


Istókovits Kálmán halásztanyája
Hol van az a halásztanya? 

Mindenütt. Nem is egy, ha
nem kettő, hiszen Istókovits 
Kálmán két változatot is fes
tett, s ez a halásztanya nem 
is csak a tenger, a Balaton és

Szolnok mellett látott halász
kunyhó, hanem maga az élet.

Istókovits Kálmán 1898-ban 
született Siklóson, de kilenc
venéves korában, ma is töret
lenül alkot. 1929-ben római

ösztöndíjas volt, értékeit meg
határozta az antikvitás szem
lélete és a novocentо stílusa, 
de megmaradt minden küzde
lemmel együttérző embernek, 
aki festőként is hűséggel szol
gálta a szépséget és a humá
numot. Számtalan hazai és 
nemzetközi díjat nyert, művei 
megtalálhatók a firenzei Uffi- 
ziban, a bécsi Albertinában és 
a Magyar Nemzeti Galériában.

Halásztanyájának mind a két 
variánsa tág tengertót ábrázol, 
mely lehet akár a Balaton (a 
hegy is arra utal), vagy az Ad
ria. Kék a víz, kék az ég, kék 
a halász ruhája, sapkája, még 
a gallyak is kékek. A másik 
változatban térdel a halász, 
hiányzik a hegy is, de a csó
nak és a kunyhó egyező hely
zetben árasztja a csöndet, a 
nyugalmat, a békét, a szépsé
get és a harmóniát.

Losonci Miklós
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Nélkülözhetetlen zsírsavak a halhúsban

Halfogyasztás és egészség
Bizonyos népességcsoportokban — 

mint például a grönlandi eszkimók 
vagy egyes japán halászfalvak la
kossága körében — a szívinfarktus 
gyakorisága igen alacsony, annak el
lenére, hogy táplálékuk gazdag zsí
rokban és koleszterinben, és alig 
esznek zöldségféléket és gyümölcsöt. 
Ugyanakkor a Dániában élő eszki
mók, vagy a japán halászfalvak kö
zelében élő más, de kenyerüket nem 
tengeri halászattal kereső lakosok 
körében a szívinfarktus éppen az 
átlagos gyakoriságnak megfelelő. 
Mind a grönlandi eszkimók, mind 
pedig a japán halászok fő táplálé
ka a tengeri hal (pl. az előbbiek 
átlagosan 300 kg halat fogyasztanak 
évenként; az USA-ban 7 kg-ot, 
vagy Magyarországon 3 kg-ot). Mint
hogy ezekkel a halakkal az átlagos 
táplálékkal felvettől eltérő összeté
telű zsiradék jut szervezetükbe, a 
kutatók előtt logikusnak látszott a 
két tény között okozati kapcsolatot 
keresni.

Magyarországon is, de szerte a 
világban az érrendszeri megbetege
dések következtében beálló halál 
„előkelő” helyet foglal el a halálo
zási statisztikákban. (Egy hazai fel
mérés szerint a halálozások fele 
érrendszeri megbetegedések követ
kezménye.) így érthető, hogy min
denütt komoly erőfeszítéseket tesz
nek a helyzet orvoslására. A szívin
farktus magas gyakoriságának okát 
a megváltozott életmódban és az en
nek következtében erőteljesebben 
jelentkező „rizikófaktorok” -ban ke
reshetjük. Ez utóbbiak egy része 
(pl. a vér magas koleszterin- vagy 
trigliceridszintje) táplálkozási szoká
sainkkal is összefügg. Széles körű 
élelmezés-egészségügyi felvilágosító 
tevékenység ellenére, táplálkozási 
szokásaink csak igen lassan változ
nak, és jelen körülmények között 
(a folyamatban lévő élelmezés-egész
ségügyi országos vizsgálat is való
színűleg ezt fogja mutatni) sok 
szempontból helytelennek tekinthe
tők. A vizsgálat eredményétől füg
getlenül is látszik, hogy halhúsfo

gyasztásunk elégtelen. Az előbb em
lített 3 kg-os évi fogyasztással Eu
rópában az utolsó helyen állunk 
(ugyanakkor az egy főre jutó hal
termelésben — itt természetesen 
csak az édesvízi halászatról van szó 
— a világranglista hatodik helyét 
foglaljuk el), de például a szív- és 
érrendszeri megbetegedések tekin
tetében az első hely közelében va
gyunk. A halfogyasztás természete
sen nemcsak táplálkozási szokása
inkon múlik, de nyilvánvalónak lát
szik, hogy ezen a területen érhetünk 
el leggyorsabban eredményeket.

A szívinfarktus gyakorisága és a 
halfogyasztás közötti összefüggésre 
vonatkozó tudományos eredmények 
arra késztetnek bennünket, hogy ala
posabban megvizsgáljuk, miben is  
rejlik a halhúsnak mint élelmiszer
nek, illetve a benne lévő olajnak 
ez a kedvező hatása, és ennek tu
datában folytassuk táplálkozási szo
kásaink megváltoztatására irányuló 
erőfeszítéseinket. Ezen vizsgálódá
sunkat megkönnyíti az a tény, hogy 
a biológia, a biokémia és az orvosi 
biológia területén az utóbbi néhány 
évtized alatt igen jelentős tudomá
nyos eredmények születtek, és a ku
tatások napjainkban is intenzíven 
folytatódnak.

(Elsőként arra a kérdésre kell vá
laszt kapnunk, mi is jellemzi a ha
lakban található zsiradékot? Tudjuk, 
hogy a zsiradékok (pl. a sertészsír, 
napraforgóolaj, vaj, margarin stb.) 
legfontosabb összetevői az igen ma
gas energiatartalmú zsírsavak. A 
zsiradékok minőségét elsősorban a 
bennük lévő zsírsavak minősége ha
tározza meg. Ettől függ például az, 
hogy a zsiradék milyen halmazálla
potú : szilárd, mint a sertészsír, vagy 
folyékony, mint a napraforgóolaj. A 
zsiradékok halmiazállapota más té
nyezőktől is függ, de abban döntő 
szerepet játszik a zsiradékokban lé
vő zsírsavak telítettsége, illetve te- 
lítetlensége A zsírsavak ezen sajá
tossága a táplálóérték szemponjából 
is nagy jelentősséggel bír. A telí
tett zsírsavakat és a kis telítetlen-

ségi fokú olajsavakat szervezetünk 
elsősorban energiatermeléshez, illet
ve energiatartalékként hasznosítja, 
ezért helyettesíthetők például szén
hidrátokkal (cukor, keményítő). A 
telítetlen zsírsavak viszont legin
kább a sejtek kialakulásához és mű
ködéséhezi szükséges szerkezeti ele
mek felépítésében vesznek részt. A 
halak, de más vízi szervezetek zsír
jára is a telítetlen zsírsavak magas 
részaránya és nagy változatossága 
jellemző. (Éppen ezért ezek legtöbb
ször folyékony halmazállapotú ola
jok.)

A telítetlen zsírsavak több „ős”- 
re (előanyagra) vezethetők vissza, 
és ez szerkezetükben is tükröződik. 
Ennek alapján a telítetlen zsírsavak 
különböző típusokba sorolhatók. így 
például megkülönböztetünk olajsav 
típusú, linolsav típusú és linolénsav 
típusú zsírsavakat. A besorolás je
lentőségét az adja, hogy az „ősöket” 
az élő szervezetek nem egyformán 
képesek előállítani. Olaj savat min
den élőlény képes előállítani, de 
mind a linolsav, mind pedig a li
nolénsav csak a növényvilágban 
képződhet. Minthogy a szerkezeti 
elemek felépítéséhez éppen az utób
bi zsírsavak szolgáltatják az alap
anyagokat, a linolsav és a linolén
sav számunkra is nélkülözhetetlen, 
esszenciális tápanyagoknak számí
tanak. A linolsav típusú vagy a li
nolénsav típusú zsírsavak nem csak 
a szerkezeti elemek felépítéséhez 
szükségesek: igen fontosak például 
a zsírok szervezeten belüli szállítá
sához és életfolyamataink szabályo
zásához is nélkülözhetetlenek. 
Anyagcsere-folyamataink szabályo
zásában nem csak maguk a telítet
len zsírsavak vesznek részt, hanem 
a belőlük képződő különleges ve- 
gyületek is, a tudományos kutatás 
éppen ezek miatt a vegyületek mi
att részesíti kitüntetett figyelemben 
a halakban található zsiradék zsír
savait.

Esszenciális zsírsavakat bőségesen 
tartalmaznak az étolajok, vagy egyes



margarinkészítmények (például a 
napraforgó étolaj 45i% linolsavat tar
talmaz), miben rejlik mégis a ha
lak iránt megnövekedett érdeklő
dés? A válasz látszólag igen egysze
rű: a halhúsban (vagy halolajok
ban) olyan nélkülözhetetlen zsírsa
vak is előfordulnak, amelyek az 
előbbi zsiradékokban egyáltalán nem 
találhatók meg. A halhús zsiradé- 
ka, illetve a halolajok igen gazda
gok eikozapentaénsavban és doko- 
zahexaénsavban. (Érdemes megta
nulni ezeknek a linolénsav típusú 
zsírsavaknak a nevét.) E két zsír
sav a szárazföldön élő állatok hú
sában általában jelentéktelen meny- 
nyiségben fordul elő, és nem talál
hatók meg a szokásos növényi 
zsiradékokban sem. Mivel szerve
zetünk zavartalan működéséhez ezek 
a zsírsavak is nélkülözhetetlenek — 
amit az alábbi néhány példával 
szeretnénk bizonyítani —, alapve
tően növelnünk kell halfogyasztá
sunkat. A legújabb tudományos 
eredmények bizonyítják azt is, 
hogy a halakban található zsírsa
vak gyógyászati jelentőséggel bír
nak. Ez utóbbi tény méginkább 
hangsúlyozza halfogyasztásunk nö
velésének szükségességét.

Miért és mennyiben esszenciáli
sak tehát a halakban található 
zsírsavak? Ennek a kérdésnek a 
megválaszolása még látszólag sem 
egyszerű. A tápanyagok esszenciá
lis jellegét, az állatokkal végzett kí
sérletekben olyan diéták segítségé
vel vizsgálják, amelyek alkalma
sak az úgynevezett hiánybetegségek 
mesterséges előidézésére. Ezeknek 
a kísérleteknek az eredményei nagy 
segítséget nyújtanak általánosítha
tó tudományos ismeretek megszer
zéséhez, amelyeket — az orvosi 
biológia tapasztalataival együtt — 
már az emberi szervezet sajátossá
gainak megértésénél is lehet alkal
mazni. Mivel emberekkel ilyen jel
legű kísérleteket nem lehet végezni, 
közvetlenül emberre vonatkozó is
meretekhez csak ritkán juthatunk. 
Az utóbbi néhány évtized alatt az 
orvostudomány — a szükségből 
erényt kovácsolva — mégis hozzáju
tott ilyen ismeretekhez. Egyes ese
tekben szükség volt például a be
tegek infúzióval vagy a csecsemők 
tápszerekkel történő táplálására. A 
szükséges ismeretek nélkül, a meg
felelő technikai feltételek hiányá
ban. ezek a táplálási módok nem 
voltak kielégítőek. így embereknél 
is meg lehetett figyelni a hiánybe- 
tegség tüneteit, ami persze az álla
tokkal végzett kísérletekből már 
részben ismeretes volt. Az orvosok 
segíteni akarása áthidalta a tech
nikai nehézségeket, és a hiánybe
tegség tüneteit megfelelő zsírsava
kat tartalmazó infúziókkal, tápsze
rekkel meg lehetett szüntetni és a 
betegek állapota ugrásszerűen meg
javult. Ily módon sikerült közvetlen 
bizonyítékot találni arra, hogy a 
linolsav és az abból képződő arac- 
hidonsav az ember számára is nél- 
külözhetelen tápanyag. A linolénsav 
típusú zsírsavak esetében — ame

lyekből a halak igen nagy mennyi- 
séget tartalmaznak — az eredmé
nyek sem az állatok, sem az embe
rek esetében nem voltak ilyen egy
értelműek, így korábban ezeknek 
másodlagos jelentőséget tulajdoní
tottak. A linolénsav típusú zsírsa
vak (így pl. a dokozahexaénsav) 
nagy mennyisége az emberi agy
ban és a szem látóbíborában vi
szont arra enged következtetni, hogy

ezek a zsírsavak feltétlenül szere- 
pet játszanak az agy vagy a szem 
fejlődésében és működésében. Hiá
nyuk esetén lehetett is látáskáro
sodást megfigyelni, esetenként az 
agy fejlődési rendellenességeit is 
összefüggésbe lehetett hozni ezen 
zsírsavak hiányával. (Egyes tudó
sok még azt is feltételezik, hogy 
ilyenképpen a halfogyasztás az in
tellektuális funkciókra is befolyás-
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Sal ván.) Táplálkozás-egészségügyi 
felmérések segítségével azt is meg 
lehetett állapítani, hogy azok az új
szülöttek, akiknek az anyja sok ha
lat fogyasztott, magasabb testsúl
lyal jöttek a világra, mint az át
lagos étrenden élő anyák újszülöt
tei.

Harmadikként feltehetjük most 
már azt a kérdést is, hogy miért és 
hogyan csökkenti a halhúsban lévő 
olaj, illetve a halolajban lévő zsír
sav az érelmeszesedés mértékét 
és a szívinfarktus gyakoriságát? 
Ismeretes, hogy az infarktus leg
gyakrabban azoknál fordul elő, akik
nek a vérében igen magas a kolesz
terin és a zsírok szállításában sze
repet játszó „alacsony fajsúlyú li- 
poproteinek” szintje. Nos, halolajo
kat tartalmazó diéták segítségével 
embereknél is csökkenteni lehetett 
ezeknek a veszélyes anyagoknak a 
vérben mérhető szintjét. (Vegetáriá
nus étrend segítségével, bár a nö
vényi táplálék jelentős mennyiségű 
linolsavat tartalmaz, nem lehetett 
ezt a kedvező hatást elérni.) Állat- 
kísérletekből az is kiderült, hogy 
az érelmeszesedés következtében 
kialakuló érszűkület sem fejlődik 
ki halolajat is tartalmazó táplálék 
esetében. Az erek keresztmetszeté
nek csökkenésén túl, az erek teljes 
elzáródása jelenti az igazi bajt. Az 
érelzáródást a leszűkült erek sérü
lésekor képződő vérrögök okozzák 
(trombózis). A vérrögök kialakulá
sa bonyolult folyamatok eredménye, 
amelyeknek teljes megértéséhez 
még nagyon sok ismeret hiányzik. 
Annyi bizonyos, hogy ezekben a 
folyamatokban is alapvető szerepe 
van bizonyos telítetlen zsírsavak
nak, és a belőlük képződő vegyüle- 
teknek. Ezen utóbbi, összefoglaló 
néven prosztanoidoknak nevezett, 
bonyolult szerkezetű anyagok sajá
tos módon idézik elő és szabályoz
zák a vérlemezkék összetapadását, 
illetve a vérrögök képződését. A 
halakban található eikozapentaén- 
sav (angol elnevezése alapján szo
kásos rövidítése: EPA), a belőle 
képződő prosztanoidok révén a vér
rögképződés ellen hat, ami még a 
halolajok terápiás alkalmazását is 
lehetővé teszi.

Mindannyiunk előtt ismeretes, 
hogy egyes betegségek gyógyításá
ban milyen nagy szerepe van a kü
lönleges diétáknak. A halas diéták 
hatását szívinfarktust elszenvedett 
betegeknél már több évtizeddel ez
előtt elkezdték vizsgálni. Egy ame
rikai orvos (dr. Avery Fisher, Seatt
le, USA) az első infarktus után azt 
javasolta betegeinek, hogy hetente 
legalább háromszor fogyasszanak 
halat fő fogásként. A betegek közel 
húsz éven keresztül folytatott meg
figyelése azt mutatta, hogy azok 
között, akik megfogadták az orvos 
tanácsát, a vizsgált 109 hónap fo
lyamán ötször kevesebb volt az in
farktus miatt bekövetkező halálese
tek száma (és ezek a betegek is 
majd négy évvel hosszabb életűek 
voltak), mint azok között, akik nem 
hallgattak az orvos tanácsára. Nap

jainkban az Egyesült Államokban 
már több eikozapentaérusavban gaz
dag, kapszulázott halolaj-készít
mény is forgalomban van (pl. SU
PER EPA, OMEGA—3—EPA, tisz
tított tőkehalmáj olaj — amely ná
lunk csukamájolaj néven ismeretes 
—, PROMEGA, MAX EPA stb.), 
amelyeket gyógyászati célra, vagy 
az érrendszeri elváltozások kialaku
lásának megelőzésére hoznak forga
lomba.

A hazai dietetika még nemigen 
alkalmazza ezeket az ismereteket, 
holott a halkínálat, beleértve az im
portált halkonzerveket, lehetőséget 
nyújtana erre. A hazai forgalom
ban kapható halak húsának vizsgá
lata azt mutatta, hogy telítetlen 
zsírsavakból, különösképpen az eiko- 
zapentaénsavból, legtöbbet a busák 
húsa tartalmazza. (Részben ebből 
származik a busák húsának jelleg
zetes íze is.) A ponty, az amur és 
néhány más halfaj húsában ezek
ből a zsírsavakból kevesebb van, 
de azok is mérhető mennyiségben 
tartalmaznak ilyen telítetlen zsírsa
vakat. A vizsgálatok még koránt
sem teljesek, a jövőben alaposab
ban meg kell vizsgálni a halhúsok 
és a halkonzervek telítetlen zsírsav
tartalmát.

Minthogy a telítetlen zsírsavak 
nagyon érzékeny vegyületek — hő
hatásra, a levegő oxigénjének ha
tására károsodnak —, foglalkoznunk 
kell a halételek készítésének mód
jával is. A halszeletek átsütése ser
tészsírban vagy étolajban minden
képpen csökkenti a sülthal telítet
len zsírsavtartalmát. A halat egész
ben sütve vajjal vagy szalonnával 
spékelve, a halhúsban lévő telítet
len zzsírsavakból már kevesebb 
megy veszendőbe (természetesen 
nagyobb halak esetén). A főzés ilyen 
szempontból kíméletesebb eljárás
nak látszik. A hallevesek, a halász
lé készítésekor a halhús zsiradéké
nak egy része a húsban marad és 
a másik rész is fogyasztható. (A 
halászlékocka ebből a szempontból 
csak akkor vehető számításba, ha 
megfelelő, a zsírsavak szempontjá
ból kíméletes eljárással készítik.) 
Valószínűnek látszik, hogy a páco
lás és a füstölés, esetleg a forrázás 
őrzi meg legjobban a halhús ezen 
értékes tápanyagait. A néhány év
vel ezelőtt forgalomba került füs
tölt busa vagy pisztráng, kedvező 
íze és zamata ellenére, a magas ár 
miatt nem aratott átütő sikereket. 
Egészségünk érdekében azonban fe
lül kell vizsgálnunk a halhús árá
val szemben támasztott igényeinket.

Szólnunk kell azokról az eredmé
nyekről is, amelyeket újabban más 
krónikus betegségekkel kapcsolat
ban nyertek. Ismeretes, hogy a ma
gas zsírfogyasztás, beleértve a nö
vényi olajok fogyasztását is, növeli 
a rák veszélyét. Nagyobb mennyi
ségű halolajat tartalmazó diéták se
gítségével kísérletesen lassítani le
hetett az emlőrák, a prosztatarák 
és más tumorok növekedését is. A 
kedvező hatás ezekben az esetekben 
is a telítetlen zsírsavaknak, illetve

a belőiük képződő prosztanoidoknak 
tulajdonítható. Egyes krónikus be
tegségeknél, például a lupus, reu
más arthritis, psoriasis stb. a hal
olajok kedvező hatását is ki lehe
tett mutatni. Ezek a vizsgálatok 
még kezdeti stádiumban vannak, és 
ezért nem szabad túlhangsúlyoz
nunk a halas diéták jelentőségét 
ezeknek a betegségeknek a vissza
szorításában. Az a tény azonban, 
hogy a sok halat fogyasztó népes
ségcsoportok körében ezek a beteg
ségek alig fordulnak elő, minden
képpen a további kutatások szük
ségességére és a halfogyasztás je
lentőségére irányítja figyelmünket.

Az elmondottakból látható, hogy 
a hal fogyasztása csökkenti azt a 
veszélyt, amit napjaink legsúlyosabb 
betegségei jelentenek egészségünk
re. A halas diéták és a halolajok 
kedvező hatása ellenére sem szabad 
azonban azt hinnünk, hogy a hal 
mindent gyógyító csodaszer. Halfo
gyasztásunk növelése mellett is fi
gyelmet kell fordítanunk az egész
séges életmódra, a mértékletes és 
változatos táplálkozásra. Különös
képpen a betegek számára (leg
alább is a fenti betegségek esetén) 
viszont mindenképpen ajánlatos a 
rendszeres halfogyasztás.

A külföldi kutatási eredmények 
alapján hozzávetőlegesen becsülni 
lehet azt, hogy mennyi halat is fo
gyasszanak például a szívinfarktus 
által veszélyeztetett betegek, meg
bízható adatokhoz azonban csak ha
zai klinikai és laboratóriumi vizs
gálatok révén juthatunk. A szarvasi 
Haltenyésztési Kutató Intézet, az 
MTA Szegedi Biológiai Központ 
Biokémiai Intézete és a Kiskunfé
legyházi Városi Kórház Belgyógyá
szati Osztálya ezért egy olyan közös 
program megvalósítását kezdték el, 
amelynek során ezek az adatok 
meghatározhatóak lesznek. A klini
kai vizsgálatok során a betegek bu
sából készített ételeket fogyaszta
nak és laboratóriumi vizsgálatok 
széles körének alkalmazásával el
lenőrzik a diéta hatásait. A prog
ram során annak vizsgálata is meg
történik, hogy az egyes feldolgozási 
módszerek, konyha technikai eljárá
sok milyen mértékben módosítják a 
halhús eredeti telítetlen zsírsavtar
talmát. A vizsgálatok eredményeire 
építve (amelyekről olvasóinkat is 
tájékoztatni kívánjuk), valamint a 
külföldi tudományos ismeretek fel- 
használásával, széles körű élelme
zés-egészségügyi felvilágosító tevé
kenység is lehetővé válik.

Dr. Oláh János
Haltenyésztési Kutató Intézet, 

Szarvas

Dr. Farkas Tibor
MTA Szegedi Biológiai Központ, 

Szeged

Dr. Csengeri István
Haltenyésztési Kutató Intézet, 

Szarvas
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X XIX . Georgikon Napok, Keszthely

Hal, halászat
és természetesvízi környezet

A megnyitón: dr. /Debreczeni Béla rektor és az elnökség

A Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem, hagyományaihoz híven, 
1987. augusztus 25—26-án ismételten 
megrendezte a GEORGIKON NA- 
POK-at. E rendezvénysorozattal kí
ván az intézmény tisztelegni és a 
nagy alapító, Festetics György, az 
elődök évszázados munkája előtt, 
valamint a mai magyar mezőgaz
daság problémáinak megoldását kí
vánja segíteni a tudomány eszkö
zeivel.

A tradíciókat követve e nemzet
közi tudományos tanácskozás témá- 
jául évről évre más, a gazdálkodás 
szempontjából fontos területeket tűz 
napirendjére. Mivel a mai mező- 
gazdaságban a környezeti ártalmak 
szaporodását figyelve egyre problé
másabb a természetes vizek fenn
tartása, s annak halászati hasznosí
tása, ezért vált indokolttá a téma 
több oldalról való szemlélése. A té
maválasztással azt a célt kívántuk 
elérni, hogy interdiszciplináris te
rületeknek tartott problémák több 
oldalról való megvilágításával az 
egész egységet próbáljuk szemléltet
ni.

Ennek az egységes szemléletmód
nak a kialakítására a tudományos 
tanácskozás 3 szekcióban és 1 posz
ter-szekcióban folytatta munkáját. 
A szekciók témakörei a következő- 
ek voltak:

Plenáris ülés — nagyvonalakban 
felvázolta a magyar halászat aktu
ális helyzetét, és az ehhez szóló 
korreferátumok előadásait.

— Első szekció: a hal helye a 
természetes ökoszisztémában.

— Második szekció: természetes
vízi halállományok dinamikája.

— Harmadik szekció: természetes 
vizek halászati hasznosítása.

A három témakörből a poszter
szekcióban is történt tudományos 
eredmények közlése. A tanácskozá
son elhangzott 36 előadás, a posz
ter-szekcióban 17 poszter került ki
állításra.

A tanácskozáson angol, csehszlo
vák, lengyel, egyiptomi, finn, oszt
rák, svéd, jugoszláv szakemberek 
vettek részt a magyar tudományos 
és gazdasági szakemberek mellett.

Az összefoglaló beszámolóban az 
előadásokról néhány soros ismerte
tővel kívánunk tájékoztatást adni, 
mivel a lap jellege és az anyag bő
sége nem engedi meg a részletes 
ismertetést. Az előadások teljes szö
vege és a hozzájuk tartozó vita
anyag megszerkesztés után kiadás
ra kerül.

A megnyitó után, melyet dr. Deb
reczeni Béla, az egyetem rektora 
tartott, a bevezető előadás dr. Dob
ra! Lajos minisztériumi főtanácsos: 
Halászat Magyarországon címmel 
hangzott el. A magyar haltermelés

általános helyzete mellett a halas
tavi termelés kialakulásáról, annak 
műszaki, technikai, gépi megoldásá
ról, a természetes termőképesség 
stimulálásának kidolgozásáról szólt. 
Megemlítette az előadó, hogy „a

Dr. Dobrai Lajos
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Pintér Károly

hazai halprodukció nagyobb része 
a halastavakból kerül ki, de nem 
feledkezhetünk meg természetes vi
zeink halállományának fontosságá
ról sem ” Hangsúlyozta továbbá, 
hogy a vizek produkcióképességé
nek kihasználására törekszünk, de 
a természetes állapot lehetséges 
fenntartása mellett, sőt annak ér
dekében a folyamatos halpótlásról 
nem kis befektetéssel gondoskodunk. 
A természetes vizek halas haszno
sításának tapasztalatairól, a halál
lományok szerkezeti és mennyiségi 
fenntartásáról a halászatnak nem 
kis feladata gondoskodnia 139 000 ha 
természetes vízterületen. Ennek 
megfelelően készülnek az egyes ter
mészetes vízterületekre vonatkozó 
üzemtervek, azaz a szabályzatok, 
melyeket a halászati hasznosító ké
szít, de hatóságilag kerül jóváha
gyásra. Így az üzem, vagy a hor
gászegyesület érdekein túl érvénye
sülnek a halállomány fenntartására 
vonatkozó általánosabb szempontok 
is.

Külön szükséges szóba hozni a 
halászok és horgászok igényeit, és 
azok összehangolásának problémáit, 
miután 110 000 ha vízterületen kö
zösen folyik a hálós, a kisszerszá- 
mos és a horoggal történő halászat. 
A fogáseszközök hatékonysága, de 
az eszközök szelektív hatása is el
térő. Természetes vizeink éves hal
produkciója 12 000 t körül van, és 
évről évre kismértékben nő. Ez el
sősorban a horgászfogás növekedé
séből adódik, mely eléri a 45%-ot.

A halászat célja természetes vi
zeink halállományának javítása, 
egyrészt a tudományosan megala
pozott állománypótlással, növeléssel, 
a szelektív halászat általánossá té
telével. Másrészt a természetes sza
porodási, halnevelési körülmények 
javításával, védelmével előmozdít
juk valamennyi halfaj eredeti élet- 
körülményeit; ezeket más irányú

törekvésekkel összhangban kell vé
gezni. A halállomány optimális 
fenntartása a mának és a jövőnek 
egyaránt érdeke. Ebben a halász és 
a horgász egyaránt érdekelt, aktív 
közreműködő lehet.

A plenáris ülés második előadója 
dr. Tahy Béla titkár (Magyar Or
szágos Horgász Szövetség) volt. A 
Magyar Országos Horgász Szövet
ség halgazdálkodásának főbb jel
lemzői című előadásában a MO- 
HOSZ kezelésében lévő vízterületek 
nagyság szerinti megoszlását ismer
tette, ezen vizek műszaki jellemző
it vázolta fel a hallgatóságnak. A 
horgászlétszám és halasítás össze
függéseinek ismertetésével áttért a 
halgazdálkodás kérdéseinek felvázo
lására. A pontyhalasításban bekö
vetkezett változások irányáról és

nagyságrendjéről tett beszámolót. A 
túlhalasítás veszélyeiről szólt és ki
jelölte a MOHOSZ halgazdálkodá
sának célkitűzését mely az olcsó 
népesítő anyag saját gazdálkodásá
ból történő előállítása, biztosítása. 
Elsősorban a horgász érdekeket 
szem előtt tartva említette a hal
fajokat (ragadozó, compó).

Soronkövetkező előadók: dr. Sal- 
lai Lajos elnök, Csom a János tit
kár (Halászati Termelőszövetkeze
tek Szövetsége): A halászati jog, a 
halászati törvény és a természetes
vízi halállomány védelmének és 
hasznosításának aktuális kérdései 
címmel. A természetes vizek hal
állománya egyaránt természeti és 
gazdasági érték. Sem a védelem, 
sem bármilyen célú hasznosítás nem 
tervezhető és szervezhető külön. 
Egységes koncepcióra és az eszkö
zök koncentrálására van szükség az 
eredményes védelem és a gazdasági 
hasznot hozó halászat érdekében.

Dr. Pintér Károly főelőadó (MÉM): 
Magyarország halainak jegyzéke az 
újabb faunisztikai vizsgálatok tük
rében c. előadása Magyarország vál
tozatos vízrajzi viszonyaira és az e 
következtében kialakuló, fajokban 
gazdag halfaunára világított rá. A 
változatos fauna fenntartását jól 
szolgálták a különböző védelmi in
tézkedések és a folyamatosan vég
zett telepítések. Előadásának továb
bi részében Berinkey 1966-ban kö
zölt fauna-katalógusához viszonyí
tott változásokat vázolta fel, az új 
fajok megtelepedésének és egyes 
fajok kipusztulásának tükrében. Az 
új jegyzék figyelembe veszi az idő
közbeni taxonómiai vizsgálatok ered
ményeit és a nomenklatúrában be
következett változásokat.

A plenáris ülés zárásaként elhang
zott dr. Libor Ruzicka és dr. Jana 
PRuzicková limnológusok (Halbioló
giai és Hidrobiológiái Kutatóintézet, 
Vltavou — Csehszlovákia): Plank
tonevő halaik (ezüstponty,

A hallgatóság
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amur, sügér, dévérkeszeg, bodorka, 
törpemuréna) tápláléka a tározó 
vízminőségével kapcsolatban c. elő
adása. Továbbá dr. F. Schiemer 
egyetemi docens (Bécsi Egyetem 
Zoológiai Intézete — Ausztria): Ve
szélyeztetett halfajok a Duna auszt
riai vízrendszerében c. előadását 
hallgattuk meg.

A tudományos tanácskozás az el
ső szekcióval folytatta munkáját, 
mellyel párhuzamosan második szek
ció is ülésezett. Az első szekcióban 
— melynek elnöke dr. Woynárovich 
Elek c. egyetemi tanár, társelnöke 
dr. Tóth János főmunkatárs volt — 
az első előadást Tóth János tudomá
nyos főmunkatárs (Halászati Ter
melőszövetkezetek Szövetsége, Göd): 
Hazánk természetes halfaunája és 
környezettani viszonyainak változá
sai a vízi építési és folyamszabályo
zási munkálatok következtében cím
mel tartotta. Természetes vizeink 
ma már egyre kevésbé tekinthetők 
„természetesnek” . A kis patakok és 
a nagy folyók is szinte kivétel nél
kül szabályozott mederben folynak, 
és tavaink is erősen eltérnek koráb
bi természetes kialakulású állapo
tuktól. A folyókat kísérő ártereken 
a mellék- és holtágak kapcsolata a 
főággal megszakad, sőt a vízépítési 
munkák következtében ezek med
re feltöltődik. Korábbi ökológiai sze
repük megszűnik. Az alapjában vé
ve egységes kialakulású vízrendszer 
széttöredezik, megszűnik a funkcio
nális ökológiai kapcsolat a vízrend
szer tavai és folyói között. Az ős
honos és a betelepített, vagy beván
dorolt halfajok ökológiai valenciá
ja az új helyzethez nem alkalmaz
kodik. Az állományok alakulása 
egyes rendszertani és jellegzetes 
ökológiai csoportok esetében igen 
eltérő, nagyon jellemző és hal
fogási adatokkal demonstrálható.

Keresztes Katalin munkatárs (Fő
városi Állat- és Növénykert): Hal- 
faunisztikai kutatások a Duna-Ti- 
sza közén címmel tartotta meg elő
adását. Rávilágított a halfauniszti- 
kai kutatások országosan is elha
nyagolt területére, a Duna—Tisza 
közére, és bemutatta előadásában az 
általuk végzett gyűjtéshelyeket és 
halfajokat, továbbá értékelte a ta
lált egyedek ökológiai valenciáját, 
és azok hidrobiológiái besorolását is 
megtette.

Dr. Szipola Imre tudományos 
munkatárs (Agrártudományi Egye
tem, Keszthely, Állattani Tanszék): 
A kisbalatoni védőrendszerek hal- 
faunisztikai vizsgálata címmel tar
totta előadását. Az előadó hangsú
lyozta a kis-balatoni védőrendszer 
fontosságát a Balaton vízminősége 
szempontjából. A továbbiakban rá
tért egy mesterségesen kialakított 
tó természetes halasulásának folya
mataira. A halállományok dinami
kai vizsgálatánák eredményeként a 
kialakult faj lista domináns fajainak 
értékelése következett. Az uralko
dó faj a bodorka. dévérkeszeg, küsz, 
a ragadozók közül a csuka. Az öko
lógiai egyensúly kialakulásának le
hetőségeiről az előadó, vizsgálatai

Dr. Helmy M. Bishai egyetemi tanár (Egyiptom)

alapján, a magát csak kevéssé sza
bályozni tudó állományként jelle
mezte az ott lévő halpopulációt. 
Az ok: vízügyi beavatkozások fo
lyamatos végzése a víztisztítási cél 
érdekében. A vízvédelmi rendszer 
másodlagos halas hasznosításának 
lehetőségei az extenzív halasításban 
megoldhatók, a környezetet károsí
tó hatás nélkül.

A következő előadást dr. Ponyi 
Jenő tudományos tanácsadó és Po- 
nyiné dr. Zánkai Nóra tudományos 
főmunkatárs (Magyar Tudományos 
Akadémia Balatoni Limnológiai Ku
tatóintézete, Tihany): Dévérkeszeg 
és ponty táplálkozási feltételei a 
Balatoniban címen hangzott el. A 
Bozsai-öböl mintaterületén begyűj
tött dévérkeszeg (1+ —4+  korcso

port) és a ponty (2-|-----3 + korcso
port) béltartalom-analízise azt mu
tatta, hogy a legfontosabb haltáp
lálék szervezetek a planktonrákok. 
Bebizonyosodott, hogy a keszeg az 
egész vegetációs periódusban, a pon
tyok különösen tavasszal és ősszel 
nagy mennyiségben fogyasztják ezt 
az állatcsoportot. A két faj között 
(az adott korosztályokra vonatko
zóan) a nyár közepén valamelyest 
csökkent a planktonrák körüli kon
kurencia, majd ősszel ismét növek
szik.

A továbbiakban meghallgattuk 
Gerhard Reimer osztrák kutató elő
adását Árterek ökológiai jelentősé
ge a halak szempontjából címmel. 
Az elmúlt 100 év során az európai 
folyók ökológiai rendszere nagyban

Fogadás, megnyitó — dr. Vincze László dékán. idr. Czoma László műzeumigazgató 
és dr. Szabó Árpád, a rendezvény (titkára
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A fogadáson: dr. Dobrai Lajos és Festetics Antal

megváltozott. Szinte mindegyik ár
teret gáttal vagy töltéssel vágták el 
a folyótól, és így ez a régebben 
nagy kiterjedésű rendszer elpusztult. 
Nem meglepő, hogy ezen területek 
ökológiáját sokkal alaposabban ta
nulmányozták a trópusi országok
ban, mint Európában. Mi most 
kezdjük tanulmányozni az árterek 
ökológiai jelentőségét a halak szem
pontjából.

Az I. szekcióban Mohamed H. Bahn- 
sawy tudományos ösztöndíjas (Ag
rártudományi és Műszaki Egyetem 
Vízvédelmi és Halászati Tanszék, 
Olsztyn — Lengyelország): Az an
golnák tápláléka és táplálkozási szo
kásai címmel ismertette munkáját. 
Az előadó, mint tudományos ösz
töndíjas, Lengyelországban készült 
munkájáról számolt be. Nagy, se
kély, tápanyagban gazdag tó csuka, 
sügér, és kereskedelmi célú angolna 
halászati hasznosításáról számolt be. 
Az angolnák táplálékának fő össze
tevője hal volt. Ennek súlyaránya 
80,6%-ot tett ki. Megfigyelték, hogy 
a kisebb angolnák aktívabbak a 
nagyobbnál.

H. Fiika és W. Vockner egyetemi 
hallgatók (Bécsi Egyetem Zoológiái 
Intézete — Ausztria): A szélhajtó 
küsz és a pirosszemű kele területi 
megoszlása és táplálkozási ökológiá
ja egy tápanyagban gazdag tóban 
(Wallersee, Ausztria) címmel hang
zott el. A szélhajtó küsz, a piros
szemű kele és a sügér az a három 
faj, mely leggyakrabban fordul elő 
rpind partmenti, mind mélyvízi te
rületeken. A halakat három mére
tű hálóval fogták 4 helyszínen. 
Megfigyelték, hogy naponta és év
szakonként változott a három hal
fajnak a mélység szerinti megosz
lása, megfigyelték továbbá, hogy 
éjszakánként felfelé vándoroltak, ill., 
hogy a legnagyobb számú előfor
dulás zónája a nyár folyamán egy
értelműen feljebb csúszott.

Környezeti tényezők hatása a ha
lak vörös vértestjeinek szűrhetősé- 
gére címmel dr. G. M. Hughes egye
temi tanár (Bristoli Egyetem ösz- 
szehasonlító Állati-Légzéskutató
Részlege — Anglia) előadásaként 
hangzott el.

Dr. Szakolczai József igazgató- 
helyettes, dr. Kovács-Gayer Éva ál
latorvos (Országos Állategészségügyi 
Intézet, Budapest): Az angolna ér
zékenysége szubtoxikus mennyiségű 
mérgekre c. előadást hallhattuk. A 
vizsgálatok során keletkezett ered
ményeket abban foglalhatjuk össze, 
hogy az azonos dózisú anyagokra 
egyes angolnák különböző fokon ér
zékenyek. Az érzékenység foka kap
csolatba hozható a májelzsírosodás 
mértékével. Az alacsonyabb dózi
sok hatására a halak viselkedésé
ben rendellenesség nem észlelhető. 
A kiirtott egyedek szerveiben azon
ban szövettanilag különböző válto
zások jelzik a szervezet reakcióját. 
Ilyenkor a kórszövettani vizsgála
tokban a májelfajulás dominál.

Dr. V. Balogh Katalin tudományos 
munkatárs (MTA Balatoni Limno- 
lógiai Kutatóintézete, Tihany) elő

adását Antropogén hatások mérté
kének megfigyelése balatoni halak 
nehézfémszintjében címmel tartot
ta. Három balatoni halfaj: a dévér- 
keszeg, ponty és fogassüllő szer
veinek (kopoltyú, máj, vese és 
izom) nehézfém koncentrációját (Hg, 
Cd, Pb, Cu, Fe, Mn és Zn) mérték 
atomabszorbciós spekterofometriá- 
val. Eredményeik alapján megálla
pították, hogy a halak, vagy más 
vízi szervezetek nehézfém szennye
zettségének ténye csak többféle kö
zelítés együttes alkalmazásával tár
ható fel.

Az I. szekció H. Keckeis, J. Wan- 
zenböck, S. Vurzian és F. Schiemer 
osztrák előadók: 0 +  Cyprinidák
(pontyfélék) szövettani ökológiája 
és bioenergetikája címmel tartott 
előadásával zárta munkáját.

+

A II. szekció elnöke dr. Entz Bé
la, a biológiai tudományok dokto
ra, társelnöke dr. Pintér Károly fő
előadó volt.

Az első előadást dr. Bíró Péter 
tudományos igazgatóhelyettes (MTA 
BLKI, Tihany) tartotta: A fogas
süllő (Stizostedion lucioperca L.) 
populációk dinamikái a Balaton
ban címen. Vizsgálatai anyagát a tó 
három területén (ÉK-i, közép- és 
délnyugati medence) a halászok ál
tal fogott süllők közül gyűjtött 
minták képezték (összesen 4246 pél
dány), melyeken részletes dinami
kai hozambecsléseket végeztek alap
vető populációdinamikai paraméte
rekkel, dinamikus készletmodellek 
felhasználásával. Ezen mérések és 
a halászatstatisztikai adatok alap
ján értékelték a lokális állományok 
népességét és a bennük bekövetke
zett változásokat. A Balaton „csúcs- 
ragadozójának” állományában meg
figyelt változások — a trofikus 
kapcsolatokon keresztül — szorosan

összefüggenek a tó egyéb gazdasá
gilag és biológiai értelemben fon
tos halfajainak népességsűrűségbeli 
változásaival.

A következőkben dr. Kölűs Gá
bor egyetemi tanár (Agrártudomá
nyi Egyetem, Keszthely, Állattani 
Tanszék): A Balaton keszthelyi öb
le halainak faj- és mennyiségi vál
tozása 1980-tól napjainkig címmel 
tartott előadást. Mindannyiunk előtt 
ismeretes, hogy a Balaton halállo
mánya, különösen 1970-től nagyon 
megváltozott. Leginkább észrevehe
tő ez a Keszthelyi-öbölben. Jelen 
előadásában kívánta szemléltetni az 
elmúlt évek változásainak jellem
zőit, a Keszthelyi-öböl partszegélyei- 
nek feltöltődése következtében meg
fogyatkozott nádasok, ikrázóhelyek, 
halbölcsők beszűkülése, ill. ennek 
következtében kialakult változások 
helyzetét.

A továbbiakban A halivadékok 
ökológiája a Dunában címen Tho
mas Spindlet és dr. Fritz Schiemer 
egyetemi docens, valamint dr. Her
wig Waidbacher bécsi egyetemi ta
nár: Halbiológiai vizsgálatok a Duna 
zárt szakaszaiban előadása követ
kezett.

Paulovics Gábor, az MTA BLKI 
kutatója Balatoni angolnák táplálé
kának és növekedésének vizsgálata 
című előadását tartotta meg. A Ba
laton két szélső medencéjéből 1982 
—84. során gyűjtött angolnák gyo
mortartalom-vizsgálata alapján meg
állapították a legfontosabb táplálék- 
alkotók szezonális arányait a tó 
parti és mélyvizű területein. A táp
lálék összetételének és növekedés
ütemének elemzését hazai és kül
földi adatsorok felhasználásával vé
gezték.

A finn Pekka J. Vuorinen tudo
mányos munkatárs Csuka halivadék- 
zsák jelölése Strontium 85-tel című 
előadása következett, majd dr. Hel-
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ту М. Bishai egyetemi tanár, 
egyiptomi előadó: A halprodukció 
becslése és potenciális hozama az 
egyiptomi Manzala tóban című elő
adását hallgathatták meg a szekció 
résztvevői.

A továbbiakban dr. Györe Károly 
tudományos munkatárs és dr. Oláh 
János tudományos igazgatóhelyettes 
(HAKI, Szarvas) Különböző ponty- 
fajták növekedése a Kőrös-holt
ágakban címmel számoltak be ered
ményeikről. Hazánkban is egyre 
nagyobb hangsúlyt kapnak azok a 
tudományosan megalapozott techni
kák, melyek segítségével az exten- 
zív vagy félintenzív halgazdálkodás
ra alkalmas természetes vizek, meg
felelő fajösszetételű halállományai,

optimális szinten tarthatók. A min
taterületeiken végzett vizsgálatok 
alapján módszertanilag 5 növeke
désgörbét próbáltak ki a pontyfaj
ták növekedési folyamatának jellem
zésére, a legszorosabb illeszkedést a 
Bertalanffy-féle modell esetében ta
pasztalták.

А II. szekció munkáját Kiss Ár
pád agrármérnök és dr. Pekli Jó
zsef tud. főmunkatárs (Agrártudo
mányi Egyetem, Gödöllő) A tavi 
kagyló (Anodonta cygnea) és az 
amuri kagyló (anodonta woodiana) 
szaporodásának feltételei előadása 
zárta. Az édesvízi kagylóknak nagy 
szerepük van a természetes és mes
terséges vizek biológiai egyensúlyá
nak fenntartásában. A nagy testű 
szűrőszervezetek közé tartoznak. A 
felhasználásuk több célt szolgálhat, 
melyek között a polikultúrás hasz
nosítás és az élővizek biológiai ma
nipulációja, regenerációja is fontos 
szerepet játszhat. Sikerült rendsze
res mesterséges szaporítást végez
niük a vizsgált két faj Magyaror
szágról és Vietnamból származó 
egyedeinél.

★

А III. szekció üléséről és a to
vábbi programról a lap következő 
számában adok tájékoztatást.

Dr. Szipola Imre

Valamit tenni kellene
Az utóbbi időben két halászati tárgyú rendezvényen is részt ve

hettem. Keszthelyen а XXIX. Georgikon Napok keretében rendezett 
„Hal, halászat és természetesvízi környezet” (1987. aug. 25—26.) 
című nemzetközi rendezvényen. A rá következő héten pedig Tihany
ban, az MTA Limnológiai Kutatóintézetben tartott „International 
Symposium on Trophic Relationships in Inland Waters” (Az édes
vizek trofitásítási viszonyairól szóló nemzetközi szimpózium) vettem 
részt, ahol a halat sem hagyták ki a tudományos előadásokból, és 
főként a vitákból.

Feltűnt az, hogy magyar részről — elsősorban kutatóintézményeink 
részéről — igen gyér volt e fontos tudományos rendezvényeken való 
részvétel. Mert az, hogy a vezetőknek nincs idejük eljönni, és részt 
venni a vitákban, megbeszéléseken — még magyarázható. Túl
vannak hajtva, nincs idejük, vagy más fontosabb munkájuk akadt, 
vagy egyszerűen messze van a helyszín. De azt, hogy a fiatal és 
középkorú kutatók nincsenek jelen, nem figyelik az „eseményeket” , 
nagy mulasztásnak tartom. Ha ilyen lehetőség volna külföldön, a 
vezetők, kutatók kezüket-lábukat törnék, hogy elmehessenek, a fia
talok pedig csak sóvároghatnának arra, hogy részt vehessenek. 
A franciaországi „ponty” szimpóziumon 1985-ben több magyar volt, 
mint a hasonlóan fontos, édesvizeink jövő sorsával foglalkozó tihanyi 
szimpóziumon (leszámítva az intézet dolgozóit). Pedig ez is, az is 
angolul folyt.

Nem hiszem, hogy az érdektelenség lett volna a fő oka a távol- 
maradásoknak. Talán még a nyelvi nehézségek sem.

Hazánkban anyagilag nincs megoldva az, hogy bárki is részt ve
hessen egy ilyen intézményen kívül rendezett összejövetelen. Aki 
előadást vagy poszterprogramot jelent be, az talán kap kiküldetést 
a szereplése napjára. De a 31 forintos napidíjból nem lehet még 
egy reggelit sem kapni. Saját zsebből kellene áldozni az étkezésre, 
és a nem kicsiny részvételi díj befizetésére, no meg az utazás költ
ségeire. Viszont ilyen kiadástömeget nem sok fiatal kutató tervezhet 
be az amúgy is feszes családi költségvetésbe. Azután meg a rész
vétel intézeti és végeredményben népgazdasági érdek is volna. 
Hiszen a kutató tudásának, tapasztalatainak, nyelvtudásának fejlő
désén keresztül az intézet és a magyar haltenyésztés is hasznot 
húzhat. Így az önköltséges részvétel inkább az intézeti érdek önkölt
séges fedezése. Nemcsak annak kellene anyagi alapot biztosítani 
az ilyen találkozásokra, aki előad vagy posztert állít, hanem annak 
is, aki tapasztalatot gyűjteni, a témák kutatásának állásáról tájé
kozódni akar, vagy szeretne.

A jó kutatónak folyamatosan kell a tudását szélesíteni nemcsak 
a saját szűkebb területén, hanem a szomszédos területeken is, fő
ként ha azok olyan fontosak, mint a fenti összejövetelek témái. 
Állásfoglaláshoz, amire nemcsak a vezetők, hanem minden kutató 
előbb-utóbb „rákényszerül” , jó volna alapos tapasztalatot, tudás
anyagot jó előre felihalmozni. Erre is jó a tudományos összejövetel.

Valamilyen, a kutatók számával arányos pénzalapot kellene bizto
sítani központi, vagy egyéb keretből, hogy hazánkban a belföldi 
tudományos összejöveteleken az anyagiak ne képezzenek akadályt 
se fiatalnak, se középkorúnak. Akkor az is eldőlne, hogy ki a stati
kus tudásával megelégedő, fejlődésre képtelen „kutató”, és ki az, 
aki a részvétel áldozata árán is fejlődni akar.

Dr. Woynárovich Elek
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A halászati termékek  
világpiacának sajátosságai

A halászati termékek egyik leg
nagyobb nemzetközi forgalmazója a 
Szovjetunió. Napjainkra a halászati 
termékek exportja és importja túl
haladta a szokványos kereskedelem 
kereteit és egyes állami feladatok 
közvetlen részét képezik.

A halászati termékek külkereske
delmében jelentkező kiegészítő funk
ciók közé sorolható a tengeri halá
szatban bekövetkezett jogi változás. 
A hetvenes évek második felében a 
tengerparti országok többsége 200 
mérföldre terjesztette ki gazdasági 
érdekzónáját, ahol ellenőrzik a hal
fogást, meghatározzák a kifogható 
mennyiségeket. Ez a gazdasági na
cionalizmus a tengeri halászatban 
és a halászati termékek világpiacán 
minőségileg új szakasz kezdetét je
lentette.

A Szovjetunió, mint halászati 
nagyhatalom, fejlett és korszerű 
halászflottával rendelkezik, amely 
alkalmas a távoli vizeken történő, 
ún. expedíciós halászatra. A 200 
mérföldes gazdasági övezet kiter
jesztésével a szovjet halászflotta 
elvesztette az óceáni halászvizek 
40%-át, ezen belül olyan tradicio
nális területeit is, ahol a korábbi 
fogások 60%-át termelték ki. Ugyan
akkor a szovjet halászat előtt vál
tozatlan feladatok állnak az élel
miszerprogram teljesítésében. Ezért 
a szovjet halászflotta elhelyezésére 
a part menti országokkal új együtt
működési formák kialakítására ke
rült sor.

A halakban gazdag és kiterjedt 
part menti területekkel nem ren
delkező országok a halászati termé
kek nemzetközi kereskedelmébe 
bevonták a parti sáv halászati jogát 
is. E kereskedelem sajátos formája, 
hogy a halászati engedélyért a ki
fogott hal egy részét a parti sáv
val rendelkező országnak átengedik.

A HAL AZ ÉLELMISZER- 
ELLÁTÁSBAN

Földünk lakosságának élelmisze
réből a halászati termékek a kaló
riaszükséglet 0,6%-át, a fehérje
szükséglet 8%-át fedezik. A köz
vetett fehérjefogyasztás figyelembe
vételével (halliszt) ez utóbbi érték 
eléri a 9—10%-ot. A kifogott hal 
felhasználásának vizsgálatakor kü
lön kell választani az étkezési és 
ipari célú fogyasztást. Az USA-ban 
az egy főre jutó élelmiszeripari hal- 
fogyasztás 6 kg körül van, míg az 
Összes fogyasztás meghaladja a 20 
kg-ot.

A halfogások elemzésekor vizs
gálni kell a hal szerepét az állati 
eredetű fehérjék fogyasztásán belül.

Példaként említhető Srí Lanka és 
Kanada, ahol az egy főre jutó hal- 
fogyasztás közel azonos, de míg Srí 
Lankán a fő állati fehérjeforrás a 
hal, addig Kanadában csak mint ki
egészítő jut szerephez. Az állati fe- 
hérjefogyasztásban a hal aránya a 
fejlődő országokban általában ma
gasabb. A Fülöp-szigeteken, Thai- 
földön és Burmában meghaladja az 
összes fehérjefogyasztás felét. A 
fejlett tőkés országok közül Japán
ban 60%, Portugáliában 50%, Nor
végiában 20% a halból származó 
fehérje, míg Nagy-Britanniában, 
Kanadában, az USA-ban, Ausztrá
liában nem éri el az 5%-ot, sem, 
azaz lényegesen alacsonyabb a vi
lágátlagnál.

A fejlett tőkés országok élelmi
szer célú halfogyasztásában régóta 
tartó minőségi átalakulás megy vég
be. Növekszik az értékes halfajok, 
a rákok és kagylók fogyasztása a 
sózott, pácolt tömeghalak rovására.

Japánban, bár a táplálkozási szo
kások „európaizálódása” kapcsán a 
húsfogyasztás növekszik, az egy fő
re jutó halfogyasztás a legmaga
sabb. Eltérően a nyugat-európai és 
amerikai szokásoktól, ahol a haléte
lek jellegzetes halízét fűszerek so
kaságával semlegesítik, a japán fo
gyasztó legjobban éppen a halétel
ben a hal ízét értékeli. Ennek meg
felelően a japán minőségi követel
mények rendkívül magasak, a ter
mékek technológiai ellenőrzése na
gyon szigorú. Példaként álljon itt 
néhány a japán minőségi követel
ményekből: a hal eredeti színének

megőrzése, a szövetek és az úszók 
nem lehetnek sérültek, kiszáradtak, 
csomagolt vagy fagyasztott áru ese
tén valamennyi hal hossza, súlya 
azonos kell hogy legyen, és termé
szetesen a gyorsfagyasztás kötele
ző. A japán szabvány szerint azo
kat a halakat, amelyek e szigorú 
követelményeknek nem felelnek 
meg, el kell különíteni az első osz
tályú árutól, és csökkentett áron 
kell forgalomba hozni.

Az Egyesült Államokban a máso
dik világháború óta az egy főre ju
tó halfogyasztás alig 1,5 kg-mal 
nőtt, Kanadában hosszú évek óta 2 
kg/fő körül stabilizálódott.

Nagy-Britanniában az ötvenes 
évek eleje óta jelentős változás 
ment végbe a halfogyasztásban, 
amely 12 kg/főről 1960-ra 8,8 kg/fő- 
re, a hetvenes évek végére pedig 
6,8 kg/főre csökkent. Emellett a hal
konzervek . forgalma változatlan 
szinten maradt, a rákkészítményeké 
pedig megduplázódott. Az angol fo
gyasztók konzervatizmusa folytán 
igény csak tőkehalra, lepényhalra 
és heringre van.

Az NSZK lakossága a heringkon- 
zerveket keresi, ennek megfelelően 
alakult ki a feldolgozóipar is. A 
nyolcvanas években az egy főre jutó 
halfogyasztás az NSZK-ban növek
szik, az 1980. évi 6 kg/fős halfo
gyasztás az évtized közepére meg
duplázódott.

A francia fogyasztók elsősorban 
a friss halat keresik, a fagyasztott 
hal részaránya a kereskedelemben 
kicsi.

Az élelmiszer célú halfogyasztás
ban a hetvenes évek végétől jelen
tős változások mentek végbe. Több 
országban étkezési célokra használ
nak fel olyan fajokat, amelyeket 
korábban kizárólag ipari feldolgo
zásra termeltek ki (hek, szkumria, 
sztavrida, mintaj stb.). Ez nem a 
fogyasztói szokások megváltozását 
jelenti, hanem gazdasági okokra 
vezethető vissza: a hagyományosan 
kedvelt fajok állománya csökkent, 
a fogási ráfordítások növekedtek, 
és az árak —- a jelentős kereslet 
miatt is — megugrottak.

A fogyasztói szokások alakításá
ban jelentős szerepe van a feldol
gozóipari technológiáknak. A  kony
hakész termékek forgalmazása újabb 
és újabb fogyasztókat nyerhet meg, 
bár ez az irányzat hazánkban nem 
érvényesülhetett. A feldolgozott ter
méknek találkoznia kell a fogyasz
tó ízlésével, árának a fogyasztók 
anyagi lehetőségeivel.

Tóth Árpád
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A magyar akvakaltára tapasztalatai 
a fejlődi országokkal

A magyar kormány — az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szer
vezete (FAO) és az öbölmenti Arab 
Országok Pénzügyi Alapja (AG- 
FUND) együttműködésével — 21
angol nyelvű fejlődő ország 54 ak- 
vakultúra-szakemberét képezi to
vább három, egyenként 90 napos 
tanfolyamon. A tanfolyamok lebo
nyolítására hozta létre a magyar 
kormány és a FAO a „Belvízi Ha
lászati Nemzetközi Oktatási Prog- 
ram” elnevezésű projektet, amelynek 
alapító okmányát Váncsa Jenő me
zőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter és dr. Edvard Saouma, a 
FAO vezérigazgatója írta alá 1986. 
szeptemberében. A projekt előzmé
nyei, célkitűzései, szerkezete és le
bonyolítási módja számot tarthat a 
magyar halásztársadalom érdeklő
désére.

A projekt előzményei sorában 
szólni kell mind a magyar akvakul- 
túra nemzetközi megbecsüléséről, 
mind pedig arról a jelentőségről, 
amelyet a FAO az akvakultúrának 
tulajdonít.

A magyar akvakultúra (ponto
sabban: a belvízi halászat) immá
ron egy-két évtizede Európában és 
a fejlődő világban egyaránt tiszte
letet parancsoló helyet, hírnevet ví
vott ki. A magyar belvízi halászat 
két fellegvára, a Haltenyésztési Ku
tató Intézet és a Temperáltvizű 
Halszaporító Gazdaság — no meg a 
haltenyésztéssel foglalkozó más gaz
daságok — eredményei széles kör
ben ismertek. A halivadék előállí
tása, a hormonálisán indukált hal
szaporítás, a napenergiával fűtött 
halkeltetők, a recirkulációs és más 
korszerű módszerek gazdaságos üze
meltetése már jó ideje felkeltette 
a szakma világméretű érdeklődését. 
Ezek az eredmények ösztönözték a 
tárca vezetőit arra, hogy az akva- 
kultúrát is beillesszék azoknak a 
diszciplínáknak a sorába, amelyek
nek oktatását, gyakorlati továbbkép
zését a magyar kormány a FAO 
különböző fórumain felajánlotta a 
fejlődő országok részére, mint Ma
gyarország hozzájárulását az élel
mezés javításáért folyó nemzetközi 
erőfeszítésekhez.

Az 1984. júliusában megtartott 
Halászati Világkonferencián a ha
zánkat képviselő kormányküldöttség 
felajánlotta a magyar tapasztalatok 
átadását azokon a halászati terü
leteken, amelyeken a magyar szak
emberek tapasztalatai és tudása a 
világ élvonalához tartozik.

A FAO önmaga is kiemelt fel
adatként kezeli az akvakultúra és 
ezen belül a belvízi halászat fej

lesztését a fejlődő országokban. Az 
említett Halászati Világkonferenci
án is az elfogadott akcióprogram 
egyik alapprioritása a belvízi ha
lászat volt, és ennek kiemelkedő 
jelentőségét a FAO vezérigazgatója 
azóta többször — legutóbb a FAO 
1987. júniusi tanácsülésén — meg
erősítette.

Ezek voltak a legfontosabb ténye
zők, amelyek közrejátszottak abban, 
hogy a FAO megszervezze, Magyar- 
ország vendégül lássa, szervezze és 
részben finanszírozza (az AGFUND 
a konvertibilis valutában felmerü
lő nemzetközi költségeket), s mint a 
fejlődő országok mezőgazdaságának 
fejlesztéséhez való hozzájárulását, a 
FAO rendelkezésére bocsássa.

A projekt keretében számos 
fejlődő ország (Bangladesh, Bur
ma, Kínai NK, India, Indonézia, 
Malaysia, Nepál, Pakisztán, Srí 
Lanka, Vietnam, Kamerun, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Nigéria, Zambia, 
Zimbabwe, Jordánia, Szíria, Török
ország és Jamaika) felsőfokú vég
zettségű halászati szakembereit ké
pezzük.

A projekt hosszútávú célja a bel
vízi haltenyésztés fejlesztése és ter
melésének növelése a fejlődő or
szágokban. Közvetlen célja, hogy több 
fejlődő országban létrehozza a bel
vízi haltenyésztésben járatos szak
értők csoportjait, ez által hatható
san segítvén a fejlesztési tervek ki
dolgozását és végrehajtását, vala

mint a megfelelő helyi intézmények 
és létesítmények megalakítását.

A projekt célkitűzéseinek és 
működésének kialakítására folytatott 
tárgyalások során a magyar és a 
nemzetközi szakemberek teljesen 
egyetértettek abban, hogy a belvízi 
haltenyésztés eddigi tapasztalatai 
minden kétséget kizárólag bizonyí
tották a multidiszciplináris szaktu
dás jelentőségét és hiányának kö
vetkezményeit a fejlődő országok
ban. Számos példa igazolta, hogy a 
gyakorta tapasztalható sikertelen 
halgazdasági fejlesztési elképzelések 
kudarcának okai a tervezési és hely
színmegválasztási hozzá nem értés
ben, a korszerűtlen szervezési mód
szerekben keresendők. Ez viszont 
elsősorban a megfelelően képzett 
szakemberek hiányára vezethető 
vissza még azokban a fejlődő or
szágokban is, ahol a belvízi halte
nyésztésnek évtizedes hagyományai 
vannak. Igen kevés a halastavak 
létesítésében jártas mérnökök, a 
halivadékok előállításában jártas 
szakemberek, a haltakarmányozási 
szakértők és végül, de nem utolsó
sorban a szervezésben és üzemel
tetésben szakosított vezetők száma. 
Intézményesített képzés az előbb 
felsorolt területeken ritka, vagy 
nem létező.

Mind a FAO, mind pedig a fi
nanszírozásban részt vevő AGFUND 
úgy ítélte meg, hogy Magyarorszá
gon kedvezőek a feltételek ezeknek 
a tanfolyamoknak a sikeres meg-
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(Györik János felvételei)

szervezéséhez, hiszen mind a szük
séges létesítmények, mind pedig a 
szakmailag és nyelvileg felkészült 
szakemberek rendelkezésre állnak.

A projekt működését annak mun
katerve részletesen előírja. A 3, 
egyenként háromhónapos tanfolya
mon tanfolyamonként 18 felsőfokú 
végzettségű szakembernek nyújtunk 
képzést, amely mintegy fele-fele 
arányban ad elméleti ismerete
ket és gyakorlati tudást.

Az első tanfolyam, amelynek fő 
témája a halkeltetés szervezése volt, 
1987. április 13-tól július 10-ig tar
tott. Két hónapon át a TEHAG, egy 
hónapig a HAKI látta a tanfolya
mot vendégül, és ezen idő alatt a 
résztvevők megismerkedtek sok más, 
halkeltetéssel és haltenyésztéssel 
foglalkozó állami gazdaság tevékeny
ségével is. A második tanfolyam, 
amelynek fő témája a halgazdasá
gok szervezése, 1987. augusztus 3-tól 
október 30-ig tartott. Két hónapig a 
HAKI-ban és egy hónapon át a 
TEHAG-ban foglalkozott 18 fejlődő 
országbeli szakember a halgazdasá
gok szervezésének, tervezésének, 
műszaki meglodásainak legfonto
sabb kérdéseivel, az ezzel összefüg
gő gazdasági és technológiai prob
lémákkal. A harmadik tanfolyam 
1088. májusában kezdődik. Ennek 
fő témája a haltakarmányozási tech
nológia lesz; részletes munkatervét 
ez év végén dolgozza ki 
közösen a magyar fél és a FAO ál
tal erre a célra meghatalmazott 
belvízi halászati konzultáns.

A projekt teljes értéke megha
ladja az egymillió dollárt. Ebben 
igen jelentős részt foglal el a ma
gyar fél hozzájárulása. Ez a hoz
zájárulás az oktató és egyéb sze
mélyzet munkájából, a felhasznált 
tudományos segédanyagok, anyaha
lak, műszerek stb. értékéből, az ok
tatás és a gyakorlati foglalkozások 
céljaira igénybe vett épületek, la
boratóriumok részarányos értékéből,

belföldi szállítási és más költségek
ből áll. Nagy örömmel kell nyug
táznunk a magyar intézmények és 
vállalatok segítőkészségét a hazai 
költségek fedezésében. Az AGRO- 
BER—AGROINVEST Fővállalkozói
Iroda, a HYDROEXPORT Betéti 
Társaság és a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium járult 
hozzá a projekt ilyen költségeinek 
fedezéséhez. A tanfolyamokat köz
vetlenül szervező két bázisintéz
mény, a Haltenyésztési Kutató In
tézet és a Temperáltvizű Halszapo
rító Gazdaság nemcsak ismereteivel, 
műszaki-tudományos és adminiszt
ratív személyzetének áldozatos mun
kájával, hanem szoros költséggaz
dálkodással, anyagi áldozatvállalás
sal (az utóbbi intézmény közvetlen 
szponzorálással) járul hozzá a pro
jekt sikeréhez.

A projekt majdnem félmillió dol
lárnyi költségeit (a hallgatók és a 
FAO-konzultánsok utazási költségei 
és javadalmazása, a hallgatók el
látásának részköltségei stb.) az AG- 
FUND fedezi a fejlődő országok 
mezőgazdasági potenciáljának növe
lésére tett nagylelkű felajánlásai 
keretében. Az erre vonatkozó külön 
megállapodást dr. Saouma és Ibn 
Talal, szaúdi királyi herceg, azAG- 
FUND elnöke írták alá.

Az eddig eltelt idő már bizonyí
totta, hogy a magyar szakemberek 
felkészültsége kitűnően megfelel ta
pasztalataink átadására. Az elsőkét 
tanfolyam már arra is enged kö
vetkeztetni, hogy a résztvevő fej
lődő országok jó alapképzettséggel 
rendelkező szakembereket jelölnek 
a tanfolyamokra, akik nemcsak az 
új ismereteket igyekszenek maguk
ba szívni, hanem a gyakorlati fog
lalkozások során készséggel adják 
át saját tapasztalataikat az őket 
vendégül látó intézmények szakem
bereinek.

Ozorai István
nemzeti projekt igazgató

Haltenyésztés 
a Szovjetunióban

A Szovjetunió tógazdasági 
haltenyésztése az utóbbi évek
ben gyors ütemben fejlődik. 
A SZU Halgazdasági Minisz
tériuma alá tartozó tógazda
ságok áruhaltermelése 1980- 
ban 166 ezer t volt, és ez 1986- 
ra 265 ezer 1-ra növekedett. 
Egyidejűleg nőtt az áruhal
termelő tavak hozama is, még
pedig 1,06 t-ról 1,30 t-ra hek
táronként. Ennek megfelelően 
a termelésnövekedés 60%-a a 
termelőalapok jobb kihaszná
lásából és az intenzifikálás 
növekedéséből eredt.

Még ennél is gyorsabb ütem
ben növekedett az erőművek 
hulladék melegvizére telepí
tett iparszerű haltermelés. A 
termelés volumene 1985-ben 
elérte a 20 ezer tonnát.

A SZU Halgazdasági Mi
nisztériumának fejlesztési ter
vei is nagyszabásúak. A je
lenlegi elképzelések szerint az 
áruhaltermelés a tógazdasá
gokban és az iparszerű hal
termelő telepeken 1990-ig el
éri a 382 ezer tonnát, azaz 
1,44-szeresére növekszik. (Ex- 
press-informacija, 1987, vüp.
4.)

T. A.

Gratulálunk!
A szakközépiskolások és 

szakmunkásképző intézetek 
számára megjelent szakmai 
tankönyvek közül a Halkór- 
tan című könyvet a MÉM ní
vódíjban részesítette.

Ezúton gratulálunk a könyv 
szerzőinek, dr. Molnár Kál
mán és dr. Balázs László kol
légáknak, valamint a lektor
nak, dr. Szakolczay Józsefnek, 
aki a lektorálásért kapott ní
vódíjat.

Együtt örülünk a szerzők
kel, hiszen színvonalas mun
kájuk a jövő szakembereit 
igazítja el a halegészségügy 
alapjaiban és készíti elő az 
ilyen irányú gyakorlati fel
adatok megoldására.

A szerzőktől várjuk továb
bi munkájukat, és ehhez jó 
egészséget és sok sikert kí
vánunk.

Balogh József
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Külföldi haltenyésztési technológiák (1.)

A tilápia tenyésztésének módszerei
A magyar haltenyésztők az elmúlt másfél évtizedben jó  eredménnyel 

alkalmazták külföldön az ún. „magyar technológiát”, ami lehetővé teszi a 
pontyféléknek — nagyrészt természetes táplálékra alapozott — nagytavi 
termelését. Az utóbbi időben azonban egyre többször felmerül a külföldi 
projectek szervezésékor — részben a fejlődő országokban élő emberek 
fogyasztási szokásainak rugalmatlansága, részben ezen országok export
orientáltsága miatt !— a helyi halfajok, illetve a világpiacon nagyra érté
kelt fajok nagyüzemi tenyésztésének szükségessége. Ezért a magyar hal- 
tenyésztő szakembereknek, illetve a tenyésztési módszereinket propagáló 
kereskedőknek célszerű lenne (megismerni, illetve elsajátítani a fontosabb 
halfajok tenyésztési technológiáját, mert ezzel növekedhetnének az új pia
cok megszerzésének lehetőségei. (Emellett (megemlítjük, hogy ezek a tech
nológiák sok olyan elemet tartalmaznak, amelyek felhasználhatók a ma
gyarországi körülmények között is, illetve van néhány olyan melegvízi 
halfaj, amely a (magyar tógazdaságokban, vagy a melegvizes rendszereink
ben tenyészthető lenne.)

Részben a fejlődő országokban végzett munka megkönnyítése érdekében, 
részben esetleges technológiai adaptációk és új halfajok honosításának 
elősegítésére a Halászatban ismertetni fogjuk a fontosabb külföldi halfajok 
tenyésztési technológiáit. Az ismertetéseket, vagy irodalmi adatokra tá
maszkodva készítjük el, vagy külföldi gyakorlattal rendelkező szakembe
reket kérünk fel egy-egy tenyésztési technológia leírására. Reméljük, so
rozatunk jó kiegészítése lesz a Brazíliában dolgozó haltenyésztők által 
megkezdett technológiai leírásoknak.

A sorozatszerkesztők: dr. Dobrai Lajos, dr. Péteri András, dr. Horváth 
László.

A  bölcsőszájú halak (Cichlidae) 
családjának két nagy gazdasági je
lentőséggel bíró neme van: a Tilápia 
és a Sarotherodon nem. (Az ide 
tartozó fajokat a haltenyésztési iro“ 
dalomban — összefoglalóan — tilá- 
piáknak nevezik.) A Tilápia fajai 
aljzatra ívnak, általában növény
evők. A Sarotherodon-fajok szaj
kó ltok, plankton- és mindenevők. A 
tilápiák afrikai eredetűek, a XX. 
században terjedtek el más földré
szek 20°-nál melegebb átlaghőmér
sékletű területein. 14—48 fajukat 
tenyésztik. Az évi termelés és a 
természetesvízi fogás megközelíti a 
200 000 t-t, ami a belvízi halfogás
nak kb. 2%-a.

A tilápiák fejlődéséhez és szapo
rodásához a 25—30 °C-os vízhőmér- 
sóklet a kedvező. 9—13 °C-inál hi
degebb vízben elpusztulnak, inten
zív táplálkozást 17—19 °C-nál kez
denek, és jól tűrik a 37—40 °C-os 
vízhőmérsékletet is. Sótűrésük jó, 
legtöbb fajuk 20—22%-os sókoncent
rációjú vízben is megél. Oxigén
igényük kicsi, a 0,1—0,3 mg/l-es 
oxigénkoncentrációt is túlélik, ha a 
víz felszínére tudnak emelkedni.

Az egyes fajok növekedése eltérő. 
A tilápiák nagy részénél a maxi
mális súly 500—600 g, de a legna
gyobbra növő fajok egyedei sem 
érnek el 2,5—3,0 kg-nál nagyobb 
súlyt. Növekedésüket és végsúlyu
kat a populációsűrűség nagymérték
ben befolyásolja. A legtöbb fajnál 
— és a fajkeresztezésekből szárma

zó utódoknál is — a hímek gyor
sabban növekszenek, mint az ikrá- 
sok. Ezt a — nagyrészt genetikai 
okokra visszavezethető — jelenséget 
kihasználják a tenyésztésben.

A tilápiák 3—6 hónap alatt vál
nak ivaréretté. (Ekkor még — álta
lában — a piaci méretnél kiseb
bek.) Ezt követően a trópusi terü
leteken háromhetente, szubtrópusi 
éghajlaton hathetente ívnak. Tavi

körülmények között ívásonként 800 
—1200 darab, medencés tartásnál 
300—350 db ikrát adnak. (Az 1. táb
lázatban néhány tenyésztett tilápia 
faj előfordulási, növekedési és sza
porodási adatait mutatjuk be, Wohl- 
fiarth és Hulata munkája alapján.) 
A szák öltő fajoknál a hímek a tó
fenéken 50—60 cm átmérőjű, tá
nyér formájú gödröket ásnak, aho
vá az ívás idejére bemegy a nős
tény. Ívás után az ikrás — a meg
termékenyített petékkel a szájában 
— elúszik. A hím fészekben marad, 
és újra ívik a fenékre úszó érett 
ikrásokkal. (Néhány fajnál csak a 
hím egyedek, néhánynál a hím és a 
nőstény egyedek gyűjtik szájukba 
az ikrát.) Az ikrák 3—5 nap alatt 
kelnek ki, a lárvák a szik felszívó
dásáig (5—6 napig) a szájüregben 
maradinak. A lárvák az önálló táp
lálkozás megkezdése után is — kb. 
2 hétig — a szülő felügyelete alatt 
állnak, és veszély esetén visszame
nekülnek a száj üregbe. Később a 
szélvizekben gyülekeznek, és meg
kezdik önálló életüket.

A tilápiafajoknál az ivar öröklő
désének mechanizmusa nem teljesen 
tisztázott. Azonos fajhoz tartozó 
szülők párosítása, vagy ugyanazon 
a területen élő fajok keresztezése 
esetén az utódok ivararánya általá
ban 1:1, de geográfiáikig szeparált 
fajok keresztezése esetén az utódok 
nagy része hímnemű lesz. Egy — 
nagy gazdasági jelentőségű — ki
vétel, a Sarotherodon nilotica és a 
Sarotherodon aureus hibridje. A két

A Sarotherodon aureus hímje (felül) és a Sarotherodon nilitíca nősténye (alul)
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Tilápiafészkek a tófenéken

faj ugyanazon a területen él, utó
daik nagy része mégis hímnemű.

A T1LÁP1ÁK SZAPORÍTÁSA

A tilápiánál a tenyésztés legegy
szerűbb munkafázisa a szaporítás. 
A halak jól szaporíthatók  tavi kö
rülmények között is, de a meden
cés (keltetőházi) tilápia szaporítás 
is elterjedt.

A tilápia tavi ívatását előzőleg 
jól kiszámított, 50—60 cm-nyi víz
zel elárasztott tavakban végzik. A 
tavakat nem célszerű teljesen fel
árasztani, úi. ha a víz a gátoldalak
ra emelkedik, a halak a fészküket 
csak a rézsűre építik. Ha ugyan
azon faj ikrás és tejes egyedeit 
ívatják, 400'—700 db/ha ikrás és 100 
—250 db tejes hal kihelyezése cél
szerű. Különböző fajok hibridizá
ciója esetén jobb az 1:1 ivari arány, 
úi. az egyes fajok ívási szokásainak 
eltérése miatt nem mindegyik hím 
ívik .A tavakba kihelyezett tilápiák 
nem csoportosan ívnak, ezért a fo
lyamatosan termelődő ivadékot két
hetente le kell halászni. A kéthetes 
ivadék súlya 0,5 g körüli.

Lehetőség van a tóiban ívó tilá
piák ikrájának keltetőházi inkubá- 
lására is olyan módon, hogy az 
anyahalakat hálóval megfogják, és 
az ikrások szájából — az anyát a 
vízből kiemelve — kirázzák az ik- 
raszemeket, majd ezeket Zuger üve
gekben inkubálják tovább.

A tilápia ívatótavakba általában 
250—300 db/íha sűrűségben 0,2—0,4 
kg átlagsúlyú pontyot is kihelyez
nek, hogy a nagy fénybehatolás 
miatti vízinövény-elburjánzást meg
akadályozzák.

A tilápiákat keltetőházakban is 
könnyen lehet szaporítani. Nagy 
térfogatú, hosszúkás akváriumokban

egy hímből és 4—7 ikrásból álló 
családokat célszerű ehhez kialakí
tani, több héttel a tervezett ívatás 
előtt. A halakat 25—29 °C-on kell 
tartani, 12—14 órás megvilágítás 
mellett. Az anyákat 38—40% nyers
fehérjét tartalmazó táppal szüksé
ges etetni. Amikor egy-egy ikrás 
megérett, a hím ezzel az egyeddel 
íviik, míg a többi — éretlen — ik- 
rást elkergeti magától. (Az akvá
riumok hosszúkás formája azért 
fontos, hogy az éretlen nőstények
nek legyen helye a hím által őrzött 
területről elmenekülni.) ívás után 
2—3 nappal az ikrás szájából ki 
lehet venni az ikrákat, és azt Zu
ger üvegekben, vagy rázóasztalra 
helyezett edényekben ki lehet kel
teni. E módszerrel ugyanaz az ikrás 
évente 10—12 alkalommal szaporít
ható.

A tilápialárvák szája nem sóikkal 
a kelés után már mozgatható, de a 
szik felszívódásáig (az izraeli gya
korlat szerint) a halakat nem ete
tik. Az első etetés időszakában a

száj már olyan nagyméretű, hogy 
a halak a Moinát is el tudják fo
gyasztani.

MONOSZEX HÍMPOPULÁCIÓK 
KIALAKÍTÁSA

Készben a 3 hónaposnál idősebb 
tilápiaállományban történő vadívá- 
sok elkerülése érdekében, részben 
a hím egyedek jobb növekedésének 
kihasználása céljából a tenyésztők 
monoszex hímállományok kialakí
tására és nevelésére törekednek. 
Ilyen állományok több — különbö
ző szakértelmet és technikai szin
tet kívánó — módszerrel hozhatók 
létre.

A legegyszerűbb, de a legnagyobb 
hibával terhelt és legmunkaigénye
sebb eljárás a kézi szexálás. A 40— 
50 g-os ivadék nemét határozzák 
meg, az ivarnyílás formája alapján. 
Egy gyakorlott szexáló naponta 
3000—4000 db hímet tud kiválasz
tani továbbtenyésztésre, 5—10%-os

1. táblázat
A halastavi tenyésztésben használt főbb tilápiafajok növekedése és termékenysége 

(Wohlfarth és Hulata, 1981)

Faj Növekedés 
g/év maximum

Ivari érettség 
hónap

Termékenység 
ikra db/ikrás Tenyésztés helye

S. andersoníi 200— 250 1,8 kg 12— 15 300— 700/év Afrika
S. aureus 2— 3 g/nap 31,5 cm 6 2900— 4000/év Izrael
S. esculentus 37,5 cm 5 700/ívás Tanzánia
S. galilaeus 0,8 kg 5000/óv Afrika
S. leucostíctus 6 (7,6 cm) 400/ívás Kenya és Uganda
S. macrochir 150— 250 2,0 kg 800/ívás Afrika
S. melanotheron 0,3 kg Afrika
S. mossambícus 150— 350 39 cm 2— 3 800/ívás Dél-Afrika

(6— 11) Délkelet-Ázsia
S. spilurus níger 1 kg 4 Kelet-Afrika
S. níloticus 2— 3 g/nap 2,5 kg 4— 5 700— 2000/ívás Délkelet-Izrael, Afrika

Ázsia, Latin-Amerika
S. shiranus 39 cm Malawi
S. variabilis 0,5 kg 300/ívás Kelet-Afrika
S. vulcaní 2— 3 g/nap 6 2000— 2100/év Afrika, Dk-Ázsia

7000— 8000/óv
T. rendalli 150— 200 1,3 kg Kolumbia
T. sparrmanü 0,15 kg 3300/ívás
T. tholloni 0,15 kg Kamerun
T. zillíí 0,8 kg 5 300— 12 000/év Afrika, Dk-Ázsia
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hibával. A kiválasztott hímek a ta
vakba kerülnek, de a nőnemű egye- 
dek továbbtenyésztése nem célsze
rű, mert a hímek nélkül nevelt 
nőivarú állományokban nagy a pusz
tulás.

Monoszex hím állományokat ki 
lehet alakítani hím nemi hormonok 
etetésével is. A tilápiák neme vi
szonylag későn alakul ki. Ha a ha” 
lak életük első 3—4 hetében methyl- 
testoisteronnal v. ethynyltestosteron- 
nal kezelt tápot fogyasztanak, az 
állomány egésze hímnemű lesz. A 
táp elkészítése viszonylag egyszerű: 
pl. 30% hallisztből, 30% élesztőből 
és 40% rizskorpából álló táp, vagy 
pisztrángtáp 1 kg-jára rá kell per” 
metezni 95%-os alkoholban felold
va 50 mg ET-t, vagy 30 mg MT-t. 
A táp az alkohol elpárologtatása 
után (80 °C-on 2 óra) etethető. Napi 
12—15 testtömegszázaléknyi adag 
szükséges ahhoz, hogy az állomány 
egésze hímivarú legyen. A kezelés 
időtartama 20—22 nap.

A szexátfordítást 2—3 m3-es me
dencékben vagy 200 1-es Zuger bal
lonokban végzik, kb. 2000—3000 
db/im3 sűrűségben tartott halakkal. 
Az eljárást nem mindenütt enge
délyezik, félve a hormonmaradvá
nyok káros hatásától.

A  monoszex állományok kialakí
tásának leghatékonyabb módszere a 
fajkeresztezés. Megfelelő fajok ki
választása esetén 90—97%-ban hím 
egyedekből álló utódpopulációk kap
hatók (2. táblázat). Ezek ragadozók
kal, vagy ponttyal együtt nevelve 
számottevő mennyiségű utódot nem 
adnak, tehát alkalmazásukkor a ta
vak nem népesednek túl. Izraelben 
e módszert kombinálva az utódelle
nőrzéssel, 100%-ban hím utódokat 
adó anyahal-populációkat alakítot
tak ki, és tartanak fenn a S. nilo- 
tica és a S. aureus fajokból. A két 
faj tóban — nagyüzemi körülmé
nyek között is — hibridizálható. A 
hibrid jól növekszik, elsősorban fi- 
toplanktont fogyaszt, hidegtűrése jó 
és könnyebben halászható, mint a 
szülő fajok, úi. nem furakszik a 
háló alá.

A TILÁPIAIVADÉK TAVI 
NEVELÉSE

A természetes ívásból származó 
ivadékot általában az ívatótavakban 
hagyják 0,5—1,0 g-os súly eléréséig. 
Lehalászás után a halak, vagy iva
déknevelő tavakba kerülnek 50 000 
—100 000 db/ha népesítéssel, vagy 
áruhalnevelő tavakba helyezik ki 
azokat, 5000—20 000 db/ha sűrűség
ben. Mindkét esetben, de különösen 
az ivadéknevelésnél a tavakat a 
felárasztás előtt ki kell szárítani, 
illetve feltöltésük csak sűrű rácson 
keresztül történhet, mert a bekerülő 
vad tilápiák — elsősorban a már 
10—15 g-os korában ívó T. zillii 
szaporodása nagy károkat okozhat. 
A tilápia ivadékok szubtrópusi te
rületen az első szezon végére 40— 
100 g-os súlyt érhetnek el megfe
lelő trágyázás és takarmányozás

A tajvani tilápianevelő rendszer vázlata

2. táblázat
Monoszex utódokat eredményező tilápiakeresztezések 

(Wolilfarth és Hulata, 1981)

A szülők szaporodási Szülők faja
Ivararány 
az utódok-

típusa nőstény X hím nál
nőstény— hím

Ikrás szájköltő S. mossambicus S. hornorum 0 : 1
X S. niloticus S. macrochir 0 : 1

ikrás szájköltő S. niloticus S. aureus 0 : 1
S. niloticus S. hornorum 0 : 1
S. niloticus tí. variabilis 0 : 1
S. spilurus niger S. hornorum 0 : 1

TejesX ikrás szájköltő 
Aljzatra ívóX 
ikrás szájköltő

S. melanotheron S. mossambicus 0 : 1
T. tholloní S. niloticus 1 : 0
T. tholloni S. mossambicus 1 :0

mellett. A megmaradás a tilápia 3. táblázat
ivadéknevelésnél magasabb, mint a 
ponty ivadéknevelésnél. A halakat 
25—30% — elsősorban növényi fe
hérjét tartalmazó táppal, vagy rizs- 
korpával, különböző olajipari mel
léktermékekkel, növényi hulladé
kokkal, darált hallal, ill. egyéb me
zőgazdasági melléktermékekkel le
het etetni. A 3. táblázatban a kü
lönböző nagyságú ivadékok takar
mányadagjait ismertetjük. A tilápia 
ivadéknevelő tavakat, hasonlóan 
más (polikultúrás) tavakhoz, heti 
4—5 alkalommal, 200—250 kg/iha 
mennyiségű szerves trágyával ke
zelik.

A TAVI ÁRUHALNEVELÉS
Az áruhalnevelés mono- és poli

kultúrás szerkezetben történhet.

A tilápiaivadékok takarmányadagjai 
az izraeli ivadék- és áruhalnevelésnél 

(Hepher és Pruginin, 1982)
Napi takarmány, %

Halsúly, g pontyos
polikultú-

rában
mono

kultúrában

5—  10 5,3 6,7
10—  20 4,0 5,3
20—  50 3,7 4,6
50—  70 2,7 3,3
70— 100 2,2 2,8

100— 150 1,8 2,2
150— 200 1,4 1,7
200— 300 1,2 1,5
300— 400 1,0 1,3
400— 600 0,9 1,1
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A tilápiák stresszérzékeny halak. 
Stresszhelyzetben — különösen ak" 
kor, ha a vízből kikerülnek — meg
szűnik nyálkatermelésük. és kiszol
gáltatottabbak környezeti hatások
nak. Lehalászásukkor, illetve a 
szexálás esetén ezt célszerű figye
lembe venni.

0,6 5000 224 1021 1713 52 47 1 — 4941
6,0 5000 200 428 367 4 96 — — 3680

13,0 6000 100 912 2784 5 84 — 11 9071
48,0 3000 288 821 2138 60 31 — 9 6128

148,0 2000 487 984 563 39 61 — — 5873

*P=ponty: Fb=fehér busa;

A TI LÁP IA KETRECES NEVELÉSE

A TILÁPIA TENYÉSZTÉSÉNEK 
TAJVANI MÓDSZERE

A tajvani nevelőrendszer

Monokultúrás nevelés esetén 10 000 
—20 000 db/iha 1—2 g-os ivadékkal 
népesítenek. A polikultúrás népesí- 
tésnél a 4. táblázatban (Hepher 
munkái alapján) bemutatott kihe
lyezéseket alkalmazzák, és az ott 
feltüntetett hozamok várhatók az 
ivadéknevelésnél ismertetett trágyá
zás! módszer, valamint 0,8—1%-nyi 
tilápia és 1,5—2,0%-nyi pontytáp
etetése esetén.

A TILÁPIA LEHALÁSZÁSA 
ÉS TELELTETÉSE

A trópusi területeken a tilápiákat 
folyamatosan lehet nevelni a piaci 
súly eléréséig, szubtrópusi terüle-

A tilápiák intenzív (tavi) tenyész
tésére speciális, kis víz- és terület- 
igényű módszert fejlesztettek ki 
Tajvanban. (A módszert Izraelben 
is alkalmazzák, adaptálva a helyi 
körülményekhez.) Az eljárás lénye
ge, hogy a tilápiát nagy sűrűségben, 
olyan intenzíven levegőztetett ta
vakban tartják, ahol anaerob vi
szonyok sehol nem jönnek létre, és 
lehetőség van a tápmaradványok, 
és a haltrágya eltávolítására. A 
tavak 1000—3000 m2 területűek, 
négyzet vagy kör formájúak. Víz
mélységük 1 méter. A tavakban 3, 
vagy 4 lapátkerekes aerator műkö
dik, ami a vizet állandóan forgás-

4. táblázat
A tilápia növekedése és hozama különböző izraeli polikultúrákban 

(90—140 nap nevelési periódusban)

teken azonban, ahol a téli hőmér
séklet 10 °C körülire süllyed, tavi 
körülmények között nem teleltethe
tek át. Itt vagy fóliaházakkal lefe
dett tavakat, vagy fűthető, recir- 
kulációs rendszereket használnak az 
ivadékok és az anyaállomány átte- 
leltetésére. (A minimális átteleltet
hető méret a 20 g.) Izraeli tapasz
talatok szerint 18 °C-on egy 600 m3 
térfogatú Stheler-rendszerben, 20— 
25 kg/m3 mennyiségű ivadék telel
tethető, napi 4—5-szörös vízforga
tással.

Tilápiás, pontyos kultúra

A tilápiákat — különösen az 
ázsiai területeken — gyakran kü
lönböző méretű ketrecekben neve
lik. Ezek térfogata az 1—2 m3-től a 
több ezer köbméterig terjedhet. A 
nevelést általában úszó, a feneket 
el nem érő ketrecekben végzik, kü
lönböző intenzitással. A ketrecekben 
alkalmazott ivadéknépesítés 200— 
350 db/m3 közötti, de a több ezer 
köbméter térfogatú extenzíven ke
zelt ketrecekben természetesen en
nél jóval kisebb. Az elérhető maxi
mális hozam' 70—80 kg/m3. A hala
kat vagy helyi anyagokból készült 
táppal, vagy nagy fehérjetartalmú 
granulátumokkal etetik.

Ketreces tartásnál ritkán követ
kezik be túlnépesedés, úd. az ivadék 
kisodródik, vagy kiúszik a ketre
cekből.
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ban tartja. A forgó víztömegből a 
táp- és a trágyamaradványok a tó 
centrumában ki ülepednek. Az itt 
elhelyezett kifolyóaknán keresztül 
napi két alkalommal 5—10 cm vizet 
leengednek a tóból, és ezzel kimos
sák az összegyűlt szennyet. Az el
folyt vizet kútból pótolják. A tóba 
40—80 db/m2 sűrűségben 30—50 g- 
os halakat helyeznek ki, amelyek 
4—5 hónap alatt 500—600 g-os súlyt 
érnek el. A nevelés folyamán ala
csony, csupán 25% fehérjét tartal
mazó tápot etetnek, mivel a tilápia 
kiszűri és hasznosítja a vízben le
begő — baktériumokkal körülvett
— táp- és trágyamaradványokat. A 
rendszerben a takarmányegyüttható 
2 alatti.

A fentiekben bemutatott elvet 
alkalmazva, intenzív medencés rend- 
szerekben is tenyésztik a tilápiát. 
Ekkor 100 m2-es, kör alakú, 1 m 
vízmélységű, középső elfolyós me
dencéket alkalmaznak. 8—10 db be
tonmedence elfolyóvizét egy 0,7—1,0 
ha vízterületű derítőtóba viszik, 
ahonnan 20%-nyi friss vízzel ke
verve — folyamatosan — táplálják 
vissza a vizet a medencékre. A napi 
vízcsere 10'—12-szeres. A szűrőtóból
— a korábbiakban már bemutatott 
technikai megoldást használva — 
szintén naponta két alkalommal 
távolítják el a centrumban kiüle
pedett anyagokat. A medencékbe 
5000—10 000 db 100 g-os halat he
lyeznek ki. A halak 3—4 hónap 
alatt elérik a 600 g-os súlyt, így a 
medencék hozama 3500—4000 kg is 
lehet.

Dr. Péteri András

A tilápia intenzív nevelésére használt betonmedencék

Tilápia-teleltető

A budapesti nyári halellátásról
A hivatalos adatok szerint jelen

leg Budapesten 8 vásárcsarnok és 
22 piac üzemel. E vásárcsarnokok 
és piacok igen jelentős szerepet töl
tenek be a főváros lakosságánaik 
napi élelmiszer-, zöldség-, gyümölcs- 
stb. ellátásában. Ezért tartottam 
érdekesnek meglátogatni ezen csar
nokok és piacok egy részét a hal
ellátás és forgalmazás megfigyelé
se céljából. Ez év július-augusztus 
és szeptember hó folyamán 4 vásár- 
csarnokban és 8 piacon végeztem 
rendszeres megfigyelést.

Ügy gondolom, általános ellátás 
szempontjából is a Tolbuchin, a 
Fehérvári úti, a Bosnyák téri és a 
Rákóczi téri csarnokok a legjelen
tősebbek.

Azt tapasztaltam: valamennyi vá
sárcsarnokban van halszaküzlet, pl. 
a Tolbuchin körúti vásárcsarnokban 
az Óbuda Tsz. az Esztergomi Úszó 
falu Htsz, a Józsefvárosi Közért és 
a HALÉRT üzemeltet halárusító 
szakboltokat. A Fehérvári úti csar
nokban a Halforgalmazó GT és a 
Kelenföldi Közért tart fenn bolto

kat. A Bosnyák téri vásárcsarnok
ban a megfigyelés időszakában csak 
közértboltban volt esetenként hal
forgalmazás, és szeptember hó fo
lyamán foglalkozott a Halforgal
mazó GT szakbolt beindításával, 
ami valószínűleg, hogy a késő őszi 
és téli időszakban forgalmazhat is.

Az általam megfigyelt 8 piacon 
is nagyjából hasonló volt a helyzet. 
Több-kevesebb sikerrel a piacokon 
időközönként lehetett halat is kap
ni: pl. a II. kér. Fény utcai piacon 
hónapok óta tartott a HALÉRT- 
üzlet átalakítása, a Hajdúszoboszlói 
Htsz halasboltja pedig hosszú idő 
óta zárva van, nem forgalmaz. Al
kalomszerűen a közértboltban lehet 
élő halat, rendszerint csak pontyot 
kapni. A Rákóczi téri piacon a Jó
zsefvárosi Közért boltjában lehet 
főleg élő halat kapni. A Teleki téri 
piacon az Esztergomi Úszó falu Htsz- 
nek van boltja, alkalmanként van 
csak haleladás a nyári hónapokban.

Megfigyelésem szerint — és ezt 
később pontosítottam is — a leg
több piacon és csarnokban a Hal

forgalmazó GT-nek van csak bolt
ja, szám szerint 22 helyen Buda
pesten. A HALÉRT 4 helyen tart 
fenn szakboltot. A többi helyeken 
a területileg illetékes közértek vál
lalták magukra a haleladást.

A kínálat és az árak alakulása 
is érdekes képet mutat. Július, au
gusztus elején a nyitva tartó bol
tokban általában pontyot lehetett 
kapni. Az élőponty ára 85—100 Ft 
között változott. Ahogy a nyári le
halászások beindultával megindult 
a fokozottabb kínálat, úgy csökken
tek az árak is, bár nem lényege
sen. Az árak forgalmazó szektoron
ként is eltérőek voltak. A Halforg. 
Gt pl. élő pontyban szilárdan tar
totta a fenti 3 hónapban a 85 Ft- 
os árat. Nála a szeletelt ponty 134 
Ft volt kg-onként. A közértboltok 
általában augusztusban 100 Ft-ért 
árulták az élő pontyot, és 150 Ft- 
ért a pontyhalszeletet. Egyéb halat, 
pl. süllőt, harcsát, sokkal ritkábban 
lehet kapni. Egyes időszakokban, 
egyes boltokban angolnát 152 Ft
ért, pisztrángot 200 Ft-ért, élő har-
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csát 230 Ft-ért, harcsaszeletet 338 
Ft-ért lehetett kapni kg-onként. 
Esetenként kapható volt keszeg 
vagy kárász, és busa is.

A  szemléltetés és érzékeltetés 
kedvéért az alábbiakban mutatnám 
be a Tolbuchin körúti vásárcsar
nokban üzemelő halasboltok áru
ajánlatát és árait:
1. HALÉRT: 

élő ponty

pontyszelet
pontyfiié
halfej
ikra, tej
kecsege
márna
balatoni keszeg

1 kg alatt 80 Ft 
1 kg felett 85 Ft 

134 Ft 
145 Ft 
35 Ft 
87 Ft 

120 Ft 
30 Ft 
30 Ft

2. Úszó falu Hisz, Esztergom:
élő ponty 90 Ft
pontyszeiet 143 Ft
márványponty 40 Ft
szelet 62 Ft
fiié 80 Ft
csuka 110 Ft
keszeg 20 Ft
pisztráng 200 Ft

3. Óbuda Tsz:
Az élő és szeletelt ponty ára meg
egyezett az Üsző falu Htsz árai
val. Ezen túlmenően: 
pisztráng 200 Ft
angolna 152 Ft
kecsege 245 Ft

4.  Józsefvárosi Közért:
Az élő pontyot 90 Ft-ért, a ponty
szeletet 143 Ft-ért, a pontyfejet, 
farkat 47 Ft-ért, a belsőséget 85 
Ft-ért kínálta eladásra. A busa 
náluk 45 Ft, a szeletelt busa 72 
Ft volt. Ezen túlmenően konyha
kész keszeg volt kapható a bolt
ban, 45 Ft-ért.
A Fehérvári úti piacon, mint 

ahogy már fentiekben jeleztem, a 
Halforg. GT és a Kelenföldi Közért 
tart fenn üzletet. Szentember kö
zepén elég széles körű volt a vá
laszték, elsősorban a Kelenföldi 
Közért üzletében. Itt az alábbi ára
kat tapasztaltam:

élő ponty 90 Ft
pontyszelet 138 Ft
pontyfej, farok- 40 Ft
élő amur 60 Ft
amurszelet 100 Ft
élő busa 45 Ft
busaszelet 85 Ft
Ezen túlmenően kapható volt sze-

letelt harcsa 338 Ft-ért, harcsaap
rólék 100 Ft-ért, tisztított keszeg 
40 Ft-ért.

A vele szemben lévő Halforg. GT 
boltjában az alábbi választékot, az 
alábbi árakon kínálták:

élő ponty 85 Ft
pontyszelet 134 Ft
élő busa 45 Ft
busaszelet 85 Ft
élő amur 60 Ft
hallének való 85 Ft
Megfigyelésem szerint a legala-

csonyabb árszintet a HALÉRT-bol-

toknál lehetett tapasztalni. A Hal
forg. GT áraival a középmezőnyben 
helyezkedik el, míg a közértárak a 
legmagasabbak. A pontynál ez az 
árarány 80-tól 90 Ft-ig terjed. S 
miután a vásárlói igény legnagyobb 
mértékben ebben az időszakban a 
ponty vonatkozásában volt megfi
gyelhető, a vásárló döntésén múlik, 
hogy melyik üzletben vásárolja 
meg egy adott helyen a részére 
szükséges halat. Érdekes az is, 
hogy melyik üzletben vásárolja 
pontynál tapasztalható, a nemesebb 
halaknál, pl. harcsa, pisztráng, an
golna, egységes az ár is. A Tol- 
budhin körúti csarnoknál az is 
megfigyelhető, hogy a HALÉRT-tel 
szemben, a három egyéb forgalma
zó pl. a ponty vonatkozásában egy
séges árat alkalmaz. A HALÉRT- 
bolt árukínálata pontyban kielégítő 
volt, s annak ellenére, hogy 5—10 
Ft-tal olcsóbban árulta a pontyot, 
a másik három üzletnél is elég je
lentős vásárlást tapasztaltam. Ez 
szerintem a törzsvásárló gárda ki
alakulásával is összefüggésben le
het. Miután az ellátásban és kíná
latban szűkösebb időszakok is van
nak, a vevők egy része kötődik a 
megszokott üzlethez, illetve ezek 
dolgozóihoz. Közismert és köztu
dott, hogy a hal szabadáras. Ezért 
érthető bizonyos, a tűrt határon 
belüli ármozgás, és az árak verse
nyeztetése is. Hosszabb időre visz- 
szatekintve ez a versengés, illetve 
az áraik' felszabadítása erősen meg
emelte a halárakat.

Úgy hiszem, hogy minden propa
ganda dacára — táplálkozzunk 
egészségesebben, fogyasszunk több 
fehérjét, halat stb. — a kívánt vál
tozás nem következett be. Úgy hi
szem, ennek csak részben van kí
nálati oka. Egyre döntőbb szerepet 
kaphat az ár. Ha a jelenlegi fo
gyasztási szintet tartani akarjuk — 
márpedig az nagyon kívánatos —, 
akkor a jelenlegi árszintet feltétle
nül indokolt tartani. Ez a terme
lőnek és a forgalmazónak egyaránt 
érdeke lehet.

Kétségkívül eredménynek lehet 
tekinteni azt, hogy ez évben már a 
kritikus nyári hónapokban (elsősor
ban júliusban és augusztusban) a 
legtöbb piacon — ha nem is min
den időben — lehetett halat kapni. 
Ez valószínűleg a tervszerű táro
lás, illetve piacpolitika következ
ménye, aminek meghatározott mér
tékig árfelhajtó szerepe is van. 
Nyilvánvaló, hogy az október, no
vemberi piaci árakat, amikor sok
szor a túlkínálat a jellemző, nem 
lehet automatikusan tovább vinni 
év elejére és a nyári időszakra. 
Véleményem szerint a jelenlegi 
árak az elviselhetőség és az elfo
gadhatóság határain vannak. Az át
lagkereseteket és a jövedelmeket is 
figyelembe kell venni. Az egy külön 
téma, hogyan lehetne a termelést 
és a forgalmazást olcsóbbá tenni, 
hogy a jövedelmezőség és az érde
keltség is megmaradjon.

Keszei Károly

A Debreceni Agrártudományi 
Egyetem

Szarvasi Mezőgazdasági 
Főiskolai Kara

1988. februárjában
szaküzemmérnöki képzést indít

a következő két szakon: 
gyepgazdálkodás,
mezőgazdasági vízrendezés és talajjavítás 
Jelentkezési határidő: december 15.

Előzetes jelentkezést is elfogad az 1988. októberében 
induló kétféle képzésre: 
halászatra és 
vetőmagtermesztésre.
Jelentkezési határidő: 1988. június 30.

A jelentkezésüket a Jelentkezési lap a felsőoktatási 
intézményekbe elnevezésű nyomtatványon küldjék el a 
főiskola címére.
Részletes felvilágosítással szolgálnak a DATE Mező- 
gazdasági Főiskolai Karának továbbképzési osztályán, 
cím: Szarvas, Szabadság u. 1—3. 5541.
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ZSÍRÖSSZETÉTEL — PONTYNÁL. 
E. I. Lizenko és V. Sz. Szidorov 
behatóan vizsgálták a teleltetett 
pontyok zsírösszetételét — többek 
között a koleszterin és a foszfoli- 
pidek tekintetében. A kétoldalas 
cikk érdekes összefüggéseket és 
minőségi-mennyiségi változásokat 
rögzít a télutó időszakában. RÜB- 
NOE HOZJAJSZTVО (87) № 8.

TENGERI AKVAKULTÜRÁK. L. 
A. Duskina és társai ismertetik a 
szocialista országok által kifejlesz
tett és üzemeltetett tengeri akva- 
kultúrákat. Ezen belül a bolgár, az 
NDK, a román és szovjet akvakul- 
túrákról van szó. RÜBNOE HOZ- 
JAJSZTVO (87) № 8.

SZENVEDŐ PONTYOK. A cellei 
(NSZK) városi ügyész bírósági vizs
gálatot kezdeményezett, mert szá
mos üzletben, az eladásra szánt

pontyok szűk akváriumokba vol
tak összezsúfolva. Az 1—1,5 kilós 
étkezési halak bódultak és részint 
elpusztultak voltak. Nem csoda — 
medencéjüket nem látták el oxi
génnel. Az ügyész állatkínzás mi
att kíván eljárni a hanyag keres
kedők teilen. SPORTFISCHER 
ZEITUNG <87) No. 16.

TÓGAZDASÁGI HALAK AZ 
NSZK-BAN. A Német Szövetségi 
Köztársaságban évente és átlagosan 
14 000 tonna étkezési pisztrángot és 
6200 tonna étkezési pontyot termel
nek. A természetes vizekről (ta
vakból és folyókból) további 4000 
tonna halat zsákmányolnak. ZEIT
SCHRIFT FÜR DIE BINNENFI
SCHEREI DER DDR (87) Band 34. 
№  6 .

VIETNAMI HALGAZDALKODÄS. 
H. Tho kétoldalas cikkben ismerte
ti hazája édesvízi halgazdálkodását. 
Eszerint a délkelet-ázsiai országban 
mintegy 1,3 millió hektárnyi vízte
rület áll a halászok rendelkezésére. 
Évente 4—4,5 milliárd ivadékot he
lyeznek ki és átlagosan 150 kg/ha 
mennyiségű halat zsákmányolnak. 
ZEITSCHRIFT FÜR DIE BINNEN
FISCHEREI DER DDR (87) Band 
34. № 6.

KÍSÉRT A MŰLT. Még sokan em
lékeznek a bretagne-i (Franciaor
szág) tengerszakaszon szerencsét
lenül járt „Amoco Cadiz” olajszál
lító hajóra. Az 1987 márciusában 
hullámsírba süllyedt tankerból sok 
ezer tonnányi kőolaj ömlött a ten
gerbe, beszennyezve a növények és 
állatok óriási tömegét. Egy most 
lezajlott vizsgálat szerint, a múlt — 
még kilenc év távlatából is — új
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ból kísért. A lepényhalak nagy ré
sze vontatottan fejlődik, a nősté
nyeknél rendellenességek tapasztal
hatók az ivarérés során, másrészt 
temérdek a meddő állat. A kutatók 
azt is megállapították, hogy az 
adott térségben, tízezer egységnyi 
iszapszemcsére egy egységnyi egy
kori olajszennyezés jut. NEW 
SCIENTISH, 1987. V. 21.

HARCSATELEP AFRIKÁBAN. Az 
amerikai „Aquacultures Technolo
gies Company” mintegy 30 millió 
US dolláros költséggel csatornahar

csa szaporító és nevelő tógazdasá
got létesít Afrikában. A nagyszabá
sú beruházásra Elefántcsontpar
ton. Abidjantól 100 km távol
ságban kerül sor. FISH FARIiMNG 
INTERNATIONAL (87) № 8.

TÓGAZDASÁG A HEGYEKBEN. 
Az örmény Zangezur hegységben 
(Szovjetunió) megkezdték egy tó
gazdaság építését, ahol részint iva
dékot kívánnak előállítani (többek 
között az Ararat-völgy vizeinek ha- 
lasításához), másrészt étkezési halat 
(évi 500 tonnányi pisztrángot) ter
veznék termelni. FISH FARMING 
INTERNATIONAL (87) № 8.

CÁPÁBÓL GYÓGYSZER. Halbio
lógusok és orvosok megállapították, 
hogy a cápák rendkívül ellenállók 
a rákbetegséggel szemben (más ha
laknál nem ez a tapasztalat. — A 
szerk.). Amerikai kutatók most ar

ra is rájöttek, hogy a cápák por
cos vázrendszerében van egy olyan
— jól elkülöníthető 1— anyag, 
amely kifejezetten gátolja a rákos 
sejtek elburjánzását. Ennek az újon
nan felfedezett anyagnak a hatása
— az eddigi mérések szerint — 
legalább százszor erősebb, hatéko
nyabb, mint az eddig ismert gyógy
szereké. A tudósok nagy reménye
ket fűznek az újabb kutatásokhoz. 
UPI/VH (87). 08. 30.

RENDEZVÉNY. A World Aquacul
ture Society (=  Akvakultúrák Vi
lágszervezete, ill. Szövetsége) 1988. 
január 4. és 9. között, a Hawaii- 
szigeteken, Honoluluban, a Sheraton 
Waikiki Hotelben tartja legközeleb
bi konferenciáját és kiállítását. A

nagyszabású rendezvény témája: a) 
Akvakultúrák Ázsiában és Csendes- 
óceániában; b) Eredmények a kü
lönféle ráktenyészetekben; c) Áru
forgalom; d) Akvakultúrák termé
kei az emberi táplálkozásbban és 
gyógyászatban.

IZLAND JELENE ÉS JÖVÓJE. A  
zord klímájú Izland ,fmelegen” 
tartja halgazdálkodását. Bizonyítják 
ezt az alábbi számok is. 1987-ben 
4 millió lazacivadékot és 1000 ton
na étkezési lazacot termelt akva- 
kultúráiban. Az ezredfordulón 30 
millió ivadékot és 13 000 tonna ét
kezési lazac előállítását tervezik. 
FISH FARMING INTERNATIONAL 
(87) № 8.
MICROCAPSULÁS TÁP. Az angol 
„FRIPPAK” cég (Frippak Feeds, 
Armstrong Road, Daneshill Indust
rial Estate, Basingstoke, Hants, 
ENGLAND) különféle méretű — 5 — 
30, 40—90, 90—150, 150—250 ß átmé
rőjű — ún. misrocapsulás tápokat 
hozott forgalomba, főleg a rákte
nyésztők részére. A különféle tápok 
természetes alapanyagokat tartal
maznak, nem szennyezik a vizet és 
még a legkisebb méretű ráklárvák
nak is teljesértékű táplálékot je
lentenek. FISH FARMING INTER
NATIONAL (87) No. 8.

NORVÉG EXPORT. A dinamiku
san fejlődő norvég halgazdaságok 
az elmúlt évben 1 724 490 000 koro
na értékű halat (főleg lazacot és 
pisztrángot) termeltek. Exportra ke
rült 40 378 tonna friss és mélyhű
tött, 897 tonna füstölt lazac, ill. 
pisztráng. FISH FARMING INTER
NATIONAL (87) № 8.

TERHELTEK A NAGY-TAVAK. 
С. E. Coob terjedelmes cikket írt 
— számos fényképpel kiegészítve — 
az amerikai Nagy-tavakról (a Lake 
Superior-ról, a L. Michigan-ról, a 
L. Huron-ról, a L. Erie-ről és a L. 
Ontario-ról). Jóllehet a mintegy 1;4 
millió km2 felületű (vagyis hazánk
nál két és félszer nagyobb) tórend
szer az utóbbi időben sokat tisztult, 
mégis több vonatkozásban még 
„nagybetegnek” tekinthető. Mindez 
nem közömbös a partján lakó



számol be

sajtó?

mintegy 40 milliónyi lakosra sem. 
Mire utal a szerző? A tó vizében, 
iszapjában és egész táplálékláncá
ban felhalmozódott toxikus anya
gokra, amelyek főleg az ipar útján 
kerülnek a tekintélyes méretű víz
rendszerbe. Bizonyítja mindezt az

alábbi példa is: a Michigan-tavat 
tápláló Fox folyóban élő törpehar
csák 84%-a beteg, méghozzá halá
losan — rákos daganatok találhatók 
rajtuk kívül-belül. . .  A Roswell 
Park Memorial Intézetében megál
lapították, hogy többek között a 
benzopyrenek okoznak rákosodást a 
halaknál. NATIONAL GEOGRA
PHIC MAGAZINE (87) Vol. 172. 
July.

CÁPA-SZAFARI. Szinte nincs ha
tára <az idegenforgalmi szakembe
rek fantáziájának — ezt bizonyít
ja az alábbi hír is. Az ausztráliai 
Port ÍLincoln közelében, az Indiai
óceánban cápa-szafarikat szervez
nek, melyek során a tengerbe s ü l
lyesztett ketrecekből (búvárruhában, 
sűrítettlevegős palackkal) a turisták 
megtekinthetik a cápák cápáit: a 
rettegett fehér cápákat, melyek kö
zött bizony akadnak 6 méterei pél
dányok is. A gondos szervezők jó
kora, véres húscafatokkal csalogat
ják — az adott időszakban — a 
nagy testű, ragadozó halakat az 
említett térségbe. /A nézők teljes 
biztonságban lehetnek az erős rácsú 
ketrecben és közben természetesen 
megannyi fényképet is készíthet
nek. Egy-egy ilyen szafari persze 
nem olcsó mulatság — akár 18 000 
DM-nak megfelelő összeget is el
kérhetnek érte. BUNTE, (87) No. 31.

KAMBODZSA REMÉNYEI. A há
borútól oly nagymértékben meg
gyötört délkelet-ázsiai ország nagy 
erőfeszítéseket tesz belvízi halásza
tának fejlesztéséért. Ha terveik va

lóra válnak, akkor 1990-ben már 
90 000 tonna édesvízi halat zsák
mányolnak majd — főleg a Me- 
kong-deltában. DEUTSCHER AN
GELSPORT (87) № 7.

ÚJBÓL KELL? A műanyag sziva
csok olcsóságával és tartósságával 
nemsokáig versenyezhetett a ten
geri szivacs. Nem csoda, hogy en
nek nyomán a szivacshalászat vi

lágszerte — így a görög tengerpar
ton is — szinte elsorvadt. Most úgy 
tűnik, hogy a sokévi pangás után, 
újból keresett cikké válik nagy
anyáink mosdószivacsa. Főleg a 
gyógyszer- és porcelánipar keresi a 
természetes szivacsot. Ezért Görög
országban — a halászok és köny- 
nyűbúvárok — újból megkezdték a 
szivacsgyűjtést, szárítást és forgal
mazást. DEHTSCHER ANGEL
SPORT (87) № 7.

VASBETON BÁRKA. Indiában meg
kezdték a vasbeton szerkezetű és 
héjazatú balászbárkák gyártását. 
A sajátos alapanyagú — a Karib- 
tengerben is használatos — Vízi
járművek jól ellenállnak a sós ten«, 
gervíznek, 3,5 tonna hal szállítható 
bennük és mozgatásukhoz 20%-kal 
kevesebb energiára van szükség, 
mint az acélból készült hajóknál 
szokásos. DEUTSCHER ANGEL
SPORT (87) № 7.

LENGYEL LADIKOK. A Lengyel 
Népköztársaságban — skandináv li- 
cenc alapján — megkezdték a mű
anyag tógazdasági ladikok sorozat- 
gyártását. A 4—4,5 méter hosszú
ságú csónakok személy- és takar
mányszállításra egyaránt alkalma
sak. FISH FARMING INTERNA
TIONAL (87) № 8.

TOKKAL IS FOGLALKOZNAK. A 
kaliforniai Sacramento-ban (USA) 
hozzáfogtak az amerikai tokok mes
terséges szaporításához, és tömeges 
neveléséhez. Jelenleg évi 500—1000 
torma tok előállítására van lehető
ség. FISH FARMING INTERNA
TIONAL (87) № 8.

ERJESZTETT ALAPANYAGOK. 
Jan Raa professzor vezetésével, a 
tromsoi egyetemen (Norvégia), nagy
szabású biotechnológiai munkák 
folynak erjesztett alapanyagú, tel
jesértékű haltápokkal kapcsolatban. 
Az újdonságokat — összefoglaló ne
vükön— „ENSIFERM” néven hozzák 
forgalomba. FISH FARMING IN
TERNATIONAL (87) No. 8.

VÍZFERTÖTLENÍTÉS. A svájci 
gyártmányú „KATADYNE” készü
lékbe két db 40 wattos UV-lámpa

van szerelve, melyek segítségével 
percenként 240 liternyi víz fertőt
leníthető — főleg kényes technoló

giájú keltetőházak számára. FISH 
FARMING INTERNATIONAL (87) 
№  8 .

SZABADON ERESZTVE. Mexikó 
Jalisco szövetségi államából 40 000 
tengeri teknőst bocsájtottak szaba
don — a tengerbe. A parányi ten
geri hüllőket védett körülmények 
között keltették ki a tojásokból. Az 
50—80 kilósra is megnövő, emberi 
étkezésre is alkalmas teknősök, meg
fogyatkozott állományát így kíván
ják növelni a közép-amerikai állam 
szakemberei. DEUTSCHER ANGEL
SPORT (87) № 7.

HALASOKNAK ÖNSEGÉLYEZÉS. 
Bajorországban (NSZK) egy önse
gélyező alapítvány létesült. Létre
hozói kötelezik magukat, hogy rend

szeresen 10—10 márkát fizetnek a 
közös kasszába. Az így felhalmo
zódó tőkéből azokat a bajbajutott 
tógazdaságokat, horgászegyesülete
ket támogatják majd, ahol váratla
nul halpusztulás volt vagy éppen 
rekonstrukciós munkálatokat szük
séges végrehajtani. ANGEL WOCHE 
(87) No. 17,

HORGÁSZSZERENCSE. André Ta- 
vanae sporthorgász, Tahiti közelé
ben (Csendes-óceán térsége) egy 700 
kilós kék mariint zsákmányolt. A 
hatalmas hal testhossza 4,2 méter 
volt. PETRI HEIL (87) № 5.

HAL ÉS VÍZMINŐSÉG. A FAO— 
EIFAC munkacsoport tagjai — J.
S. Alabaster vezetésével — elké
szítették azt az adatgyűjteményt, 
mely részletesen magába foglalja a 
hal „vízzel szemben támasztott igé
nyét*. A mű eredeti címe WATER 
CRITERIA FOR EUROPEAN 
FRESHWATER FISH (== Az euró
pai édesvízi hal vízminőségi igénye 
— szabadon fordítva). A részletes 
vízminőségi követelményeket a FAO 
EIFAC TECHNICAL PAPER 37. 
Rev. 1. száma ismerteti, összesen 
75 oldalon.

Dr. Pénzes Bethen
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A biológiai transzformációs rendszer (4D) 
kutatási eredményei (II. rész)

KÖRMENDI SÁNDOR 
Agrártudományi Egyetem (Keszthely) 

Állattenyésztési Kar, Kaposvár

A nagy mennyiségben megjelenő 
hígtrágya környezetkímélő elhelye
zése és tisztítása mellett különös 
hangsúlyt kell fektetni tápanyag- 
tartalmának hasznosítására.

Munkánk célkitűzése a vízi öko
szisztémákban történő, a környezet- 
védelmi szempontokat szem előtt 
tartó, gazdaságos hasznosítási eljá
rások kidolgozása, vagyis olyan zárt, 
szabályozott technológiai lánc, vagy 
láncok kialakítása, melyek a híg
trágya környezetkímélő elhelyezése 
mellett tápanyagtartalmának hasz
nosítását is biztosítja.

A hígtrágya tavakban történő 
hasznosításának két módja van:

I. Elhelyezés tógazdasági halas
tavakban, melynek célja tótrágyázás 
a halhústermelés növelése érdeké
ben, hagyományos halastavi techno
lógia alkalmazásával.

II. Hígtrágya tisztító és hasznosító 
tórendszer, melynek elsőrendű fel
adata a nagyüzemi állattartó tele
pen keletkező összes hígtrágyameny- 
nyiségnek a környezetvédelmi elő
írásoknak megfelelő mértékű keze
lése és hasznosítása.

A hasznosítási folyamat egy lánc
szeme a halnevelés, mely az első 
módozattól eltérően takarmányozás 
nélküli viszonyok között céljaink
nak legjobban megfelelő népesítési 
korosztály, szerkezet és sűrűség ki
alakításával történhet.

Ezeknek a tórendszereknek két 
alaptípusa van:

1. Hígtrágya-oxidációs halastó.
2. Sorbakapcsolt stabilizációs tó 

(tavak) és halastórendszer.
A hígtrágya-oxidációs halastavak

ban a hígtrágya elhelyezése, tisz
tulása és hasznosítása ugyanabban 
a tótérfogatban megy végbe, tehát 
a hígtrágya dózisok nagyságát a 
vízminőségi szempontok mellett a 
halélettani szempontok határozzák 
meg.

A sorbakapcsolt tórendszerek ese
tében a megfelelő technológia al
kalmazásával a tápláléklánc men
tén térben elkülönülve (külön ta
vakban) történik a hígtrágya hasz
nosítása, ez által a hígtrágya táp

anyagtartalmának többlépcsős hasz
nosítására nyílik lehetőség. A sor
bakapcsolt tórendszereknek két tí
pusát különítjük el:
a) A stabilizációs tavak feltöltése és 

üzemi szinten tartása élővízzel 
megvalósítható;

b) A stabilizációs tavak feltöltése és 
üzemi szinten tartása élővízzel 
nem lehetséges.
A két típus között a halastavi 

hasznosítással összekapcsolva első
sorban üzemeltetési szempontokból 
vannak különbségek, mert pl. a tó
szám, tóméret és a dozirozási tech
nológia is más.

Hazánkban a hígtrágya kezelésé
nek és hasznosításának kevésbé ku
tatott lehetősége a tavakban végzett 
utótisztítás halastavi hasznosítással 
összekapcsolva. A hazai és nemzet
közi irodalom elsősorban a tótrá
gyázás témakörébe tartozó adatokat 
közöl, a hígtrágya hasznosítás II. 
módozatának megfelelő kísérletek 
eddig néhány kivételtől eltekintve 
a kommunális és ipari szennyvizek 
hasznosítására vonatkoznak. Kuta
tásaink során ezért II. módozatnak 
megfelelő alapcélkitűzések szem előtt 
tartásával végeztük vizsgálatainkat.

A hígtrágya tavakban történő 
hasznosításának kutatását 1978-ban 
kezdtük el, az elért eredményeket 
használtuk fel az 19&2-ben induló 
.,4 D” hígfázisű mezőgazdasági mel
léktermékek hasznosítása című al- 
témájának kimunkálásához.

Kutatómunkánk során modell, fél
üzemi és üzemi kísérleteket hajtot
tunk végre. Vizsgálatainkat három 
témacsoport szerint végeztük el:
— modell- és félüzemi kísérletek az 

l /а és a 2'a módozat szerint;
— modell- és félüzemi kísérletek

ben az 1/b. és módozat sze
rint. Ezek eredményeiről a cikk
sorozatunk IV. részében számo
lunk be;

— az előző két témacsoportban el
ért eredmények alapján ún. kom
binált kísérlet végrehajtása. (Ezek 
eredményeiről cikksorozatunk
III. részéiben számolunk be.)

Jelen dolgozatban az első téma
csoportban elért eredményeket mu
tatjuk be.

KÍSÉRLETI CÉLKITŰZÉSEK

— Modell- és üzemi viszonyok 
között végzett többtényezős kísérle

tekben a különbözőképpen előkezelt 
sertéslhígtrágya hígtrágyautótisztító 
halastavakban alkalmazható meny- 
nyiségének megállapítása a halasí- 
tott tó közvetlen és „közvetett” 
(stabilizációs tó közbeiktatásával) 
hígtrágya terhelésével.

— A különböző hígtrágya meny- 
nyiségeknek a tavak vízfizikai, víz
kémiai tulajdonságaira, valamint a 
haltáplálékszervezetek (fito- és zoo
plankton) minőségére és mennyisé
gére gyakorolt hatásának megálla
pítása.

— A hígtrágyával terhelt tavak 
tisztítási hatásfokának megállapítá
sa.

— Elővizsgálaok elvégzése az 
optimális halfaj összetétel és népe- 
sítési sűrűség meghatározása érde
kében.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérletekhez a Kaposvári Me
zőgazdasági Főiskolai Tangazdaság 
sertéstelepéről származó hígtrágyát 
használtuk fel.

A telep hígtrágyakibocsátása kb. 
300 m3/nap. A sertéstelep hígtrá
gyakezelő telepén a tisztítás külön
böző lépcsőfokaiban áramló hígtrá
gya (nyers—homogenizált—fázisbon
tott biológiailag, eleveniszaposar 
tisztított) minőségvizsgálatát elvé
geztünk.

A modellkísérleteket 10 db 20 m3 
térfogatú modelltóban az üzemieket 
a hígtrágyakezelő telep mellett el
helyezkedő 1+2,5 ha területű ta
vakban végeztük el.

Mivel a vizsgálatok vízminőségi 
és halbiológiai szempontból lettek 
beállítva, ezért a hígtrágya kiada
golást a tavak élővízzel történő fel
töltése után kezdtük meg.

A vízkémiai vizsgálatokat a KGST 
egységes víz- és szennyvízvizsgálati 
módszerek, valamint Felföldy L. 
(1974): A biológiai vízminősítés cí
mű munkája alapján, a fito- és 
zooplankton vizsgálatát a vízügyi 
gyakorlatnak megfelelő módszerek
kel hajtottuk végre, heti mintavé
teli gyakorisággal.

A hígtrágya programtervben rög
zített mennyiségeinek kijuttatása 
modellkísérletekben bekalibrált tá
rolótartályból gravitációsan, üzemi 
kísérletekben mérőórával felszerelt 
nyomócsővezetéken lett végrehajtva. 
Á tavakat nem levegőztettük.
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2. táblázat

A stabilizációs tó—hígtrágya utótisztító halastó tisztítási hatásfoka a 
különböző hígtrágya-terheléseknél .

Tisztítási hatásfok
Hígtrágya Kémiai kompo- Utótisztító
mennyisége nens Stabilizációs tó halastó

60 m3/ha/nap KOIc 90 60
ö-P 98 34
ö-N 96 71

260 m3/ha/nap KOIc 83 80
ö-P 64 76
ö-N 77 90

1. táblázat

A fázisbontott és biológiailag 
előtisztított hígtrágya fontosabb víz

minőségi mutatói (átlageredmények)

Fázis- Biológi- 
bontott ailag 

Kompo- (ívszitá- tiszti-
nens val) tott

hígtrágya

pH 7,5 7,7
KOIc mg/dm3 14 045,3 1 048,6
BOI6 mg/dm3 5 680,2 501,0
n h 4-n mg/dm3 604,7 25,1
Össz-N mg/dm3 2 370,0 1 049,0
Össz-P
Száraz

mg/dm3 392,4 50,2

anyag mg/dm3 6 754,3 2 430,0

A kísérletekhez biológiailag tisz
tított és fázisbontott hígtrágyát 
használtunk. E kétféleképpen elő
kezelt hígtrágya minőségvizsgálatá
nak eredményeit az 1. táblázat tar
talmazza.

A hígtrágya halasított tavakra 
történő kijuttatását akkor kezdtük 
el, mikor a tavak átlagos vízhőmér
séklete a 6—8°-ot meghaladta. A 
tavak terhelését beszüntettük, mikor 
a rendszeresen végrehajtott vízké
miai és vízbiológiai vizsgálatok 
alapján ez szükségessé vált (pl. víz- 
virágzás, ammóniatartalom növeke
dése stb.). Ekkor a hígtrágya be- 
tározásra került.

Modellkísérletekben biológiailag 
tisztított hígtrágyából 100—200—350 
-450—900—1400 m3/ha/hét, fázis
bontott hígtrágyából 35—70—140 
m3/ha/hét dózisokat, üzemi viszo
nyok között biológiailag tisztított 
hígtrágyából 50—100 m3/ha/nap, fá
zisbontottból stabilizációs tó. híg
trágya-utótisztító halastó rendszer
ben 50—'100—250—400 m3/ha/nap 
dózisokat használtunk. A kapott 
eredményeket kontrolltóban mért 
eredményekkel hasonlítottuk össze.

A hígtrágya utótisztító halasta
vakban alkalmazható mennyiségé
nek megállapítása:

— a biológiailag előtisztított híg
trágya alkalmazásakor 50—70 m3/ha/ 
/nap a halasított tóra közvetlenül 
kiadagolható hígtrágyamennyiség;

— fázisbontott hígtrágyából, mo
dellkísérletek szerint 70 m3/ha/hét 
a halasított tóra közvetlenül kitáp- 
lálható mennyiség;

— üzemi viszonyok között, stabi
lizációs tó, hígtrágya utótisztító ha
lastó rendszerben (1+2,5 ha) mé
réseink és számításaink szerint 
250 m3/ha/nap helyezhető el fázis
bontott hígtrágyából. A stabilizációs 
tó térfogata 25 000 m3, a halastóé 
20 000 m3 volt.

A KÍSÉRLETEK VÍZMINŐSÉG- 
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI

A  biológiailag előltisztított hígtrá
gya adagolásakor 100 m3/ha/nap 
mennyiségek felett modell- és üze

mi kísérletekben egyaránt megfi
gyelhető a teljes vízfelszínt elborító 
uszadékanyagok megjelenése.

Az előző alfejezetben közölt híg
trágya dózisok felett az oldott oxi
géntartalom és a halakra mérgező 
szabad ammóniatartalom meghalad
ta a határértékeket.

A hígtrágyatisztítási hatásfok 50 
—70 m3/ha/nap biológiailag tisztí
tott hígtrágya halasított tóba jut
tatásakor kémiai oxigénigény (KOI) 
esetében 75%-nak, az összes—P, il
letve az összes—N esetében 71, il
letve 88 százaléknak adódott.

Modellkísérletekben 70 m3/ha/hét 
fázisbontott hígtrágya kiadagolása
kor a különbözőképpen halasított 
tavakban 94% KOIc, 98% összes—N 
és 95% összes—P, míg stabilizációs tó, 
utótisztító halastó rendszerben ösz- 
szességében 89—99% tisztítási ha
tásfokot értünk el.

Méréseink alapján kis hígtrágya 
mennyiségek adagolásakor a fakul
tatív aerob stabilizációs tó tisztítási 
hatásfoka nagyobb, mint a halasí
tott tóé. A hígtrágya dózisok nö
velésével az első tó tisztítási hatás
foka csökken, a halastóé emelke
dik (2. táblázat).

A  rendszer magas tisztítási ha
tásfoka a kémiai paraméterek kon
centrációértékeinek ismerete nélkül 
nem elégséges. A felszíni vizek, 
mint befogadók vízminőségvédelme 
szempontjából különösen fontos, 
hogy az utótisztító halastavakról 
elfolyó víz minősége nem felel meg, 
a halászati tenyészidényben, a víz" 
ügyi szervek által előírt értékek
nek, azaz pl. 98% KOI tisztítási 
hatásfok ellenére az elfolyó víz a 
100 mg/dm3 határértéket meghalad
ja. Ezért a halastó után az elfolyó 
víz továbbkezelése szükségszerű. 
Elképzeléseink szerint ún. biológiai 
finomtisztító rendszer kiépítésével 
kell a víz további tisztítását elvé
gezni, de már nem halasított viszo
nyok között.

A HALTÁPLÁLÉKSZERVEZETEK 
VIZSGÁLATA

A  haltáplálékszervezetek vizsgála
ta információkat szolgáltat a híg
trágya dózisok alacsonyaibbirendű 
Vízi szervezetekre gyakorolt hatásá
tól, valamint a fito- és zooplankton 
minőségi összetételének, vagy meny-

nyiségének megváltozása az alkal
mazható hígtrágya dózis bemérését 
teszi lehetővé, nem halasított vi
szonyok között is, ha aerob rend
szer alkalmazása a célunk.

A fitoplanktont az utótisztító ta
vakban az egyedszámot tekintve a 
zöld- (Chlorophyta), a barázdás- 
(Pyrrophyta) és ostoros (Eugleno- 
píhyta) moszatok, míg a biomassza 
szempontjából sorrendben a baráz
dás-, kék. (Cyanophyta) és zöldal
gák dominanciája jellemezte.

A kékalgák elszaporodása mindig 
egyebeesett a többi algatörzs fajai
nak egyedszámcsökkenésével. Az 
uszadékanyagok megjelenése előtt 
minden alkalommal víz virágzás lé
pett fel.

A zooplanktont alkotó három fő 
csoport (Rotatoria, Cladooera, Co- 
pepoda) közül a kísérleti időtartam 
legnagyobb részében a halasított 
közvetlen terhelésű tavakban a Ro- 
tatoria-fauna biomasszája, a hasonló 
terhelésű, de nem halasított kont- 
rolltavakban a Cladooera és Cope- 
poda fauna tömege volt a legna
gyobb.

A 100 m3/ha/nap mennyiséget 
meghaladó biológiailag előtisztított 
és a 25 m3/ha/nap mennyiséget meg
haladó fázisbontott hígtrágyával 
közvetlenül terhelt tavakban a fi- 
toplankton és zooplankton minőségi 
összetételének megváltozása és bio
masszájának csökkenése mellett a 
szúnyoglárvák (Diptera: Culicidae) 
mennyiségének növekedése volt meg
figyelhető.

A fito- és zooplankton minőségi 
és mennyiségi analízisei alapján 
megállapítottuk, hogy a halasítás 
szempontjából már kedvezőtlen (20 
—25 m3/lha/nap), de még fakultatív 
aerob viszonyok között a haltáplá
lékszervezetek tömegtermelése meg
valósítható, majd a túlfolyó víz 
hasznosítható halastavakban. Ez a 
tény a hígtrágya kezelési technoló
gia szempontjából azt jelenti, hogy 
az ülepítő, tározó és az utótisztító 
halastó közé haltáplálék termelő ta
vat célszerű építeni.

ELŐVIZSGÁLATOK 
A HÍGTRÁGYA-UTÓTISZTÍTÓ 

TAVAK HALASÍTÁSÁRA

A kísérletekben — az ipari és 
kommunális szennyvizek halastavi
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hasznosításakor, valamint a hazai 
és nemzetközi irodalom által közölt 
tótrágyázásra vonatkozó hígtrágya 
felhasználásakor alkalmazott egy- és 
kétnyaras népesítőanyaggal szemben 
— előnevelt (0,3—0,7 g) fehér busa 
(Hypophthalmichthys molitrix) pety- 
tyes busa (Aristichthys nobilis), 
amur (Ctenopharyngodon idella) és 
ponty (Cyprinus carpio) állományo
kat telepítünk.

Az előnevelt állomány mellett 
azért döntöttünk, mert növekedése 
gyorsabb, szűrőképessége jobb, na
gyobb népesítési sűrűségben tele
píthető, sőt kedvezőbbek az értéke
sítési lehetőségei is, mint más kor
osztályú állományoknak.

A kísérletek alatt a halakat nem 
tn karmányoztuk.

Elővizsgálataink szerint 50—50% 
növényevő ponty népepsítési szer
kezet esetén a hagyományos neve
lőtavakban alkalmazott népesítési 
sűrűség ötödrészének kitelepítésekor 
25—35 g átlagsúly érhető el. (A nö
vényevő népesítési szerkezet: 80% 
fehér busa, 10—10% pettyes busa, 
illetve amur.)

A termelődött nagy tömegű fito- 
plankton és a kisméretű zooplank
ton jobb kihasználására, valamint 
figyelembe véve, hogy takarmányo
zás nincs, következő kísérletben 
80—20% növényevő ponty népesítési 
szerkezetet állítottunk be, viszont 
a népesítési sűrűség 200 000 db/ha 
volt. E kísérletben az október kö
zepén lehalászott halfajok átlagsú
lya 8—11 g volt.

A haltáplálekkészlet maximális 
kihasználása érdekében a hagyo
mányosnál kétszer nagyobb népesí

tési sűrűséggel (40 db/m3) állítot
tunk be modellkísérletet. Az alkal
mazott, közvetlenül a halasított tóra 
kiadagolt hígtrágyadózis 70 m:3/ha/ 
/hét volt. E kísérletben csak fehér 
busát és pontyot telepítettünk. A 
lehalászott ponty tömege 8,8—12,7 g 
között, a fehér busáé 7,8—13 g kö
zött változott a népesítési szerkezet
től függően. A legkedvezőbb ered
ményeket 70—30% növényevő ponty 
népesítési aránynál kaptuk.

A próbahalászatok alapján meg
állapítottuk, hogy az előnevelt ál
lomány a kitelepítéstől számítva 
2—2,5 hónapon belül eléri lehalá
szási tömegét, ugyanakkor a nagy 
népesítési sűrűség miatt is, maxi
málisan kihasználja a rendelkezés
re álló természetes táplálókkészle- 
tet.

ÖSSZEFOGLALÁS

E dolgozatban a hígtrágya komp
lex hasznosítására vonatkozó vizs
gálatok első szakaszának eredmé
nyeiről számoltam be. Munkahipo
tézisemben abból indultam ki, hogy 
a nagyüzemi állattartó telepekről 
származó hígtrágya híg és szilárd 
fázisát külön-külön, de a környe
zetvédelmi előírásoknak megfelelő
en hasznosítsuk.

E munkáiban a hígfázis hígtrágya 
utótisztító tavakban való hasznosí
tásának lehetőségeivel foglalkoztam.

A rendelkezésre álló nagy számú 
adat alapján a hígtrágya fázisbon
tására szükség van. Méréseink és 
számításaink szerint, az irodalmi 
adatokkal megegyezően megállapí

tottuk, hogy a hígtrágya elevenisza
pos biológiai előtisztítása gazdaság
talan.

Részletes vízminőség-vizsgálatok
kal meghatároztuk a tavaikra ki
adagolható hígtrágya mennyisége
ket a halasítás szempontjait szem 
előtt tartva. A dozírozási kísérletek 
alapján megállapítható, hogy a ser
téstelepen termelődött napi összes 
hígtrágyamennyiség biztonságos el
helyezésének területigénye nagy. A 
vizsgálatok szerint a sertéstelepek
ről lekerülő hígtrágyát 1—3 ha fe
lületű alternatívan működő stabi
lizációs tó(tavak)-hígtrágya utótisz
tító halastórendszerben lehet biz
tonságosan elhelyezni, környezetkí
mélő módon. Vízminőség vizsgálataink 
szerint a halastavakról elfolyó víz 
nem felel meg az előírásoknak, 
ezért ún. biológiai finomtisztítás 
javasolható. A finomtisztító rend
szer kiépítésére vonatkozó elképze
léseink kísérleti stádiumban van
nak.

Megállapítottuk a hígtrágyaterhe
lések haltáplálékszervezetekre gya
korolt hatását, eredményeinket fel
használtuk az alkalmazható dózisok 
meghatározásánál.

Az előkísérletek alapján a híg
trágya utótisztító tavakba előnevelt 
halállományok betelepítését java
soljuk, polikultúrában. A polikul- 
túra uralkodó faja a fehér busa.

A hígtrágya hígfázisának utótisz
títására nem az egyetlen megoldás 
a halastavi hasznosítás (pl. a sze- 
zoalitás miatt). A teljes hasznosí
tás és ártalommentes elhelyezés 
öntözéssel kombinálva nyújt meg
felelő biztonságot.

Bujdosó Imre 
halálára

Szövetségünk a Halászati 
Intézőbizottság egyik alapító 
tagját, a Viharsarok Htsz p e 
dig nyugdíjas elnökét veszí
tette \el Bujdosó Imre bácsi 
halálával.

Visszaemlékezve a dolgos 
életútra, igazi „elöljárót”, és 
együttérző munkatársat veszí
tett a halászat. A  halászatban

töltött munkás évtizedek alatt 
szinte megismerte az ország 
valamennyi jelentős vizét. így 
dolgozott a Dráván, Dunán, 
Fertő-tavon, a Tiszán, s leg
utoljára a Kőrösökön, Gyo" 
mán, ahol 30 évet töltött. 
Munkásságából kiemelendő az 
a fáradozás, amit az elektro
mos halászat alapjainak kí
sérletezésénél végzett.

Emlékét úgy \őrizzük: a ha
lászatért élő-haló ember volt.

B. J.

Kablay Lajos 
elhunyt

Ismét eltávozott egy jó ba
rát . . .  Kablay Lajos változa
tos életpályájára ez év au
gusztusában pontot tett a 
kérlelhetetlen sors.

A víz és a hal szeretete irá
nyította több évtizedes hiva
tásos katonai szolgálat után a 
halászok közé, és mint a ve

lencei Törekvés Halászati Ter
melőszövetkezet főagronómu- 
sa, egy évtizeden át dolgozott 
a tó halállományának alakítá
sán. Hagy szerepe volt az an
golnatelepítés beindításában, 
érdemeket szerzett a modern 
visszafogást módszerek hazai 
kipróbálásában is. Amikor a 
szövetkezet megszűnt és a Ve- 
lencei-tó horgászkezelésbe ke
rült, nyugdíjba vonult, de 
horgászként a MOHOSZ kü
lönböző szakbizottságaiban 
folytatta {működését — első
sorban továbbra is a Velen- 
lei-tó halállományának sport
horgászati célú kialakításá
ban tkamatoztatta korábbi ta
pasztalatait. Emberi tulajdon
ságai, humoros anekdotái és 
népszerűsége \mind a halá
szok, mind ß horgászok köré
ben alkalmassá tették arra, 
hogy békítse az egykor oly 
éles ellentéteket a két tábor 
között, атiпe k  eredményei 
ma is érzékelhetőek.

Emlékét mind egykori ha
lász barátai, mind horgász
társai kegyelettel megőrzik.

T. B.
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Spanyolország 
édesvízi haltenyésztése (II.)

A cikk első részében említett 40 
kg-os egy főre jutó hal-, rák- és 
kagylófogyasztás Spanyolország 37,6 
milliós lélekszámúval szorozva óriási 
piaci lehetőségek látszatát kelti. 
Közelebbről szemlélve azonban ko
rántsem könnyű e piacon édesvízi 
halfajokat értékesíteni. A spanyol 
piac ugyanis igényes, és a legjobb 
minőségű tengeri halféleségekből is 
bőséges a kínálat. E termékek mel
lett az édesvízben előállított halak 
közül csak a viszonylag olcsó ár
fekvésű pisztráng és hosszabb tá
von esetleg az angolna hódíthat 
magának fogyasztókat.

IPARSZERŰ PISZTRÁNGOS 
ÜZEMEK

A  szivárványos pisztráng (Salmo 
gairdneri) termelése imponáló fel
futást mutatott az elmúlt két év
tizedben. A Spanyol Haltenyésztők 
Szövetsége szerint 1964-ben még 
mindössze 25 tonna, 1975-ben 5500 
tonna, 1085-ben pedig már 17 ezer 
tonna árupisztrángot forgalmaztak 
a gazdaságok.

Minisztériumi felmérés utoljára 
1981-ben készült, amely szerint a 
186 magánkézen lévő gazdaság 71 
hektár tényleges termelőterületen 11 
ezer tonna pisztrángot állított elő.

A termelés, bővülése ellenére a 
gazdaságok száma viszonylag állan
dó. A jelenlegi kb. 140 gazdaság 72 
százaléka az ország északi, 23 szá
zaléka középső, 5 százaléka pedig 
déli területein helyezkedik el. Ál
talában jellemzők a nagy szállítási 
távolságok, ugyanis a pisztrángfo
gyasztás legfontosabb központjait 
Madrid és Barcelona képezi.

A Szövetség becslése szerint a 
jelenlegi termelőkapacitás 25 ezer 
tonna árupisztráng előállítására al
kalmas és 1990-re a tényleges ter
melés 22 ezer tonnát érhet el.

Az üzemek nagysága igen vál
tozó: a néhány tonnás családi vál
lalkozásoktól egészen a nemzetközi 
tőkerészvétellel működő 2—3 ezer 
tonnás telepekig. A legtöbb piszt- 
rángos gazdaság az 50—150 tonnás 
kategóriába tartozik. A beton fu
tómedencés technológia alkalmazá
sa az általános, földmedrű tavak
kal csak a kisebb gazdaságok ren
delkeznek.

Spanyol sajátosság, hogy az üze
mek többsége az áruhalelőállításra 
szakosodott, anyaállomány tartásá
val és szaporítással csak kevés gaz
daság foglalkozik. Ennek következ
ménye a rendkívül kiterjedt piszt- 
rángikra-kereskedelem, amelyből 
különböző külföldi cégek bőségesen

A piscifactoria del Norte medencéinek részlete, a háttérben a központi lehalászó
épülettel

kiveszik részüket: a spanyol piszt- 
rángikra-termelés többszörösét szál
lítják. A  Szövetség adatai szerint 
1983-ban 171 millió, 1986-ban 140 
millió pisztrángikra importjára ke
rült sor. A szállító országok: Dá
nia, Ausztrália, Nagy-Britannia, az 
Egyesült Államok, az NSZK, Ka
nada, Olaszország és Svédország.

A termelés gazdaságosságának jel
lemzésére: 1986-ban a starter táp 
ára 104 Pta/kg, az ivadéktápoké 
80—90 Pta/kg, a hizlaló tápé 60 
Pta/kg a kereskedelmi forgalomba. 
Ezzel szemben az adagos (200 g-os) 
pisztráng 300 Pta/kg körüli, a filé- 
zésre és füstölésre alkalmas (1,5—2 
kg-os ún. „lazacosított) pisztráng 
400—500 Pta/kg közötti nagykeres
kedelmi áron értékesül. (A legna
gyobb gazdaságok tápgyártással to
vább javítják az árarányokat.) Or
szágos átlagban 1,9 kg takarmányt 
használnak fel 1 kg végtermék elő
állítására.

A meglátogatott gazdaságok rö
viden az alábbiakban jellemezhe
tők:

A Los Cascadas (Cifuentes, Gua
dalajara tartomány) teljes terme
lési ciklusú, kb, 30—40 tonnás ka
pacitású gazdaság. A keltetés és 
előnevelés egy fészerszerű épít
ményben, az ivadéknevelés csator
nákban és kisebb betonmedencék
ben történik. Csak a saját szükség

letnek megfelelő mennyiségű iva
dékot termelnek. Az áruhal neve
lése egy domboldalban lépcsőzete
sen elhelyezett, 15 m-es hosszúsá
gú kaliforniai típusú ikermedencék
ben folyik. A 200 g-os súlyt 15 hó
nap alatt érik el. A pisztráng egy 
részét, az anya jelöltekkel együtt, 
földmedrű tavakban 2 kg-os súlyig 
továbbnevelik.

Az értékesítés sajátos módja a 
gazdaság által üzemeltetett két, 
egyenként 0,6—0,8 hektáros bér
horgász tó. Az egyik tavat csak

Zubogókkal. lépcsőkkel épített tápcsator
nák segítik a megfelelő oxigénellátást
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A két surrantón keresztül érkezik a 
csomagoló asztalra a Piscifactoria del 

Norte évi 2000 tonnás termelése

Üvegházban elhelyezett ivadéknevelő me
dencék a La Justa angolnás tizemben

A La Justa angolnás üzem hizlaló me
dencéi és üvegháza

adagos, a másikat 2 kg-os piszt
ránggal népesítik, így a látogatók 
előre eldönthetik, milyen nagyságú 
halat kívánnak fogni. A rendkívül 
esztétikusán kialakított „bérhor
gász parkban” állandó felügyelet 
van a már megakasztott halak 
visszadobásának megakadályozá
sára. A belépődíjon kívül, a kifo-

Ketreces pisztrángtenyésztés a Portademourus víztározón

gott halat a napi piaci áron kell 
kifizetni.

A Nayo gazdaságot (Galícia) né
hány évvel ezelőtt építették. A 
rendkívül korszerű gazdaságot óriási 
terepmunkával, teraszosan helyez
ték el egy meredek domboldalon. 
A kifejezetten kedvezőtlen terepvi
szonyok közt, nagy költséggel meg
épített telep jól bizonyítja a piszt
rángtermelés nagyfokú gazdaságos
ságát.

A vízellátás sem nevezhető ideá
lisnak. A víz hőmérséklete az év 
nagyobb részében 12—13 °C, a nyá
ri maximum 18 °C. A legkisebb 
nyári vízhozam azonban mindössze 
300 1/sec, amely nem elégíti ki a 
400 tonnás kapacitású üzem igénye
it. Ilyenkor a víz nagyobb részét 
szivattyúkkal visszaforgatják, de 
biológiai szűrőt nem alkalmaznak. 
Egyedül a válogatás gépesített, a 
takarmányozást és a lehalászást ké
zi erővel végzik.

A termelést vásárolt ikrával in
dítják. Az ivadék 3 cm-es nagy
ságig marad a keltető házban. Az 
adagos pisztráng előállításához 13 
hónap szükséges. Az adagos piszt
rángot a lehalászás után műanyag 
kádban azonnal sokkolják, majd 5 
kg-os poliuretán tálcákba csoma
golva szállítják. Egy nagyobb me
dencében 2 kg-os árupisztrángot 
termelnek, amelynek húsát speciá
lis lazacosító táp alkalmazásával 
rózsaszínűre festik. A kereskedelmi 
forgalomban többféle lazacosító táp 
is beszerezhető, melyek alkalmazá
si időtartamát a gyártók a vízhő
mérséklet függvényében közük. Az 
ikrások 2,5, a tejesek 3 év alatt 
érik el a kívánatos súlyt. (Ennek 
oka, hogy a tejesek az ívási idő
szakban több hónapon át egyálta
lán nem táplálkoznak.) A gazdaság 
1,5 kg takarmány felhasználásával 
állít elő 1 kg végterméket.

A Piscifactoria de Norte (Lires, 
Galícia) gazdaság méretei európai

viszonylatban lenyűgözőek. Évente 
2000 tonna végterméket állítanak 
elő a 92 ivadéknevelő és 164 hiz
laló medencében. A legnagyobb me
dencék 50X6, a legkisebbek 30X3 
méteresek.

A gazdaság vízellátási rendszere 
bonyolult. Több vízkivételi helye is 
van. Rácsot, szűrőt nem kell hasz
nálni. A keltetőház teljesen füg
getlen vízbetáplálást kap. Nyáron 
rendkívül nagy a vízhiány, amin 
visszaforgatással segítenek. Külön 
recirkulációs kör biztosítható az 
ivadéknak és külön az áruhalnak. 
A szivattyúházjban többféle teljesít
ményű szivattyúk állnak. Ezek kom
binált üzemeltetésével biztosítják a 
pillanatnyi vízforgatási igényeknek 
pontosan megfelelő kapacitást. Rend
kívüli esetekre folyékonyoxigén- 
tartályokkal is rendelkeznek, de 
ezekre csak az áruhalas medencék 
egy része van bekötve.

Tenyészállományt nem tartanak, 
a teljes ikramennyiséget importál
ják! Az ikra importja folyamatosan 
történik, a legnagyobb mennyiséget 
Dániából vásárolják a január— 
márciusi időszakban. Szeptembertől 
decemberig az Egyesült Államok
ból érkezik az ikra. A keltetés a 
hagyományos, vályús módszerrel 
történik, de a keltetőtálcák mérete 
1,2X2,5 m!

A gazdaság a domboldalon lép
csőzetesen helyezkedik el. A halak 
a válogatások során egyre lejjebb 
kerülnek. (A válogatás és a takar
mányozás egyaránt a nálunk is 
használt G. Milenese gépekkel tör
ténik.) Az utolsó medencék leha
lászását szivattyúval végzik, és kö
zös kollektorcsatornából. A szi
vattyú a halakat felemeli a feldol- 
gozó-csomagoló épületben kb. 2 m 
magasan lévő tartályba, ahol a ha
lakat árammal megölik. A tartály
ból egy csövön távozik a víz, a 
halak pedig két surrantóval kerül
nek a csomagoló asztalokra. A sur-
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Szakaszosan etető automatákkal felsze
relt angolna ivadéknevelő kádak a va

lenciai üzemben

A valenciai angolnás üzem áruhalnevelő 
kádjai

(A szerző felvételei)

rantót pedállal lehet működésbe 
hozni. A pedál lenyomásával 5 kg 
hal csúszik a tálcába, amit egy kü
lön mérlegen is ellenőriznek. Ezen 
az egy helyen történik a teljes 2000 
tonnás termelés lehalászása.

Az üzem saját, 5 t/h kapacitású 
tápgyárral rendelkezik, így a star
ter kivételével minden takarmány
féleség előállítása a gazdaságon be
lül történik. A takarmányegyüttha
tó 1,8-es.

Ketreces pisztrángtermeléssel csak 
néhány vállalkozó próbálkozik. A 
Portodemourus víztározón (Galícia) 
meglátogatott ilyen telep 40 db 4X8 
m-es alapterületű ketrecből áll. Az 
ivadéknevelő ketrecek 2—3, az áru
halas ketrecek 5 m mélyek. Az 
ivadékot 8 cm-es nagyságtól népe
sítik a ketrecekbe. A takarmányo
zás kézzel, a válogatás a pontonon 
elhelyezett olasz géppel történik. A 
ponton helyét a hatósági engedély 
szerint évente változtatni kell a 
kedvezőtlen környezeti hatás mér
séklése érdekében.

AZ ANGOLNA
A La Justa kísérleti telep (Oliva, 

Valencia tartomány) néhány éve

foglalkozik spanyol technológia ki
dolgozásával az angolna intenzív 
termeléséhez. Az előnevelés üveg
házban elhelyezett kör- és stadion
medencékben történik, a hizlalásra 
szabadtéri betonmedencéket hasz
nálnak. A kedvező klimatikus vi
szonyok ellenére, nem tudtak ked
vező eredményről beszámolni. (Lá
togatásomkor a medencék többsége 
üres volt.) A kedvezőtlen tapasz
talatok ellenére tervezik a telep 
fokozatos bővítését további szabad
téri betonmedencékkel. Mivel a te
lepen időközben egy kutató labo
ratóriumot is felépítettek, feltételez
hető, hogy a medencék a jövőben 
kifejezetten kutatási célokat, nem a 
közvetlen technológiai fejlesztést 
fogják szolgálni.

Saját eredmények hiányában az 
első valóban kereskedelmi méretű 
angolnás vállalkozáshoz külföldi 
technológiai alkalmazására alapítot
tak vegyes vállalatot. Az európai 
viszonylatban jelenleg legkorsze
rűbb dán technológiát (Danish Aqu
aculture Institute) hasznosító üzem 
néhány hónap alatt épült fel Va
lencia közelében, látogatásomkor az 
első ivadéktétel előnevelése folyt.

A telep vízellátása viszonylag ma
gas sótartalmú kútvízzel történik. 
A vízigény alacsony, mivel a ne
velőkádak vízellátása biofilterek
kel felszerelt recirkulációs rend
szerből történik. Külön recirkulá
ciós hálózata van az ivadéknevelő 
és a hizlaló kádaknak. A víz tem- 
nerálására olaj kazánt használnak. 
Egyetlen nagy csarnokban van el
helyezve az összes kád és techno
lógiai berendezés. Külön helyiség
ben csak az irodát, a számítógépet, 
a vizsgálati laboratóriumot és a 
takarmánytárolót helyezték el. A 
takarmányozás, az oxigéndúsítás és 
a vízminőségi paraméterek figye
lemmel kísérése egyaránt teljesen 
automatizált.

Az ivadékot Franciaországból és 
Angliából szerzik be. (Spanyolország 
az angolnaivadék halászatát eddig 
nem szervezte meg, és a jelenlegi 
halászati jogszabályok tiltják is azt. 
Csak növendék angolna halászata 
folyik az év bizonyos időszakaiban, 
közvetlenül étkezési célra.)

A takarmányozás a British Petrol 
Nutrition cégtől vásárolt táppal tör
ténik, de tervezik az olcsóbb spa
nyol táp kipróbálását is. A telep 
medencéi 10 kg/m2 étkezési angol
na előállítására alkalmasak egy-egy 
turnusban. A teljes árukibocsátást 
50 tonna/évre tervezik.

A magasnak tűnő termelési költ
ségek ellenére a vállalkozástól tisz
tes nyereséget várnak. A vegyes
vállalati forma, a magas dán tőke- 
részesedés miatt a spanyol félnem 
tart attól, hogy az eredmények el
maradnak a már jól bevált dániai 
üzemekétől. Ennek ellenére nem 
lehet véletlen, hogy szükség esetén 
a telep más halfajok, így például a 
tengeri sügér termelésére is átállít
ható.

Pintér Károly

Halételek
amurból,
busából

Halkocsonya amurból

1 kg amur, 3 fej vöröshagy
ma, só, pirospaprika.

A megtisztított halat szele
tekre vágjuk és a hagymát is 
felszeleteljük. A lábasba a 
hagymát a hallal rétegezve le
rakjuk, a közöket sóval, pi
rospaprikával meghintjük. Ek
kor leöntjük annyi vízzel, hogy 
ellepje, és nagyon lassú tű
zön 30 percig főzzük. Keverni 
nem szabad. Utána a halda
rabokat tálra, tányérokra, 
vagy formába szedjük, a 
visszamaradt levet felére be
főzzük és átszűrve öntjük a 
halra. Ha egyenletesen lassan 
főtt, a kocsonya teljesen át
látszó, tiszta.

Halmaradék burgonyával
Ha bármilyen főtt vagy sült 

halból maradt néhány szelet, 
szedjük ki belőle a szálkákat 
és a húsát tépjük kisebb da
rabokra. Egy kivajazott lábas 
vagy tűzálló tál aljára te
gyünk egy sor karikára vágott 
főtt burgonyát, erre a szálka 
nélküli haldarabkákat, szór
juk meg vajmorzsákkal és re
szelt sajttal, s a tetejére is
mét tegyünk burgonyát. Egy 
egész tojást keverjünk el 2 dl 
tejföllel, sóval, törött borssal 
és öntsük a burgonyára. Zsem
lemorzsával megszórva a sü
tőben süssük át.

Amur pácolva
1 kg hal, 10 g egész bors, 

étolaj, 5 dkg liszt, 2 db ba
bérlevél, 20 dkg vöröshagy
ma, 3 gerezd fokhagyma, ecet, 
só.

A megtisztított halat felsze
leteljük. megsózzuk és egy 
fél óra hosszáig állni hagyjuk, 
majd liszttel behintjük és ét
olajban közepes erősségű tű
zön kisütjük. Ha kész, üveg-, 
zománc- vagy cserépedénybe 
tesszük. Ecetes levet készí
tünk: vízben babérlevelet, vö
röshagymát, fokhagymát for
ralunk, sót és egész borsot 
szórunk bele. Ezt a levet a 
sült halra öntjük, befedjük, 
hideg helyre tesszük és állni 
hagyjuk. Hidegen tálaljuk.
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„Ponty a termálvízben” címmel a 
hazai halászati kutatások helyzeté
ről és a Haltenyésztési Kutató In
tézetben jelenleg folyó munkákról 
készített riportot Dupsi Károly, a 
Békés Megyei Népújságban dr. Oláh 
Jánossal, a HAKI tudományos igaz
gatóhelyettesével.

„Ott, ahol közvetlenül zsebre megy 
a munka, mert olyan az érdekelt
ségi rendszer, különben csődbe 
mennek a farmerek — mondta Oláh 
János —, óriási jelentőséget tulaj
donítanak a kutatóintézeti munká
nak. Nálunk más a helyzet. Itt 
mindenki ért mindenhez, legjobban 
a halhústermelésihez. Így gyakran 
megesik, hogy ajánlatainkat, tech
nológiai előírásainkat átformálják. 
A világban még egy ilyen ország, 
mint a mienk, nincs. Mi tele va
gyunk kiválóan képzett szakembe
rekkel, akik mindent tudnak — 
feltételezik magukról —, és csak 
akkor jönnek Szarvasra, amikor 
valami nem jön be az elképzelé
sekből.”

A tatai Öreg-tó biológiai egyen
súlyának helyreállítása mellett be
hatóan foglalkoznak a Velencei-tó 
vízminőségének javításával, a ta
vat tápláló patakok víztisztításának 
megőrzésével. Észak-Magyarorszá- 
gon, a sárospataki térségben egy 
pisztrángos víz kialakításával bíz
ták meg őket.

Szentesen az igen nagy mennyi
ségű kitermelt termálvízben ma már 
nontyokat tenyésztenek. A termál
víz hasznosítása az Országos Víz
ügyi Igazgatóság kérésére és tá
mogatásával bontakozott tudomá
nyos programjaik közé. A szentesi 
tapasztalatokat rövidesen nyilvá
nosságra hozzák.

A Dunán épülő erőművek víz
rendszerének hasznosítására a hal
hústermelés szempontiából igen je
lentős megbízásaik vannak. Jelen
tős a Vietnamban épülő új. Ázsia 
legnagyobb víztározója halhúster
melésének stratégiai szervezése is, 
melyben a szarvasi intézet ugyan
csak részt vesz.

Új halszállító kamion. A Száz
halombattán lévő Temperáltvizű 
Halszaporító Gazdaság legfőbb be
vételi forrását az ivadékok bel- és 
külföldi forgalmazása jelenti. A 
jelenlegi szállítókapacitás azonban 
már nem teszi lehetővé a nagyobb 
piaci igények kiszolgálását, az ér
zékenyebb halak, mint a süllő és 
pisztráng a hosszú út alatt köny- 
nyen elpusztulhatnak. A nagy távol
ságra történő biztonságos fuvaro
zást szolgálja az új halszállító ka
mion, amelyet bérleti díjért egy 
osztrák bank közvetítésével vásárol 
meg a gazdaság, öt év alatt A 24

tartállyal ellátott pótkocsis kamion 
megoldja a zsenge, előnevelt és más 
halkorosztályok belföldi (utaztatását. 
Kétoldalú szerződés Ikeretében több 
millió ponty-, amur- és busaivadé
kot szállítanak Lengyelországba és 
Csehszlovákiába, piaci halért cseré
be. A KGST-országok ilyen magas 
színvonalú szolgáltatással még nem 
rendelkeznek, ezért a íb ér fuvar ozás
ra is nagy lehetőség nyílik, fokoz
ható )lesz a jövőben a tőkés meg
rendelések gyors i és pontos telje
sítése. (Magyar Mezőgazdaság)

Halételfőző-verseny. A Halászati 
Termelőszövetkezetek Országos Szö
vetsége hosszabb idő óta minden 
évben az ország különböző helye
in halételfőző-versenyt rendez. A
nagyszabású rendezvényre az idén 
augusztus 29-én Győrött, a Ciklá
men Tourist kempingjében került

sor. A versenyre 45-en neveztek, 
akik három kategóriában — dunai 
halászlé, szegedi halászlé, egyéb 
halételek — versenyeztek. A leg
jobb dunai halászlét Pekanov Má
tyás, a bajai Űj Élet Halászati Ter
melőszövetkezet dolgozója, a leg- 
ízesebb tiszai hallét pedig Gémes 
János, a szegedi Halászati Szövet
kezet dolgozója főzte. (Magyar 
Nemzet).

..A Balaton halai” címmel dr. Bí
ró Péter, az MTA Balatoni Limno- 
lógiai Kutatóintézete tudományos 
igazgatóhelyettese a Balaton hal
faunájának alakulásáról és az ál
lományok megtartása, ill. a veszé
lyeztetett halfajok védelme érdeké
ben szükséges beavatkozásáról írt 
az „Élet és Tudomány”-ban.

A Balaton szigorúan védett fa
jait ma már szinte kivétel nélkül 
veszélyeztetettnek kell tekintenünk, 
sőt a kecsege, amelyet az 1960-as 
években még telepítettek a Zalába, 
valószínűleg már ki is veszett.

A védett, illetőleg a ritka és ve
szélyeztetett halfajok általában 
amúgy is kicsi testűek, ezért állo
mányaikat a halászat közvetlenül 
nem veszélyezteti. Ugyanez már 
nem igaz a horgászatra: sajnos, a 
horgászok védett fajokat is feltűz
nek a horogra csalinak, de a leg
nagyobb veszélyforrás a környezet- 
szennyezés.

A vízi környezet változása és az 
emberi beavatkozások eltérően ha
tottak az egyes halfajok életfel - 
teleire. Emiatt nemcsak szegénye
dett, hanem gazdagodott is a tó 
halállománya. Néhány meghonosí
tott vagy véletlenül megtelepedett 
fajnak az állománya nagymérték
ben megnőtt. (Az előbbire a tele
pített angolna, az utóbbira az 
ezüstkárász a példa.) Annyira, hogy 
ezek népességét válogató (szelektív) 
halászattal kell csökkenteni, vagy a 
jelenlegi színvonalon megtartani.

A tó teljes halállományát jelen
leg 6000—8000 tonnára becsülték, 
ellentétben az 1950-es években be
csült 5000 tonnával. Nemcsak ez a 
mennyiség, hanem a tó halfauná
jának összetétele is megváltozott 
az 1950-es és az 1960-as évekhez 
képest, sőt még az utóbbi tíz-tizen
öt évben is. A ragadozók állomá
nya 1965—1975. óta előbb csökkent, 
de napjainkban ismét növekedőben 
van, s ez alighanem annak köszön
hető, hogy a víz minősége javult.

Halastóépítések. A 95 hektár te
rületű halastavon gazdálkodó haj
dúböszörményi IBéke Tsz saját ter
vezéssel és kivitelezéssel 24 hektár
ral bővítette tófelületét.

A nagyvázsonyi Kinizsi Tsz a 
Tálodi-völgyben 3 hektáros ivadék
nevelő itavat létesített. Az előállí
tott egynyaras ivadékot a megye 
halgazdaságaiban értékesítik.

„Halpénz” címmel kétoldalas mel
léklet jelent meg a magyar halá
szatról a Magyar Hírlapban. Az 
ágazat exportjáról Csányi Jenő, a 
Terimpex Halirodájának igazgatója 
nyilatkozott: „1986-ban a tőkés ex
portnak 2,2 millió dollár volt az 
értéke — mondja az igazgató —, az 
import ellenben 2,5 millió. Behoz

tunk ezer tonnányi heringet, zömé
ben fiiéként. Az idei első félévben 
kedvezőbbre fordult >a kép, mivel 
angolnarekordot értünk el. Legfőbb 
nyugat-európai vevőink: az NSZK, 
Belgium, Olaszország, Hollandia, 
Ausztria. Sajnos három éve mérsék
lődik a kereslet: 1984-ben 1199 ton
na élőhalat vittek el, 1985-ben 955, 
tavaly pedig 798 tonnányit.”

Németh László
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Jövevényhalunk: a kínai razbóra
(Pseudorasbora parva SCHLEGEL; 1842)

Részlet az Akadémiai Ki
adó gondozásában készülő 
„Magyarország halai, bio
lógiájuk és hasznosításuk” 
című könyvből.

A  kínai razbóra teste megnyúlt, 
oldalról lapított, a faroknyél vi
szonylag vastag. A száj kicsiny, 
felső állású. Hátúszóját három ke
mény és 7 lágy úszósugár, a farok 
alatti úszót ugyancsak három ke
mény és 6 lágy sugár alkotja. A 
pikkelyek száma az oldalvonal men
tén 34—38. Az oldalvonal fölötti 
pikkelysorok száma rendszerint 5, 
az oldalvonal alatt 3—4 pikkelysor 
található.

Háta halványszürke, az oldalak 
erősen ezüstös csillogásúak, a has 
fehér. A test középvonalán a fiatal 
példányokon egy hosszanti sötét 
csík húzódik végig. E csík egyes 
példányoknál — főleg az ikrások- 
nál — idősebb korban is megma
radhat. Az ívási időszakban a hí
mek teljesen fekete színűek. A pik
kelyek hátsó részén egy szürke csík 
van, ami különösen az oldalvonal 
feletti részen feltűnő. Ennek tulaj
donítható, hogy a kínai razbóra tes
tének csillogása eltér attól, amit az 
őshonos pontyféléinknél megszok
tunk. (Innen ered a hazai szakiro
dalomban helyenként használt 
gyöngyös razbóra név.) A páros 
úszók színtelenek, a páratlan úszók 
világosszürke színűek.

ELTERJEDÉS
Eredeti előfordulási területét Ke- 

let-Ázsia képezi az Amur folyóvíz- 
rendszerétől Kína déli részéig, va
lamint Korea, Japán és Tajvan 
szigete. A 60-as években gazdasá
gilag fontos halfajok (amur, fehér 
busa. pettyes busa) ivadékával vé
letlenül áttelepítették szovjet Köz- 
zép-Ázsia és Kazahsztán tógazdasá
gaiba. ahonnan gyorsan kikerült a 
különböző természetes vizekbe is. 
Hasonló úton került Romániába is, 
ahol 1961-től figyelték meg töme
ges elszaporodását.

Hazánkban az első példányt 1963- 
ban találta meg Molnár Kálmán1 
a paksi tógazdaság lehalászásakor. 
E tógazdaságban nevelték a kínai 
természetes vizekből importált nö
vényevő hal ivadékot, nem isme
retes azonban, hogy az importhalak 
közé keveredett kínai razbóra egyed- 
száma elegendő volt-e a faj meg
honosodásához. Tömegesen halunk
1967- ben a biharugrai halgazdaság
ban jelentkezett. E gazdaság nem 
kapott az import szállítmányokból, 
ígv feltételezhető, hogy oda Romá
niából került át a kínai razbóra.
1968- ban már fogták a Városligeti
tóból (Wiesinger, 1971)2, majd a

Balatonból jelezték előfordulását 
(Bíró, 1971)3. A 70-es években a kí
nai razbóra rohamos ütemben hó
dította meg az ország szinte vala
mennyi állóvizét, így napjainkban 
már mindenütt közönséges halfaj
nak tekinthető. A magyarországi 
terjedéssel egy időben jelezték elő
fordulását a Dnyeszter vízrendsze
réből és Ukrajna több vidékéről is, 
de Csehszlovákiában is kifogták az 
első példányt.

A gyors elterjedés egyrészt e faj 
biológiai sajátosságainak egyenes 
következménye, másrészt azonban 
rávilágított a halhonosítási és hal
gazdálkodási gyakorlat általános 
hibáira is. Olyan elemmel gazdago
dott az érintett területek halfauná
ja, amely semmiképpen sem kívá
natos ; az esetenként okozott köz
vetlen gazdasági kár mellett az ős
honos fajok védelmét is megnehe
zíti.

Több alfaját is leírták Kínában 
(Nichols, 1943)4 és Japánban (Oka- 
da, I960)5. Nem tisztázott egyértel
műen, hogy az európai populációk 
melyik alfajhoz sorolhatók, mi több, 
egyes vizsgálatok szerint (Banares- 
cu. 1964)6 a meghonosodott állo
mány sem egységes.

BIOLÓGIA
Főleg kisebb állóvizek és csator

nák lakója. E vizekben is a parti, 
növényekkel benőtt területeket ked
veli.

Szaporodásbiológiája jelentősen
eltér a többi hazai pontyfélétől: a 
halcsalád egyedüli hosszú időn át 
folyamatosan ívó és ikragondozó 
képviselője. A nőstényeknél vala
mivel nagyobb hímek koratavasztól 
viselik fekete nászruhájukat és tes
tük oldalán, különösen pedig a fe
jen, a szem alatt a tüskeszerű 
nászkiütéseket. Ez utóbbiak feltéte
lezhetően olyan szerepet is ellát
nak, hogy más halak számára ijesz
tőbbé teszik viselőjüket. Az ívási 
időszak — a víz felmelegedésétől 
függően — május, júliusban leg
alább két hónapig tart.

Az ívóhelyet jól felmelegedő, se
kély, csendes vízterület képezi. ívó
aljzatként a hím kisebb követ, üres 
kagylóhéjat, esetleg más, fenéken 
nyugvó tárgyat választ. Ezt — és 
mintegy tenyérnyi környékét — a 
hím folyamatosan tisztítja minden 
üledéktől. Az ívás — különböző 
nőstényekkel — naponta a kora
reggeli órákban történik. Az aljzat
hoz erősen tapadó, sárga, ovális, 
1,30—1,65X1,15—1,30 mm-es nagy
ságú ikraszemeket (Makeeva és Za- 
ki-Mohamed, 1982)7 a hím egész 
nap védelmezi és gondozza, eltávo- 
lítva az elhalt, penészesedésnek in
duló szemeket. A fészek jellegze
tessége, hogy 4—10, legtöbbször 5, 
kocsonyás burokba ágyazott ikra
szem alkot egy-egy kisebb láncot.
Az idézett szerzők megfigyelése 
szerint a fészkenkénti ikraszám 57 
—560 között van.

A fentiekben ismertetett ívási 
mód megnehezíti a halfaj termé
kenységének pontos meghatározását. 
A szezononként érlelt ikraszemek 
számát a különböző szerzők 1—5 
ezer között jelölik meg. Makeeva
és Zaki-Mohamed (1982)7 vizsgála
tai szerint az ikrások petefészké
ben az egy alkalommal lerakható, 
érett ikrák száma 16—37 között
volt. Ugyanakkor egy-egy fészek
ben 3—85 azonos fejlettségű ikrát 
találtak. Meg kell azonban jegyez
ni, hogy a vizsgált esetek száma 
alacsony, statisztikailag nem érté
kelhető volt. Mivel az azonos fej
lettségű ikraszemek maximális szá
ma 85 volt, az ívási napok száma 
pedig akár 60 is lehet, reális adat
ként fogadható el az 5 ezres abszo
lút termékenység. Giurca és Ange- 
lescu (1971)8 egyébként Romániá
ban átlagosan 1561, maximálisan 
2816 db-os abszolút termékenységet 
állapított meg. úgy, hogy a pete
fészek testtömeghez viszonyított 
aránya 3 éves korig növekszik és 
27%-os értéket is elérhet.

Ikragondozó halfaj esetében az 
idézett termékenységi értékek rend
kívül magasnak tekinthetők, igen 
dinamikus állományutánpótlást biz
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tosítanak. Ez utóbbihoz az is hoz
zájárul, hogy a viszonylag hosszú 
embrionális fejlődés után a lárvák 
fejletten kelnek ki az ikrából. 21— 
26 °C vízhőmérséklet mellett csak 
5—7 nap után, hidegebb vízben 
még később kelnek ki az apa által 
óvott ikrából az utódok. A 4,5—5 
mm-es lárvák csak kevés szikanya
got hoznak magukkal. Már az első 
napon levegővel töltik meg úszó
hólyagjukat, és a második napon 
megkezdik önálló táplálkozásukat.

Az első táplálékot apró kerekes
férgek képezik. A táplálék későbbi 
összetételéről némileg ellentmondá
sosak a vizsgálati eredmények. Oka- 
da (I960)5 szerint a kínai razbóra 
planktonevő. Az ivadék táplálé
kában kovamoszatok és zöldmosza- 
tok (Fragilaria, Navicula, Eudorina) 
játszanak döntő szerepet. A halak 
növekedésével a táplálék plankton
rákokkal (Cylops, Daphnia) bővül. 
Szovjet szerzők ezzel szemben a 
kínai razbóra bentoszevő táplálko
zási módját hangsúlyozzák. Az el
térő vizsgálati eredmények azt lát
szanak bizonyítani, hogy halunk jól 
tud alkalmazkodni a különböző 
táplálkozási lehetőségekhez. Ezt alá
támasztják a tógazdasági megfigye
lések is, melyek szerint az ivadék
nevelő tavakban a kínai razbóra fő 
táplálékát a gazdaságilag értékes

halfajoknak kiadagolt takarmány 
adja. Táplálékhiány esetén a ponty 
zsenge ivadékát is megtámadja.

A kínai razbóra növekedése első 
életévében rendkívül gyors. Jó táp
lálkozási viszonyok mellett tavasz
ra elérheti a 6,5—7,5 cm-es test- 
hosszúságot. Az egyéves példányok 
ivarérettek, megfigyelték már 3 
cm-es nőstény ikrázását is. Halunk 
rendszerint 9—10, kivételesen 12 
cm-es maximális testhosszúságot 
érhet el.

HASZNOSÍTÁS
A kínai razbóra behurcolását vi

zeinkbe. jelenlegi ismereteink sze
rint károsnak kell megítélni. Tó
gazdaságainkban, főleg az ivadék
nevelő tavakban okozhat táplálék- 
konkurrensként jelentős kárt. Ezt 
csak részben ellensúlyozza, hogy 
egyes dunántúli halastavakban azóta 
lendült fel az egynyaras fogassüllő 
termelése, mióta e tavakba kínai 
razbóra került. Távoltartását a ha
lastavakból nehezíti, hogy a nem 
tökéletesen leürített mederben ma
radó kínai razbórák jól áttelelnek, 
és a következő szezonban nagy szá
mú utódnak adnak életet. Haszon
halaink lehalászás utáni válogatá
sakor nagy figyelmet kell arra for

dítani, hogy az egynyaras amur

ivadék közé ne keveredjen ez, a 
felületes szemlélő számára hasonló 
megjelenésű halfaj.

Természetes vizeink parti zóná
jában az elszaporodó kínai razbóra 
a gazdaságilag értékes fajok iva
dékának táplálékbázisát csökkenni.

Jelenléte vizeinkben természetvé
delmi problémát is felvet. Rendkí
vüli szaporaságával, alkalmazkodó
képességével veszélyezteti az azo
nos élőhelyű, apró termetű, őshonos 
halfajok állományának fennmara
dását.

Akváriumban, akár trópusi dísz
halak társaságában is, jól tartható. 
Kisebb csapatuk igen dekoratív, és 
a megfelelően berendezett akvá
riumban érdekes szaporodása is 
megfigyelhető.

(Hivatkozások: 1. Halászat 13:171. 
2. Búvár 16:351—353. 3. Halászat 
17:37. 4. The Fresh-water Fisches 
of China. Amer. Mus. Nat. Hist., 
New York. 5. Studies on Freshwa
ter Fishes of Japan. II. Special 
Part. Prefectural University ofMie. 
6. Fauna Rep. Pop. Romina. Vol. 
XIII. Pisces-Osteichthyes. Acad. R. 
P. R. Bucuresti. 7. Vopr. Ihtiol. 
22:80—92. 8. Bull. Cercetari Pise. 
Bucuresti 25:59—67.)

Pintér Károly

Paksi vizák
Hírközlő szerveink révén ország-világ értesülhetett 

arról, hogy a paksi halászok május közepén kecsege- 
halászat közben ritka zsákmányt ejtettek: egy majd 
3 m hosszú, másfél mázsás viza került hálójukba. Tud
juk; azt is, hogy a Duna e ritka halát felajánlották az 
Állatkertnek, de sajnos, szállítás közben elpusztult, így 
csak kitömött bőre jutott a Mezőgazdasági Múzeumba. 
Manapság az ilyen fogás szenzáció, hisz utoljára 20 
éve fogtak vizát a paksiak, azelőtt 10 évvel pedig a 
bajai halászok.

A vizahalászok megkülönböztetett elbírálásban része
sültek. A budai és pesti halászcéh 1697. évi szabada
lomlevele szerint a belépő halászok 15 forint mester
pénzt fizetnek, de a vizahalászok harmincat, ezzel 
szemben adómentességben részesülnek, és csak nekik 
van joguk vizát, rabló- és más közönséges halat „ki
vágni” — vagyis darabolva árusítani. 1713-ban már azt 
is előírják, hogy Pest. Pilis és Solt vármegye vizaha
lászai kötelesek a oesti halászcéhbe belépni, jogosultak 
inast tartani és felszabadítani, de 5 forint büntetés 
terhe alatt tilos volt vizahalászat közben káromkodni! 
1765-ben a budai céhszabályzat ismételten kiemeli, hogv 
halászmesterei jogosultak vizaszerszámot tartani és 
vizára halászni.

Saját jogaikat már csak azért is hangoztatják, mert 
a komáromi halászok igyekeztek maguknak monopol
helyzetet biztosítani. A szak- és népszerűsítő irodalom 
—- Takáts Sándor és Alapy Gyula kutatásai alapján — 
főleg a komáromi vizahalászatot ismeri, pedig Pest 
alatt ugyancsak voltak vizafogó tanyák: Madocsa, Du- 
naföldvár, Paks, Ercsi, Tolna. Öcsény, Szeremle, Báta, 
Batina, Kölked, Laskó, Daróc, Bélye, Szonta, Vajszka, 
Plavna, Bukin, Novoszeló — azok a helyek, melyek 
különböző forrásokban előfordulnak. Hogy ennél sok
kal több lehetett, bizonyítja a kalocsai uradalom egy

1746-os elszámolása, mely Paks és Szeremle között 15 
vizafogó tanyát sorol fel. Ezeket jórészt viszont komá
romi halászok bérelték, mintegy húszat név szerint is 
ismerünk az iratokból. Nevezetesebb tanyák voltak: 
Paksnál Imsós, Fadd-Bogyiszló környékén a Szénégető, 
a Várszegi és a Dokomlási tanya, Baja felett Rezét, 
Szeremlénél az Erősházi és a Gyűrűsalji. Ezek közül a 
legjobb az Imsósi tanya volt, ahol 1746-ban — mai mér
tékkel számolva — mintegy 40 mázsa vizát fogtak. Ez 
említett szakasz teljes fogása 270 mázsa volt. A zsák
mány egyötöde az uradalmat illette. A halóriásokat 
kopoltyúsukon átfűzött kötéllel parti fákhoz vagy ka
rókhoz kötötték ki, hogy élve maradjanak. Szállításkor 
bárka mellé kötve vontatták.

A vizahalászat virágkorában a király által adományo
zott vizafogó tanyákon gerendákból épített rekeszekkel 
fogták* a vonuló óriásokat. E cégék, szégyék készítése, 
építése, karbantartása sokba került — néha több falu 
jobbágyszolgáltatását tette ki —, kifizetődőbb volt a 
mozgékonyabb vizaháló. Bár ez sem lehetett olcsó mu
latság, hisz a kb. 200 m hosszú, 8—10 m mély kerítő
hálót vékony kötélből kötötték, 8—110 halász dolgozott 
vele. A múlt század vége felé ez a háló is kikooott a 
használatból, mert a viza ritkább lett. olyan tömegben 
nem került a hálóba, hogy a közönséges kerítőt szét
szakította volna. Az 1900-as évek eleiéig érdemes volt 
viszont horgászni rájuk. Ehhez tűhegyes, araszos hor
gokat használtak, melyeket a rákötött párák csali nél
kül lebegtettek a vízben, miként m a a  kecsege-, vagy 
dugóshorgot.

Bár a 16—17. században viszonylag megcsökkent a 
vizák száma, a végveszélyt a szabályozások okozták. 
A nevezetes vizatanyák mind mellékágakban, vagy 
nagy. hurkos kanyarokban voltak: úgy látszik, a vizák 
ezeket a helyeket kedvelték, de a szabályozásoknál is 
ezeket szüntették meg legelőbb. így a régi térképeken 
látható imsósi nagy kanyar is eltűnt. A tokfélék egvre 
ritkábbak lettek a magyar Dunán, a vaskapui erőmű 
megépítése pedig szinte lehetetlenné tette feljutásukat.

; . ti Solymos Ede
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Az urbanieáíió növekedésiéivel egyre nagyabb az igiény, 
hOjgy a természet egy részét otthonunkba is bevigyük. 
Az akváriumok (terr árium, florárium) elhelyezése egy
re gyakoribb a lakásokban, fontos azonban az, hogy 
ezek valóban díszed legyenek környezetünknek. Ehhez 
azonban ismernünk kell a különböző halfajok környe
zeti igényét, a vízikultúrát meghatározó tényezőket, 
ilyenek pl. a vízhőmérsékiet, oxigéntartalom, pH stb. 
Ezek közüli a tényezők közül mint az egyik legfontosalb- 
bal, a takarmánnyal foglalkozunk részletesem

Halainkat csoportosíthatjuk a táplálékigény jellege 
szerint húsevőikre, növényevőkre és mindenevőkre. A 
takarmány fő tápanyagai — függetlenül a csoportosí
tástól — a fehérjék, szénhidrátok, zsírok, és kisebb 
mennyiségben, de nélkülözhetetlenek a vitaminok és az 
ásványi anyagok. Mindezek az alkotórészek a természe
tes táplálékban optimális arányban fordulnak elő. A 
jól kiválasztott, változatos élő eleség (zooplakton, tu- 
bifex stb.) etetése biztosítja a fent említett tápanyago
kat. Sok esetben azonban nem lehet élő eleséghez hoz
zájutni, illetve a nem megfelelő minőségű táplálék kü
lönböző betegségiek forrása lehet. Ezért a száraz, ún. 
„gyári eleség” kidolgozása, forgalomba hozatala is szük
ségessé vált. A tápok önállóan feleltetve, vagy élő ele- 
séggel felváltva kerülnek alkalmazásra.

A mesterséges haltáplálék alapvető kívánalmai a 
következők:

1. a vizet ne szennyezze, jó vízfelvevő-képességű és 
könnyen emészthető legyen;

2. a különböző halfajok létfenntartó és gyarapodási 
szükségleteit, továbbá szaporodásai feltételeit biz
tosítsa.

Hosszú kutatómunka eredményeképpen születtek meg 
az egyes halfajok felneveléséhez, tartásához szükséges 
tákarmány-beltartalmí értékek. Ezeket az adaitokat a 
különböző országokban javaslatok formájában adják 
meg (jpl. NRC, DLG, AEC). Az előállító ségek az aján
lások ismeretében állítják össze a forgalomba kerülő 
tápjaikat.

Az egyes tápok között a különbözőség elsősorban az 
alapanyagok jó kiválasztásában és előállításának tech
nológiájában van, amely egyúttal meghatározó lehet. 
Azaz a hasonló összetételű és beltartalmú takarmány 
az előállítási technológiától függően teljesen más felne
velési eredményt adhat. Ugyanakkor különböző lehet a 
tápoknak a hatása a víz minőségére is. A jó technológia 
feladata az is, hogy a feldolgozás során az egyes kom
ponensek emészthetőségét fokozza. Ez minden állat
fajnál, de különösen a halaknál lényeges szempont, 
mivel a táp az emésztőcsatornában csak rövid ideig, kb. 
24 óráig tartózkodik.

Az ismertetett feltételeknek — technológiai vonatko
zásiban — a pelietírozás és a lemezes előállítás felel 
meg a legjobban. Pelletírozással különböző méretű, 
vízben nehezen oldódó granulátumokat hazánkban is 
előállítanak, s a pisztráng-tenyésztésben rendszeresen 
alkalmaznak.

A lemezes haltáp előállítására régóta folynak hazai 
kísérletek. Ennek eredményeképpen született egy sza
badalom lemezes tápra, s ezt a terméket jelenleg a 
hernádi Március 15. Tsz AQUA—FOOD Szakcsoportja 
gyártja. E termékre elsősorban a magas és jól emészt
hető fehérjetartalom jellemző, továbbá szükséges meny
nyiségben szénhidrátot, zsírokat, vitaminokat és ásvá
nyi anyagokat tartalmaz:
Energia
Ну. fehérje min. 
Em. fehérje 
Hamu 
Ny. zsír 
Ca

2950 KOal/kg
44%
40%
7,50/c
3,0%
2,2%

A lemezes táp mikroszkopikus szerkezete szárazon

A  lemezes táp szerkezete vfzfelvétel után

P
Lizin
Mjet.+cisztin 
A-vitamin 
D-vitamin 
E-vitamin

1,0%
3,5%
1,8%
10 000 NE/kg 
2 000 NE/kg 

11,0 NE/kg
A tápban ezen kívül Bi, B2, Вя# B6, B12, K3, C, Niacin, 

kolinkloriid, bioitim, folstav vitaminok, valamint Mn, Zn, 
Cu, I, Se, Со nyomelemek, továbbá antitoxlidánsok is 
vannak.

A technológia során sikerült olyan lemezes szerkezet 
kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy a takarmány 
hosszú időn keresztül vízen lebeg. A táp szerkezetének 
rajzolatát a mikroszkópos felvételen is jól lehet tanul
mányozni (1. ábra). Ez a térhálós szerkezet teszi lehe
tőivé, hogy a táp 50—60% vizet is felvegyen és vízfel
vétel után se merüljön le, és így a vizet ne szennyezze 
(2. ábra). A  forgalmazást megelőzően az új terméket 
az Országos Állategészségügyi Intézet Hal- és Méh- 
egészségügyi Osztályának akváriumaiban is kipróbál
tuk, részben haltoxikológiai, részben vízszennyező tu
lajdonságainak elbírálására és a termék forgalmazá
sát javasoltuk.

A lemezes haltáp alkalmazása nemcsak egészséges 
halaiknál biztat jó eredménnyel, hanem beteg állatok
nál is segítheti a gyógyulást. A lemezes halitáppal kü
lönböző hatóanyagokat juttathatunk be a hal szerveze
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télbe. Érmek, bizonyítására kísérleteiket állítottunk be 
steril pontyivadékkal aiz Országos Állategészségügyi 
Intézet Hal- és Méhegészségügyi Osztályán. Többféle 
gyógyszent, ezenkívül nagyobb mennyiségű vitamint 
tartalmazó tápot próbáltunk ki. A halakat rendszeresen 
ellenőriztük, figyeltük viselkedésüket, étvágyukat, to
vábbá az 50—70 napi etetés után lemértük a halaik sú
lyát és ellenőriztük küllemüket.

Az egészséges halak mellett beteg halakon (amelye
ken fekélyes bőirgyulladást állapítottunk meg) külön
böző anltibiotikumot tartalmazó tápot próbáltunk ki a 
betegség kezeléséire és leküzdésére. A kísérletek kezde
tekor és lezárásakor a halaikból néhányat felboncol
tunk és részletes parazátológiai és kórszövettani vizs
gálatot is végeztünk. Az Országos Állategészségügyi In- 
ínitézet szakemberei a kísérletek eredményeit összegez
ve több vitaminos és gyógyszeres lemezes haltáp forga
lomba hozatalát javasolták. Megállapították, hogy a 
tápok etetése hosszú időn keresztül (70 napon túl) sem 
jár a szervek és szövetek károsodásával.

Megállapítottuk továbbá, hogy a pontyívadék szá
mára természetes táplálékkal kiegészítve alkalmazható 
lehet a lemezes haltáp tógazdaságokban is. A gyógy
szerestápok közül javasoltuk a Neo^te-sol éis az OTC 
antáibiotikum - tartalmú lemezes készítményeket. Ezek 
hatékony gyógy tápként javasolhatók baktériumos be
tegségek ellen (fekélyes bőrgyulladás, különböző bak
tériumos fertőzésekből adódó bőr-, úszó-, kopoltyúmeg- 
betegedések ellen). Ezenkívül előnyős hatásúak az át
helyezés, szállítás során jelentkező stresszhatások ki
védésére, ívás előtt preventív kezelésként, takarmány- 
változtatás, vagy nem megfelelő takarmány okozta 
emésztőszervi problémák kezelésére is.

Kísérleteinket nem tartjuk lezártnak, a továbbiakban 
a vitaminos tápok és ivadéktáp praestarterfcónt való 
alkalmazására újabb vizsgálatot szeretnénk végezni, a 
gyógytápok területén pedig paraziták elleni lemezes 
gyógytáp kifejlesztésén is dolgozunk.

Dr. Kovácsné dr. Gayer Éva 
Dr, Honti Péterné

EGY PÁLYAFUTÁS TÖRTÉNETE 
A GYÉMÁNTDIPLOMÁIG

Édesapámnak 1987. szeptember 8- 
án a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem Mezőgazdaságtudományi 
Kara (Mosonmagyaróvár), mint a 
Magyar Kir. Gazdasági Akadémia 
jogutódja (Magyaróvár), az 1927- 
ben megszerzett „gazda”-oklevélre 
— honorálva a tanulmányok befe
jezésétől eltelt hat, többségében 
munkás évtizedet, és- a korábban 
elnyert diplomát — gyémánt-ok le
velet adományozott.

Várhidy Viktor az eltelt hat év
tized felét (Pár évi eltérést nem szá
mítva) a halászati szakmának szen
telte. A jubileum alkalmával érde
mes áttekinteni a hat évtizedes pá
lyafutás jelentősebb állomásait.

A Magyaróvári Gazdasági Aka
démián töltött három év után ka
pott „gazda” -oklevél megszerzésé
nek ideje: 1927. október hó 24. A 
diploma megszerzését követően 1927 
—28-ig a Budapesti Húskereskedel
mi RT. AdonynAlsócikolai Bérgaz
daságban mint gyakornok, 1928— 
42-ig a Kisbéri Ménesbirtokon an
nak Patthyáni, Tarcsi és Vasdinnyei 
gazdasági kerületeiben gyakornok, 
ellenőr, majd intéző. 1942—44-ig a 
Szarvasmarhatenyésztő Szervezetek 
Országos Szövetségénél szakelőadó
ként dolgozott. 1944—48-ig a Föld
művelésügyi Minisztérium Állami 
Gazdaságok Főigazgatóságán jószág
felügyelői minőségben nyert alkal
mazást.

1948—54-ig, mint az ismeretes, a 
Földművelésügyi Minisztériumban 
végbemenő per részese, önhibáján 
kívül, arra kényszerült, hogy tanult 
szakmájától eltérő munkákból tart
sa fenn magát és családját. Ezzel 
kapcsolatban röviden csak annyit,

hogy mindkét bírósági fórum jog
erősen felmentette.

1954. április 17-én a Földműve
lésügyi Minisztérium Állattenyész
tési Főigazgatóságán, mint szerző
déses főelőadó munkálkodott, ugyan
csak ez év november 15-én az Ál
lami Gazdaságok Minisztériumában 
megbízták a halászati ügyek veze
tésével, és kinevezték főelőadónak. 
Ebben a beosztásban maradt meg 
1965. május hó 15-ig, amikor is 
már meghaladva a 60. évet, nyu
galomba vonult. Ezt követően 1965. 
május hó 15-től az Országos Halá
szati Felügyelőségen végzett külön
féle munkákat.

Az egész pályafutás alatt úgy az 
Állami Ménesbirtokon, mint Buda
pesten a Földművelésügyi Minisz
térium Állami Gazdaságok Főigaz
gatóságán több ízben részesült fő
igazgatói, illetve igazgatói dicséret
ben és pénzjutalomban. A „Kiváló

Dolgozó” kitüntetést 1957-ben ér
demelte ki. Szolgálata utolsó öt 
esztendejében munkáját kiemelt 
anyagi megbecsülés kísérte.

A szakmába vágó feladatainak 
elvégzésében elsősorban Ribiánszky 
Miklóst, az Országos Halászati Fel
ügyelőség elhunyt nyugalmazott 
igazgatóját említi, akit a halászati 
szakmában példaképének tekintett 
azért, mert az ő elméleti és gya
korlati tudásánál talán csak meg
nyugtató hangvétele és türelme volt 
nagyobb. Ribiánszky segítségével 
jött létre az Állami Gazdaságok 
Főigazgatóságának kebelében az ál
lami gazdaságokhoz tartozó halas
tavak körzeti halászati felügyelői
nek kijelölése.

Édesapám kedvenc időtöltése a 
(horgászat. A horgászat szeretete 
időben jóval megelőzte a miniszté
riumban 1954-től elkezdett halászati 
ügyek intézését. Emlékezetében 
gyakran megfordul a több mint hét 
évtizedes horgászmúlt. Annak elle
nére, hogy édesapám több mint két 
évtizede nyugalomba vonult, a hor
gászat iránt érzett szenvedélye vál
tozatlan. A természetben eltöltve a 
horgászatra fordított több évtizedes 
időt — a korábbiakhoz hasonlóan 
töretlen egészségével folytatja to
vább.

Várhidy Imre
★

Gratulálunk a „gyémántdiplomá- 
hoz”, és kívánjuk, hogy további jó 
egészséggel maradjon hűséges a ha
lászathoz, és legyenek további él
ményt jelentő halfogásai.

Szerkesztőbizottság
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Halak, halászok és horgászok érmei,plakettjei, jelvényei
Az érem, plakett és jelvény a 

kisplasztika olyan változata, amely
nek közeli a kapcsolata a dombor
művekhez. Az érmek, plakettek és 
jelvények kisméretűek, s ezért sa
játos komponálási és technikai fel
adatok megoldását igénylik az őket 
készítő művészektől. A képzőmű
vészetnek alig van olyan ága, amely
nek a mindennapi élethez olyan 
közeli kapcsolata lenne, mint az ér
meknek, plaketteknek és jelvények
nek, mert ezek a tárgyak kiváló 
kor- és kultúrtörténeti dokumentu
mok szereplői.

A magyar mezőgazdaság főbb 
ágazatainak megvoltak és megvan
nak a speciális érmei, plakettjei és 
jelvényei. Az érmek és plakettek, 
valamint jelvények anyaga igen 
változatos, mert ezek a kis emlékek 
készülhetnek nemesfémből, rézből, 
bronzból, alumíniumból stb., sőt 
gyártásuk történhet műanyagból is. 
Méretük kicsi, átmérőjük, vagy ol
dalméretük a 100 mm-t ritkán ha
ladja meg. Feliratuk utal a készít
tető elnevezésére, megjelölheti a 
készítésre okot adó eseményt, és a 
vésnök nevét, ezenkívül adomány
érem esetén többnyire feltünteti a 
jutalmazott nevét is. Az érmek és 
plakettek eseményre utaló felira
taiból mindig következtethetünk a 
kor gazdasági és közgazdasági hely
zetére. Bármely gazdasági ágazat 
fellendülésével egyidőben megnöve
kedik a kibocsátott érdemérmek és 
plakettek száma is. A jó gazdasági 
helyzetben a jó teljesítmények ho
noráriuma a sok kiváló helyezés 
(pl. „arany” , „ezüst” , „bronz” foko
zatú érmék, plakettek).

A jelvényeken a kibocsátóra uta
ló ábra és szöveg is található ki
sebb mértékben — vagy rövidítés 
alkalmazásával —, ugyanúgy, mint 
az érmeken, többségükben színes 
tűzzománc övezi, amely eljárás a 
kicsi — általában kabát gallérjára 
tűzött — parányi tárgyacskák kivi
telezési színvonalát emeli. Ameny- 
nyiben a jelvényen a szövegen kí
vül még ábrázolás is található, úgy 
ez még kifejezőbbé teszi a jelvény 
mondanivalóját szemlélőjének.

A néhány halász- és horgász
érem, jelvény közléséhez apósom
tól kaptam az indítást akkor, ami
kor az év elején egy olyan 1908- 
ból származó plakettet adott ne
kem, amelynek előlapja egy vízben 
álló koszorút tartó női alakot áb
rázolt. A hölgy köré halakat helye
zett el a plakettet készítő művész. 
Ezt a plakettet szemlélve jutottam 
arra a gondolatra, hogy a „Halá
szatinak néhány ilyen jellegű ha
lász és horgász érmet, illetve jel

vényt leírjak, összegyűjtsem leg
fontosabb adataikat, sőt ezek közül 
néhánynak a képét is közöljem.

Az első képen az érem előlapján 
Dubocs Tamás balra néző fejképe 
látható. A fej jobb oldalán a vés
nök névrövidítéseként „LT” betű
jelzés. Körfelirat: DUBICS TAMÁS 
TOMASZ DUBICS THOMAS DU
BICS 1813—1888 (l/а kép). Az érem

hátlapján halmérleg, felette ötágú 
csillag, jobb oldalt felirat: ORSZÁ
GOS / HAL IVADÉK- / TERMELŐ 
/ SZOCIALISTA / MUNKAVER
SENY / 1978—'1979 (l/b kép).

A Magyar Országos Horgász Szö
vetség érmeket is és jelvényeket is 
adományozott tagjainak („arany”, 
„ezüst” és „bronz” fokozatút). A 
szövetség egyik érménél a félkörö
sen elhelyezett a szövetség megne
vezése alatt „MOHOSZ” felirat van. 
A felirat alatt vízből kiemelkedő 
hal látható. Az utóbbi kettő a „MO
HOSZ” és a hal pajzsba foglalva. 
Az érem alsó felében egymással

szemben úszó négy hal jelenik meg: 
egy, kettő, egy a sorrend.

A „MOHOSZ” jelvénye, amely 
itt is látható (2. kép), megegye-

(A szerző felvételei)

zik az előző éremnél a pajzsba fog
laltakkal. Az utóbbi javára írható 
különbség csupán az, hogy a pajzs
ba foglalt jelvény színes zománc 
kivitelezésben készült.

A halellenőrök számára készített 
jelvények közül egy olyan példány 
került elém, ahol a 18 mm átmérő
jű jelvény felső részén „ELLE
NŐR” felirat, alatta egy ponty ké
pe, majd legalul az ellenőrnek a 
nyilvántartási adataként a 401-es 
számjegy beütése volt látható.

A Magyar Országos Horgász Szö
vetség „MR” névrövidítésű vésnök 
útján készíttetett „HORGÁSZ
SPORTÉRT” elnevezésű érmet réz
ből. Ezen éremnek a felületét a fel
iraton kívül két harcsa domború 
képe alkotja.

Ezek a halászati érmek és jelvé
nyek, ha most még nem, de néhány 
év múlva már biztosan az agrár
történet egy-egy emlékét alkotják. 
A halak, halászok és horgászok ér
mei, plakettjei és jelvényei ismer
tetésében ennek a szakágazatnak 
eddig még kevésbé kutatott vonat
kozásait néhány példával világítot
tam meg, vélhetőleg további indít
tatásokat nyújtva az érem, plakett 
és jelvényművészét későbbi térhó
dításához, s híveket nevelve ezek
nek a kicsiny, művészien kidolgo
zott tárgyak elmélyültebb megérté
séhez.

V. I.
★

Kérjük, hogy aki halászattal kap
csolatos címek, plakettek stb. bir
tokában van, azt lapunkban való 
ismertetés, bemutatás céljából jut
tassa el Szerkesztőségünkbe. A be
küldött tárgyakat visszaküldjük. (A 
szerk.)
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TATLIN: HALÁRUS

1885-ben született Moszkvában Vlagyimir Jevgrafovics Tatlin, a 
szovjetorosz avantgarde nagy alakja. Több évig járta a tengere
ket matrózként, innen gazdag tapasztalata a festői emberi élrné- 
mények szintjén. Évekig volt otthona a kikötőik világa, mindenütt 
a Földközi-tengeren. A 10-es évek elején festett akvarelljei friss 
vázlatosságukkal jelzik, hogy foglalkoztatja a tenger témája — 
nem egyszerűen egy foglalkozást, hanem az emberséget ragadja 
meg. Mindez eszméje, nemcsak témája, évekig foglalkoztatja, egy
re életképesebb változatok születnek ebből a közegből. A „Halárus” 
című krétarajza összefogott, egyetlen jellé kerekített kompozíciója, 
ahol hal és halász képi értelemben is egységet képez a formák 
mozgalmas rendjében. Az 1913-ban született alkotáson a vállra ve
tett hatalmas hal, az ágaskodó, hajló, kunkorodó halak méretben 
is emberléptékűek. Még arra is van energiája, hogy a hatalmas ka
rimájú kalapban megidézze a mediterrán térség napfényizzását.

Losonci Miklós




