.

3. A halászcsárdák folyamatos el
látásán felüli és a piaci szükségle
tet meghaladó halmennyiségek ér
tékesítésének megszervezése.

4. A tagszövetkezetek képviselete, 
ügyes-bajos dolgaik megbízás alap
ján  való intézése, továbbá a ha
tóságok tájékoztatása a halászati 
termelőszövetkezetekben folyó tevé
kenységről és annak eredményéről.

5. Közreműködés a halászati ter
melőszövetkezetek nagyüzemi tá r
sas gazdálkodásának fejlesztésében, 
ismeretterjesztő és szakmai tudást 
előmozdító tevékenység.”

Az intézmény legsürgősebb fel
adatának az akadozó anyagellátás 
megszervezését tekintette, amellyel 
1958-tól már a szükségletek felmé

rése, az igények begyűjtése alap
ján foglalkozik.

A termelés növelése érdekében az 
Intézőbizottság halastavak építésé
re, holtágak belterjes termelésbe 
állítására és az ivadékellátás meg
szervezésére tett javaslatot. — E 
program keretében épült meg 1981 
végéig 2030 ha halastó a htsz-ekben 
és került sor 1870 ha tározó és 
holtág belterjes hasznosítására. E 
koncepció hozta létre a Szövetség 
Ivadéknevelő Tógazdaságát, amely 
az 1962. évi üzembeállításától eltelt 
20 év alatt — évi átlagban — kb. 
140—180 tonna tenyészanyag előál
lításával segítette a tagszövetkeze
tek halgazdasági tevékenységét. A 
kitartó munka eredményeként, — 
amelyben a tógazdasági és a holt
ági beruházásokra és azok rekonst
rukciós m unkálataira biztosított ál
lami támogatásnak nagy szerepe 
volt — a htsz-ek gazdálkodásának 
súlypontja fokozatosan: halasta
vakra, holtágakra és tározókra he
lyeződött át; a bizonytalanból, biz
tos alapokra.

Időtálló kezdeményezésnek bizo
nyult, hogy az Intézőbizottság már 
1958 elején a tagszövetkezetek ren
delkezésére bocsátotta előző évi 
gazdálkodásuk eredményének ősz- 
szesített anyagát, ami azóta is szer
ves része az érdekképviseleti mun
kának. A bevált és átvett módsze
rek közét tartozik a szakmai ta
pasztalatcserék, bemutatók és a 
továbbképzést szolgáló tanfolyamok 
szervezése is. Az első tapasztalat- 
cserékre a paksi, a szolnoki és a 
nyíregyházai htsz-ek vállalkoztak. 
Az első tanfolyamot maga az Inté
zőbizottság tarto tta  1958 decemberé
ben, Velencén, az elektromos halá
szat, valamint eszközeinek és mód
szereinek megismertetése céljából. 
Ezen 12 htsz halászai vettek részt. 
Tényleges szükségletek felismerése 
alapján került sor a zárszámadás 
készítéséhez és felülvizsgálatához 
biztosított segítségre, amely a tag
szövetkezetek önként vállalkozó 
főkönyvelői és díjazott külső szak
értőknek adott megbízás útján va
lósult meg.

Az 1959. évi 7. tvr. kihirdetése 
után a Minisztérium kérésére az 
Intézőbizottság készített alapsza
bálymintát a htsz-ek részére. Ezt a 
segítséget rövid időn belül: ügy
rend- és munkarend-minta  követ
te. A belső szabályzatok készítésé
hez biztosított segítség a  Szövet
ség feladatai között is helyet ka
pott. Ezért a jogszabály módosítá
sa, vagy új jogszabály hatálybalé
pése esetén, így: 1962-ben, 1968- 
ban, majd 1972-ben újabb és újabb 
szabályzatminták segítették a htsz- 
ek ezirányú munkáját. A halászat
ban kezdettől érvényesült teljesít
ményi díjazásnak a kötelező m unka
egységrendszerrel való koordinálás 
céljából adta ki az Intézőbizottság 
1963-ban ajánlás jellegű jövedelem- 
elosztási javaslatát, amely 1967 vé
géig volt használatban. Az Intéző
bizottság vezette be a testületi 
vezetőszervek üléseinek egyes tag
szövetkezetek székhelyén való meg



tartását. Az együvétartozás érzésé
nek erősítése céljából Baján és 
Pakson küldöttgyűlésre, Tokajban, 
Szolnokon, Hajdúszoboszlón, Velen
cén, Tolnán, Nyíregyházán és má
sutt a vezetőség ülésére került sor. 
Ezzel a helyes módszerrel a Szö
vetség is él. Az Intézőbizottság 
kezdeményezte, majd szervezte és 
bonyolította a htsz-ek: EB-elnökei- 
nek, halászati szakmai vezetőinek, 
valamint a főkönyvelők és a jog
tanácsosok továbbképzését Úgyszin
tén a tagszövetkezetek közötti te r
melési és más versenyeket, elbírál
ta és díjazta eredményeiket.

A htsz-ek segítő-megelőző revízió
jának biztosítása érdekében az In 
tézőbizottság 1963-tól felsőfokú 
pénzügyi és számviteli képesítéssel 
rendelkező szakembert foglalkozta
tott, esetenként külső szakértőnek 
is adott megbízást ilyen vizsgálat 
végzésére. — Kezdeményezésére ke
rült sor az éticsiga és a békacomb 
exportjának megszervezésére, kül
kereskedelmi vállalat útján való 
bonyolítására. — Ennek eredményei 
vezettek a halexport bizományosi 
szerződés keretében való szervezésé
hez és bonyolításához is. Ezt a szer
ződést már a Szövetség kötötte 
meg. Bizományosi ténykedése alatt 
az exportált hal értéke az 1968. évi

0,9 millióról 1980 végéig 108 millió 
F t-ra  emelkedett, majd 1981-ben — 
az ismert nehézségek folytán — 90 
millió F t-ra  esett vissza. Egyik utol
só ténykedéseként szervezte meg az 
Intézőbizottság a halegészségügyi 
szolgálatot. Az állatorvos 1966-tól 
végzi munkáját, ami a diagnózison 
és a gyógyító tevékenységen kívül a 
gyógyszerek és a gyógytápok be
szerzésére is kiterjed.

Az 1967. december 20-án megala
kult Szövetség az Intézőbizottság 
által kitaposott úton haladva fog
hatott az 1967. évi III. tv-ből adó
dott társadalmi-gazdasági érdek- 
képviseleti feladatainak teljesítésé
hez. — Tapasztalatban, rutinban, 
gyakorlott munkaerőben nem volt 
hiány. A legtöbb gondot kezdetben 
a természetes vizek használata 
tekintetében mesterségesen szított 
bizonytalanság okozta. Egyesületi 
oldalról indult támadás a htsz-ek 
ellen, ami 1972—1973 táján tető
zött. A rohamnak elsőként a Velen
cei-tó és annak hasznosítója, az 
1945-ben alakult velencei „Törek
vés” htsz esett áldozatul, amit to
vábbi vízelvételek követtek. A ter
mőalapok tekintetében kialakult bi
zonytalanság m iatt a Szövetség 
előbb 1973-ban, majd 1975-ben a 
kérdést az arra hivatott állami és

társadalmi szervek elé vitte. Rámu
tatva, hogy a bajok forrása a halá
szati törvénynek az a rendelkezése, 
amely „népgazdasági érdekből” kár
térítés, az elveszett termőkapacitás 
pótlásának kötelezettsége nélkül ad 
lehetőséget szocialista gazdálkodó 
szervezet használatában levő ter
mészetes víz halászati jogának meg
vonására. Akkor is, ha a vizet 
egyesület igényli.

A TOT Elnöksége 1976 áprilisi, a 
MÉM Miniszteri Értekezlete 1976 
májusi ülésén foglalkozott a 
htsz-ek és szövetségük termelési
szervezeti kérdéseivel és azokban a 
termelés szempontjait érvényesítve 
foglaltak állást. A döntéseket az 
az 1978. január elsejétől új korsza
kot nyitó halászati törvény, az 1977. 
évi 30 tvr. követte, amely a term e
lő szektor sérelmeit orvosolva egy
felől a vizek határidő nélküli hasz
nálatát biztosította, másfelől nép- 
gazdasági érdekből is csak kárté
rítés, illetőleg kapacitáspótlás elle
nében adott lehetőséget gazdálkodó 
szervezet használatában levő víz ha
lászati jogának megvonására. A tör
vényi garanciákban testet öltött gon
doskodást a htsz-ek termelésük is
m ertetett fejlesztésével hálálták 
meg. 

Dr. Fóris Imre
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Vízszennyezés okozta 
halpusztulások 1982-ben

Az év folyamán kivizsgált hal
pusztulási esetekből 17 minősült 
külső eredetű, tehát a vízterületet 
a külső környezet felől érő vízszeny- 
nyezés következményének.

A 17 esetből 11 döntően ipari 
szennyezéssel, ezen belül 6 eset 
élelmiszeripari, 5 eset vegyipari 
szennyezéssel kapcsolatban fordult 
elő.

Nagyüzemi állattartásból eredő 
szennyezés 3 esetben okozott jelen
tősebb méretű pusztulást.

A több éve ismétlődő jelleggel 
előforduló ipari szennyezések közül 
ezévben is a középdunántúli iparvi
dék Nádor csatorna — Sió szennye
zése emelkedett ki.

A halpusztulások időbeni megosz
lását tekintve megállapítható, hogy 
azok többsége a tavaszi, nyáreleji 
időszakra esett, területileg pedig 
döntően a Dunántúl vizeit érintette.

Az év folyamán vizsgált halpusz
tulások fontosabb adatai:
1. Vízterület: Cikolai 2. és 3. tó. 

Időpont: 1982. január 3.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező: Mező Imre MGTSZ, 
Pusztaszabolcs.
Szennyvíz: sertéstelepi hígtrágya. 
Okozott kár: kb. 2 mázsa 
vegyeshal elhullása.^

2. Vízterület: Dabas—Újhartyáni 
víztározó.
Időpont: 1982. február 10. 
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező: Március 15. MGTSZ, 
Hernád.
Szennyvíz: vágóhídi rothadó 
szennyvíz.
Okozott kár: kb. 60 mázsa ponty 
elhullása.

3. Vízterület: Tunyogmatolcsi 
Holt-Számos.
Időpont: 1982. február 15. 
Halászati jogosult: Rákóczi HT&Z, 
Fehérgyarmat.
Szennyező: Porcsalmai 
Konzervgyár.
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 
tartalm ú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 25 mázsa 
vegyeshal elhullása.

4. Vízterület: Cikola Cserepes-tó. 
Időpont: 1982. március 4. 
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező: Mező Imre MGTSZ 
Pusztaszabolcs.
Szennyvíz: sertéstelepi hígtrágya. 
Okozott kár: kb. 10 mázsa 
vegyeshal elhullása.

5. Vízterület: Pereszugi Holt-Körös 
Időpont: 1982. március 10. 
Halászati jogosult: Viharsarok 
HTSZ, Gyomaendrőd.
Szennyező: a vízgyűjtőről történő 
bemosódás.

Szennyvíz: ammóniumos 
csurgalékvíz.
Okozott kár: kb. 100 mázsa 
vegyeshal elhullása.

6. Vízterület: Csengeti Holt-Körös 
Időpont: 1982. március 10. 
Halászati jogosult: Viharsarok 
HTSZ, Gyomaendrőd.
Szennyező: a vízgyűjtőről 
történő bemosódás.
Szennyvíz: ammóniumos 
csurgalékvíz.
Okozott kár; kb. 100 mázsa 
vegyeshal elhullása.

7. Vízterület: Nádor csatorna — Sió. 
Időpont: 1982. március 10. 
Halászati jogosult: MOHOSZ
és Béke HTSZ, Tolna.
Szennyező: Fűzfő, Pét, 
Peremarton vegyiüzemei. 
Szennyvíz: ammóniás, fenolos 
vegyipari szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa 
vegyeshal elhullása.

8. Vízterület: Adonyi övcsatorna. 
Időpont: 1982. március 23. 
Halászati jogosult: TEHAG 
Szakcsoport.
Szennyező: sertéstelepek. 
Szennyvíz: sertéstelepi hígtrágya. 
Okozott kár: kb. 5 mázsa 
pontyivadék elhullása.

9. Vízterület: Nádor-csatorna — Sió. 
Időpont: 1982. május 4.
Halászati jogosult: MOHOSZ
és Béke HTSZ, Tolna.
Szennyező: Fűzfő, Pét, 
Perem arton vegyiüzemei. 
Szennyvíz: ammóniás, fenolos 
vegyipari szennyvizek.

Okozott kár: kb. 20 mázsa 
vegyeshal elhullása.

10. Vízterület: Tunyogmatolcsi 
Holt-Szamos.
Időpont: 1982. május 19.
Halászati jogosult: Rákóczi 
HTSZ, Fehérgyarmat.
Szennyező: Porcsalmai 
Konzervgyár.
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 
tartalm ú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 30 mázsa 
vegyeshal elhullása.

11. Vízterület: Marcal: Mórichida 
térsége.
Időpont: 1982. június 6.
Halászati jogosult: Előre HTSZ, 
Győr.
Szennyező: Pápa városi és üzemi 
szennyvizei.
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 
tartalm ú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 30 mázsa 
vegyeshal elhullása.

12. Vízterület: Hernád: Bocs 
térsége.
Időpont: 1982. június 3.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező: Sörgyár.
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 
tartalm ú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 25 mázsa 
vegyeshal elhullása.

13. Vízterület: Nádor-csatorna —
Sió.
Időpont: 1982. június 16.
Halászati jogosult: MOHOSZ 
és Béke HTSZ, Tolna.
Szennyező: Fűzfő, Pét, 
Peremarton vegyiüzemei. 
Szennyező: ammóniás, fenolos
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vegyipari szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa 
vegyeshal elhullása.

14. Vízterület: Tunyogmatolcsi 
Holt-Szamos.
Időpont: 1982. július 9.
Halászati jogosult: Rákóczi 
HTSZ, Fehérgyarmat.
Szennyező: Porcsalmai 
Konzervgyár.
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 
tartalm ú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 50 mázsa 
vegyeshal elhullása.

15. Vízterület: Nádor-csatorna —
Sió.
Időpont: 1982. augusztus 9. 
Halászati jogosult: MOHOSZ 
és Béke HTSZ, Tolna.
Szennyező: Fűzfő, Pét, 
Peremarton vegyiüzemei. 
Szennyvíz: ammóniás, fenolos

vegyipari szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa 
vegyeshal elhullása.

16. Vízterület: Kapos — Sió. 
Időpont: 1982. szeptember 10. 
Halászati jogosult: MOHOSZ 
és Béke HTSZ, Tolna. 
Szennyező: Fűzfő, Pét, 
Perem arton vegyiüzemei. 
Szennyvíz: ammóniás, fenolos 
vegyipari szennyvizek.
Okozott k á r : kb. 20 mázsa 
vegyeshal elhullása.

17. Vízterület: Nádor-csatorna — 
Sió.
Időpont: 1982. szeptember 22. 
Halászati jogosult: MOHOSZ 
és Béke HTSZ, Tolna. 
Szennyező: Fűzfő, Pét, 
Perem arton vegyiüzemei. 
Szennyvíz: ammóniás, fenolos 
vegyipari szennyvizek.

Okozott kár: kb. 20 mázsa 
vegyeshal elhullása.

Míg a külső eredető vízszennye
zéssel összefüggő halpusztulási ese
tek száma az utóbbi években csök
kenő tendenciájú, egyre több olyan 
esettel találkozunk, mely tavaink 
jelentős mértékű trofitás-növekedé- 
sével kapcsolatos. A labilis oxi
génháztartás, az intenzív anyagfor
galom során keletkező mérgező 
bomlástermékek (kénhidrogén, am
mónia) nemegyszer voltak 100 má
zsás nagyságrendű halpusztulás oko
zói.

A nagyobb hozamokra való tö
rekvés, a sűrű népesítés, polikultú- 
ra, intenzív trágyázás mind olyan 
tényezők, melyek a vízminőséget 
jelentősen befolyásolják, ezért foko
zott figyelmet és állandó ellenőrzést 
igényelnek.

Dr. Veszprémi Béla

A halászélet ritka emlékei
Alig van magyar múzeum, amely 

ne őrizne halászattal kapcsolatos 
tárgyakat. Ezek azonban javarészt 
a halfogást szolgáló eszközök. Sok
kal kevesebb a halászcéhekre vo
natkozó, s elvétve akad csak egyéb, 
a halászélettel kapcsolatos emlék. 
A bajai Türr István Múzeum, mely 
évtizedek óta gyűjti a dunai halá
szat emlékeit, kéri mindazokat, 
akiknek birtokában vannak, vagy 
akik tudnak az alább felsoroltak
ról, értesítsék a múzeumot. (6501 
Baja, Pf.: 55.)

Pecsétgyűrű. A XVIII. században 
s a XIX. sz. első felében a halász
mesterek nagyon gyakran viseltek 
pecsétgyűrűt, melyen nevük, vagy 
monogramjuk volt kivésve, azon
kívül vagy halak, vagy Szent Péter 
stb. A gyűrűnek fontos szerepe 
volt, szerződéseknél, üzleti levele
zésnél ez hitelesítette az aláírást, 
— sokszor az írni nem tudó mes
ter kézjegyét.

Halpikkely kép. A múlt század 
derekán divat volt, hogy a nagy ha
lak pikkelyeiből ügyes asszonyok 
tájképeket ragasztgáltak össze, az
tán bekeretezve árusították. Az egy
korú leírás szerint akkoriban min
den halászmester otthonát díszítet
te ilyen kép. Ennek ellenére mind
össze egyetlen példányt őriz csak a 
Budapesti Történeti Múzeum.

Céhkorsó. A  halászcéhek életé
ben rendszeresen visszatérő ese
mény volt az inasok felszabadítása, 
a legényavatás, vagy a mesterek be
iktatása. Ez pedig nem történhe
tett meg áldomás nélkül. Erre a 
célra cserépből vagy ónból korsót, 
kancsót csináltattak, amit legalább 
egy felirat díszített, feltüntetve a 
tulajdonos céh nevét, s évszámát, 
de sokszor a jellegzetes szerszámo
kat is.

Ponty-jelvény. Több városban 
szokás volt, hogy a halászmesterek 
a házukat ponty-jelvénnyel jelölték 
meg. Hadd tudja mindenki, hogy

itt halász lakik. Ezek a jelvények 
lehettek gipszből, malterból, más
kor fából, s úgy erősítették a fal
ra. Apatinban még ma is látni ilyen 
házakat.

Harcsacsigolyás hám. Mikor még 
nagy harcsákat is fogtak, a legé
nyek a harcsa csigolyáját kötötték 
fel a húzóhámra gombnak (pöcök- 
nek). Ez szinte trófea is volt.

Lajtos kocsi. Az élő halat a piac
ra sokszor vízben, lajtos kocsival 
vitték.

Tanuló levél, mester levél, ván
dorkönyv. A  felszabadult inasnak, 
a beiktatott mesternek a céh sok

szor igazolásként díszes „levelet” 
adott ki. Ezeken gyakran a város 
látképe, a mesterség jelképei is sze
repeltek. A vándorkönyv a vándorló 
legény igazolványa volt, melybe be
írták, hogy hol, mennyi ideig dol
gozott.

Ismételten kérjük azokat, akik 
ilyen vagy hasonló emlékekkel ren
delkeznek, hogy értesítsenek ben
nünket, még abban az esetben is, 
ha a tárgyaktól nem akarnak meg
válni, hogy legalább fényképfelvé
telt készíthessünk róluk.

Dr. Solymos Ede 
múzeumigazgató

CSOMOR BARNABÁSRA 

EMLÉKEZÜNK
A közelmúltban elhunyt Csomor Barnabás agrármérnök, aki az 

ötvenes évek elejéig irányította a magyar halászatot (horgászatot). 
Az Ő irányítása alatt jött létre sok halászati termelőszövetkezet, sok 
horgászegyesület. Jó szakvezető, fegyelmezett, jó munkát megköve
telő és a halászatért és horgászatért fáradhatatlan és mindenki által 
tisztelt vezető volt.

Magánéletében a horgászatnak hódolt és nyugdíjba menetele után 
az akkori Soroksári Dunaági Horgászegyesületek Intéző Bizottsága 
főagronómusaként a Dunaág halasítását, haltenyésztését személyesen 
irányította, a Dunaág több haltenyészetét vezette (Makád, Szigetbecse, 
Ráckeve) igen eredményesen. Az idősebb horgászok jól ismerték, s még 
ma is ha fognak egy-egy kapitális magashátú (jó profilindexű) pon
tyot, azt büszkeséggel „Csomor-féle” pontynak nevezik. A jelenlegi 
halasításáról e Dunaágnak jó értesülései voltak, s még súlyos bete
gen is az új vezetésnek drukkolt — az eredmények tekintetében —, 
mert ismerte jól a nehézségeket, a dunaági haltenyésztéssel, halasí- 
tással járó, látható és előre nem látható, sokszor heroikus munkát 
és szervezést megkívánó küzdelmeket.

76. évében hunyt el; minden ízében halász, ill. horgász volt. Nem 
érdemelné meg, ha elfelejtenénk Őt és munkásságát, eredményeit.

Drabik János

Sjf



Százhalombattai 
anyahalak szállítása Iránba

P ikk e ly es p o n ty  a n y a h a l a zsák b a  
hely ezésk o r

Az an y a h a la k  eg y en k én ti k ifo g ása  a csom agolás e lő tt

1982. november 19-én, a Tempe- 
ráltvizű Halszaporító Gazdaságból 
400 db anyaihal 4000 km-es útra 
indult Iránba.

ELŐKÉSZÜLETEK 
ÉS CSOMAGOLÁS

A csomagolás előkészületei két 
napig tartottak. Az első nap a cso
magoláshoz szükséges kartondobo
zok összeállítása, ragasztása és a há
rom rétegű PVC-fóliazsákok előké
szítése volt a feladat. A szállít
mány méretei már itt, a csomagoló 
anyagok összeállításakor meghök- 
kentőek voltak — 40 m3 teret töl
töttek ki (ez 20 nagyméretű halszál
lító kádnak felel meg).

Az előkészületek második napján 
a szállításra kerülő halak halásza
tára, kiválogatására, ezen belül a 
ponty és az am úr átmeneti keltető
házi elhelyezésére került sor, annak 
érdekében, hogy a csomagolás nap
ján közel és kéznél legyenek. A ké
nyesebb fehér busák egy kismére
tű telelőbe kerültek, nem messze a 
csomagolás helyétől.

A szállítás napja november 19. 
volt. Ezen a napon a TEHAG dol
gozói versenyt futottak az idővel, 
hiszen a halak érdekében a csoma
golást a lehető legkésőbb és a leg
gyorsabban kellett végrehajtani. A 
korábban végzett kísérletek során a 
pontyok és az amurok biztonságo
san kibírták a tervezett szállítási 
időt 12 órával meghaladó próbacso- 
magolást. Célszerű volt tehát e két 
halfajjal kezdeni a csomagolást, és

a kényes fehér busát utoljára hagy
ni.

Két 20 fős brigád végezte a mun
kát párhuzamosan. Az előkészített 
fóliazsákokba először a 10 °C-os 
víz, majd a zsákonként egy hal és 
végül pedig a levegő kiszorítása 
után oxigén került. A víz és oxigén 
térfogat aránya 1:2 volt. A felfújt 
és lezárt műanyag zsákok karton 
dobozokba kerültek.

Minden hal egyenként mérlegre 
került, így minden dobozon — a fel
adó és a vevő címén kívül — sze
repelt a hal faja, neme és súlya. En
nek megfelelően 25 ikrás és 25 te
jes ponty, 100 ikrás és 100 tejes 
amúr, valam int 100 ikrás és 50 te
jes fehér busa várt a hosszú útra.

A tehergépkocsikra történő rako
dás előtt néhány szivárgó zsák ki
cserélésére került még sor.

KÜLÖNLEGES 
SZÁLLÍTMÁNY A BOEING 
707-ES FEDÉLZETÉN

D élutánra menetkészen állt a 
három pótkocsis teherautó. Irány 
Budapest, Ferihegyi repülőtér.

A 14 tonna összsúlyú rakomány 
légi szállítását az IRAN AIR légi- 
társaság vállalta, Boeing 707-es te
herszállításra átalakított repülőgépé
vel. A repülőtéri formaságok le
bonyolítása után (sajnos, elég hosz- 
szú ideig tartottak, ami egy előre 
bejelentett különlegesen kényes 
szállítmány esetén érthetetlen) a 
teherautók és a kísérő TEHAG-ra- 
kodók megközelíthették a repülőtér

egyik nyugodtabb szögletében vára
kozó négymotoros óriásgépet.

Ebben először raklaponként fó
liaágyakat kellett készíteni és csak 
ezután lehetett megkezdeni a bera
kodást. Így a zsákok esetleges tö
meges kiszakadása esetén sem ke
rülhetett víz a repülőgépbe. A rako
mány rögzítése speciális leszorító 
hálókkal történt. A bepakolás így 
több órát vett igénybe.

Éjfélre já rt az idő, amikor a pi
lóta megkapta a felszállási enge
délyt és a repülőgép elindult Tehe
rán felé, fedélzetén az eddigi leg
értékesebb magyar élőhal légiszál
lítmánnyal.

ÉRKEZÉS TEHERÁNBA

A vevő iráni fél kérésnek meg
felelően a TEHAG egy szakembert 
előre kiküldött az anyahal helyi fo
gadásának előkészítésére és szak
mai irányítására. Ennek megfelelő
en Észak-Iránban Rasht városa kö
zelében levő halgazdaságban három 
tavat készítettek elő az anyahalak 
számára. A teheráni székhelyű Hal
kereskedelmi Vállalat pedig a mi
nisztérium kérésére 9 db hűtőka
miont biztosított a 400 db anyahal 
szállítására a Teherán—Rasht kö
zötti 350 km-es útra.

Az iráni légitársaság teherszállí
tó repülőgépe november 20-án he
lyi idő szerint 6,30-kor érkezett a 
teheráni repülőtérre, fedélzetén az 
anyahalakkal. A helyi szakmai kö
rökben nagy érdeklődéssel kísérték 
az eseményt, így a halak „fogadá
sára” megjelent a Mezőgazdasági
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A víz és a h a la k  b ehelyezése  u tá n  a szá llító zsák o k a t 
ox igénnel tö ltö ttü k  fel

A csom agolás h a jrá já b a n

A csom agolás u to lsó  m u n k a fá z isa  a dobozolás

Minisztérium Halászati Igazgatósá
gának helyettes vezetője, a minisz
tériumi halászati főagronómusa és 
a rashti halgazdaságból 3 agronó- 
mus és 3 biológus.

Magyar részről a kereskedelmi ki- 
rendeltség titkára és a kiküldött 
TEHAG-agronómus volt jelen a ki
pakolásnál.

Már itt is látszott, hogy egy-két 
sérült zsák kivételével a csomagolás 
sértetlen volt. Korszerű reptéri ra 
kodógépek, valamint 30 rakodómun
kás segítségével rövid idő alatt a 
hűtőkamionokba kerültek az anya
halak, melyekben egyformán 10—12 
°C-os hőmérséklet volt.

A vámpapírok elintézése után a 
kamionok személykocsi kísérettel 
350 km-es ú tjukra indultak. A 
Mercedes teherautóknak és a jó 
utaknak köszönhető, hogy az 1500 
m-es szintkülönbséget legyőző he
gyi szerpentines úton a szállítási 
idő mindössze 6 óra volt.

VÉGÁLLOMÁS, 4000 km-ES
ÚT UTÁN

A Kaszpi-tenger közelében Rasht 
városától 25 km-re fekszik az a tó
gazdaság, mely az anyahal szállítás 
célállomása volt. A 72 ha-os kor
szerű mintagazdaságot 15 évvel ez

előtt szovjet szakemberek segítsé
gével építették.

Ebben a halgazdaságban főleg 
tokfélék szaporításával és ivadék
nevelésével foglalkoznak, de évek 
óta növekvő mennyiségben állíta
nak elő pontyot és növényevő ha
lat is.

A Magyarországról szállított 
anyahalakkal a helyi állomány bő
vítését és genetikai javítását kíván
ják elvégezni az iráni szakemberek.

A szállítmány fogadására a mi
nisztérium képviselőin és a gazda
ság vezetőin kívül mintegy 40 dol
gozó készült a helyszínen.

A halszállító teherautó „konvoj” 
megérkezése után megkezdődött a 
lerakodás. Jelentős hőmérséklet-kü
lönbség nem volt a szállító víz és 
a fogadó tavak vize között, így 
gyorsan haladt a kipakolás. A 
TEHAG képviselője ismételten fel
hívta a helyi dolgozók figyelmét a r
ra, hogy az anyahalak rendkívül 
kíméletes bánásmódot igényelnek, 
így várható csak eredményes sza
porítás.

Nagy öröm volt a helyszínen lá t
ni, hogy 30 órás utazás után élve és 
épségben érkeztek meg a százha
lombattai halak. A fehér busák egy 
kicsit kábultak voltak ugyan, de a 
tóba kerülve 1—2 perc múlva fel
frissülve elúsztak. A pontyok és 
amurok a zsákok felbontása után 
rendkívüli élénkséget m utattak, je
lezve, hogy e két halfaj jóval hosz- 
szabb utazást is kibír.

Mindössze 7 hal pusztult el a 
szállítás során. Ezeknél a csoma
goló fóliazsák sérült meg és ennek 
következtében a szállító víz elfolyt. 
A több mint 98%-os túlélést a he
lyi szakemberek hitetlenkedve fo
gadták, így nem lehetett csodálkoz
ni azon, hogy másnap reggel a gaz
daság agronómusai és biológusai a
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In d u lás a  F e rih eg y i re p ü lő té rre  (K oppány  G yörgy  felvételei)

M egérkezés a  r a s h ti  h a lg azd aság b a  (Észak-I rán ) Az a n y a h a la k  k ihelyezése  a  4000 km es ú t  u tá n

A p o n ty o k  tö b b  m in t 30 ó ra  u tá n  is 
n ag y o n  é lén k ek  v o ltak

(G arád i P é te r  felvételei)
szállításból eredő halhullákat ke
resve körbejárták a tavakat.

Egyetlen egyet sem találtak és 
ekkor már elégedettségüket fejezték 
ki a nem mindennapi teljesítmé
nyért.

A későbbiek során sem lehetett 
találni felszíni- és fenékhullákat. A 
kiküldött százhalombattai szakem
ber még néhány napot töltött a  gaz
daságban. Ez idő alatt elvégezte és 
betanította a legszükségesebb pre
ventív jellegű kezeléseket, és szak
tanácsot adott a teleltetésre, a ta 
vaszi etetésekre, szaporításra és 
ivadéknevelésre vonatkozóan.

ELŐSZÖR A HALÁSZAT
TÖRTÉNETÉBEN

A 400 db anyahal iráni exportja 
újszerű vállalkozás volt, mivel a 
szakmában ilyen nagy távolságú, 
hosszú időtartam ú és nagy mennyi
ségű, több fajt egyszerre lebonyo
lító szállításra még nem volt példa.

A kidolgozott és jól vizsgázott 
szállítási technológia, a jó szervezés 
és a fegyelmezett gyakorlati lebo
nyolítás bátorítja arra a TEHAG

és a TERIMREX-Haliroda dolgozóit, 
hogy igény esetén újabb nagytételű, 
jelentős távolságú anyahal szállí
tásra vállalkozzanak m ár a közeljö
vőben is.

A sikerhez a TEHAG dolgozóinak 
munkáján kívül döntően hozzájá
ru lt a TERIMPEX-Haliroda szerve
ző tevékenysége — mely messze 
meghaladta a szokásos kereskedel
mi munkát és igazi szakma szere- 
tetről tanúskodott, — valam int a 
teheráni Magyar Kereskedelmi Ki- 
rendeltség m unkatársainak a szó 
szoros értelemben éjjel-nappali áldo
zatkész segítsége.

így tehát mind a három szervezet 
dolgozóinak, sőt az egész magyar 
halászatnak szól az 1982. novem
ber 22-én a Kaszpi-tenger közeli 
halgazdaságban a minisztériumi 
szakvezetőnek és a helyi vezetők
nek a magyar képviselő felé elhang
zott néhány mondata: „Gratulálunk 
a sikeres anyahal szállításhoz. K ér
jük tolmácsolja magyar kollégáinak 
elismerésünket”.
Ez alkalommal tesszük meg.

Garádi Péter 
Tarnai István

TEHAG
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Az 1982. július 9-én, Hortobágyon megrendezett halászat-gépesítési 
tanácskozáson bemutatott levegőztető rendszer, légkiadagoló és hal-, 
kiemelő iránt nagy érdeklődés mutatkozott, ezért megkezdjük a Ha
lászati gépek, eszközök gyártását és szálítását.

A gyártás gazdaságossága érdekében szeretnénk felmérni a-tógaz
daságok igényeit, ezért közöljük tervezett gyártmányaink és szolgál
tatásaink jegyzékét.

Gyártmányainkért garanciát vállalunk, a szabályos üzem közben 
keletkezett hibákat kijavítjuk, illetve szükség esetén a berendezést 
kicseréljük. A feltételeket a megrendelés visszaigazolásakor közöljük.

Porózus beton légkiadagoló elem, irányár: 1000 Ft.
Teleltetők, tározók levegőztetőrendszerének tervezése, megépítése, 

művezetése, az igény és az érvényben levő építési szabályzatok fi- 
gyelembevételével.

HORTOBÁGYI ÁLLAMI GAZDASÁG
Hortobágy, 4071 

Telex: 72 216 vagy 72 471



Harcsatenyésztés
Uruguayban

Az eddig inkább csak tengeri ha
lászatáról ismert Uruguay az el
múlt néhány évben jelentős lépése
ket tett belvízi haltermelésének 
megalapozására. A négy hatalmas 
víztározó, a természetes vizek és 
halastavak összes területe jelenleg 
mintegy 400 000 ha, melynek inten
zív halászati hasznosításáról gondos
kodni kell. Ugyanakkor az ország 
északi részén jelentős olyan mely- 
fekvésű területek vannak, amelye
ket jelenleg rizstermeléssel haszno
sítanak, de halastavak építésére is 
kiválóan alkalmasak.

Az ország éghajlata sok szem
pontból hasonló az USA déli álla
maihoz. Nem véletlen tehát, hogy 
a tógazdasági kultúra megalapozásá
ra Uruguayban is egy harcsafajt 
választottak ki. A Rhamdia sapo 
harcsafaj a karcsú harcsák (Pime- 
lodidae) családjába tartozik. Rend
kívüli szívóssága, könnyű kezelhető
sége m iatt esett a választás éppen 
erre a fajra. Az ikrások 50 cm-es 
testihosszt és 1,5—2 kg-os testsúlyt 
érnek el. A 40 cm-esre növő tejesek 
súlya 0,5—1 kg.

A szaporítástól a feldolgozásig 
valamennyi termelési fázist magá
ba foglaló kísérletsorozat 1976-ban 
kezdődött, s ma már ott tart, hogy 
a nyugat-európai és észak-ameri
kai értékesítési lehetőségeket vizs
gálják.

AZ URUGUAYI HARCSA
SZAPORÍTÁSA

Természetes körülmények között 
az uruguayi harcsa október—novem
berben ívik. A nőstény kb. 100 000 
ikrát termel ami megfelelő szapprí- 
tási technika esetén gazdaságos 
ivadékelőállítást tesz lehetővé.

A kidolgozott indukált szaporítá
si módszer lényege, hogy HCG-hor- 
mont injekcióznak az állatokba. Az 
ikrások ovulációja a 600—800 NE/ 
testsúly kg mennyiségű HCG-hor- 
mon hatására 22 °C hőmérsékleten 
20 óra elteltével következik be.

Fejéssel és száraz termékenyítés
sel az ikra 60%-os termékenyülését 
sikerült elérni. Ennél azonban ha
tékonyabb módszer az indukált 
„természetszerű” ívatás. A hormon
nal kezelt ikrást és tejest ennek so
rán egy akvárium ba helyezik. Az 
ívás 24 órán belül megtörténik, 
melynek során a hím azonnal el
végzi a termékenyítést. A módszer 
80%-os átlagos termékenyülést tesz

lehetővé, de egyes esetekben már 
a 90—95%-ot is sikerült elérni. 
Előnye még ennek a módszernek a 
kisebb munkaerő-igény is.

Az 1,5 mm-es átmérőjű ikrát 0,5 
mm-es vastagságú kocsonyás burok 
veszi körül. A keltetéshez 1 mm-es 
szembőségű anyagból készült háló
kosarat használnak, amelyet egy 
akvárium ba süllyesztenek. A lárvák 
22 °C hőmérsékleten 40—50 óra 
múlva kelnek ki. A kelés 90%-os. 
Az 5 mm-es lárvák negatív foto- 
tropizmusuk következtében azon
nal elhagyják az ikram aradványok
kal teli környezetet és a hálóanyag 
szemein átbújva az akvárium aljá
ra igyekeznek, sötét búvóhelyet ke
resve. Két nappal később a foto- 
tropizmus pozitív irányúvá válik és 
a lárvák búvóhelyüket elhagyva 
táplálék keresésére indulnak.

AZ ELŐ- ÉS UTÓNEVELÉS

Az előnevelést 70 m2-es földta
vakban végzik, amelyeket a kihe
lyezés előtt megfelelően előkészíte
nek. A szükséges tápanyag mennyi
séget a tehéntrágya biztosítja, a 
ragadozó rovarokkal és Copepodák- 
kal szemben a szelektív rovarölő
szereket alkalmazzák. Ezzel a mód
szerrel biztosítható a jó fitoplank- 
ton flóra és a gazdag Rotatória-ál- 
lomány. Az 5 napos lárvákat 500— 
600 db/m2 sűrűségben helyezik ki. 
Néhány nap elteltével kiegészítő 
takarm ányként halliszttel kevert 
m arham ájpépet kapnak.

Az 5—10 g-os előnevelt ivadékot 
90—420 m2-es tóba helyezik át hek
táronként 60 000 db-os népesítéssel. 
Másfél hónapig ta rt az utónevelés, 
melynek végén 20—30 g-os ivadékot 
halásznak le.

ÁRUHAL TERMELÉSI 
KÍSÉRLETEK

Mivel egy olyan halfajról van 
szó, amely eddig a tenyésztők szá
mára ismeretlen volt, a legfontosabb 
kísérletnek a növekedési ütem vizs
gálatát tekintették. A kísérletek kü
lönböző népesítési sűrűségekkel 
kerültek beállításra. A cél 45 dkg- 
os halak előállítása volt a 210 na
pos tenyészszezon alatt. A 120 és 
200 m2-es tavakban a kihelyezési 
normák hektárra vetítve 6000, 8000 
és 10 000 db ivadék voltak. Az 1982 
áprilisában kihelyezett halállomány 
értékelése júniusban, tehát nem

egészen 3 hónap után történt. A 
hektárra vetített hozamok sorrend
ben 580, 650 és 780 kg voltak. Te
kintettel arra, hogy a kísérletek 
ideje alatt a víz hőmérséklete 20 °C- 
ról 10 °C-ra csökkent és mérsékel
tebbé vált, de nem szűnt meg a há
lák növekedése. Bebizonyosodott, 
hogy a téli időszakban is számolni 
lehet a halak gyarapodásával. Vég
eredményben a 210 napos szezon 
alatt elérhető a hektáronkénti 1500 
kg-os hozamszint.

Egy vízierőmű létesítése kapcsán 
200 km hosszú, óriási víztározót 
hoztak létre a Rio Uruguay folyón. 
E tározón állították be az első ket
reces harcsanevelési kísérleteket. 
Az 1 m3-es úszó hálóketreceket 250, 
300, 350 és 400 db harcsa ivadék
kal népesítették. Négy hónap alatt 
(május és augusztus között) 19—33 
kg/m3-es hozamokat sikerült elér
ni. A 400 db/m3-es népesítés már 
rendkívül intenzív termelésnek szá
mít, de a tapasztalatok szerint a 
harcsák ehhez is nagyon jól alkal
mazkodtak.

A harcsák takarmányozása egyéb
ként — az előnevelési időszak után 
— minden esetben granulált táppal 
történt. E táp 23% hallisztet, 10% 
húsli sztet, 37% cirokot, 20% búza
korpát, 10% kukoricát és vitamino
kat tartalmaz. Mivel Uruguay jelen
tős mennyiségű rizst, búzát, kuko
ricát, cirokot és szóját termeszt, a 
halfeldolgozó ipar pedig a szükséges 
hallisztet biztosítja, semmilyen 
im portra nincsen szükség a har
csatenyésztés széles körű elterjesz
téséhez.

★
A kidolgozott szaporítási és iva

déknevelési technológia, valamint 
az eredményes áruhal nevelési kí
sérletek alapján a kutatók már 
konkrét javaslatokat tesznek az ér
deklődő gazdálkodóknak.

Egy állami tulajdonban levő hal
feldolgozó üzemben m ár a feldol
gozási kísérletek is megtörténtek, 
melyekkel párhuzamosan azt is 
megvizsgálták, hány féle konyhai 
elkészítési mód vehető számításba 
az új termékeknél. Elsősorban a sül
tek és a füstölt készítmények kivá
lóak, ezek számíthatnak a legna
gyobb sikerre.
(A Fish Farming International 
1983/1. számában megjelent cikkek  
alapján.)
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A Német Szövetségi Köztársaság
ban az angolnafogásnak évszázados 
hagyományai vannak. A vizek sza
bályozásával és fokozatos elszennye
ződésével a természetesvízi halászat 
egyre inkább vesztett jelentőségé
ből — az, hogy erről ma még egy
általában beszélhetünk — az angol
nának köszönhető.

Példaként említem az Elbát, ahol 
65 évvel ezelőtt még 23 halfaj élt, 
húsz éve 14 és ma már a tízet sem 
éri el. Ezen idő alatt a halászok lét
száma 1500-ról húszra csökkent, és 
ők is ma már kizárólag angolnafo
gásra specializálódtak.

Amióta Japánban megindult a 
melegvizes intenzív angolnanevelés, 
az NSZK is megindította ezzel kap
csolatos kutatásait, és létrehoztak 
néhány modern üzemet, ahol tempe
rált vízben áruangolnát állítanak 
elő.

A hazai iparszerű angolnaneve
lés beindításával párhuzamosan egy 
ösztöndíjas tanulm ányút keretében 
alkalmam nyílott a kutatási és áru
nevelési munkába bepillantást nyer
ni.

Az első meglátogatott intézmény 
a Hamburgtól nem messze fekvő 
Ahrensburgi Halászati K utatóinté
zet volt. Ahrensburg neve nem is
meretlen a hazai haltenyésztők 
előtt: — ez volt az a hely, ahol 
előbb Prof. Dr. Sengbusch, majd 
Dr. Meske vezetésével kísérletezték 
a ponty akváriumi, zárt rendszerű 
intenzív nevelését. Azóta más hal
fajok honosítási kísérleteit végzik, 
és úttörőmunkát folytatnak az an
golnagazdálkodás alapkísérleteiben 
is. Bebizonyították, hogy a hormon
injekciókkal ívásra serkentett pél
dányok közül sok esetben a hímek 
növekednek gyorsabban a 40 cm-es 
m érethatár eléréséig, ekkor azonban

növekedésüket befejezik és a nős
tények túlnövik őket.

A kutatóknak sikerült a hipofi- 
zált állatoktól ikrát, illetőleg tejet 
nyerniük — volt olyan állat, amely
től egy évben többször is —, azon
ban életképes utódok nem szület
tek.

A Hamburgi Halászati K utatóin
tézettel közösen az elmúlt években 
részt vettek az ideális angolnatáp 
kutatásában és tesztelésében. Ta
valy új kísérleteket indítottak a 
fény hatásának tanulmányozására.

Számomra feltűnő volt, hogy ál
talában a nyugatnémet üzemekben 
nem a hal, vagy a tenyésztési tech
nológia ismertetésével kezdik az 
üzem bemutatását, hanem először 
ism ertetik a szennyvíztisztítási 
rendszert, a tisztítás hatásfokát és 
a hasznos halnevelő tér arányát a 
tisztító térhez képest. Az ahrensbur
gi Intézetben a halak által ter

melt szennyvizeket különböző mó
don tisztítják, és a leszűrt szenny
víziszapot eltávolítják.

Ez adta az ötletet, hogy kísérletet 
állítsak be az értékes fehérjeanya
gok visszanyerésére és hasznosítá
sára: — a szennyvíziszapból külön
böző táptalajokat készítettem és 
ezeket komposztgilisztával népesítet
tem. Két hónap múlva az egyes ta 
lajokon elég szép számú utód je
lentkezett, ami biztató jel arra  néz
ve, hogy a halas üzemben magá
ban értékes állati táplálékot lehet 
majd előállítani a jelenleg kárba- 
vesző, környezetet szennyező anya
gokból.

A meglátogatott két termelő üzem 
— a hamelni és az emdeni — már 
évek óta nevel angolnát. Az, hogy 
az angolna megfelelő jövedelmet 
biztosít, az is igazolja, hogy a meg
előző évi helyzethez képest Emden- 
ben új fóliával bélelt földbe süly-

Ü vegangolna előnevelésére  szolgáló siló  H am b u rg b an  a  H alászati K u ta tó  In téze tb en



lyesztett tavak épültek és Hameln- 
ben a Silox-rendszerű nevelőben az 
angolna nagyrészt kiszorította a 
pisztrángot. Változás továbbá a ko
rábbi technológiához képest, hogy 
szinte teljesen beszüntették a nyers- 
és fagyasztott hal takarm ányként 
való felhasználását és a japán tech- 
nológiából ismert tésztaszerű gyur
mát etetik, melyet ipari e redetű 
takarmánykeverékből gyurmázó kut- 
terokkal állítanak elő. Tenyészangol- 
nából mágustól decemberig piaci an 
golnát állítanak elő — ezek nagyré-

Je lö lt iv a ré re tt  an g o ln a  
a  v ízbehelyezés e lő tt

(T ah y  B éla  fe lv é te le i)

sze 200 g tömegű — 2 kg/kg takar
mányegyütthatóval. Véleményük 
szerint a hőmérséklet mellett az 
oxigénszint állandó értéken tartása 
a kulcsa a betegségek, az elhullá
sok megelőzésének. Minthogy az ete
téseket követően a hal metaboliz- 
musától, a takarm ány és az ürülék 
bomlásától a víz oxigéntartalma kb. 
4 órán keresztül jelentősen csökken, 
különböző módon igyekeznek ezt 
meggátolni.

A Hamburgi Halászati Kutató- 
intézetben Dr. Koops és Dr. Kuhl- 
mann  irányításával silóban nevel
nek üvegangolnát, és ennek során 
igyekeznek az oxigénhullámzás ki- 
egyenlítésének megfelelő műszaki 
megoldásait megtalálni.

Még egy érdekes kísérletsorozatot 
láttam, melynek a hazai természe
tesvízi angolnagazdálkodás szem
pontjából is jelentősége lehet. Ha- 
melnben a halas üzem elfolyó csa
tornáján rekeszeket készítettek, me
lyeket a természetes vizekről befo
gott különböző nagyságú angolna 
példányokkal népesítettek. A kísér
let célja az volt, hogy megvizsgál
ják, hogy a nevelési idő alatt csök
ken-e a halak szennyezettsége, kló
rozott szénhidrogén, illetőleg nehéz
fémsó (pl. higany) tartalma. A kí
sérletek várhatólag negatív ered
ménnyel fognak zárulni a követke
zők m iatt: — mire a „vad” angol
nák megszokják az új környezetet 
és elfogadják a számukra teljesen 
idegen táplálékot, annyira tönkre
mennek, hogy többségük elpusztul. 
A higanytartalom csak annyiban 
csökken, amennyiben az állat rela
tív tömege nő, így az arány eset
leg kedvezőbbre változhat — ha az 
előzőekben mondottak m iatt az ál
lat már korábban el nem hullik.

A közvetlen termelési célt szolgá
ló angolnakutatás mellett tovább 
folyik az általános ichtológiai prog
ram, melyen belül az NSZK is ki
veszi részét az ENSZ által is tá
mogatott kutatásból. A Helgolandi 
Biológiai Kutatóintézet hajói évek

óta vizsgálják az angolnarejtély 
megoldását: követik a megjelölt 
ivarérett állatokat, illetőleg a Sar- 
gasso-tenger és a kontinensünk kö
zött próbahalászatokat végeznek a 
leptocephalus lárvák gyakoriságá
nak meghatározására.

Idén az angolnáról írott könyvé
ről is jól ismert Dr. Tesch profesz- 
szor vezetésével a Földközi-tenger 
térségébe ment egy hajó az angol
navándorlás tanulmányozására. Az 
expedíciónak magam is tagja vol
tam. Rádióadóval megjelölt ivar
érett angolnákat bocsátottunk e l 
G ibraltár térségében és vizsgáltuk, 
hogy elindulnak-e ívóhelyük felé. 
A kérdés magyar szempontból is 
izgalmas, mert ez az egyedüli lehe
tőség, hogy hazánkból az ivarérett 
angolna visszajuthasson ívóhelyére.

A tavalyi expedíció nem adott 
választ a kérdésre és ennek több 
oka van: — a használt jelölőberen
dezés mindössze három napon át 
sugároz, utána annyira elhalkul, 
hogy a követett állat elveszik. Há
rom nap alatt a kihelyezett halak a 
számukra idegen környezetben még 
csak tájékozódtak, de azt nem lehe
tett megállapítani, hogy nyílegye
nesen elindultak a Sargasso-tenger 
felé. Hibája lehet a módszernek az 
is, hogy mivel nem állt rendelke
zésre a Földközi-tengerből fogott 
ivarérett angolna, a K eleti-tenger
ből származó magunkkal hozott 
példányokat kellett megjelölnünk 
és ú tra bocsátanunk, amelyeknek 
az egész környezet teljesen szokat
lan volt, így nyilván hosszabb időt 
vett igénybe, míg megfelelően tá 
jékozódtak, akklimatizálódtak és 
megindultak vándorlásuk célja felé.

Összefoglalva: a nyugatnémet an
golnakutatás e témában ma a világ 
élvonalába tartozik, tanulmányozá
sa rendkívül sok hasznos tudnivaló
val járu lt hozzá látásmódomhoz, 
mely a hazai természetesvízi angol
nagazdálkodás és intenzív tenyész
tés céljait fogja szolgálni.

Tahy Béla



A kecsege 
földrajzi elterjedése

A kecsege a tokfélék családjának 
egyetlen képviselője, amely hazánk 
vizeiben gazdasági értéket jelentő 
mennyiségben előfordul.

A kecsege tipikusan édesvizi hal, 
egész életét folyómederben tölti. 
Tengervízben csak a Kaszpi- és 
Azovi-tenger félsós vizeiben, torko
lati szakaszain fordul elő. Földraj
zilag két változatát különböztetik 
meg, az európai és a szibériai ke- 
csegét.

Őshonos a Fekete-tengerbe, az 
Azovi-tengerbe és a Kaszpi-tenger- 
be ömlő folyók, valamint a Jeges
tengerbe torkolló Északi-Dvina, Ob- 
Irtis és Jenyiszej medencéiben.

A kecsege gyakori a Dunában, 
ahol egészen Bécsig, korábban Ba
jorországig halászták. Állománya 
ma is jelentős a Duna Budapest 
alatti szakaszán és a nagyobb 
mellékfolyókban (Dráva, Tisza, Ma
ros, Körös, előfordul a Szamosban 
és a Rábában). A múlt században az 
Olt, Mura, Vág, Ipoly, Zagyva is 
lakhelyéül szolgált, sőt a Balaton
ban is hálóba akadt. Századunk hat
vanas éveiben kísérlet történt a 
Zalában való meghonosításra, de 
ennek eredménye nem ismeretes.

A Dnyeper medencéjében megta
lálható, a múlt században Magilov 
városig ismerték. A legtöbb kecse- 
gét Herszon környékén fogják, ahol 
a tokfélék közül a leggyakrabban 
szerepel a fogásokban. Gyakori a 
Dnyeperben és mellékágaiban (Prip- 
jaty, Gyeszma), a Dnyeszterben, elő
fordul a Déli-Bugban és a Dnyep- 
rovszki limányban.

Sűrűn akad a hálóba a Don folyó 
középső és alsó szakaszán és mellék
ágaiban, a Donyec, Oszkol, Medve- 
gyica, Hopjor folyókban. Korábban 
gyakori volt a Taganrogi-öbölben, 
sőt egyes példányokat az Arabat- 
szki-foknál találták meg. A Kubán 
folyóban mindig ritka zsákmány
nak számított.

Életmód szempontjából a Volga 
medencéjében a kecsege két for
m áját különböztetik meg, a tipiku
san folyómederben élő kecsegét a 
Volga középső és felső szakaszán és 
a vonuló kecsegét a delta vidékén, 
amely a Kaszpi-tenger északi részén 
tartózkodik, ívási időben pedig fel
keresi a Volga és Ural folyókat. A 
Kaszpi-tenger nyugati és keleti 
partjai mentén régóta ismeretes 
előfordulása. Egyes példányok a

Bukai, Kizil-Agacsszki, Krasznovod- 
szki öbölben kerültek elő. A Kasz- 
pi-tengerbe ömlő Kúra, Kama és Te
rek folyókban ritka, de a talált pél
dányok morfológiailag nem térnek 
el.

A kecsege a Volgában közönsé
ges halnak számít, a torkolattól a 
Szeliger-tóig megtalálható. Az Oka 
folyóban a kecsege nagy állományt 
képzett és az napjainkban is je
lentős. Századunk elején a Volga 
mellékfolyóiban, a Káma, Vetluga, 
Unzsa, Szura folyókban még gya
kori volt. Az itt halászott kecsegét 
a XVIII—XIX. század folyamán a 
kiépített csatornahálózaton, bár
kákban szállították Szentpétervár
ra. Hajószerencsétlenség okozta a 
véletlen telepítést, majd a csator
nákon eljutott a Ladoga, Onyega és 
Ilmeny tavakba, elterjedt a Néva, 
Szvir, Volhov folyókban, később el
tűnt. Feltételezik, hogy nem talált 
megfelelő feltételeket szaporodásá
hoz.

Az Északi-Dvinában a kecsege 
előfordulását 1925—1928-ban m utat
ták ki, de egyes utazók már 1701— 
1708 között feljegyezték előfordulá
sát.

A k ecsege  fö ld ra jz i e lte r jed ésén e k  té rk ép e
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Az Északi Jeges-tenger meden
céjében torkolló folyók közül a ke- 
csege gyakori az Ob és Jenyiszej 
folyókban. Az Obban a legnagyobb 
állománya a középső szakaszon van, 
de előfordult a Bija és Katuny mel
lékfolyók torkolatáig. Az Irtis folyó
ban különösen sok kecsegét fognak, 
elterjedt egészen a Fekete-Irtisig.

A Jenyiszej medencéjében meg
található a főmederben és a mel
lékfolyók közül az Angarában, a 
Csunga, Taszejeva, Köves-Tungusz- 
ka, Alsó-Tunguszka és más kisebb 
betorkolló folyókban. Magában a 
Jenyiszej ben Minuszinszk várostól a 
torkolatig halásszák és a legnagyobb 
fogások az Angara és a K urejka fo
lyók torkolatai közötti szakaszon 
adódnak. A Jenyiszej deltavidékén 
a kecsege ritka.

A kecsege akklimatizációjával 
régóta foglalkoznak. Több mint két
száz éve, 1763 novemberében, 1800 
db ivadékot telepítettek a Névába. 
A legérdekesebb feljegyzett telepíté
sekből néhány: 1881-ben J. H. 
Knoch, a Volga mentén már mes
terségesen megtermékenyített egy 
viszonylag nagy tétel ikrát. A kikelt 
ivadékot először Szentpétervárra,

majd Skóciába szállította. A rra vál
lalkozott, hogy 100 ezer db megter
mékenyített ikrát szállít le Soter- 
land herceg tavába, ehelyett azon
ban mintegy 5000 db ivadékot adott 
át továbbnevelésre.

F. Nauman 1911-ben a Dnyeszter 
folyónál 15 ezer kecsege-ikrát te r
mékenyített, majd két nap alatt a 
mai Lengyelországban levő (akkor 
Szuvani kormányzóság) tógazdaságá
ba vitt és 11,5 ezer db egynyaras ke
csegét sikeresen felnevelt, 10 ezer 
db-ot Németországban értékesített.

Az utóbbi 20—25 évben az Észa- 
ki-Dvinából kecsegét telepítettek a 
Barents-tengerbe torkolló Pecsora, 
Mezeny és Onyega folyókba, az 
Onyega-tóba ömlő Suja folyóba, va
lamint a Balti-tengerbe torkolló 
Nyeman és Daugava folyóba. A 
Daugavából a kecsegék kijutottak a 
Rigai-öbölbe is. A telepített folyók 
közül a kecsege meghonosodott a 
Daugavában és a Pecsorában, ahol 
természetes körülmények között 
szaporodik.

Az obi kecsege telepítése az Amur 
folyóba 1956-ban kezdődött, majd 
1959—1960-ban kihelyezték Kam
csatka vizeibe is.

Magyarországon a kecsege mes
terséges szaporításával az ötvenes 
évek elejétől dr. Jaczó Imre foglal
kozik. A kísérletek eredményeként 
felnevelt ivadék a Duna és a Tisza 
állományát gyarapítja.

A százhalombattai Temperáltvizű 
Halszaporító Gazdaság megalapítá
sától fogva megkülönböztetett fi
gyelmet szentelt a tokféléknek. A 
paksi „Vörös Csillag” Halászati 
Termelőszövetkezet közreműködésé
vel jó eredményeket ért el a szapo
rításban és az ivadéknevelésben, 
biztosítja a Dunába szükséges ki
helyezést és akvarisztikai célokra 
exportra is szállít.

Hazánk területe a kecsege term é
szetes elterjedésének legnyugatibb 
széle. Az állomány fenntartása, nö
velése a halászati üzemek fontos 
feladata. Szálkátlan, ízletes húsa 
meghatározza értékét, fogásai be
folyásolják a természetesvizi halá
szat gazdaságosságát A kecsege a 
jövőben az iparszerű haltenyésztő 
üzemek értékes tenyésztett halfajává 
is válhat, ezt a szovjet üzemi ta 
pasztalatok bizonyítják.

Tóth Árpád  
Nyikolaj Szalnyikov

P e csé te s  p a p íro k

K an alas M ihá ly  tisz a a lp á ri h a lász

Varsaszárnyat kötött Teréz, ken
dercérnából. Ujjai ügyesen, fürgén 
mozogtak, amelyeket elmerengve 
nézett a mellette ülő fiú. Lámpa
fény világította meg a lány kezét, 
pírlepte orcáját és copfokba sodort 
gesztenyebarna haját. Hangtalanul 
ültek egymás mellett, hátukra bú
boskemence árasztotta a kellemes 
meleget. Hm! Halászmesterség, tű 
nődött a fiú. Szép, szép, de mit 
kezdjen vele? Idegen őtőle, neki 
még az ükapja is kosárfonó volt. 
Alpáron ősidők óta hírneves mes
ternek számít a Kanalas Famillia, 
hát éppen ő hagyja abba. Ő, aki 
úgy bánik a fűzfavesszővel, piint 
pék a fonottkalács tésztájával. 
Olyan takarmányos, szenes, gyü
mölcsös és ruhás kosarakat meg 
díszes garabolyokat fon, amelyek 
egytől egyik kiállításra kívánkoznak. 
Még a menyecskék tartása is hety
kébb, ha karjukon Misi kezemun- 
kája, tojásos garabolya lóg. Mégis 
válaszút előtt áll. Miért? Teréz apja 
miatt. Szabó János bácsi nem talá
nyokba, hanem világosan beszél: 
Terézt csak halászlegényhez adja 
feleségül, még gazdagyerek sem 
jöhet számításba! Hát ebből ő iga
zán megértette: Kanalas Mihály 
halász lesz, és nem kosárfonó! 
Nincs más választása, ha Terézt 
akarja feleségül. Márpedig őt akar
ja, senki mást! Közelebb húzódott 
a lányhoz, ráemelte tekintetét, 
egyenesen a szemébe nézett:

— Nekem is kötöd majd a var
sákat?

Ügy tett a lány, mintha csodál
kozna. Szája körül huncutkás mo
soly bújkált:

— Varsááát? Minek az kosárkö
tőnek, hallod?

— Fölhagyok vele! Kitanulom a 
halászmesterséget, amíg nem késő. 
Vízi ember leszek!

— Jó meggondoltad?

— Meg! Hallottad, mit mondott 
apád?

— Hát azért?
Léptek dobogtak odakinn, Szabó 

János érkezett haza. Csizmájáról le
tisztította a havat, és komótosan a 
szobába lépett. Feleségének a kony
hába onnan kiáltott vissza:

— Anyu! Készítheted a vacsorát! 
Csak ezután vette szemügyre a

fiatalokat, meg a készülő varsa-
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K analas M ihály  és tá r s a  e lek tro m o s h a lá sza to n
(T ihanyi Já n o s  felvételei)

szárnyat. Közelebb sétált a petróle
umlámpához, és lángját felcsavarta. 
Egészen a tűréshatárig. Világosabb 
lett a szobában, így a varsaszárny 
kötéscsomóit, leánya m unkáját job
ban vizsgálhatta. Később a fiúhoz 
fordult:

— Hát te meg?
— Magát vártam, János bácsi! 

Halásztanuló szeretnék lenni! Meg
kérem, beszéljen a szövetkezet el
nökével, vegyenek fel tanulónak 
engem! Ugye megteszi?

— Nocsak! Ennyire nekibuzdul
tál?

Ezeket mondta csupán, és lassú 
mozdulatokkal cigarettát sodort. Jó
ideig csendben fújta a füstöt, míg 
ismét megszólalt:

— Végleg döntöttél?
— Végleg, János bácsi!
— Jó! Akkor holnap megbeszé

lem.
Villák, kések csörrentek — csö

römpöltek a konyhában. Teréz fél
retette a kendercérna gombolyagot 
és kisietett. Anyjával együtt készí
tették el a vacsorát, és asztalhoz 
invitálták a férfiakat. János bácsi 
szokatlanul viselkedett. Vacsora 
után még m arasztalta Misit, és jó
ízű történetekhez fogott. Mestersé
géről, a szeszélyes Tiszáról, meg a 
halászemberek furfangjáról mesélt.

★
Pirkadatkor szálltak vízre, min

den áldott nap. Mihály kezdettől 
apósával halászott, őt jelölték ki 
tanítómesterének. Később is vele 
maradt, miután levizsgázott. Gyak
ran fegyelmezte az após, szinte 
nap mint nap, a vízen nem ismert 
rokonságot. Ritkán kapott elisme
rést Mihály, legalábbis füle halla
tára. Pedig jó halásznak számított, 
kitűnt a piacokon is. A halászme
nyecskék közül Teréz adott legtöbb 
pontyot Alpáron, meg Kiskunfél
egyházán a halárus kofáknak.

Varsamentéssel is kitűnt vala
mennyi társa közül. Tavasszal zöld
ár idején történt. Váratlanul el
szakadt a Tisza-gát, és reggelre víz 
árasztotta el az alpári földeket, ré

teket. Sík víz mindenütt. Nemcsak 
a parasztemberek károsodtak, ha
nem a halászok is. Odavesztek a 
varsáik. Víz lepte el a karókat, 
nem láthatták, csak sejthették, hol, 
m erre lehetnek a kirakott szerszá
mok. Menteni próbálták. Csónakok 
tucatjai himbálództak a folyón, ke
resték varsáikat a halászok. „Fen- 
tő”-vel, vasmacskához hasonló szer
számmal kutatták a rejtelmes vizet. 
Kötéllel húzták, mozgatták a „fen- 
tőket”, igyekeztek velük megtalál
ni az eltűnt varsákat. Ha ráakadt 
valamelyik, féltve, ügyesen, kiszá- 
m ítottan húzták felszínre, mivelhogy 
könnyen elszakadtak a kendercér- 
na-szálak. Olyankor meghibásodott 
a varsa. Sok tönkrement közülük, 
bármennyire is vigyáztak a gyakor
lott halászok. Úgy negyven-ötven 
százaléka. Mihály nagyobb szeren
csével dolgozott, végezte a varsa
mentést. Csupán néhány tépődött 
— szakadozott meg „fentőjétől”, a 
többit ép állapotban kiemelte. Apó
sa hümmögött, fejét csóválgatta, 
de csak ennyit szólt:

— Mondom én! Ha iparkodsz 
fiam, még jó halász lehet belőled!

Nemsokára visszahúzódott medré
be az elszabadult víz. Mihály haj
naltájt kiment a Tiszára, csakúgy 
megszokásból. Úgy gondolta, csupán 
egy-két órát marad, aznap amúgy 
is más dolga, elfoglaltsága akad. 
Utasításra, valamennyi halásznak

varsát, meg hálót kell javítani a 
szövetkezetben. Odamegy majd ő is, 
ha megreggelizett. Hozott is magá
val kenyeret, paprikás szalonnát, és 
zsebrevágta bicskáját, amelyet az 
„aranykezű m ester” : Csatári gyár
tott Csongrádon. Kanalas Mihály 
egyedül volt a Tisza holtágán, és la
dikja hátulján a „tat” ülésre húzó
dott. Már napfürdőben úszott kö
rülötte minden, amikor kicsomagol
ta elemózsiáját. A szalonnából jó
kora darabot kanyarított, amikor 
keze hirtelen lehanyatlott. „Iszapos 
sulymot” látott! Vízi növény ez, 
amelynek termése a folyó fenekére 
süllyed. Eliszaposodik ott, és am i
kor hozzáúszik, meglöki a hal, fel
színre emelkedik. így hát a mozgó 
„iszapos sulyom” meg a hal, min
dig együtt jár. Mihály a szalonná
ját, kenyerét meg bicskáját a la
dik fenekére tette, és kezében a ha
lászszerszámmal előbbre hajolt. Víz
be m erítette „regináját”, és félkar- 
nyi hosszú pontyot emelt ki. Körül
nézett. Emitt is, meg amott is „isza
pos sulvmok” libegtek — lebbentek 
a víz felszínén. Ö egyre szaporáb
ban forgatta, merigette „regináját”, 
emelgette ki a kövér pontyokat. 
Múlott az idő észrevétlenül. Mihály 
nem hallotta a déli harangszót, 
meg a gyomra korgását sem. Megfe
ledkezett a varsa meg a hálójavítás
ról is, halászszenvedélye űzte, fű
tötte, minél több zsákmány emelé
se a vesszőbárkába. Délutánig vagy 
száznyolcvan kilót fogott, amikor
ra hazaindult.

Másnap meglepetés érte, akkor 
tudta meg a benti fejleményeket. 
Két pecsétes papírról! Egyik száz 
forint pénzbírságról szólt, amiért 
nem ment hálót javítani, a másik 
brigádvezetői kinevezését szentesí
tette. Megtudta, a pénzbírságot az 
após „járta ki”. Ráparancsolt az 
elnökre:

— Ha kinevezed brigádvezetőnek, 
büntesd is meg! Egy halászember 
sose lehet pontatlan, a vezetőjük 
meg pláne nem! No, nem igaz?

Kanalas Mihály kifizette a pénz
bírságot, és apósával még hosszú
hosszú évekig együtt halászott. A 
saját brigádjában. Szabó János bá
csi büszke volt a „fejére nőtt” vő- 
re, aki mégiscsak tőle tanulta meg 
a halászmesterséget. Méghozzá ki
válóan !

Tihanyi János

P i a c i  j e l e n t é s

A  Fővárosi Tanács VB Csarnok- és Piacigazgatóság elkészítette az 
elm últ év első háromnegyedévének mérlegét (január—szeptember). A 
fővárosi piacokon ez alatt az idő alatt 1920 tonna hal kelt el, ami 
5%-kal több, mint a megelőző év hasonló időszakában volt. A szo
cialista kereskedelem 90 tonnával növelte értékesítését, a szabadpia
con a termelőszövetkezetek a tavalyelőttivel azonos mennyiséget, a 
magánkereskedők (halsütők) 75%-kal többet forgalmaztak, így a sza
badpiac részesedése az összes hal-forgalomból 30,1%. Mindezek mel
lett az egy főre jutó hal mennyisége — háromnegyed évet figyelem
be véve, nem számítva a karácsonyi dömping időszakot — 0,9 kg 
volt. Várható, hogy azidei év I—II. negyedévében jelentkező kíná
lat hatására ez a  mutató tovább fog javulni.

_________  T. B.
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ELLENTÉTEK — A HAL ÉS FÓKA 
MIATT. Kanada 1983. március 4-én, 
felségvizein a Közös Piac halászai 
számára nagymértékben korlátozta 
a kifogható hal mennyiségét. Sőt! 
Teljes zárlatot is kilátásba helyezett, 
ha Brüsszel nem növeli a ked
vezményesen bevihető kanadai hal

mennyiségét, to
vábbá ha nem 
oldja fel a kana
dai fókaprémre 
1983. február 28- 

 án elrendelt bevi
teli tilalmat. Pi- 
erre de Bane ka

nadai halászati miniszter bejelen
tette, hogy ebben az évben a tízek 
halászai 10 600 tonna tőkehalat
zsákmányolhattak a kanadai vi
zekben, szemben a 6 éves megálla
podásban rögzített 16 000 tonnával. 
A miniszter szerint a Közös Piac 
a halászati megállapodásban előírt
nál kisebb mennyiséget, mindössze 
2000 tonna kanadai halat engedett 
be, a közelmúltban életbe léptetett 
vámok alapján. A fókabőr import- 
korlátozása pedig 7000 új-fundlan- 
di halász-vadász megélhetését ve
szélyezteti. REUTER 83. 3. 3.

★

ÚJ KÉZIKÖNYV. A  Német Demok
ratikus Köztársaságban — H. Zobel 
szerzőtől — megjelent a „Rationel- 
le Nutzung von Kleinteichen” q. 
160 oldalas kézikönyv. A  kistavak 
gazdaságos hasznosítását tárgyaló 
szakkönyv 65 képpel, ábrával van 
illusztrálva. Ára 7 , -  márka.  Kiadta  
a VEB Deutscher Landwirtschaft- 
verlag, Berlin.

HŐÁLLÓ BAKTÉRIUMOK. K. Stet- 
ter német mikrobiológus, az olasz- 
országi Vulcano-sziget közelében, a 
tengerben hőálló baktériumokat ta
lált, méghozzá a tengerfenéken fel
törő, kénhidrogénben gazdag, víz

alatti „gejzírek
ben”. E források
ból fakadó víz, ill. 
gőz hőmérsék
lete 100 °C-nál 
melegebb. Idő
közben Stetter- 
nek sikerült labo

ratóriumi körülmények között sza
porítani e baktériumokat. Eközben 
megállapította, hogy a hőtűrő mik-

roorganizmmusok kénnel, hidrogén
nel és széndioxiddal táplálkoznak. 
FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZTG. (82) 12. 8.

★

100 ÉVE ALAPÍTOTTÁK. 1883-ban, 
Zürichben alapították meg a 
Schweizerische Fischereiverband-ot 
(— a Svájci Halászati Szövetséget). 
A jubiláló szövetségnek 50 000 tag
ja van; horgászok, halászok, tógaz
dák és haltenyésztők. Ebből az al
kalomból a svájci posta emlékbé
lyeget bocsátott ki — a két évszám
mal, valamint egy sügér képmásá
val.

★

TÖBB EG YNYARAS PONTYOT. 
W. Stiehler vizsgálatában arra volt 
kíváncsi, hogy mi módon tehető 
biztonságosabbá az egynyaras pon
tyok felnevelési és megmaradási 
százaléka. Ugyanis ahány tó, any- 
nyiféle megmaradási százalék ta
pasztalható. Stiehler szerint már az 
anyaállomány tartásánál el kell m in
dent követni, hogy az állatok egész- 
séges körülmények és táplálkozási 
adottságok mellett éljenek — mert 
csak így várható, hogy az utódok is 
egészségesek legyenek. Alapvető, 
hogy a kihelyezési szám ne legyen 
túlzottan magas, másrészt az iva
déknak teljesértékű takarmány és 
sűrített levegő vízbe való porlasz
tása (különösen az éjszakai órák
ban) biztosítva legyen. ZEIT- 
SCHRIFT FÜR DIE BINNENFI- 
SCHEREI DER DDR Bánd 30. (83) 
N° 1.

★

JUBILEUMI BÉLYEG. 100 évvel
ezelőtt — 1883-ban — telepítették 

először Új-Zé-
landba az észak
amerikai szivár- 
ványos pisztrán
got (Salmo ga-

irdneri). A tele
pítés 100 éves 
évfordulója al

kalmából a szigetország postája 
emlékbélyeget bocsátott ki a szivár- 
ványos pisztrángról.

★
NINCS KÜLÖNBSÉG. Ryvlina J. V. 
és társai öszehasonlító vizsgálatot

M i r ől

végeztek altatott és nem altatott 
halakkal kapcsolatban. 4—4 órán 

 keresztül szállí-
 tottak 30 gram-

mos pontyokat 8 
  °C hőmérsékleten.
 1— 1 liter vízbe

1— 1 kilónyi hal
 és 8—8 mg-nyi

 quinaldin alta
tószer került. Az így altatott és 
szállított halak minden káros kö
vetkezmény nélkül elviselték a mes
terséges beavatkozást és a későbbi 
időszakban éppen úgy fejlődtek, 
mint nem hódított, nem altatott tá r
saik. RÜBNOE HOZJAJSZTVO, 
Moszkva (82) N° 9.

★

TAVASZI HALÁRAK. 1983 tavaszán 
— a Német Szövetségi Köztársa
ságban — alábbi árakon kínálták a 
halakat: 1—2 kilós ponty 600,— 
márka'100 kg; kétnyaras ponty 
600, — márka'100 kg; 25—50 dekás 
szivárványos pisztráng 720,— már
k a /100 kg; étkezési compó, élve 
800,— márka 100 kiló. AFZ FISCH- 
WAID, Jahrg. 108. (83) N° 3.

★

MILYEN ÁRON KÍNÁLJÁK? A 
„Marx AQUARISTIK Manster” 
nagykereskedés az alábbi reklám
áron forgalmazza a világhírű 
„EHEIM” szűrőkészülékeket: 2013 
típ. 390 liter/óra — 79,—; 2011 típ. 
270 liter, óra 62,— márka. Az akvá
riumok szellőztetéséhez alkalmas 
törpe kompresszor (WISA 200-as) 
96,—, a WISA 300-as 144,— márká
ba kerül. DATZ, Jahrg. 36. (83) N° 
3.
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számol be

sajtó?

KIÖREGSZIK — A SZAKMA. Ber
linnek számtalan vize (pl. a Spree, 
a Panke, a Hohenzollern, a Lánd- 
wehrkanal, a Tegeler-, a Wannsee 
stb.) van. Egykor intenzív halászat 
is folyt a nagyváros csatornáiban, 
tavaiban. Egy most érkezett hír 
szerint Nyugat-Berlinben már csak 
hat hivatásos halász van, akik 
évente 150 tonna halat zsákmá
nyolnak. Mivel ők is öreg emberek 
— így számolható vele, hogy a 
szakma rövidesen .teljesen elsorvad. 
BUNTE (83) N° 4.

★

ELNÖKI DÖNTÉS. Ronald Reagan 
amerikai elnök kétszáz mérföld 
távolságra kiterjesztette az Egye
sült Államok parti felségvizeinek 
határát. A  határozat kizárólagos 
jogot biztosít az Egyesült Államok 
számára ezen a határon belül, a 
tengerfenék kiaknázására, az olaj
kutatásra és a halászatra. REUTER 
(83) 3. 12.

★

AKCIÓBAN A „GREENPEACE”. 
Immár több mint 400 000 tagja van 
a „Greenpeace” környezetvédelmi 
szervezetnek, amely több mint egy 
évtizede működik — szinte a világ 
minden pontján. Mivel foglalkoznak 

a szervezet tag
jai? Motorcsóna
kokkal megroha
mozzák a bálna
vadász-hajókat és 
lefényképezik a 
tengeri emlősök 
tömeges mészár

lását, majd felvételekeiket — kom
mentárokkal — leközlik a világ
lapokban. Máskor festékszórókkal 
befújják a kanadai fókabébik prém
jét, hogy a prémvadászok számára 
értéktelenné tegyék az állatokat s 
így megmentsék azok életét. Kisza

badítanak delfineket — amelyeket 
katonai célokra idomítanak. Lefek
szenek autóutakra, hogy így élő bar- 
rikádot alkossanak a mahagónifát 
szállító teherautók elé . . .  DAS 
TRIER (83). N° 3.

★

KÍNAI AKVAKULTÚRA. A Kínai 
Népköztársaság egyre intenzívebben 

fejleszti tenger
parti akvakultú- 
ráit. A legújabb 
jelentések szerint 
— 1982-ben —
összesen 46 000 
tonna rákot,
kagylót és csigát 

termeltek e részeken, elsődlegesen 
emberi fogyasztásra. FISH FAR
MING INTERNATIONAL, Vol. 10. 
(83) N° 1.

★
ÚJ BETEGSÉG. Az oregoni (USA) 
lazac-keltető telepen egy új, víru
sos betegség ütötte fel a fejét. A  
kórokozó eddig ismeretlen volt az 
állatorvosok számára. A  vírus fe r
tőzött halak már 15 perc elteltével 
elpusztulhatnak. A  veszedelmes be
tegségről Richard Holt patológus 
nyilatkozott a FISH FARMING  
INTERNATIONAL-nak, Vol. 10 (83) 
N° 1.

★
ASIAFISH ’83 — címmel, nemzetkö
zi konferenciát rendeznek 1983. 
szeptember 7. és 9. között Singapore- 
ban. A nagyszabású összejövetelen 
az alábbi témák szerepelnek: a) ha
lászati kutatások és eredmények az 
akvakultúrákban, b) új halászati 
eszközök, anyagok, c) hal mint áru 
a piacon, d) halászati beruházások, 
e) halászati project-ek.

★
ANGOLNA-EXPORTŐR. A  francia 
S. A. Donat cég (B. P. 112, 17 201 

 Royan cedex,
France) minden 

 év január 15. és
 április 15. között

a világ bármely 
pontjára szállít 
atlanti üvegan
golnát. A  9—10 

centis halakat repülőn és speciális 
tehergépkocsikon — a megrendelő 
kívánsága szerint — szállítják.

★

ANGOL IKRA-VÁLOGATÓ. Az 
angliai Fish Eagle Trading Compa- 
ny (Lechlade) forgalomba hozott 
egy új típusú ikraválogató automa
tát. A fotocellás rendszerű készü
lék óránként 70 000 ikrát válogat 
szét: kidobja a penészeseket, meg
óvja az egészségeseket. FISH FAR
MING INTERNATIONAL, Vol. 10. 
(83) N° 1.

MI AZ A ROTARY-FILTER? Az 
angol Bielomatik Ltd. (London) egy 
új rendszerű vízszűrő-berendezést 
ajánl haltenyésztőknek. A változ
tatható betétekkel ellátott szűrőké
szülék percenként 500—17 000 liter 
vizet képes megszűrni.

KAZAHSZTÁNI HALKELTETŐ. 
Kazahsztánban (Szovjetunió), Sze- 
mirechie mellett, új halkeltető ál
lomás kezdte meg munkáját. Éven
te több m int 100 millió ponty kerül 
ki cl legmodernebb berendezésekkel 
működő keltető-házból. FISH FAR
MING INTERNATIONAL, Vol. 10. 
(83) N° 1.

★
MÁR INDIÁBAN IS HASZNÁLJÁK. 
A bambay-i (India) Plasticrafts 
Corporation megkezdte a műanyag 
„zuger-üvegek” tömeges gyártását 
és keltetőházak felszerelését. Indiá
ban elsősorban pontyok ikráinak 
keltetésénél hasznosítják az átlago
san 40 literes, óriás „zuger-üvege- 
ket”. FISH FARMING INTER
NATIONAL, Vol. 10. (83) N° 1.

★

NÖVÉNYEVŐK FÜSTÖLVE. J. Sbi- 
eschni cikket írt a neugersdorfi 
(NDK) halfeldolgozó üzem m unkájá
ról, ahol többek között az amúr-, 
a fehér- és pettyes busa konyhakész 
feldolgozásával, továbbá füstölésével 
foglalkoznak. ZEITSCHRIFT FÜR 
DIE BINNENFISCHEREI DÉR 
DDR, Band 30 (83) N* 1.

★
SZÚNYOGIRTÓ FOGASPONTY A  
SÓS VÍZBEN. A  Közép-Am eriká
ból származó szúnyogirtó fogasponty 
(mely nálunk, a Hévízi-tóban is él) 

kitűnően képes 
alkalmazkodni a 
sós vízhez. Izraeli 
kutatók megál
lapították, hogy 
ezek a halak 
minden különö
sebb nehézség 

nélkül átszoktathatók 19,5 ezrelékes 
(feles) tengervízbe. Sőt! Néhány 
példány még a 29—58,5 ezrelékes 
sósvizet is elviselik. J. FISH BIOL. 
(83) N° 1.

★

MIT ESZIK A HIBRID? J. R.
Cassani és W. E. Caton azt vizsgál
ták, hogy az amur és a pettyes busa 
hibridje hogyan táplálkozik? A ku
tatók megállapították, hogy a hib
ridhalak a fonalalgát épp úgy elfo
gyasztották, mint a békalencsét, a 
békaszöllőt vagy az érdes tócsagazt. 
A figyelemre méltó kísérletről 7 
oldalas tanulmányban számolnak be 
a szerzők. J. FISH BIOL. (83) N° 1.

Dr. Pénzes Bethen
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HAZAI LAPSZEMLE
N éhány  szó K iskörérő l. — 
H azánk  m ásod ik  legnagyobb  
tav á t, a k isk ö re i vízlépcső 127 
négyzetk ilom éteres tá ro zó já t, 
szép k ö rn y ék é t, az élő T iszá
ból tá p lá lt  se lym es vizét, r e j
te lm es k is szigeteit, gazdag 
h a lá llo m án y á t, m ad árv ilág á t 
m áris  sok  h aza i és kü lfö ld i 
tu r is ta  fedezte  fel. Az ille té 
k esek  igyekeznek  egyre  jobb

fe lté te lek e t te re m te n i a  v en 
dég fogadásra. A ro m a n tik u s  
fek v ésű  abádszalók i öböl p a r t
já n  három  h e k tá ro n  épü l k em 
ping a  n y á ro n , s e lkészü l egy 
ho rgász tan y a . I t t  horgonyoz 
m a jd  k é t n y u g a lm azo tt sze
m élyhajó , a  D élibáb és a  M e- 
csér, egy ik b en  tu ris tasz á lló , a 
m ás ik b a n  bü fé  lesz. — T isza 
fü re d e n  fo ly ta tjá k  az ifjú ság i 
k irá n d u lá sc e n tru m  k ia la k ítá 
sát. Poroszlón  ho rg ász tan y a , 
sz ilá rd  b u rk o la tú  au tó p ark o ló  
v á r ja  a lá to g a tó k a t. K iskö ré n  a 
te rm álv izű  uszoda előkészítő  
m unk áih o z  lá tta k  hozzá. (Fejér 
M egyei H írlap)

*

A  sargasso halról. — Dr. P én 
zes B e th en  ism erte tése  az É let 
és T ud o m á n yb a n . — H a lu n k  
(H istrio histrio) m in d e n  m i-  
m ik r iző n  tú ltesz . Ez a hal egy  
barnaalgát a la k ít:  ez az ú szó -  
h ó lya g o kka l e llá to tt S a rgassum  
natans. M ég hozzá  o ly  tö k é le 
tesen , hogy em b er leg yen  a 
ta lpán, a k i fe lfe d e z i a n ö v é n y  
ágas-bogas n y ú lv á n y a i kö zö tt.

— A  sargosso hal alig a ra szn y i 
m ére tű , és rendszertan ilag  a 
csápos vagy tapogatós ha lak  
családjába ta rto z ik . Egész tes te  
és m in d en  ú szó ja  erősen  ta 
golt, cafrangos, ez te sz i haso n 
lóvá é lő h e lyén ek  m eg h a tá ro 
zó  n ö vén yéh ez, a tö m eg esen  
elő forduló  barnaalgához. A  
Sargassum  na tans n agy h ín á r
m e ző k e t a lko t a tengeren . L e 
vegőve l tö ltö tt ú szó h ó lya g ja i 
ta r tjá k  a v íz  te te jén . E sa já
tos v íz in ö v én y  o lya n n y ira  je l 
lem ző je  é lőh e lyén ek , hogy az 
róla ka p ta  n e v é t:  Sargasso- 
tenger. Ott elég vastag  h ín á r
pap lan t k ép ez  és szin te  á tha-  
to lha ta tlanná  teszi a v ize t. 
E zért a h a jó so k n a k  régtő l n e m  
k is  gondot o koz a h ín á rm ező n  
való á tkelés , n é m i valóságos 
alapot adva a h íres ,,B erm u d a -  
h á rom szög” legendájához. — 
H a lu n k  tá p lá léká t 1—2 m illim é 
teres lebegő zo o p la n k to n  szer
veze tek , p a rá n y i m ed ú zá k , 
halikra  és h a livadék  kép ezi. —

U gyancsak  az Élet és Tudo
m ányban szám olt be dr. P én 
zes B ethen a budapesti Bar

tók B éla út m enti F eneket
len-tó bajáról, s a tudós fe 
le lősséggel h ívta fe l a f ig y e l
m et — a 24. órában vagyunk! 
—- a közös cselekvésre. A tó 
felú jítása  nem  könnyű és m ég  
kevésbé olcsó vállalkozás, el 
k ell távolítani, k i kell szip
pantani a fenekére összegyü- 
lem lett vastag iszapréteget.

*

D r. D obrai Lajos  MÉM főosz
tá ly v eze tő -h e ly e ttes  „F e jlő d 
h e t-e  a sporthorgászat?  c ím m el  
a F e jé r  m egyei H írlap b an  
m eg je len t cikkéből. — M egál
lap íth a tó , hogy a cím beli k é r 
désre  v an  „ ig en ” fe le le t b izo
nyos fe lté te lek  m elle tt. E zek 
első je , h o g y  é rv én y esü ljö n  a 
ho rgásze tik a , m e ly é rt a M agyar 
O rszágos H orgász Szövetség és 
v a lam en n y i spo rth o rg ász  h a r 
col. T ovább i k övete lm ények , 
ille tve leh e tő ség ek : a ha lgaz
dá lk o d ás k iszélesítése, — több 
befek te tés , m e rt tö b b e t a k a r 
n a k  k ivenn i, — növényevő 
h a la s  p o lik u ltú ra , — a nem es 
rag ad o zó h a lak  népesítésén ek  
fokozása , — erős népesítés. az
az in ten z ív  h o rg ász ta tás , a k á r  
n agyobb  sú ly ú  h a la k  te lep íté 
se, am ely ek  h ó n ap o k  m úlva  
m á r  k i is foghatók . N em  olcsó, 
de jó  m ódszer, a n y u g a t-e u ró 
p a i á llam o k b an  és az U SA -ban 
rég ó ta  a lk a lm azásb an  van . — 
Az a lap lehetőségek , a  népg az
daság i igén y ek  és te h e rb író 
k épesség  ism ere téb en  fo ly am a
tosan , a  rea litá so k  k e re te i k ö 
zö tt k e ll fog la lkozn i a h o r
g ászsport fe jlesz tésén ek  ü g y é
vel.

*

,,H a lke lte tő k  E gyip tom ba , sza k 
ér tő k  A lg ériában” — írja  a 
S zo ln o k  M egyei N éplap. — H a
tá ra in ko n  tú li m u n ká ra , te r 
vező i m ű v eze té sre  E g y ip to m 
ban adód ik  leh e tő ség ü k  a s za k 
e m b e re k é n e k , a szo ln o k i A G -  
RO BE R  á lta l 1981-ben 2 és fé l  
m illió  do llárért te rv e ze tt k é t  
h a lke lte tő  ü ze m  k iv ite lézésén é l.

F riss-e  a hal? — Két skót 
kutató olyan elektrom os k é 
szü léket szerkesztett, am ellyel 
a  halak frissessége m érhető. 
A m érés azon alapul, h ogy a 
halszövet elektrom os ellenál
lá sa  a tárolás idejével ará
nyosan  csökken, annál kisebb, 
m inél régebben raktározták  
e l a halat. A k észülék  k öny- 
n yen  kezelhető és gyorsan  
m egállapítható vele , hogy  a l
k a lm as-e  m ég fogyasztásra  
az áru. (N épújság, Tolna)

Jó e red m én yek . — K edvezett 
az e lm ú lt esztendő az egész 
m ag y ar h a lá sza tn ak . A száz
h a lo m b a tta i TEHAG pedig  — 
m in t T ölg Is tvá n  igazgató el
m o n d ta  — fen n á llá sa  ó ta  t a 
valy  p ro d u k á lta  a  legjobb 
ered m én y ek e t az árbevéte l, a 
te rm e lés i é r ték  és a n yereség  
szem pon tjábó l eg y arán t. 50

m illió fo rin to s á rb ev é te l m elle tt 
8 m illió  fo rin t volt a  nyereség .
— Az e x p o rth írek e t is a jó 
ered m én y ek h ez  so ro lh a tju k , 
m in t ered m én y es é rtékesítést.
— A p a k s i V örös Csillag HTSZ 
B elg ium ba szá llíto tt 144 m á
zsa pon ty o t és 10 m ázsa h a r 
csát. — Jó  évet zá rt a B a la 
to n i H alg azd a ság : h a la s tav a i
ból az 1981. évi 1800 to n n áv a l 
szem ben, több  m in t ké tezer, — 
a B ala tonbó l ezeregyszáz to n 
n a  vo lt az ered m én y . (Esti 
H írlap) — A H orto b ág y i Á l
lam i G azdaságban  n ev e lt a n 
g o ln ák  13 hón ap o s k o rb a n  é rik  
el e lad h a tó ság i sú ly u k a t. 1982. 
évben  140 to n n á n y it e x p o r tá l
tak . (M unkásőr és P e tő fi N é
pe) — A D él-M agyarország  
í r ja  a szegedi T isza H tsz -rő l: 
a gazdaságosságo t nézve is 
v an  m ivel d icsek ed n i ebben  a 
szövetkezetben , m e rt az o r
szágos tó g azdaság i á tlag  1100 
—1200 k ilog ram m  h e k tá ro n k é n t, 
C san y te lk en  v iszon t 2019 kg 
vo lt a  tisz ta  te rm ésá tlag .

*

A z  E sti H írlapban  K . G y. in 
te r jú ja  T a h y  B éla MÉM fő e lő 
adóval. „ . . . A  n ö v é n y e v ő  ha 
laka t ta ka rm á n y  n é lk ü l is le 
he t term eln i. T íz évve l ezelő tt 
a tógazdaságok 90 száza léká 
ban p o n ty o t te rm e ltek . M ost 
az a rány m eg vá lto zo tt:  65% a 
p o n ty , 35 a n ö vén yevő h a l. V a n 
n a k  gazdaságok, ahol m ég  n a 

gyobb az eltérés. A  n ö vén ye vő  
ha lak  term e lésén e k  koncep c ió 
ja  hasznos, szü kség es vo lt. H al
te rm e lé sü n k  így  az edd ig inek  
m á sfé lszerese  le tt. A z  am urral, 
a busáva l n ö veke d e tt m eg  az 
e x p o r tu n k . 1975-ben h a lexp o r
tu n k  1546 tonna  volt, — fő k é n t  
p o n ty , süllő  — 1981-ben pedig  
m ár 7301 tonna. A  n ö veke d ést  
a n ö vén ye vő  h a la kka l é r tü k  el. 
Á m  a k ö ze l-k e le ti  exp o r to t az 
akadozó, kocká za to s szállítás 
vissza fog ta .

A D unántúli Napló híradása: 
A P écsi és az Orfűi tóba  
pisztrángot telep ítettek  a m últ 
évben, am i jelen tékenyen  sz í
n esítette a horgászatot. A  ba
ranyai horgászoknak a p iszt
ráng újdonság volt, kedvező
en fogadták. A Baranya M e
gyei Intéző B izottság a telep í
tést fo lytatn i kívánja.

Az E sti H írlap  ism erte ti a 
M agyar O rszágos H orgász Szö
vetség fo lyó  évi te rv e it. Ezek 
közül a „k ü lö n leg esn ek ” nev e
zett, igen  h u m á n u sá t közöl
jü k :  „E gy k ü lön legesség  az 
idei te rv e k  k ö zü l: a  szövetség 
tám o g a tásáv a l a  B u d ap esti In 

téző B izottság  h o rg ász leh e tő 
séget k ív án  te re m te n i m ozgás- 
sé rü ltek  sz ám ára  — a városli
geti szö k ő k u ta s  tóban. Az oxi
génben  gazdag  v ízben  jó l é lnek  
a h a lak , s m in d en  rem én y  
m egvan  a rra , hogy  a tavasz  
vége felé  m á r  k árász t, pon tyo t 
fo g jan ak  a m ozgássérü lt b u d a 
pestiek .

A  k isku n la ch á zi K is k u n  T sz  
ta va ly  tavassza l ha lastava t lé 
tes íte tt. A z  egyre  n ép szerűbb  
tóban  p o n ty , am ur, m árna , csík  
is bo tvégre kerü lh e t, írja  a 
P est M egyei H írlap. Jó lesz, 
ha f ig y e ln e k  a k e d v e s  horgász
társak, h ogy cs ík  m in t véd e tt  
hal ne  k e rü ljö n  b o tju k  vég é 
re l

#

Az Ország Világ cikkéből. — 
A Veszprém  m egyei H alászati 
Társulásról, am ely 7 V eszp
rém - és 2 Vas m egyei Tsz-ből 
1981-ben alakult. A  szakm ai 
vezető M ayer István halászati 
m érnök, aki az ism ertetést ad
ja. A tervezett v ízterület 400 
hektár. A  m últ év i term és 69 
tonna, az idei várhatóan 120 
tonna áruhal, am ellyel ellá t
ják Veszprém  boltjait, de jut 
belőle Tapolcára is. A  tavalyi 
árubevétel 3 m illió  159 ezer 
forint, a tiszta n yereség  1 m il
lió 374 ezer forint. Nem  k ét
séges, hogy a m ost következő  
zárszám adás m érlege ennek a 
többszöröse lesz. — A 400
hektáros v ízterületen  a to 
vábbi terv az intenzív hal
tenyésztés m eghonosítása  úgy, 
hogy a hatodik ötéves terv  
végére elérjük az év i 650 ton 
na áruhal-term elést. Az e x 
port lehetőségek  kihasználása  
m ellett a hazai szükséglet k i
elégítésére törekszünk.

P ösch l N ándor
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Ausztria halászata
Ausztriában nagyon nehéz a ha

lászati termelés szintjét meghatá
rozni, mert a tartományok statisz
tikai jelentésén felül nagyrészt becs
lésekre van utalva az ember. Az 
mindenesetre megállapítható, hogy 
a halászatnak népgazdasági szem
pontból nincs nagy jelentőslége, a 
fejenkénti halfogyasztásban mind
össze 1 kg-ot tesz ki a belföldi ter
melés. A piaci halak bruttó értékét 
mégis mintegy 300 millió Schillingre 
becsülik évente, azzal a fenntartás
sal, hogy a sporthorgászat révén nö
vekvő, idegenforgalomban jelentke
ző, üdülési érték növekedést ismét 
csak becsülni lehetne.

Az osztrák halászat helyzetének 
megismerését három terület vizsgá
latával lehet megközelíteni, ezek a 
sporthorgászat, a természetes vize
ken folytatott gazdasági célú halá
szat és a tógazdasági haltenyésztés.

SPORTHORGÁSZAT

A sporthorgászat az utóbbi három 
évtizedben igen nagy jelentőségű
vé vált. Nemcsak a horgászok lét
száma növekedett jelentősen, hanem 
az általuk kifogott hal összmeny- 
nyisége is. Sok területen, ahol ko
rábban csak üzemi halászat folyt, 
ma már a sporthorgászati hasznosí
tás folyik. Ez azzal függ a legtöbb 
esetben össze, hogy a vizek tulajdo
nosainak nagyobb hasznot hoz az 
egyre nagyobb számú horgászjegy 
kiadása, mint korábban a csak mel
lékes jövedelmet hozó halászat. Ez 
a folyamat a folyókon végbement 
szabályozások és szennyezések kö
vetkeztében csökkenő fogási lehe
tőségek egyenes következményének 
is tekinthető. Számítások szerint ma 
mintegy 400 000 főre tehető Auszt
riában a sporthorgászatban érintet
tek száma. Ez a szám azokat is ma
gában foglalja, akik csak rövidebb 
időt töltenek különböző vizeken. A 
horgászok által kifogott halzsák
mányt 2500—3000 tonnára becsülik 
évente. A horgászlétszám további 
növekedése azonban már nem já r
hat a zsákmány növekedésével, mi
vel a természetes vizek állapota a 
szabályozással tovább romlott. K ár
tékonyán hat az erőműépítés és a 
szennyvízbevezetés is, így a horgá
szok részére két lehetőség marad: 
vagy csaknem fogásérett halakat te
lepíteni, vagy mesterséges tavakban 
horgászni.

TERMÉSZETES VÍZI 
HALÁSZAT AUSZTRIÁBAN

A fent említett okok következté
ben jelentősége csökkenőben van, 
mindazonáltal évi mintegy 1000 ton
nára tehető piaci hal mennyiséget 
fognak halászok az osztrák term é

szetes vizeken. Ez a mennyiség is 
csak egyre növekvő, rendszeres iva
dékolás mellett tartható szinten. A 
természetes tavakból 500 t, a folyó
vizekből 2—2500 t  piaci hal szárma
zik, a maradék a mesterséges tavak
ból.

Természetes tavak: A legtöbb al
pesi tóban a marénafélék és a szajb- 
ling képezi a gazdasági állományt. 
Mindezen halfaj nagyon érzékeny a 
víz szennyezésére, ami részben ház
tartási, részben mezőgazdasági 
szennyvizet jelent.

Folyóvizek: A folyók nagyrésze a 
pisztráng szinttájban fekszik. A se
bes- és szivárványos pisztrángnak 
gazdasági jelentősége van, a ve
lük együtt előforduló pénzes pérnek 
elsősorban sporthorgászati jelentő
sége van a legyező révén. A term é
keny legelőterületeken átfolyó pata
kok termése gyakran 5000 kg/km 
halhozamot is elér, elsősorban szi
várványos pisztrángból. Sporthorgász 
vizekben a sebes pisztrángot részesí
tik előnyben. Kis patakokban gyak
ran nevelnek első egynyaras piszt
rángot táplálkozó ivadékból. A zsen
géből az előneveltig ilyen körülmé
nyek között m int 75—80%-os a 
veszteség a legtöbb esetben. Az á t
lagos termés 5000 előnevelt kilomé
terenként (maximálisan 15 000).

A pisztrángos patakok optimális 
gazdálkodása érdekében a Halászati 
Kutatóintézet nagyon ajánlja az 
elektromos lehalászást. Az Intézet 
egykori igazgatója a legnagyobb 
osztrák elektromos céggel (ELIN— 
UNION) kifejlesztett egy váltóára
mú generátoros, egyenirányítós fo
góberendezést, mely a gyakorlat
ban igen jól bevált.

A folyók alsó szakaszai a márna 
szinttájhoz tartoznak. Ezeken a ha
lászati hasznosítás eredményét egy
re jobban rontják vízierőművek.

TÓGAZDASÁGI
HALTENYÉSZTÉS

A pontyos tógazdaságok két cent
ruma egyrészt Alsó-Ausztria északi 
része (Waldviertel) másrészt az or
szág dél-keleti része, Stájerország és 
Burgenland tartományok déli részei. 
Néhány pontyos tógazdaság, Voral- 
berg tartomány kivételével, azonban 
az összes tartományban akad. A 
pontyos tavak összterülete 1979-ben 
mintegy 2300 ha-t tett ki és ez az 
érték az ún. „hobbytavak” létesülése 
révén évről évre emelkedik. Nagy 
gazdaságnak számítják azt, ahol a 
tóterület meghaladja a 20 ha-t, ilye
nekhez tartozik mintegy 25—30%. A 
Waldviertel-ben levő tavak a közép
korban kialakult cseh tórendszerhez 
tartoztak, itt a tavak területe 10—65 
ha, olyan területen épültek, mely 
más mezőgazdasági hasznosításra

alkalmatlan, feltöltésükre gyakran 
savanyú kémhatású vizet használ
nak. Mivel Waldviertel területén a 
klíma sem különösképpen kedvező, 
a pontyhozamok alacsonyak: 500— 
800 (max. 1500 kg/hal). A gyakran 600 
m magasan fekvő tavakban a ponty
nak négy évre van szüksége a piaci 
méret (2 kg) eléréséhez. Mivel a pia
ci ponty termelés alig gazdaságos, 
sok termelő állt rá a tenyészanyag 
előállításra. Az adja meg ezeknek a 
tavaknak a jelentőségét, hogy ben
nük a természetes tavak népesítésé- 
hez szükséges m aréna- és süllőte- 
nyészanyag is előállításra kerül.

Dél-Stájerországban a klíma, a 
magasabb átlagos vízhőmérséklet és 
a vizek magasabb mésztartalma 
m iatt a pontyhozamok lényegesen 
magasabbak. Ez lehetővé teszi a 
2000 kg/ha-os csúcseredményeket és 
a kétéves pontyos üzemformát. Az 
alacsony vízszintű, vízinövényben 
gazdag tavakban mellékhalként 
amurt és busákat is tenyésztenek. 
További fontos járulékhalai az oszt
rák tógazdaságoknak a compó és a 
csuka. Két üzem rendelkezik erőmű
vektől elfolyó melegvíz hasznosítási 
lehetőségekkel, ezekben pontyot és 
növényevő halakat keltetnek, illető
leg nevelnek elő.

Az osztrák piaci pontytermelés 
évente 100 tonnára tehető, e mellett, 
mint említettük jelentős azonban a 
mellékhalak mennyisége is. Nagy 
nehézséget jelent a cseh pontyok 
importja a hazai áru elhelyezésében, 
ehhez járul hozzá az a nehézség, 
hogy a piaciként importált ponty egy 
része mint tenyészhal kerül nagy 
egyesületek részére eladásra.

A nagyobb tógazdaságok fő prob
lémája ma nem a termelés fokozása, 
hanem az áru elfogadható áron tör
ténő értékesítése. Különösen vonat
kozik ez a növényevő halakra.

A piaci pisztráng termelés — zö
mében szivárványos pisztráng — az 
utóbbi tíz évben kereken megtízsze
reződött és ez idő szerint 2550 t 
évente. (Ezt a számot az eladott 
pisztráng táp mennyisége alapján 
becsülték meg.) A piaci halon kívül 
tenyészanyagot is termelnek, elsősor
ban szivárványos- és sebespisztráng
ból, pataki- és tavi szájblingból. Ma 
Ausztriában mintegy 20 nagyobb 
üzem működik és egyre emelkedik a 
kis hobbytenyésztők száma, akik 
már ma is több százra tehetők. Ezek 
közül 80 az Osztrák Pisztrángte
nyésztők Szövetségében egyesült.

A pisztrángtenyésztők fő gondja 
jelenleg az úgynevezett pisztráng
vész (VHS) és az olcsó piaci import. 
Az utóbbi években a pisztrángvész 
terjedése sok üzemben okozott pénz
ügyi problémákat.
(Forrás: E. Kainz cikke az öster- 
reichs Fischerei 1983/1. számában)
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Udvary Pál képei a halászatról
Az megszokott és általános dolog, 

hogy festőink életükben egyszer-kétszer 
valamilyen értelemben kapcsolatba ke
rülnek a halászattal, s egy-két kép is 
születik ebből a találkozásból. Í gy pél
dául Kurucz D. István 1945-ben fes
tett egy nagyszabású halász-kompozí
ciót. Se előtte, se utána többet.

Udvary Pál kivétel. Több mint öt év
tizede rendszeresen festi halászattal kap
csolatos képeit. Udvary Pál 1900-ban 
született Budapesten. Első indíttatásait 
Udvary Gézától, édesapjától az Ipar- 
művészeti Főiskola festőművész taná
rától kapta. Bálló Ede és Olgyay Viktor 
tanítványaként végezte el a Képzőmű
vészeti Főiskolát. Többször volt ösztön
díjas Itáliában és Franciaországban, 
— 1918-tól kiállító művész. Több díjat 
nyert, és sok önálló kiállítása nyílt B u 
dapesten, Miskolcon, Szegeden, Szol
nokon, Nyíregyházán és Berlinben, 
Drezdában, Bécsben is. Sok képe van 
a Magyar Nemzeti Galériában, vidéki 
múzeumokban, továbbá osztrák, német, 
finn , olasz, csehszlovák, svájci, ameri
kai, kanadai köz- és magángyűjtemé
nyekben.

A  kiváló író, Szomory Dezső már 
1936-ban Udvary Pál érzékeny finom 
ságait emeli ki egyik kritikájában, — 
„rendkívül vonzó formáit” említi. Első 
halászati tematikájú képét 1927-ben 
festette. Ezen három félmeztelen halász 
látható és két vendég, aki nézelődik. 
M ásik képe szintén a harmincas évek 
elején készült, — címe: „Halászat a 
Balatonon".

Ereje a figuralitás, akadémikus pon
tosságú rajzkészség jellemzi 1942-ben 
festett „Halászok napnyugtakor” című 
festményét is, ahol a csónakok már a 
parton várakoznak és a háló telített 
hallal, öt halász sürgölődik körülötte. 
Ez a mű a Műcsarnokban nyert díjat 
annak idején.

A  „Balatoni halászat” 1943-ban ke
letkezett, — parasztgatyás emberek 
emelik ki a hálóból a halakat. Udvary 
Pál festői pedantériája jelzi, hogy ak
kortájt a balatoni halászok más mező- 
gazdasági munkát is végeztek. Vagy 
húsz-harminc variációt festett a bala
toni halászatra. Egyik kompozícióján 
öreg halász kezében halat tart fehér haj
jal, fehér bajusszal, feszes hálóban ha
lak vergődnek, markáns fiatal férfi f i 
gyeli ezt a mozgást közelítve féléjük.

M ásik alkotása, a „Halászok” 1940- 
ben öltött formát, ö t férfi állja körül a 
hallal télt hálót, mind az öten vízben 
állnak. Udvary Pál enciklopédikus 
szorgalommal gyűjtötte össze képein a 
halászok mozdulatainak teljes koreog
ráfiáját, — az 1966-os keltezésű „Sió
foki halászok” köténnyel emelik a há
lót, kalap van a fejükön. Megfestette a 
siófoki halpiacot is, a badacsonyi ha
lászokat, egy halászfalut Opatia mel
lett. Fő témája, állandó motívuma 
azonban a balatoni halászat maradt.

1977-ből datált a „Balatoni halászok 
kimennek a tóra" c. mű, ahol két ha

Volosko — halászfalu Opatia mellett 

Balatoni halászok kimennek a tóra

lászcsónak is látható érdekes elvágás
ban. Erősen eveznek, a csörlő is készen 
áll a halfogás műveletére, izmos férfiak 
ülnek a két csónakban, — a halmező 
félé igyekeznek: öten. A  másik képen 
az a jelenet rögzül, amikor megérkez
nek a mólóra. Itt is öten vannak, — 
Udvary Pál kedves száma. Húzzák a 
hálót, hajolnak, kosarakba teszik a gaz
dag zsákmányt. A  balatoni halászat 
másik változatán két bárkán dolgoz

nak, — mély hajlássál és állva, ingben 
és félmeztelenül, hálót húzva és a háló
ból már halat emelve. Távolban a du
nántúli hegyek és a nagy víz hullámos 
terülése közép- és háttérként folytatja 
mély nyugalomban az előtérben fogla
latoskodó halászok feszült munkáját.

Udvary Pál halászati sorozata fes
tői és művelődéstörténeti érték, — be
mutatása és múzeumi megőrzése meg
tisztelő feladatunk. Losonci Miklós




