


Vízszennyezés okozta 
HALPUSZTULÁSOK 1972-BEN

Írta: dr. Veszprémi Béla
Az év folyamán 26 olyan esetet jelentet
tek be az OMMI Vizélettani Osztályá
nak, melyeknél a halpusztulást külső 
eredetű vízszennyezés okozta.

A 26 esetből 8 vegyipari, 8 egyéb ipari 
(fém-, élelmiszer) és 10 mezőgazdasági 
eredetű szennyezés következménye.

A mezőgazdaságból származó szennye
zés fele részben nagyüzemi állattartás
sal (sertés, lúd, kacsa), illetőleg növény- 
védőszer-bemosódással kapcsolatban for
dult elő.

Az évek óta ismétlődő jelleggel bekö
vetkezett szennyezések sorából elsőként a 
középdunántúli iparvidék (Pét, Fűzfő, 
Peremarton) tevékenységét emelhetjük 
ki, de ebbe a kategóriába sorolható né
hány élelmiszeripari üzem által okozott 
vízszennyezés is (Ászári Keményítőgyár, 
Ácsi, Petőházi, Selypi és Hatvani Cukor
gyár, Szigetvári Konzervgyár stb.).

A következőkben lássuk az egyes hal- 
pusztulások fontosabb adatait.
1. Vízterület: Vizsolyi Hernád-holtág. 

Időpont: 1972. január 10-től.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező üzem: MGTSZ.
Szennyvíz: víziszámyastelep rothadó 
szennyvize.
Okozott kár: kb. 50 mázsa hal elhul
lása.

2. Vízterület: Biai halastavak telelői. 
Időpont: 1972. január 20-tól.
Halászati jogosult: Tatai ÁG. 
Szennyező üzem: Herceghalmi Kísér
leti Gazdaság.
Szennyvíz: sertéstelepi rothadó
szennyvíz.
Okozott kár: kb. 60 mázsa ponty el
hullása.

3. Vízterület: Nagyigmándi I. sz. ha
lastó.
Időpont: 1972. március 4.
Halászati jogosult: Tatai ÁG. 
Szennyező üzem: MGTSZ.
Szennyvíz: ammóniás szennyvíz. 
Okozott kár: kb. 6 mázsa ponty el
hullása.

4. Vízterület: Marcal.
Időpont: 1972. március 22.
Halászati jogosult: Előre HTSZ, Győr 
és MOHOSZ
Szennyező üzem: Ajkai Hőerőmű. 
Szennyvíz: lúgos zagyvíz.
Okozott kár: kb. 25 mázsa hal elhul
lása.

5. Vízterület: Zagyva 
Időpont: 1972. április 18-tól.

Halászati jogosult: Felszabadulás
HTSZ, Szolnok.
Szennyező üzem: Hűtőgépgyár, Jász
berény.
Szennyvíz: Galván-szennyvíz.
Okozott kár: kb. 50 q vegyes hal 
pusztulása.

6. Vízterület: Nádor csatorna — Sió.
Időpont: 1972. április 25.
Halászati jogosult: MOHOSZ és Béke 
HTSZ, Tolna.
Szennyező üzem: Pét, Fűzfő, Pere
marton üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos vegyi
üzemi szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa hal elhul
lása.

7. Vízterület: Hárosi Dunaág.
Időpont: 1972. május 5.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező üzem: Papíripari V. 
Szennyvíz: nagy oxigénfogyasztású, 
rothadó szennyvíz.
Okozott kár: kb. 1 mázsa hal elhul
lása.

8. Vízterült: Nádor csatorna — Sió. 
Időpont: 1972. május 19.
Halászati jogosult: MOHOSZ és Béke 
HTSZ, Tolna.
Szennyező üzem: Pét, Fűzfő, Pere
marton üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos vegyi
üzemi szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa hal elhul
lása.

9. Víztrület: Görcsönyi halastó. 
Időpont: 1972. május 20.
Halászati jogosult: Megyei Szociális 
Otthon.
Szennyező üzem: MGTSZ.
Szennyvíz: sertéstelepi rothadó
szennyvíz.
Okozott kár: kb. 1 mázsa ponty el
szeg elhullása.

10. Vízterület: Környei ivadéknevelő tó. 
Időpont: 1972. május 25.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező üzem: Környei ÁG. 
Szennyvíz: nagy oxigénfogyasztású,
rothadó szennyvíz.
Okozott kár: kihelyezett ivadék el
hullása.

11. Vízterület: Pusztaszeri MGTSZ tava. 
Időpont: 1972. június 2.
Halászati jogosult: Hétvezér MGTSZ. 
Szennyező üzem: mezőgazdasági. 
Szennyvíz: víziszámyastelep rothadó 
szennyvize.
Okozott kár: kb. 1 mázsa ponty el
hullása.

12. Vízterület: Nádor csatorna — Sió. 
Időpont: 1972. június 6.
Halászati jogosult: MOHOSZ és Béke 
HTSZ, Tolna.
Szennyező üzem: Pét, Fűzfő, Pere
marton üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos vegyi
üzemi szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa vegyes hal 
elhullása.

13. Vízterület: Mosoni Dunaág.
Időpont: 1972. június.
Halászati jogosult: Előre HTSZ, Győr. 
Szennyező üzem: Szeszgyár és Városi 
Csatorna Művek.
Szennyvíz: nagy szervesanyag-tartal- 
mú szennyvizek.
Okozott kár: Ikra és zsengeivadék 
pusztulása meder- és fenékgombásodás miatt.

14. Vízterület: Atalér.
Időpont: 1972. június 10-től.
Halászati jogosult: Tatai ÁG. 
Szennyvíz: mezőgazdasági eredetű be- mosódás.
Szennyező üzem: mezőgazdasági? 
Okozott kár: Néhány mázsa hal elhullása.

15. Vízterület: Dávodi halastavak. 
Időpont: 1972. június 16.
Halászati jogosult: Augusztus 20 MGTSZ.
Szennyező üzem: mezőgazdasági. 
Szennyvíz: rothadó siló-szennyvíz. 
Okozott kár: Több mázsa hal elhullása.

16. Vízterület: Almás patak — Fekete víz 
Időpont: 1972. július 1.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező üzem: Szigetvári Konzervgyár.
Szennyvíz: nagy oxigénfogyasztású, rothadó szennyvíz.
Okozott kár: kb. 10 mázsa vegyes hal elhullása.

17. Vízterület: Nádor csatorna _ Sió
Időpont: 1972. július 8.
Halászati jogosult: MOHOSZ és Béke HTSZ, Tolna.
Szennyező üzem: Pét Fűzfő, Peremarton üzemei.
Szennyvíz: Ammóniás fenolos vegyi
üzemi szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa vegyes hal 
elhullása.

18. Vízterület: Nádor csatorna — Sió. 
Időpont: 1972. augusztus 1.
Halászati jogosult: MOHOSZ és Béke 
HTSZ, Tolna.
Szennyező üzem: Pét, Fűzfő, Pere
marton üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos vegyi
üzemi szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa vegyes hal 
elhullása.

19. Vízterület: Biingösd csatorna.
Időpont: 1972. augusztus 8.
Halászati jogosult: Petőfi MGTSZ, 
Köröstarcsa.
Szennyező üzem: Erdőgazdasági Fűz- 
Kosáripari V.
Szennyvíz: növényvédőszer-bemosó-
dás.
Okozott kár: kb. 1 mázsa vegyes hal 
elhullása.

20. Vízterület: Nádor csatorna — Sió. 
Időpont: 1972. augusztus 25.
Halászati jogosult: MOHOSZ és Béke 
HTSZ, Tolna.
Szennyező üzem: Pét, Fűzfő, Pere
marton üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos vegyi
üzemi szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa vegyes hal 
elhullása.

21. Vízterület: Duna.
Időpont: 1972. szeptember 8-tól. 
Halászati jogosult: Előre HTSZ, Győr, 
Szennyező üzem: Kremsi Kémiai Gyár 
(Ausztria).
Szennyvíz: vegyiüzemi szennyvizek. 
Okozott kár: hazai területen szórvá
nyos, a felsőbb szakaszokon kb. 40 
tonna vegyes hal elhullása.

22. Vízterület: Beremendi Dózsa MGTSZ, 
halastava.
Időpont: 1972. szeptember 14. 
Halászati jogosult: Dózsa MGTSZ. 
Szennyező üzem: Beremendi Cement- 
és Mészművek.
Szennyvíz: nagy oxigénfogyasztású
szennyvíz.
Okozott kár: szórványos amur- és ke
szegelhullás.
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MENNYI HALAT TERMELTÜNK
Az elmúlt esztendő — természeti kö
rülményeit tekintve — semmi esetre 
sem iratkozhat lel a halászati szem
pontból „jó”-nak minősíthető évek 
közé.

A viszonylag hűvös nyár, a 100 
éves gyakoriságú időjárási adatok 
megdöntése — gondoljunk csak az 
évszazad leghűvösebb augusztusára 
— szélsőséges hőmérsékleti körülmé
nyeket teremtett.

Természetes vizeinket nemcsak az 
idő-, hanem a kedvezőtlen vízjárás 
is sújtotta. Ismeretes, hogy a termé
szetes vizek halaszata magas tava
szi-, közepes nyári, alacsony őszi és 
közepes téli vízállást szereti. Sajnos 
e kívánalmakat a természet nem elé
gítette ki, amelynek nemcsak az ívás 
és szaporodás, hanem az egész évi 
halászat is kárát látta. Kivételként 
csak a horgászsportot említhetjük. A 
fogási naplók minden idők legna
gyobb horgászzsákmányat (13 545 q-t) 
tükrözik, jeléül annak, hogy a hor- 
gaszlétszám növekedésével egyen
súlyban van a fogás mennyisége is.

Külön kell megemlíteni, hogy az 
elmúlt év folyamán a Központi Népi 
Ellenőrzési Bizottság is foglalkozott 
a vizek, a halak és — nem túlzás )— 
az emberiség egyik leghatalmasabb 
ellenségével, a szennyeződéssel, an
nak okaival és a leküzdés módoza
taival. A KNEB jelentése — előké
szítésében megtisztelő megbízásként 
magam is részt vehettem—, amelyet 
az Országos Vízügyi Hivatallal 
együtt terjesztettek a Kormány elé, 
egyértelműen foglalt állást. Ennek 
várható következményeit a reális le
hetőségek figyelem bevételével ha
marosan észleljük majd. A szemlé
let ma már a népgazdaság minden 
ágában a KNEB jelentés irányzatá
val egyezik. Ma az anyagiak kon
centrálása és a társadalmi erők ösz- 
szefogása a legfőbb feladat.

A tógazdaságok a szélsőséges idő
járás miatt sok helyen kevesebb ta
karmányt használtak fel a tervezett
nél. Az ivadék és másodnyaras hal 
viszonylag kisebb maradt a kívána
tosnál, sőt az étkezési hal minőségi 
súlykategóriájának az elérése sem 
sikerült mindenütt.

A hosszú ideje meglévő problémák 
(növényevő halak helyzete, haltáro
lási és halértékesítési kérdések, a 
tógazdaságok műszaki fejlesztésének 
finanszírozása, termelői (?), fogyasz
tói árdotáció kérdései és még sok 
egyéb) nagyon lassan oldódnak meg. 
Az megállapítható ugyan, hogy a se
gítőkészség egyértelműen a megoldás

és a fejlesztés felé halad, mégis úgy 
látszik, hogy a halászatnak az új 
gazdasági mechanizmus szabta kere
tek közé való optimális beilleszke
dése még mindig nem történt meg, 
noha a haltermés emelkedett.

Az elmúlt év ún. bruttó haltermé
se 28 923 tonna volt. Ez több, mint 
az 1971. évi, de kevesebb, mint az 
1968-ban „rekord"-nak elkönyvel 
kereken 30 000 tonna.

A minden évben lapunkban kö
zölt haltermelési adatokról készített 
táblázat képet ad arról is, hogy mi
ként alakult a halászat eredménye a 
legutóbbi 5 esztendőben.
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1968. 29 877 23 884 5993
1969. 27 757 22 132 5625
1970. 25 988 19 697 6291
1971. 27 192 20 932 6260
1972. 28 923 23 461 5462

A tógazdasági haltermés emelke
dése mellett a természetes vízi halá
szat egyidejű — reméljük átmeneti 
— csökkenését is meg kell állapíta
nunk. Nem tagadhatjuk ugyanakkor, 
hogy a vízszennyezések ellen többet 
kell tenni és a vízügyi szolgálattal is 
jobb együttműködésre van szükség. 
Nem kétséges, hogy a vízügyi mű
szaki munkák megtervezésekor bi
zonyos minimális halászati szakmai 
érdekeket is érvényesíteni kellene. 
Erre a vízügyi szakemberek figyel
mét fel lehet és fel is kell hívni.

Az állomány utánpótlása terén 
most már elegendő tapasztalatunk 
van, hogy az elmúlt évtized halasí- 
tási munkáit alaposan értékeljük, s 
ha kell, elveiben is korrigáljuk. Az 
új halászati szabályzatok bizonyára 
már ennek szellemében készültek. Jó 
lenne, ha nagyobb természetes vi
zeink állományutánpótlásának haté
konysága a Dunáéhoz hasonlóan 
a jövőben rendszeresen értékelésre 
kerülne.

Az 1972. évben az állami szektor 
részesedése az ország halterméséből 
66,1%, tehát ebben az ágazatban 
meghatározó jellegű, ún. minősített 
többség. A mg. termelőszövetkezetek 
(lásd e számunk további részében!) 
18%-kal, a halászati tsz-ek 11,2%- 
kal, a horgászok 4,7%-kal részesed
tek a termésből.

Az a nagy erőfeszítés, amelyet ha
lászata fenntartása és fejlesztése ér
dekében minden szektor megtett, is
métlésre vár. Idén azonban a jó szó 
és buzdítás mellett az eddigieknél 
kedvezőbben kialakított szabályozók 
is hatni fognak.

Pékh Gyula

Ebből a 10 dekás átlagsúlyú ivadékból őszre príma étkezési bal lesz
(Pékh felv.)
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Gyakornokként az OlstyniFőiskolai tanulmányaimat 1971- 
ben fejeztem be a lengyelországi 
Olstynban a Mezőgazdasági Főis
kola Vízvédelmi és Édesvízi Halá
szati karán. Hazaérkezésem után a 
győri „Előre” Halászati Tsz-hez 
kerültem 1971. július 12-én.

Az Országos Halászati Felügye
lőség és a lengyel Halgazdasági 
Egyesülés között létrejött egyez
mény keretén belül lehetőséget 
kaptam gyakornoki időm lengyel- 
országi letöltésére. A  szövetkezet 
ehhez hozzájárulást adott, és 1 
éves fizetés nélküli szabadságot 
kaptam. Így 1971. szeptember ele
jén visszatértem Lengyelországba, 
és megkezdtem gyakornoki mun
kámat az olstyni Édesvízi Halásza
ti Kutató Intézetében.

Megismerkedtem az intézetben 
folyó munkával. Főleg halfogási 
technikával, anyag- és szerszám
készítési módszerekkel, valamint 
az angolna biológiájával és halá
szatával foglalkoztam. Témáimhoz 
az Országos Halászati Felügyelő
ség beleegyezését megkaptam.

Az idő legnagyobb részét az in
tézet Halfogástechnikai Osztályán 
töltöttem; az ott folyó munkában 
részt vettem. Az osztályt dr. De- 
binsky Wiktor vezeti; ő a halfo
gástechnika előadója is az olstyni 
Mezőgazdasági Főiskolán. Még 3 
kutató, 1 technikus és 2 fizikai dol

gozó van az osztályon. Feladatuk 
az édesvízi halászat halfogó szer
számainak és módszereinek fej
lesztése. Eredményeiket leginkább 
az intézet által kiadott füzetekből 
ismerheti meg a gyakorlat. A  ter
melőmunkához az intézetnek ez az 
osztálya áll a legközelebb. Részt 
vettem egy nagy varsarendszer 
összeállításában, új 5 és 7 abron- 
csos varsák prototípusának elké
szítésében, a kismaréna napközi 
vándorlását vizsgáló echoszondás 
halászatban, az elektromos húzó
hálós angolnahalászatban, külön
böző ismertető füzetek előkészíté
sében, ezeken kívül varsamodelle- 
ket készítettem a főiskolai előadá
sok demonstrációjához.

A  Halbiológiai Osztályon Zawi- 
sza Janusz professzor vezetésével 
dolgoztam; ő a Vízkémiai és Víz
élettani Osztály irányítója is. En
nek az osztálynak a vezetőn kívül 
5 kutatója és 5 asszisztense van. 
Ide tartozik az intézet 2 akvárium
terme is.

Számomra a legérdekesebb az 
angolnával foglalkozó Bogdán Eu- 
geniusz kutatómunkája volt; 3 té
maköre :
1. az angolna nevelése mestersé

ges tavakban,
2. az angolna nevelése temperált 

vizekben,

3. a különböző ökológiai viszo
nyok között élő angolna-popu
láció széles- és keskenyfejű 
változatainak összehasonlítása.

Részt vettem a Mazuri-tavakból 
származó ponty mesterséges sza
porításának és a tenyészideje meg
nyújtásának munkájában is. En
nek jelentősége az ottani viszo
nyok között igen nagy. Az ország 
északi részén fekvő Mazuri és 
Tengermelletti Tóhátság tavaiban 
természetes pontyívás nincs. Egyes 
tavak viszont alkalmasak a ponty
nevelésre, de ehhez szükség lenne 
megfelelő mennyiségű és minősé
gű pontyivadékra. Országosan iva
dékhiány van. E probléma megol
dására az Intézet tett javaslatot. A  
kísérleteket Bogdán Eugeniusszal 
közösen csináltuk, az ismereteket 
főleg a magyar szakirodalomból 
merítettük. Az eredmény az inté
zet vezetőinél is elismerésre talált. 
Az első pontyivadékot 1972. ápri
lisában nyertük, ez az ottani kö
rülmények között kb. 1,5— 2 hó
nappal korábban volt, mint a dé
lebbre fekvő tógazdaságokban. Az 
anyapontyok a környékbeli tavak
ból származtak; decembertől kezd
ve az intézet temperáltvizű me
dencéiben helyeztük el őket. Az 
ivadék őszre sokkal nagyobb lett, 
mint az, amelyik a tógazdaságok
ból természetes ívásból szárma
zott.

Az intézetben töltött hónapok
ban megismerkedtem az intézet 
Olstynon kívül található egységei
vel és az azokban folyó munkák
kal is.

A  Természetes Tavi Halgazdál
kodási Osztály egy része a Mazuri- 
nagytavak központjában Gizyckó- 
ban található. Az itteni állomás
nak 4 tudományos dolgozója van. 
A segédszemélyzet száma itt 
aránylag nagyobb, mivel itt van
nak a műhelyek és a kísérleti ta
vak. Az intézetnek két kisebb mo
toros hajója és több csónakja van. 
Gyakran járnak ide az intézet 
olstyni központjának dolgozói is, 
mivel az intézet kísérleti tavain

A Lengyel Népköztársaságban fontos exportcikk az angolna. Képünkön: mintavétel
a bárkából

(Keve felv.)



Halászati Kutatóintézetben

Az oxigéndúsítás speciális gépei közül egy
(Pékh felv.)

végzik munkájuk gyakorlati ré
szét.

Az intézet egy másik álomása a 
Varsótól délre fekvő Zabieniecben 
található. Két osztálya: a Tógaz
dasági Haltenyésztési Osztály és a 
Folyami és Víztározói Halgazdál
kodási Osztály. Ez az állomás 
csaknem 250 km-re van a köz
ponttól, de itt közel van az ország 
középső és déli részén található 
tógazdaságokhoz és a legnagyobb 
lengyel folyóhoz, a Visztulához. 
Lengyelországban a folyami halá
szat jelentősége lényegesen kisebb, 
mint nálunk. A  sok természetes 
tóból és a tengerből folyamatos a 
frisshal-ellátás, ugyanakkor nagy 
gond a folyók szennyezettsége. A  
Folyami és Víztározói Halgazdál
kodási Osztályhoz tartozik egy 
ivadéknevélő-állomás is (Gdansk- 
Oliwa), amely a lazac- és piszt
rángfélék szaporításával és ván
dorlásával foglalkozik.

A  Mesterséges Tavi Haltenyész
tési Osztály munkáját a helyszí
nen található keltetőház és kísér
leti gazdaság segíti. Az itt találha
tó tavak nagy része ivadéknevelő, 
de van áruhalnevelő tó is. Egy má
sik tógazdaság a Zabieniectől nem 
messze található Wilgában van, 
amely szintén a kutatómunkát se
gíti.

Az eddig említett osztályokon 
kívül még egy osztály, az Ökonó
miai és Üzemszervezési Osztály 
tartozik az intézethez. Ennek ve
zetője Dabrowski Boleslaw pro
fesszor; aki egyben az intézet igaz
gatója.

Az intézetnek 2 másik kisebb 
egysége is van, az egyik a Kutatá
si Módszertani Csoport, a másik 
pedig az Információs és Szerve
zési Csoport, amelynek feladata a 
különböző szakirodalmi hírek 
gyűjtése, az intézet könyvtárának 
vezetése, valamint az intézet dol
gozói által írt munkák megjelente
tése, fényképek, térképek, grafi
konok fénymásolatának készítése 
stb.

A  gazdasági ügyeket háromsze

mélyes gazdasági hivatal intézi; 
feladatai közé tartozik a többi kö
zött a különféle anyagok, segéd
eszközök, vegyszerek stb. beszer
zése is.

Az intézetben folyó munkákról 
a dolgozók egymást a rendszeresen 
megrendezett előadó üléseken tá
jékoztatják, ahol kicserélik tapasz
talataikat, ismereteiket az adott 
témával kapcsolatosan, és véle
ményt mondanak a készülő vagy 
már kész munkákról. E munkát az

intézetben működő Hidrobiológiai 
Társaság csoportja koordinálja. Az 
üléseken gyakori vendégek a fő
iskola tanárai és diákjai is.

Az intézetben töltött gyakornoki 
időmet nagyon hasznosnak talá
lom. A  főiskolán tanultakat sike
rült még jobban kibővítenem, és 
a szakmának azt a részét megis
mernem, melyet itthoni munkahe
lyemen jól hasznosíthatok.

Szöllősi József

Egy láda hal a lengyel természetes vizekből
(Keve felv.)

35



Ha vannak állatfajok, melyeket a halá
szok időnként meglehetősen közvetlen 
kiszólások közepette kívánnak vissza 
eredeti hazájába, úgy a pézsmapocok két
ségkívül előkelő helyet foglal el közöt
tük. Ez az üreginyúl nagyságú rágcsáló 
ugyanis csak jövevényfaj Európában. 
Eredeti hazája Észak-Amerika és Kanada, 
különösen az öt nagy tó vidéke. Értékes 
prémje miatt Kanadából 1905-ben néhány 
párját Csehszlovákiába telepítették be, 
ahonnét rövid időn belül mindenfelé el
terjedt, s ma már Közép-Európa jelentős 
részén, ezenkívül Észak- és Nyugat-Euró- 
pa egyes területein is meghonosodott. Ha
zánkban a lassú folyású vizekből, na
gyobb csatornákból, halastavakból egya
ránt ismert, gyakori állat, és rengeteg 
bosszúságot okoz halászoknak, gátőrök
nek egyaránt.

A kifejlett állat színe barnás, hosszú
sága elérheti a fél métert, ebből 20—25 
cm a farkára esik. Átlagsúlya 1—1,5 kg. 
Egy kivételesen nagy példány, amelyet 
Németországban ejtettek el, 71 cm hosszú 
és csaknem 3 kg súlyú volt. A pézsma
pocok fülkagylói kicsinyek, alig állnak 
ki a szőrzetből, nyílásai elzárhatók. Hátsó 
lábain az ujjak között kis úszóhártya 
van. Jellegzetes farka kétoldalról lapított, 
szarupikkelyekkel fedett s a patkányo
kéra emlékeztetőén vékonyan szőrözött. 
Ivarszervei táján erős pézsmaillatú ned
vet kiválasztó mirigyet visel.

A pézsmapocok igazi életeleme a víz. 
Kitűnően úszik és bukik. Veszély köze
ledtekor a vízbe merül és csak jóval 
távolabb bukkan fel ismét. Meglehetősen 
szapora állat, évente 3—4-szer is ellik. A 
párzási időszak áprilistól szeptemberig 
tart, a nőstények 28—30 napig vemhesek. 
A fiókák száma 5—9, de találtak már 
14-es aljat is. Vacka föld alatti üregben

van, ahol erre alkalmas helyet nem ta
lál, ott a víz fölé vízinövények részeiből 
és iszapból a hódokéra emlékeztető vá
rat emel. A nőstény ennek belsejében 
neveli kölykeit, melyek 11 napig vakok,

Ezek már nem okoznak több kárt 
Szeged-Fehértón

(Schmidt felv..

de további 10—14 nap múlva már me
rülni próbálnak s rövidesen teljesen ön
állóvá válnak. A kölykök átlagszámának 
megállapítására érdekes kísérleteket vé
geztek Németországban. 1940—1949 között

1665 terhes nőstényt vizsgáltak meg s 
bennük az embriókat a következő szám
szerű megoszlásban találták:

1 embrió 0,4% 8 embrió 20,1%
2 embrió 1,0% 9 embrió 10,0®o
3 embrió 1,5% 10 embrió 1,7%
4 embrió 3,6% 11 embrió 0,4° o
5 embrió 11,8% 12 embrió 0,2%
6 embrió 19,3% 13 embrió 0 ,0%
7 embrió 29,9% 14 embrió 0,l%

A pézsmapocok elsősorban éjjeli állat,
szürkület után jelenik meg búvóhelye be
járatánál. ősztől tavaszig, amikor az éj
szakák hosszúak, nappal csak keveset 
mutatkozik. A hosszú nyári nappalok 
idején azonban rákényszerül arra, hogy 
teljes világításnál is járjon eleség után. 
Abban az időszakban, amikor a fiatalok 
még nem tudnak merülni és így búvó
helyüket nem hagyhatják el, az öregek 
napközben is hordanak számukra táplá
lékot. Amikor egy-egy hosszabb, 24—30 
cm-es nádszálat cipelnek, az embernek 
az a benyomása mintha az magától ha
ladna előre a vízben. A pocok ugyanis 
a felszín alatt úszik, a nádszálat a szá
jában tartja.

A pézsmapocok nem alszik téli álmot, 
hanem a jég és hó alatt tevékenykedik 
tovább. Ilyenkor hosszú időt töltenek a 
pocokvárban, a felszínre csak akkor jön
nek, ha a jégen valami léket találnak. 
Kemény teleken, amikor a sekélyebb vi
zek fenékig befagynak, mindig sok pézs
mapocok pusztul el. Még a téli időszak
nál is veszélyesebb rájuk a nagy tava
szi áradások ideje. Ez természetesen csak 
a folyókban élőket érinti. Ilyenkor a vá
raikkal együtt elsodort állatok egy da
rabig úsznak az árral, de ha nem kerül 
útjukba egy vízből kiálló fa vagy va
lami úszó rönk, amelyre felkapaszkod
hatnak, bármilyen jó úszók is külön
ben, saját éltető elemükben, a vízben 
pusztulnak el. Szerencsés esetben viszont 
távolabbi területeket hódíthatnak meg ily 
módon.

A pézsmapocok a tógazdasági és a ter
mészetes vízi halászat egyik legveszélye
sebb állati kártevője. Járataival gyengíti 
a gátakat, s így a folyók magas vízállása 
akár gátszakadások okozója is lehet. A 
vízben mozogva gyakran kerül a halá
szok által kihelyezett varsákba, ame
lyekből azonban erős fogaival könnyen 
kirágja magát hatalmas lyukat hagyva 
maga után. Télen a jég alatti úszkálá- 
sával zavarja, nyugtalanítja a nádasban 
levő halakat, és ha nagyobb mennyiség
ben él a tóban, tetemesen hozzájárulhat 
a halak átlagsúlyának csökkenéséhez.

A pézsmapockot a tógazdaságokban 
minden módon pusztítani igyekeznek. Lő- 
fegyveres irtásán kívül különböző csap
dákkal is fogják. Utóbbi előnye, hogy 
értékes prémje teljesen sértetlen ma
rad. A pusztítást a pézsmapocok nagy 
szaporaságával ellensúlyozza. Bemondás 
szerint például a szegedi Fehértó halas
tavain 5—600 példányt kerítenek kézre 
évente. Amerikában évi 10 millió elejtett 
példánnyal számolnak. Bizonyos tehát, 
hogy a pézsmapocok ma is jelentős prob
lémát jelent vizeinkben és fog jelenteni 
valószínűleg a jövőben is, különösen ha 
megfelelő óvintézkedések híján nagyon 
elszaporodik. Tervszerű fogása tehát na
gyon is indokolt.

Schmidt Egon
Pézsmapocok-paradicsom a Velencei-tó

(Schmidt felv.)
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H a lá sza ti okta tás
a debreceni Agrártudományi Egyetemen

A Debreceni Agrártudományi Egye
temen általános agrármérnök-kép
zés folyik. A mezőgazdasági terme
lésben egyre inkább megvalósuló 
specializáció és koncentráció azon
ban szükségessé teszi olyan szakem
berek képzését, akik egy szűkebb te
rületen mélyebb ismeretekkel ren
delkeznek. A specialisták képzésé
nek jelenleg kialakult és legfejlet
tebb formája a szakmérnökképzés.

Időközben felmerült annak az igé
nye, hogy a hallgatók már egyetemi 
tanulmányaik során is választhassa
nak — érdeklődésüknek megfelelően 
— olyan szakterületet, ahol mind el
méleti, mind gyakorlati vonatkozás
ban részletesebb ismereteket szerez
hetnek. Ezt a célt szolgálja az 1970- 
től bevezetett szakirányulás, amely a 
következő szakterületekre terjed:

1. növényvédelem,
2. üzemgazdaságtan,
3. meliorációs növénytermesztés,
4. állattenyésztés.
A szakirányulások közös tanterv

vel indulnak, ennek keretében a VI. 
és VII. félévben heti 2 órában szak- 
szemináriumok, a VIII. félévben 
heti 2 órában, a IX. félévben heti 4 
órában, a X. félévben heti 2 órában 
kötelezően választott tárgyak szere
pelnek.

A hallgatók szakirányulása lénye
gében a szakszemináriumok megvá-

Vízszennyeződés okozta 
halpusztulások 1972-ben

( Folytatás a B 2. oldalról)
23. Vízterület: Nádor csatorna — Sió. 

Időpont: 1972. szeptember 23.
Halászati jogosult: MOHOSZ ás Béke 
HTSZ, Tolna.
Szennyező üzem: Pét, Fűzfő, Pere- 
marton üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos, vegyi
üzemi szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa vegyes hal 
elhullása.

24. Vízterület: Zámolyi Petőfi MGTSZ, 
tava.
Időpont: 1972. október.
Halászati jogosult: Petőfi MGTSZ. 
Szennyező üzem: mezőgazdasági. 
Szennyvíz: növényvédőszer-bemosó-
dás (?)

25. Vízterület: Ikva.
Időpont: 1972. október 12-től.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező üzem: Petőházi Cukorgyár. 
Szennyvíz: nagy oxigénfogyasztású, 
rothadó szennyvíz.
Okozott kár: kb. 15 mázsa vegyes hal 

- elhullása.
26. Vízterület: Dunaújvárosi-öböl.

Időpont: 1972. november 10-től. 
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező üzem: mezőgazdasági (?) 
Szennyvíz: növényvédőszer-bemosó-
dás (?)
Okozott kár: kb. 50 mázsa vegyes hal 
elhullása.

lasztásával a VI. félévben kezdődik. 
Ekkor kell dönteniük abban, hogy 
milyen szakirányulást választanak. 
Az egyéb tárgyak keretében dolgo
zó tudományos diákkörösök kivéte
lével a hallgatóknak szakirányulá
suknak megfelelően kell választa
niuk a diplomadolgozatuk témáját.

A szakirányulások kielégíthetnek 
egy olyan célt, hogy hallgatóink vég
zés után a gazdálkodás azon terüle
tein vállaljanak vezetői feladatot, 
amelyre a szakirányulás keretében 
részletesebben felkészültek, és ez ké
sőbb megfelelő alapot jelenthet a 
szakmérnöki oklevél megszerzéséhez 
is.

Az állattenyésztési szakirányulá
son belül lehetőség nyílt a halte
nyésztés részletesebb oktatására. Az 
állattenyésztésre jelentkezettek kö
zül 15 hallgató választotta a „Hal- 
tenyésztés” c. tárgyat. Az oktatás 
1970-ben kezdődött. A VI. és VII. 
félévben heti 2 órában szakszeminá
riumot, a VIII. és IX. félévben pedig 
a „Haltenyésztés” -t hallgatták.

A szakszemináriumi foglalkozáso
kon egyrészt előadásokat hallgattak 
általános tenyésztési témakörökből 
(genetika, biometria, tenyésztéstech
nika stb.), másrészt megismerkedtek 
a szakirodalom-gyűjtés, adatgyűjtés 
és -feldolgozás, dolgozatszerkesztés 
szabályaival, önálló munkával ösz- 
szegyűjtötték és feldolgozták diplo
madolgozatuk szakirodalmát.

Haltenyésztésből az első félévben

(VIII. félév) a következő fontosabb 
témakörökben hallgattak előadáso
kat: vízkémia, hidrobiológia, terme
lésbiológia, a halak szaporítása, tó
építés, műszaki létesítmények, tótí
pusok, tenyésztett halfajok. Nagy
mértékben segítette az oktatás haté
konyságát az a körülmény, hogy a 
hallgatóknak alapos ismereteik vol
tak már olyan tárgyakból, mint ké
mia, növénytan, állattan, kultúrtech- 
nika.

A második félévben (IX. félév) a 
tógazdasági haltenyésztés konkrét 
műveleteivel, eljárásaival és a hal
betegségekkel foglalkoztunk. Tanul
mányutat tettünk a Szarvasi Halte
nyésztési Kutató Állomásra és a 
Hortobágyi ÁG Halászati Kerületé
be. A IX. félév végén, 1973 január
jában a hallgatók kollokviumon ad
tak számot tudásukról.

Azok a hallgatók, akik különösen 
nagy érdeklődést tanúsítanak e tárgy 
iránt, tudományos diákköri tagként 
is dolgozhatnak. Az egyik hallgatónk 
a halászati termelésbiológia témakö
réből írt dolgozatával 1972-ben a 
Keszthelyen megrendezett Országos 
Diákköri döntőben II. helyezést ért 
el. Egy újabb dolgozatával pedig is
mét résztvevője lehet a Debrecen
ben megrendezésre kerülő 1973. évi 
Országos Tudományos Diákköri ver
senynek.

A haltenyésztés oktatása terveink 
szerint folyamatosnak tekinthető. 
Az újabb csoport az előzőhöz hason
ló módon folytatja tanulmányait. 
Reméljük, hogy ez az új oktatási 
rendszer — továbbfejlesztve — meg
felelő kerete lehet az egyetemi szin
tű halászati szakemberképzés meg
kezdésének.

Dr. Pócsi László
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ILLATTAL TÖRBECSALT HALAK? 
Szovjet halászati kutatók (URANIA 
[72.] No. 11.) rendkívül érdekes és 
figyelemre méltó 
megállapítást tet
tek. Eszerint a ha
lak különféle illó 
anyagok kibocsá
tásával ismerik fel 
fajtársaikat. A jövőben talán ennek 
segítségével — vagyis ha mestersé
ges szaganyagokat bocsátanak bizo
nyos vízterületekre — sikerül szét
szórt halrajokat összeterelni és há
lóval megfogni. A megfelelő mód
szer kifejlesztésén most dolgoznak.

o

ANGOLNA ÉHSÉG-REKORDJA. 
Szovjet tudományos kutatók arra a 
kérdésre kívántak választ kapni, 
hogy az angolnák mennyi ideig ké
pesek éhezni? Ez a kérdésfelvetés 

annál is indokol
tabb, mert köztu
domású, hogy ívni 
a Mexikói-öböl kö
zelében levő Sar- 
gasso-tengerbe jár

nak — s míg ide eljutnak, nem táp
lálkoznak. Laboratóriumi kísérletek
kel megállapították, hogy több an
golna túlélte a 120 napos koplalási 
szintet, sőt volt egy példány, mely 
500 napon túl is éhezett. A koplaló 
állatok testsúlya átlagosan %-dal 
csökkent (TECHNIKER [72.] No. 12.).

PIHENŐ HALAK. Weber E. (Volks- 
stimme [73.] I. 13.) a berlini akvá
riumban tanulmányozta a halak éj
szakai viselkedését, pihenését, alvá
sát. Többek között megállapította, 
hogy vannak olyan halak — pl. a csí
kos sügerek (Perca lineata), melyek 
nappal feltűnő fekete és fehér csíkú 
testtel úszkálnak. Ahogy besötétedik, 
sötét szint öltenek magukra. Vannak 
olyan halak, melyek az éjszakai al
vás után „álmosak és ásítoznak”, s 
előfordult, hogy szinte fel kellett 
rázni a halat mély „álmából” . A ko- 
rallszirti halak egy része (pl. Poma- 
centridae) éjjel az oldalára dől és 
úgy pihen, mások a fejüket parányi 
üregekbe, barlangokba dugják.

TURISTÁK A DUNA-DELTÁ- 
BAN. Potom 1195 svájci frankos (kb. 
10 000 Ft) összegért egy hétig tanul

mányozhatják a 
                             turisták a Duna-

 delta madárvilá
                               gát, ahol 2900 km2

nem kevesebb 
mint 300 madárfaj 

— pl. hattyú, pelikán, kócsag stb. — 
fészkel vagy rövidebb-hosszabb idő
re megpihen, vonulás közben. A nád- 
és vízrengetegben az ősi halászati 
módokkal is megismerkedhetnek a 
turisták — írja a DAS TIER (73.) 2. 
száma.

M iről szám ol b<PIKKELYEK GYÓGYULÁSA. Ta- 
tarko K. I. (Zool. Z. Moszkva 51. 
[72.] No. 1.) behatóan vizsgálta a ha
lak — elsősorban a pontyok — sérült 
pikkelyeinek regenerálódási folyama
tát. Első nyaras ponty mestersége
sen eltávolított pikkelyei 20—50 nap 
alatt regenerálódnak. A hiányzó pik
kelyek mellett „óriás pikkelyek” nő
hetnek.

társaságban már széles körben elter
jedt betegség tógazdasági kártételét 
is.

HERINGBŐL ÉL EGY NÉP — ez
zel a címmel írta cikkét Nawratil 
(DAS TIER [72.] No. 2.). A szerző 
nem túlzott, Izland lakói ugyanis fő
leg halászattal, méghozzá heringha- 
lászattal keresik mindennapi kenye
rüket. A jó képekkel illusztrált cikk

ből megtudjuk, 
hogy a heringfo- 
gási szezon körül
belül hat hétig 
tart, ennek során 

halászbárkák
százai fogják a halak tonnáit a fjor- 
dokban. A partra tett halakat az asz- 
szonyok azonnal válogatják, osztá
lyozzák, kibelezik, sózzák. Egy-egy 
hordó sózott hal elkészítéséért 33 ko
rona jár, gyakorlott sózó asszony 
óránként 3 hordót is elkészít — már
pedig ez (magyar pénzre átszámítva) 
80—100 forintnak felel meg. Hering- 
fogási szezonban napi 14—16 órát 
dolgoznak a nők és a férfiak, és amit 
ilyenkor keresnek, nagyjából abból 
kell élniük egész évben.

200—300 EZER TEKNŐST szállíta
nak évente Angliába az állatkeres
kedők — írja a DAS TIER ([73.] No.
2.). A hír kommentálója aggodalmát 
fejezi ki az egyre növekvő import 
miatt, mert egyes vidékeken már 
alig van teknős a féktelen rablógaz
dálkodás miatt.

PIKKELYELTÁVOLÍTÓ SZER
KEZET. Jens (Fischwirt, Hamburg 
21. [71.] No. 11.) ötletes készüléket 
szerkesztett, mely
nek segítségével 
gyorsan és gépi 
úton távolítható el 
a halak pikkelye.
Az új berendezés 
1800 ny. német márkába kerül, 
ezt a szerző olyan üzemeknek, tó
gazdaságoknak ajánlja, melyek 
konyhakész „halszeletet” visznek a 
piacra.

PARAZITAVIZSGÁLAT. Maslen- 
nikova E. I. és társa (Konferencii 
Izuc. vnut rennich Vodoemov Pribal- 

tiki, Petrozavodszk 
[71.] No. 1.) kísér
leti tavakban be
hatóan vizsgálta, a 
Magyarországon is 
már előforduló 

Bothriocephalus gowkongenis fertő
zési sebességét — egynyaras pontyo
kon, amurokon és pettyes busákon. 
A szerzők ismertetik a Belorusz Köz-

BELTERJESEN NEVELT AN
GOLNA. Sanders M. J. (Austral. 
Fisheries, Canberra [71.] No. 10.) Ja
pánban tanulmányozta az angolna 
(Anguilla japonica) tógazdasági tar
tását. Az ausztrál szerző leírja, hogy 
évente a japánok kb. 20 000 tonna 
angolnát dobnak 
a piacra. A tógaz
daságokban a ta
vak mindössze 
150—350 m2 alap- 
területűek, s a víz 
magassága 70 cm. 1—1 m2-nyi terü
leten 50—60 dkg súlyú angolnatömeg 
él. 2—3 hónapon keresztül iszaplakó 
férgekkel (pl. Tubifex), majd utána 
7—10 hónapon keresztül halhússal 
etetik az angolnákat. Naponta két
szer etetik a fiatal halakat, méghoz
zá árnyékot adó ernyők alatt, speciá
lis etetőtepsikről. Később az angol
nák nagyobb tavakba kerülnek, 
ahol 15 dkg súlyig növesztik, „hizlal
ják” őket.

AMUR ÉS BUSA KERESZTEZÉS. 
Singh, S. B. és társai (proc. nat. 
Acad. Sci., India, Sect. B. 40 [71.] 
No. 3.) részletes tanulmányt írtak az 
az 1959-ben Indiába telepített amur

ról és a két busa
fajról. Az anyag- - 
ból megtudjuk, 
hogy a pontyfélék 
közül Indiában a 
fehér busa növe

kedik a leggyorsabban. 1962-ben si
került az új halakat először szapo
rítani, melynek során hipofízissel és 
a fehér busánál SYNAHORIN hor
monpreparátummal dolgoztak — 
eredményesen. A szerzők szerint 
hektáronként 15 q ivadék nevelése 
a leggazdaságosabb. A tanulmány vé
gén ismertetik, miként sikerült a fe
hér busát (ikrás) és az amurt (tejes) 
egymással keresztezni.

BAROMFITRÁGYÁVAL FELJA
VÍTOTT TAVAK. Vogt, H. (Dt. Ge- 
flügelwirtschaft, Stuttgart 24 [72.]
No. 3.) ismerteti azokat a területe
ket, ahol a baromfitrágya eredmé
nyesen hasznosítható, ennek során a 
tógazdasági tavakat az első helyre 
sorolja. A barom
fitrágya elsősor
ban az egysejtű al
gák fejlődését se
gíti elő, melyeket 
aztán elfogyaszt
ják a különféle zooplankton-szerve- 
zetek, amelyek már a halaknak táp
lálékai. Izraelben széles körben al
kalmazzák a baromfitrágyát, mely
nek hektáronkénti mennyisége elér
heti 48,5 q-t! Nagy tévedés volna 
azonban azt gondolni, hogy a barom-
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fitrágyának csak előnye van, mert 
ha nem megfelelően kezelik, a tó
ban nagy mennyiségű ammónia sza
badulhat fel, ami mérgezően hat a 
halakra!

GYORSMÓDSZER GYOMORTAR
TALOM MÉRÉSÉHEZ. Hellawell, J. 
M. és társa (J. Fish. Bioi. London— 
New York 3. [71.] No. 1.) egyszerű 
és gyors módszert ismertet a halak 
gyomortartalmának mennyiségi (tér

fogatbeli) méré
séhez. A szerkezet 
6 egyforma nagy
ságú cellából áll, 
melyekbe be kell 
tölteni a hal gyom

rából kiszedett táplálékot, majd egy 
zárószerkezettel lefedjük a cellákat. 
Ezután leolvasandó a cellákban levő 
táplálék térfogati mennyisége. A 
módszert 10 grammos és 1 kg-os hal
nál egyaránt jól lehet használni. A 
hibalehetőség maximálisan 3,5%.

Önetető — ARTÉMIÁNAK. Dohse, 
H. (DATZ, 26 Jahrg. [73] No. 2.) 
fényképpel és rajzzal illusztrálja új 
módszerét a sóféreg (Artemia salina) 
folyamatos és au
tomatikus etetésé
vel kapcsolatban.
A kör alakú, mű
anyag kádakban 
tartott, apró testű 
(9—l 0 mm-es) rákok akkor maradnak 
életben és fejlődnek, ha folyamato
san el vannak látva táplálékkal — 
e követelménynek tesz eleget az új 
és ötletes szerkezet. A sóféreg nem
csak az akváriumi, hanem a tógaz
dasági halivadéknak is kiváló táp
láléka lehet.

DELFINMENTÉS. Wieland G. 
(DAS TIER [73.] No. 3.) Dánia észa
ki-tengeri partvidékén, tomboló szél
viharos délután vergődő delfinre 

bukkant, a homo
kos parton. A sze- 

| rencsétlen állat 
araszos vízben 
volt, s ezért nem 
tudott visszatérni 

a tengerbe. A feltevés szerint dagály 
idelyén került a sekély részre, majd 
az apály fogvatartotta, Wieland meg
sajnálta a haláltusáját vívó állatot 
— s két társával visszavonszolta a 
tengerbe, ahol életkedvét visszanyer
ve kiúszott a nyílt víz irányában.

TOLVAJ EZÜSTSIRÁLYOK. Vol- 
ker Hille (DAS TIER [73.] No. 3.) ér
dekes tanulmányt készített az ezüst
sirályok nagymérvű elszaporodásá
ról. Megállapítot
ta, hogy ezek a 
madarak már any- 
nyira elszaporod
tak a Balti- és az 
Északi-tenger part

ján, hogy veszélyeztetik a többi ten
geri madárfaj létét, szaporodását. A 
szerző több, neves madártani kutató
ra hivatkozik, akik felvetették az 
ezüstsirályok állományának korláto
zását, hogy a többi madár élettérhez 
jusson. Mint érdekességet azt is meg
tudjuk, hogy a sirályok naponta 
mintegy 6000 nyugatnémet márka 
értékű halat lopnak el azokról a 
szállítókocsikról, targoncákról, me
lyek a halászhajókról a feldolgozó 
üzemekbe viszik a napi halzsák
mányt!

BAROMFITÁP — KAGYLÓBÓL. 
A Szahalin-sziget keleti partvidékén 
hihetetlen nagy tömegben él egy 
kistestű kagylófaj, az ún. leda (Nucu- 
lana), mely az ős

kopoltyúsokhoz
tartozik. Szovjet jjjjJ
szakemberek meg- '
állapították, hogy 
ha ezt a kagylót 
megszárítják, majd liszté őrlik, s ez
után baromfiak tápjába keverik — 
akkor a tojáshozam 10%-kal növel
hető, mert nagy mennyiségű fehér
jét, vitamint, továbbá különféle ás
ványi anyagot (kalciumot, mangánt, 
brómot, vasat, szilíciumot és nátriu
mot) tartalmaz. A becslések szerint 
a leda „készlet” szinte kimeríthetet
len, éppen ezért, máris felépítettek 
egy kísérleti üzemet (melynek mun
káslétszáma 6 fő), ahol naponta 25 
tonna kagylólisztet gyártanak, ame
lyet baromfitápokhoz használnak. 
(Pravda [72.] 11. 1.)

GÖMBHAL — A FOGORVOSNÁL. 
Meyer-Holzapfel M. (DAS TIER [73.] 
No. 3.) professzornő cikkében el
mondja, hogy egy Afrikából szárma
zó, 28 cm hosszú gömbhalon miért 

és miként hajtot
tak egy fogműté
tet. A mesterséges 
körülmények közt 
vagyis akvárium
ban — tartott ha- 

halon észrevették, hogy a fogai ab
normálisan megnőttek, ennek követ
keztében táplálkozása akadályozott 
volt. Itt kell megjegyezni, hogy ez a 
halfaj kagylókat és csigákat eszik, 
ezért erős fogaira — a kemény mész- 
vázak feltörésekor — nagy szüksége 
van. A beteg halat elvitték egy fog
orvoshoz, aki rövid időre kiemelte 
páciensét a vízből, majd óvatosan 
lecsípett a túlfejlődött fogakból. A 
„beteg” egy hét elteltével visszanyer
te életkedvét, étvágyát és újból hoz
zákezdett a kagylók ropogtatásához, 
fogyasztásához.

JELEZNEK A FEKETE SZÍNSEJ
TEK. Zueva K. D. (Mater. Konfe- 
rencii Izucs, vnutrennich Vodoemov 
Pribaltiki, Petrozavodsk [71.] No. 1.) 
megállapította, hogy a halak pig- 
mentációs folyamata — rossz ívás 
alkalmával, vagy a kedvezőtlen kör

nyezeti viszonyok miatt — is kárt 
szenvedhet, ennek következtében a 
fekete színsejtek elrendeződése, 
mennyisége eltér a normálistól.

HALAK MÍNUSZ 1,9 °C HŐMÉR
SÉKLETEN. Vries, A. L. (Science, 
Washington 172 [71.] 3988.) beható 
vizsgálatokat végzett a Déli-sarkot 
övező tengerben  
élő halakkal —  
pl. a Trematomus 
borchgrevinki faj
jal — kapcsolat
ban. A legfőbb 
kérdés, amire választ kívánt kapni, 
hogy vajon mivel „védik ki” ezek a 
halak a mínusz 1,9 tengervíz-hőmér
sékletet? Megállapította, hogy a vé
rükben olyan glikoproteinek (pl. 
Alanin, Theorin stb.) vannak, ame
lyek megakadályozzák a vér megfa- 
gyását, s ezért képesek ezek az álla
tok a fagypont alatti hőmérséklet
tel dacolni.

BAKTÉRIUMOK A HALAK BE
LÉBEN. Jankjavicjus, K. és társai 
(Mater. Konferencii Izuc. vnutren
nich Vodoemov Pribaltiki, Petroza
vodsk [71.] No. 1.) a tógazdasági ha

lak — a ponty, az 
amur és a compó 
— belében élő 
baktériumok faja
it és mennyiségét 
vizsgálták. Megál

lapították, hogy augusztusban tartal
maz a bél legtöbb baktériumot. Az 
amurnál 1 g bélsárban 304 millió, a 
pontynál 276 millió baktériumot ta
láltak.

ANGOLNASORS — TÉLEN. Mar- 
tinköwitz, H. (Z. Binnenfischerei 
DDR, Berlin 19. [72.] No. 1.) érdekes 
tanulmányt írt az üvegangolnák téli 
kihelyezésével kapcsolatban. Halá
szati körökben is
mert tény, hogy 
az üvegangolnák 
nyugat-európai be
fogására és a bel
vizekben való ki
helyezésére január és március között 
szokott sor kerülni. Ebben az idő
szakban — a legtöbb helyen — még 
alacsony a vízhőfok, gyakran jég bo
rítja a tavak, holtágak stb. felszínét. 
Bebizonyosodott, hogy a 2—3°C kö
zött vagy afölött nincs számottevő 
károsodás a kihelyezett angolnák
nál. Az sem baj, hogy ilyen körül
mények közt nincs elég táplálék szá
mukra, mert étvágyuk csak 10°C fö
lött van. Egy dolog azonban hátrá
nyos lehet, méghozzá az, hogy ala
csony hőfokon alig vagy egyáltalá
ban nem mozognak — így a kihelye
zés pontjától nem távolodnak mesz- 
sze. Ezért kártevőik, a ragadozók 
megtizedelhetik állományukat. Ép
pen emiatt a téli kihelyezést mindig 
több ponton végezzük, hogy a halak 
nagy területen szóródjanak szét.

Pénzes Bethen
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Az Ural nem tartozik a festői 
szépségű folyók közé. Keskeny, a 
partjai igénytelenül egyszerűek, ko
párak. Ám halbősége páratlan. A 
halászok egyszer előttem húztak ki 
a partra egy cápa nagyságú vizát. 
Megmérték: 800 kilogrammot nyo
mott. Csak én ámuldoztam, a halá
szokat nem izgatta fel különösebben 
a zsákmány nagysága. Az Ural fo
lyóban, mint kiderült, másfél tonnás 
vizákat is fognak.

A Kaszpi-tenger (olykor egysze
rűen csak Kaszpinak nevezik) a 
Szovjetunió egyik legértékesebb hal
termelő helye. A tokfélék hatalmas 
rajait őrzi ez a tengernyi tó, a Szov
jetunió nemzeti vagyonát. Az elkö
vetkező években a Kaszpi-tengerben, 
valamint az Ural és a Volga folyók 
torkolati területein a tokfélék halá
szatát a tervek szerint évi 5—6 mil
lió mázsára növelik.

Az Ural — tokhal-folyó. Az év
százados ösztönnek engedelmeskedve 
a tokfélék — a vágótok, a viza, a 
sőregtok, és a színtok — minden 
év tavaszán és őszén elhagyják a 
Kaszpi-tengert, és ívásra az Ural- 
folyóba vonulnak. A tokféléknek az 
az adottsága, hogy közvetlenül a fo
lyó medrében tudnak szaporodni, a 
vízben szegény, aszályos években is 
biztosítja az újratermelődésüket.

Különösen tavasszal — április vé
gétől június elejéig — a folyó való
sággal hemzseg a halaktól. Á torko
latvidékén fekvő Gurjevtől Uralszk 
városig (a folyón ez 800 kilométeres 
távolságot jelent) az Ural tömlő 
alakú akváriumhoz hasonlít, oly sű
rűn vonulnak benne a tokok.

Miután az ikrákat lerakták, és az 
Ural vizének puhatestűekben és rá
kokban gazdag hal táplálék készleten 
a kis halivadék felcseperedik, a mi
nőségi halak — így nevezik őket 
szép külsejük és felséges ízük miatt 
— a szaporulattal együtt visszaúsz
nak a Kaszpi-tengerbe.

Ma az Ural folyó, mint afféle sza
kadatlanul üzemelő szállítószalag, 
egyre több halat ad az országnak. Az 
intézkedések egész sora teszi ezt le
hetővé, amelyek mind arra irányul
nak. hogv megóvják e páratlan víz 
természeti kincsét és biztosítsák e 
gazdagság ésszerű felhasználását.
Az ívás idején is száradnak a hálók

Az urali halászok erős idegzetű és 
nagy önfegyelemmel rendelkező em
berek. A tavaszi ívás idején, amikor 
a kívülállót is lázba hozza a halak
tól pezsgő folyó, a halászok — szi
gorúan alkalmazkodva a halászat 
előírt munkarendjéhez — hetenként 
két-három napra abbahagyják a ha
lászatot, hogy a tokállomány kárt ne 
szenvedjen.

A korszerű halászati eszközökkel 
természetesen valamennyi ívásra vo
nuló halat ki lehetne fogni. Ám ez 
homlokegyenest ellentmondana a

tervszerű szocialista népgazdaság 
irányítási elveinek. Éppen ellenkező
leg: az ichtiológusok a halgazdasá
gok (állami és szövetkezeti) aktív tá
mogatásán kívül azzal is törődnek, 
hogy a halállomány növekedjék. A 
tokhalgazdálkodás központi tudo
mányos kutatóintézete ural-kaszpi 
részlegének tokhal-állomásán, Gur- 
jevben — csupán ebben az évben — 
513 000 halivadékot telepítettek a ta
vakba és bocsátottak az ívási idő
szakban az Ural-folyóba.

A halgazdaságok halászati tervei 
tudományos adatokra épülnek. Az 
intézet tudósai nyilvántartják a tok-

Kivetés előtt a háló
(APN felv.)

állományt, figyelmesen tanulmányoz
zák az ívás folyamatát, a halivadék 
fejlődését, valamint azt, hogy az új 
halgenerációból mennyi marad élet
ben. Ez lehetővé teszi, hogy az újra
termelődés károsodása nélkül halász
szák a tokféléket.

Az állam a halgazdaságoktól a ha
lon kívül préselt és szemes kaviárt 
kap. Itt is szigorú tervszerűség ural
kodik. Ebben az évben, ahogy Szen- 
baj Jeszengalijev, a Gurjevi Kaviár- 
és Halszelet-üzem igazgatója el
mondta, az üzem ötezer mázsa ikra
csemegét készít, bár a kapacitásuk 
jóval nagyobb termelést tenne lehe
tővé.

Úszó „forrás”
Ezt a vizet öblös üveglombikból 

ittam, amelyet Roza Umarova, a 
Krab (Tarisznyarák) nevű hajó la
boránsnője kínált kedvesen. A víz 
ízletes és átlátszó volt, mintha for
rásból merítették volna. Megfigyel
tem azonban, hogy mindössze fél
órája szivattyúzták át gumitömlőn a 
Krabhoz kötött, olajtermék-hulla
dékot szállító uszályról.

Félórával ezelőtt ezt a vizet még 
szennyvíznek nevezték, a hajók fo-

nekén gyűlt össze, s nagy mennyi
ségű olajat, pakurát, rozsdát, s egyéb 
szennyező anyagot tartalmazott. A 
tengeri és a folyami hajósok gyak
ran használják ezt a szakkifejezést: 
„Megtisztítani a hajóűrt a fűtő-kenő 
anyagok maradványaitól.” A belső 
fenékborítás alatt összegyülemlett 
szennyvizet, a kenőanyagok marad
ványait gyakran a vízbe öntik, s ez
zel sok élőlényt elpusztítanak.

A hajók fenekén összegyülemlett 
szennyvíz pusztító hatásától az Ural 
folyó ma már teljesen mentes. Az 
Asztrahanyi Hajógyárban épült és 
az urali halászoknak adott páratlan 
állomás, amely a kenőanyag-marad
ványokat gyűjti és megtisztítja, a fo
lyami flotta minden szükségletét ki- 
elégíti. A Krabon berendezett állo
más a világ első ilyen jellegű állo
másai közé tartozik. A gyakorlat
ban nagyszerűen bevált.

Mi a működési elve a tisztító ál
lomásnak, amely oly nagy érdeklő
dést váltott ki a hazai és a külföldi 
szakemberek körében?

A nagy tonnatartalmú hajók ma
guk mennek a Krabhoz, mely a 
Gurjevi Ikra- és Halszelet-üzem M- 
kötőmólójánál áll, hogy átadják a 
tisztítóállomásnak a szennyvizet. Az 
Ural folyó egész vízterületén közle
kedő Ms motorcsónakokról és moto
rosnaszádokról speciális uszályok 
gyűjtik össze a kenőanyagokkal 
szennyezett vizet, amelyet aztán a 
tisztítóállomás tartályaiba ürítenek.

A tartályokban a szennyvíz leüle
pedik. Az olaj, a pakura, amelyek
nek a fajsúlya kisebb, mint a vízé a 
felszínre kerülnek. A felső olajréteg 
szabályozható szívótölcsérbe kerül, 
maid a hajó kazániában elégetik. A 
vizet gyűjtő és derítő szeparáto
rokba szivattyúzzák át s addig de- 
rítik, amíg el nem éri a megkívánt 
tisztasági fokot (egy liter vízben nem 
lehet több tíz milligramm olajter
méknél).

Az Ural folyó halászai azt bizony- 
gatják. hogy a folyó teljes szakaszán 
egyetlen olajfoltot sem lehet látni a 
vizen. A halak könnyebben lélegez
nek. nagyobb és húsosabb példányok 
kerülnek a hálókba.

Nem szóltam az Ural folyóba ömlő 
ipari szennyvíz tisztításáról. A hely- 
zet ugyanis az, hogy az Uralt nem 
fenyegeti az ipari szennyeződés ve
szélye. Az Ural folyó partjain épült 
gyárak — az értékes folyót óva — 
nem engedik a szennyvizet a med
rébe.

Az Ural folyó nagy népgazdasági 
jelentőségét szem előtt tartva az 
SZKP Központi Pizottsága és a Szov- 
ietunió Minisztertanácsa határozatot 
fogadott el, mely biztosítja a folyó 
szennyeződéstől való megóvását.

Az Ural folyóról a tokhal-gazdál- 
kodás távlati fejlesztési tervéről be- 
széltek a Legfelső Tanács küldöttei is 
a legutóbbi, moszkvai ülésszak ide- 
jén. Megvitatták a természetvédelem 
kérdéseit a Szovjetunió természeti 
kincseinek ésszerű felhasználását

A tokhal-éléstárt megőrzik a jö
vendő nemzedékek számára.

Lev Rumjancev
(APN)
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Műanyag eszközök  
a halászati üzentekben

Mint ismeretes, az utóbbi évtized
ben a műanyagok alkalmazása 
egyre jobban előtérbe került a 
mezőgazdaságban, és az állatte
nyésztés valamennyi területén 
megtalálható. A  magas árak csök
kentésével a jövőben még na
gyobb arányú felhasználás vár
ható.

A tógazdasági üzemekben is jól 
beváltak a különböző műanyag 
eszközök, pl. szivattyú, szívó- és 
nyomóvezetékek, keltetőházakhoz 
fóliasátrak, keltetőházi műanyag 
edények, silótornyok stb.

A  halászattal foglalkozó szak
emberek egyre jobban igénylik a 
műanyag eszközök alkalmazását 
egyéb halászati eszközök helyett 
is, pl. halszállító kád, halcsúszda, 
szállító kosár, takarmányszállító 
halcsónak, halönetető stb.

Igazgatótanács-ülés hozott hatá
rozatot arra, hogy az Állami Hal- 
gazdasági Egyesülés kezdeményez
ze a poliészterből készülő mű
anyag halszállító eszközök hazai 
gyártását. A  Balatoni Halgazdaság 
1971. évben a halszállító kádak és 
kosarak gyártását megkezdte. A  
magas forgalmi és termelési adók 
kivetése miatt a beszerzési ár túl 
magas volt, így a sorozatgyártás 
nem indulhatott meg.

Tárgyaltunk az ISV gyáli mű
anyagüzemével, ahol nagyüzemi- 
lég foglalkoznak poliészter eszkö
zök gyártásával. Az ISV 1972. év
ben 80 db halszállító kádat és *150 
db halszállító kosarat gyártott le 
a tagvállalatok részére. A  felhasz
náló gazdaságok véleménye sze-

A TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG a Pálosi 
HTSZ kiváló tógazdasági eredményéről 
tudósít (dec. 17.) „A paksi Vörös Csil
lag Halászati TSZ 140 holdas biritói tó

gazdaságában pótolja 
a csökkenő mértékű 

                    dunai halfogást; a 
                                  folyóvizekből a múlt          évinél kevesebb, 900 

mázsányi h a lfo g á - 
 sára számítanak, az

 év végéig a tavakban
tenyésztettekből pedig a tavalyinál há
romszáz mázsányival több, összesen 1700 
mázsányit halásztak ki. Az utóbbi 1400 
mázsa ponty, 300 mázsa pedig növényevő 
hal. Ezer mázsa halat a teleltető meden
cében helyeztek el, a többit az év folya
mán a piacon értékesítették, részben ha
lászcsárdáikat látták el, s az NSZK-ba is 
szállítottak.”

rint a halszállító kádak és a hal-
szállító kosarak a gyakorlati al-
kalmazásban a követelményeknek
megfeleltek. 

Műszaki adatok

Halszállító kádak
szélessége 1,0 m
hosszúsága 1,8 m
magassága 1,0 m
űrtartalma 1,8 m3
fedélnyílása 800 X 1500

beszerzési ára
mm .

6700,—  Ft

Halszállító kosár:
magassága 0,5 m
felső átmérője 0,5 m
alsó átmérője 0,4 m
űrtartalma 80 1
beszerzési ára 340,—  Ft
Az ISV gyáli műanyagüzemét

átszervezés folytán 1973. január 
1-ével a Búzakalász Tsz vette át. 
A  műanyagüzem neve: AGRO- 
PLAST Búzakalász Tsz műanyag
üzeme, Gyál. Telefon: 33.

Az AGROPLAST a műanyag 
kádak és műnyag kosarak gyártá
sát szintén folytatja mezőgazdasá
gi ártámogatásos értékesítéssel.

Ez évben kezdeményeztük a hal

szállító kádakhoz szükséges poli
észter műanyag csúszdák, valamint 
kisméretű halászcsónak poliészter 
műanyagból való gyártását. A  pro
totípusok legyártása után, ha el
fogadható árvetést kapunk és a 
felhasználó gazdaságok igényik, a 
sorozatgyártásra még az idén sor 
kerülhet.

Csehszlovákiában műanyagból készül a 
halmérleg-kosár

(Pékh felv.)

Az említett műanyag halászati 
eszközök széles körű alkalmazásá
val a halászati üzemágak egyes 
munkafolyamatainak műszaki fej
lesztése biztosítható.

Kneisz István
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Varsajavítás

Ezekben a hónapokban húsz eszten
deje annak, hogy a halászati bérlő 
szövetkezetek termelőszövetkezetek
ké alakultak át. Huszonhat htsz ala
kult így meg, nem kis szervező- 
munka eredményeként, az ország
ban. Ezzel a mozgalom második sza
kaszába lépett, amely nagyszabású 
fejlődés lehetőségeit nyitotta meg a 
természetes vizeken.

A dolgok teljes megértéséhez ér
demes egy kis történeti áttekintést 
végezni. Az első egyetemes jogsza
bály, amely a halászati jog alap
vető kérdéseit rendezte, az 1888. évi 
XIX. tc. volt. Leglényegesebb ren
delkezése a halászati jog összekap
csolása volt a parti birtokkal, illetve 
meder tulajdonával. Az 1925. évi XII. 
tc. a parti birtokos tulajdonosokat 
társulatokba kényszerítette, miután 
felismerte, hogy okszerű halgazdál
kodás csak nagyobb termelőegysé
gek kialakítása útján folytatható.

Gyökeres változást a felszabadulás 
hozott. Kormányzatunk első intéz
kedése a nagybirtok felosztása és a 
parasztok földhöz juttatása volt. Mi
vel a halászati törvény a parti bir
tokok tulajdonát összekötötte a ha
lászati joggal, éppen az okszerű hal
gazdálkodás érdekében nem volt el
képzelhető más, mint az, hogy a vi
zek halászati jogát állami tulajdonba 
vegyék.

A 6700/1945. M. rendelet mely a 
halászati jogot elválasztotta a parti 
birtok tulajdonától, Össznépi tulaj
donba vette a halászati hasznosítás 
jogát. A rendelet egyidejűleg ki
mondta, hogy a természetes vizek
hez fűződő halászati jogot elsősorban 
a hivatásos, dolgozó halászokból ala
kított szövetkezetek útján kell hasz
nosítani. Így alakultak meg a halá
szati bérlőszövetkezetek. Közös va
gyonunk nem volt, a termelés egyet
len bázisát a személyi tulajdonban 
levő szerszámok képezték, ideigle
nes alapszabályt kaptak, amely lé
nyeges rendelkezéseket tartalmazott 
a kollektív termelés és értékesítés 
megvalósítására.

A több mint harminc bérlőszövet
kezet közül a balatoni állami válla
latnak adta át helyét. Több kisebb 
szövetkezet fuzionált, s így kiala
kultak azok a nagyobb vízterületi 
egységek, amelyek szinte a mai na
pig a szövetkezeti halászok gazdál- 
kodási kereteit alkotják. A bérlőszö
vetkezetek fejlődése hozta magával, 
hogy egyre inkább nyilvánvalóvá 
vált annak felismerése, hogy a mező- 
gazdasági termelőszövetkezetek mű
ködését jellemző alapelvek alkalma
zásával jóval eredményesebbé le
hetne tenni a halászati szövetkeze
tek tevékenységét is. Így és ezért in
dult meg a szervezés munkája 1952 
tavaszán. Lelkes mozgatója és fárad
hatatlan aktivistája Faragó Sándor 
volt. Először Nagybaracskán a „Sza
badság” , majd ezt követően Baján az 
„Új Élet”, Tolnán a „Béke”, Eszter
gomban az „Úszó Falu”, aztán sor
ban a többi halászati termelőszövet
kezet alakult ki. 1953 tavaszán a 
kiskunhalasi „Harcos” HTSZ zárta 
be a sort.

A termelőszövetkezetté alakulás 
óta eltelt húsz év alatt a szervezeti 
és jogi fejlődés lényeges állomása 
volt a végleges alapszabály kiadása, 
a halászatról szóló 1961. évi 15. sz. 
tvr. valamint a törvényerejű rende
let végrehajtásáról kiadott 1/1962. F. 
M. sz. rendelet intézkedései nyomán 
a vízterületek használatba adása, az 
1967. évi III. szövetkezeti törvény, 
majd az ezt módosító és kiegészítő 
1971. évi 34. sz. törvényerejű ren
delet. Ez utóbbi nyomán halászati 
termelőszövetkezeteink most vizs
gálják felül alapszabályaikat és ál
lapítják majd meg új alapszabályu
kat. Legkézzelfoghatóbban ez tük
rözi annak a húsz esztendőnek fej
lődését, amelyen át halászati terme
lőszövetkezeteink nagyüzemi gazda
ságaikhoz eljutottak. Az elért ered
mények csak alátámasztják azt, hogy 
a természetes vízi halászat további 
előrelépése csak az egységes jogi, 
igazgatási és gazdaságpolitikai elvek 
alapján képzelhető el.

Megállapítható, hogy a halászati 
termelőszövetkezetek mint a hivatá
sos, főfoglalkozású halászok szövet
kezeti termelési formába történt tö
mörülése a gazdasági fejlődés szük
ségszerűsége által kialakított terme
lési forma. Ez a szükségszerűség va
lóságos és ma is fennáll. A természe
tes vízi halászatnak — továbbfejlő
dése érdekében — erre a szervezeti 
formára kell felépülnie.

K É T

A bajai Új Élet htsz-nek halastava is van

zésre, s néhány tanulságlevonásra a 
jövőt illetően.

Amikor számba vesszük eredmé
nyeinket, beszélnünk kell arról is, 
hogy mit és hogyan kell tenni ahhoz, 
hogy a magyar természetes vízi ha
lászat fejlődése továbbra is töretlen 
maradjon, jobb és szebb legyen a 
dolgozó halászok élete.

A halászok szövetkezeti mozgal
mának rangja és becsülete van ter
melőszövetkezeteink nagy családjá
ban, de túlzás nélkül állíthatom, 
hogy a szakma hazai, sőt külföldi 
köreiben is. Számtalan példát sorol
hatnék ide. Talán csak annyit, hogy 
képviseletünk ott van a Termelőszö
vetkezetek Országos Tanácsa elnök
ségében, tanácsában, a Duna haszno
sítására alakult Nemzetközi Bizott
ságban, az Országos Halászati Ta
nácsban, a Temperáltvízű Halsza
porító Gazdaság igazgató tanácsában 
stb. Szövetkezeti vezetőink többsége 
a helyi állami és pártélet megbecsült 
tagja. Szakembereinkre odafigyelnek 
a szakma rangos fórumain, szaksaj
tónk hasábjain, hazai és külföldi ta
pasztalatcseréken. De ami minden
nél több: szövetkezeteink termelési 
és gazdálkodási eredményei, a vi
zekre negatív irányban ható ténye
zők ellenére is, mind mennyiségben, 
mind minőségben fölfelé ívelőek. A 
szövetkezet tagságának keresete jó, 
életszínvonala megfelelő. Gazdálko-

1957-ben a földművelésügyi kor
mányzat szövetkezetpolitikai osztá
lya jóváhagyásával létrejött a Halá
szati Termelőszövetkezetek Központi 
Intézőbizottsága mint a tagszövetke
zetek érdekképviselete. Kezdeménye
zésére és szervezésében azóta a halá
szati termelőszövetkezteknél egysé
ges, a szakmai követelményeknek 
megfelelő üzemterv és zárszámadás 
készül. Kettős könyvvitel folyik, és 
esztendőnként elkészült a halá
szati termelőszövetkezetek országos 
zárszámadása és gazdálkodásuk érté
kelése. A Központi Intézőbizottság 
1967-ben a Halászati Termelőszövet
kezetek Szövetségévé alakult át mint 
országos jellegű érdekképviseleti 
szerv.

Egy jubileum, mint amilyen ez a 
húszéves is, alkalmas az összege-



É V T I Z E D
dásuk keretében szövetkezeteink 
anyagilag finanszírozni képesek azo
kat a jelentős összegeket, amelyek a 
természetes vízi halászat vonatkozá
sában vízbérlet, ivadékolás, halászat
fejlesztés és vizek karbantartása for
májában a nyíltvizeket illetően egye
temlegesen reájuk hárul. Ez viszont 
nem más, mint gazdálkodás a vize
ken, mégpedig okszerű gazdálkodás 
a század első felének rablógazdálko
dásával szemben. A korábban sok 
nehézséggel küzdő halászati terme
lőszövetkezetek — úgy vélem — ki
állták az idő próbáját. Sikerrel ve
tették meg a nagyüzemi gazdálkodás 
alapjait. Persze hogy voltak gondok 
a munkaszervezés, a jövedelemelosz
tás, a szövetkezeti alapok megterem
tése körül. De talán a legnehezebb 
volt az embereknek önmagukkal, a 
sokszáz éves szokásokkal, régivel, 
maradival megbirkózniuk. Ma már 
értik és élik is a nagyüzemi munka 
mindennapjait. Jónak, emberséges
nek tartják azt a mércét, amely a 
közösség érdekében végzett munká
val ad anyagi, erkölcsi, társadalmi 
elismerést a szövetkezetek gazdái
nak. Másképpen dolgozik, mér és él 
a magyar halász, más célokat követ 
mint annakelőtte.

Terebélyesedik a szocialista bri
gádmozgalom. Egy brigád ugyan elég 
kicsi egység ahhoz, hogy törődni tud
jon minden emberrel és az egész 
emberrel, viszont elég nagy ahhoz, 
hogy ne csak a maga munkáját lássa 
a brigádtag, hanem egy kicsit az 
egész szövetkezetét és az egész or
szágét is. Ebben az időszakban ké
szülnek, immár harmadik esetben, 
az üzemtervek, a halászati szabály
zatok. Amíg az első csupán kísérleti 
jellegű volt, a második már igyeke
zett levonni néhány gyakorlati tanul
ságot a követett alapelveket illetően. 
Ez a halállomány szabályozása, gon
dozása, a vizek karbantartása volt. 
Az elmúlt két ciklus feltétlenül bi
zonyságul szolgált arra, hogy a szö
vetkezetek nem mondhatnak le azok
ról a lehetőségekről, amelyek ked
vező irányban igenis hatnak a ter
mészetes vizek állapotára.

A bajai bárka halra vár

A folyamszabályozások során 
számtalan holtág keletkezett. Ezek
kel eddig nem sokat törődtünk. A 
holtágak hasznosításának gyakorlati 
kivitelezésére az elmúlt néhány évben 
egy-két szövetkezetünk nagyszerű 
kezdeményezéseket tett. Igazolták 
természetes vízi szakembereink fel
tevését és a próbálkozások életre
valóságát. Kiemelten áll ez a raga
dozókkal történő bátrabb népesítés 
problematikájára.

A szervezeti és termelésbiológiai 
megerősödés kedvező irányban ható 
tényezőjévé lett a halászati módsze
rek racionalizálása, gondolok itt a 
rekesztő halászat korszerűsítésére, 
elektromos halászatra csakúgy, mint 
a fokozott gépesítésre és az értéke
sítő hálózat kiépítésére. A gazdasági 
alap és a társadalmi helyzet meg
változásával sajnos az utánpótlás 
kérdése és a szakmai oktatás az, ami 
nem tudott lépést tartani. Itt kell 
sürgősen tenni valamit, amíg nem 
késő. Ma már helye van az egyete
met végzett szakembernek a halászati

Sok emberi erőt kíván a hálóhúzás

termelőszövetkezetben, de megoldat
lan, ugyanakkor az ún. „középkáde
rek” (haltenyésztő, halászmester) 
megfelelő számban való biztosítása. 
És ennél a kérdésnél újra csak el
mondom, hogy a tudománynak adós
sága van, mégpedig nem is kevés, a 
gyakorlati haltenyésztést, a halász
technológiákat, egyszóval a gyakor
lati halászatot illetően. Sajnos haj
lamosak vagyunk arra, hogy a tudo
mány eredményeit egy szaklapban 
való közléssel elkönyveljük, mint a 
gyakorlat realitását. Pedig a labora
tóriumtól a nagyobb termésered
ményig milyen hosszú még az út. 
Nem beszélve, ha nem halastavakról, 
hanem természetes vízről van szó. A 
tudósok és gyakarlati szakemberek 
szoros és jó együttműködését a közös 
cél érdekében mielőbb meg kell te
remtenünk.

A halász—horgász viszonyról kel
lene talán még szólni. Csupán azért, 
mert az utóbbi időben egyáltalán 
„divatos” erről beszélni. Megítélésem 
szerint ez a viszony nem rossz. 
Hangsúlyozom, én sporthorgászokra 
gondolok. Nem orvhorgászokra vagy 
nagyon kis számban még előforduló 
egyesületesdit játszó akarnokokra. 
Ezekkel akad vita, és nem ok nél

Az íz- és zamatanyagok érzékszervi vizs
gálatához szükséges előkészületek

kül. Viszont nem ez a többség, nem 
ez az általános. Ezek miatt kár a 
szót fecsérelni. Az orvhorgász- és 
orvhalász-ügyben azonban kell végre 
valamit tenni. Ami a vizeken ural
kodik, az minden képzeletet felül
múl. A halásztársadalom mellett ta
núként hívhatom a százezres hor
gásztábort is. Erélyes hatósági fellé
pésre és példás büntetésekre lenne 
már szükség. Január 1-én lépett 
életbe az egységes szövetkezeti tör
vény. Ez szabályozza szocialista szö
vetkezeti mozgalmunk alapelveit, 
köztük a halászati termelőszövetke
zetekét is. Kifejezi a szövetkezetek 
gazdasági és társadalmi jelentőségét, 
jogi alapokat, kereteket biztosít szö
vetkezetpolitikánk gyakorlati érvé
nyesítéséhez. A törvénynek a megal
kotása is bizonyíték arra, hogy a 
szocializmus viszonyai között törté
nelmileg hosszú távon van létjogo
sultságuk a szövetkezeteknek, köz
tük a halászati termelőszövetkeze
teknek is.

Az elmúlt húsz esztendőnek ma
gam is részese voltam. Eredményei, 
gondjai, sikerei és buktatói után — 
most újabb évtizednek nézünk elébe. 
Ezzel is megbirkózik a magyar ha
lász!

Felvidéki István

A varsák árnyékában jobb ízű a halászlé
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Ezt a kérdést teszi fel Ju. Orlov a 
Rübovod.-i Rübolov folyóirat hasáb
jain, és összegezi az angolna kuta
tásának és mesterséges szaporításá
nak eddigi eredményeit.

Kacci 1856-ban írta le az angolna
lárvát külön fajként, és csak 1896- 
ban Grasszi bizonyította be, hogy 
Leptocephalusz-nak nevezett faj 
azonos az angolna lárvájával. I. 
Smidt, dán kutató a század elején 20 
éves munka után megállapította, 
hogy az európai angolna a Sargasso- 
tengerben, az Atlanti-óceán part 
nélküli tengerében ívik. A lárvákat 
a Golf-áramlás sodorja 2—3 év alatt 
az európai partokhoz. Európába már 
az ismert üvegangolna érkezik.

Az angolna ívását elsőként Fon- 
tena, francia tudósnak sikerült meg
figyelnie. (Az INRÜBPROM—68 le- 
ningrádi halászati világkiállításon 
erről színes diapozitívokat mutattak 
be a látogatóknak a francia pavilon
ban.) Fontena párizsi laboratóriumá
ban tengervízzel töltött hengeres 
edényekbe helyezte az angolnákat, 
amelyekben a víz forgó mozgást vég
zett. Hipofízises injekciózás után az 
ikrások az ívás előtti állapotukat 
vették fel, később leívtak. Ivarérett 
tejesek nem voltak kéznél, így a 
nyert ikrát megtermékenyíteni nem 
tudták, az ikrák fejlődése nem volt 
megfigyelhető.

Az 1961-ben végzett francia kísér
let célja feltehetően csak az angol
nák ívásának biológiai vizsgálata le
hetett, annál is inkább, hiszen Fran
ciaország partjainál az üvegangolna 
nagy mennyiségben fogható.

A továbbiakban japán kutatók vé
geztek kísérleteket, a Tokiói Egye
tem professzorának, dr. Hibijának 
vezetésével. 1970-ben az Inbapita tó

ból kifogott, kb. 1 kg súlyú angol
nákat 100 X  80 X 100 cm méretű, 
speciális zárt akváriumba helyezték, 
amelyben 60 cm magasságú, kör
mozgást végző víz volt. Az első hi
pofízis injekciót 1970. szeptember 
25-én adták be és a 10. injekció után,

A. Gubareva angolnarajza

1971. december 23-án történt meg az 
ívás. A hipofízis injekciókhoz négy
féle hormont alkalmaztak. Az ikrák 
1035,8—1168,4 mikron nagyságúak 
voltak.

A Szovjetunió évi legnagyobb an
golnaivadék-behozatala 1968-ban
volt, 20 millió db. Az angolnatelepí

tésre alkalmas vizek optimális né- 
pesítéséhez ennek a mennyiségnek 
4—5-szörösére van szükség. Figye
lembe véve a tudományos kutatások 
adatait, hogy egy ikrás ikrameny- 
nyisége elérheti a 9 millió db-ot, és 
azt, hogy ivadéknevelés terén még 
alig vannak tapasztalatok; a hason
ló termékenységű halfajok mester
séges szaporítási eredményeinek 
alapján megállapítható, hogy a 
Szovjetunió angolnaivadék-szükség- 
Tetét néhány ezer ikrás kielégítheti. 

A mesterséges angolnaszaporítás 
megoldása nehéz és komoly feladat. 
A szerző véleménye szerint a Szov
jetunióban a feladat megoldása meg
gyorsítható, ha mindazok az intéz
mények, amelyeknek megfelelő ta
pasztalataik vannak az akváriumi 
haltenyésztés technikájáról, az iva
déknevelés gyakorlatáról és a mes
terséges szaporításról, összefognak 
úgy, amint ez a növényevő halak 
szaporítási technológiájának kidol
gozása esetében is volt.

Az angolna mesterséges szaporítá
sának van-e kockázata? Van, de si
ker esetén a gazdasági hatékonyság 
annyira kézenfekvő, hogy az ez 
irányban végzett kísérletek szüksé
gessége vitathatatlan, szögezi le a 
cikk szerzője.

(T. A.)

Elhunyt Szabó István
Ismét búcsúznunk kell! Február 
17-én Székesfehérváron elhunyt 
Szabó István, a sárvízi halastavak 
nyugalmazott vezetője. Neve és 
kedves egyénisége sokunkban ösz- 
szeforrt a Sárréten hosázan hú
zódó halastavak oly szép termé
szeti képével. Igen . . .  Szabó Ist
ván szorosan hozzánőtt ehhez a 
tógazdasághoz. Csak közvetlen 
volt munkatársai és családja tud
ják igazán, hogy az elhunytnak 
mily sok munkája és gondja fek
szik e tógazdaságban. A felszaba
dulást követően a haltermelés 
irányítói között elsőként kezdett 
a munkához, összefogta a Sár
rét halászait, és elkezdték a hal
termelést. Nemcsak a háború 
pusztításai nehezítették munká
jukat hanem Fejér megyében már 
az 1940-es évekre is jellemző 
vízszennyezés is. Szabó István a 
víztisztaságért folyó küzdelem 
egyik tógazdasági úttörője volt 
hazánkban. Nevéhez fűződnek 
még a halastavi kacsanevelés első 
gazdaságilag is eredményes nagy
üzemi kivitelezése, a sárvízi has- 
vízkór-pusztítás megelőző mód
szerekkel való megszüntetése és 
az új Réti-tóegység megépítése. 
Nemcsak mint tógazda hanem az 
utánpótlás nevelőjeként is kitűnt: 
Több tanítványa ma vezető sze
repet lát el ágazatunkban, és fiait 
is halászati szakembernek ne
velte.

Kegyelettel és szeretettel őriz
zük Szabó István emlékét és osz
tozunk szerettei gyászában.

1. angolnatartó kádak, 2. hőszabályozó tartály, 3. szűrő, 4. hőszabályozó, 5. szivattyúk
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Jogszabály-ismertetés
A mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter 8/1973. (MÉM. É. 8.) MÉM 
sz. utasítása az 1973. évi adatszolgál
tatás és beszámolás rendszeréről in
tézkedik.

Az utasítás 2. pontja szerint a be
számolási rendszerben kötelezően 
előírt adatszolgáltatásokat a mellék
let tartalmazza.

A halászatra vonatkozóan ebben a 
következőket rendelték el: 

Beszámolójelentést kell készíteni: 
Halkihelyezés,
Lehalászás, 1973. év,
Kimutatás a természetes vizek hal

fogásáról,
Haltermésbecslés és 
Halértékesítés címmel.
Az utasítás a MÉM Értesítő XXIV. 

évf. 8. számában jelent meg.
Pékh Gyula

Hibaigazítás. Lapunk múlt évi 
utolsó számában (a 187. oldalon) dr. 
Fóris Gy. cikkének utolsó mondatá
ban : . . .  vízszükségletünk . . .  helye
sen . . .  vízkészletünk. (Szerk.) Tarponhorgász és zsákmánya

Gabon az Egyenlítő mentén a Gui- 
neai-öböl partvidékén terül el. Ez 
a trópusi állam akkor alakult, ami
kor az ötvenes évek végén felbom
lott a Francia Egyenlítői-Afrika. 
Területének jelentős részét trópusi 
erdő borítja. Annak ellenére, hogy 
klímája az európai ember számá
ra nem egykönnyen viselhető el, 
mégis az európai utazási irodák 
kezdik felhívni a figyelmet erre az 
országra, amelynek vizei halban 
gazdagok, erdői kitűnő szűz terü
letet jelentenek a vadászok szá
mára.

Az ország lakói a bantu néger 
bekelék, fangok és bakotok. Ezek 
az ide látogató turistákhoz rend
kívül barátságosak, szívesen ajánl
koznak vezetőnek, és bemutatják 
dalaikat, táncaikat, amelyeket spe
ciális hangszereiken kísérnek.

Az országot az Ogooué folyó, 
amelynek egy része hajózható, 
szinte kettészeli. A  folyó dzsungel
erdőkön, szavannákon halad ke
resztül és halban rendkívül gaz
dag.

Tengerpartja és lagúnái szintén 
haldúsak. Érdesfarkú hal, kapi
tányhal, barracuda, különböző cá
pafajok, fűrészhálak fordulnak elő 
vizeiben.

Külön gaboni „szám"  a tarpon-  
horgászat. Nem mindennapi lát
vány, amikor erre a hatalmas hal
ra, amelynek hossza gyakran el
éri a két métert, súlya a 100 kg-ot, 
horoggal mennek rá. A  tarpon 
erős és kitartóan úszik, kifárasz- 
tása bizony sokszor csak alapos 
küzdelem után lehetséges. Közölt 
képünk ezt a szaklapokban ritkán 
szereplő országot mutatja be.

LA REVUE FRANQAISE
ENDRESZ ISTVÁN
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Kopoltyúról leválasztott Dactylogyrus 
lamellatus

A  Halászatban 1966-ban írt cikkem
ben már ismertettem, hogy az amur 
kopoltyúférge, a Dactylogyrus la
mellatus bizonyos körülmények kö
zött jelentős ivadékelhullást képes 
okozni. Az azóta eltelt időben az 
említett élősködő biológiai és kór
okozó tulajdonságaira vonatkozólag 
további megfigyeléseket tettem.

Minthogy az utóbbi időben egyre 
szaporodik azoknak a gazdaságok
nak a száma, melyek zsengeivadék 
kortól kezdve nevelik fel a növény
evő halakat, sőt nem egy gazdaság
ban sikeresen megbirkóztak a nö
vényevő halak mesterséges kelteté
sével is, úgy érzem, hogy az amur- 
kopoltyúférgesség részletesebb is-

A kopoltyúférgességre jellemző az ún. 
nyúlványképződés, vagyis néhány kopol

tyúlemez összeolvadása

mertetése egyre több szakember szá
mára válik szükségessé.

A Dactylogyrus lamellatus szabad 
szemmel nem látható, 0,26—0,58 mm 
hosszú és 0,07—0,16 mm széles mo
nogenetikus métely; ma már az or
szág valamennyi halastavában elő
fordulhat, és a legkülönbözőbb korú 
amurok kopoltyúján élősködik. A 
megtelepedett férgek folyamatosan 
ürítik petéiket, amelyekből a hőmér
séklettől függően 3—15 nap alatt ki
kelnek a körülcsillangós lárvák. 
Ezek aktív mozgással keresik meg a 
számukra megfelelő gazdahalat, az 
amurt. A kopoltyún megtapadó lár
vák bizonyos idő múlva ivaréretté 
válnak és a további fertőzés alapját 
jelentik. A férgek fejlődésére a 26— 
29 °C-os vízhőmérséklet a legmegfe
lelőbb, ilyenkor 6—7 nap alatt lezaj
lik a teljes fejlődési ciklus. Mint
hogy az amurivadék életének már 5. 
napján fertőződhet a kopoltyúfér- 
gekkel, ezért nem meglepő, hogy 
3—4 hetes halakon már jelentékeny 
fokú férgesség alakulhat ki.

Az ivadék fertőződése csak idő
sebb halak közvetítésével jöhet lét
re. (Az egynyarasnál idősebb hala
kat gyakorlatilag Dactylogyrussal 
fertőzöttnek tekinthetjük.) Jelentős 
fertőzöttség jöhet létre akkor, ha az 
ivadéknevelő tavakba valamilyen 
módon idősebb amur kerül. Ilyenkor 
a kopoltyúférgesség jelentkezése 
csaknem biztosra vehető. Kialakul
hat a fertőzöttség akkor is, amikor 
az ivadékot olyan tavakba helyezik, 
amelyekből az idősebb amurokat 
csak néhány nappal korábban távo
lították el. Ez esetben a nedves ta
lajon visszamaradó peték közvetítik 
a fertőzést. Szerencsére az említett 
durva tenyésztői hibák ma már csak 
a legritkább esetben fordulnak elő.

Létrejöhet azonban kopoltyúfér
gesség látszólag lelkiismeretes te
nyésztői munka során is. Ilyenkor a 
fertőzést az esetek többségében a ta
vak tápcsatornája közvetíti. A csa
tornákba — éppen növényzetirtó 
szerepük miatt — nagyon gyakran 
helyeznek ki amurokat. Az ilyen 
csatornákból a tavak feltöltése során 
a víz féregpetéket és lárvákat szál
líthat az előnevelőkbe, s ott a fér
gesség kialakulása már biztosított. 
Számos tenyésztő igyekszik tápcsa
tornáit mindennemű haltól mente
sen tartani, s ha ilyenkor is elma
rad a várt hatás, az csak azzal ma
gyarázható, hogy a tápcsatornákat 
ellátó élővízből vagy tározóból hoz
ta a víz magával a fertőző csírákat.

Ha a tóba akár egyetlen Dactylo
gyrus pete vagy lárva bekerült, ak
kor elméletileg az egész állomány 
fertőződése létrejöhet. A gyakorlat
ban azonban az ilyen véletlen fer
tőződés ritka, az esetek többségében 
a fertőzés lényegesen erősebb, s a 
tavak feltöltésére felhasznált víz 
vagy a folyamatos vízutánpótlás na
gyobb számú élősködőt juttat az elő
nevelő tóba. A bekerült peték és lár
vák száma nem közömbös a fertő
zöttség későbbi sorsának alakulásá
ban, mivel a férgesség kialakulása 
szempontjából a kezdeti fertőzés in

Az amur kopoltyúférgesség
tenzitásának jelentős szerepe van. 
Igen lényeges szempont a víz hő
mérséklete, a halsűrűség és a halak 
tápláltsága is. Magasabb hőmérsék
leten a parazita nemzedékváltása 
gyorsabb, sűrűn népesített állomány
ban nagyobb a lehetősége annak, 
hogy a féreglárva megtalálja a halat, 
s mivel ilyenkor a hal növekedésé
nek üteme is lassul, ezért zsúfoltan 
tartott halakon könnyebben telep
szik meg annyi élősködő, amennyi 
már klinikailag észlelhető betegsé
get, illetve elhullást okozhat.

Lényeges összefüggés állapítható 
meg a halak testmérete és az elhul
lást létrehozó paraziták száma kö
zött. 12—14 mm hosszút 20—40 fé
reg, 35—45 mm hosszút 150—250, 
100—150 mm hosszú halat pedig 5000— 
7000 féreg pusztít el.

Az utóbbi adatok figyelembevéte
lével nem lényegtelen az első fer
tőzés időpontja sem. A halak növe
kedése és a paraziták számának gya
rapodása között verseny van. Minél 
későbbi időpontban fertőződik az 
állomány, annál kisebb a lehetősége 
annak, hogy a férgek száma elérje 
a klinikai betegséget okozó mennyi
séget.

Gazdaságainkban ez a verseny ál
talában az előnevelés végéig tart. 
Nagyobb tavakba, pl. ivadéknevelő
be való kihelyezéskor a halak növe
kedésére kedvező, a paraziták fej
lődésére kedvezőtlen tényezők ha
tására a férgesség kialakulásának 
veszélye csökken, s az ősz folyamán 
a paraziták száma a hal méretéhez 
képest jelentéktelen fokra, halan
ként 10—100 db-ra esik vissza.

A TECHNIKA februári számának a 
„Tenger kincsei” c. cikkéből: „A  tenger 
kincseinek kiaknázásában ma és még 
hosszú ideig a halászat viszi a pálmát. 
Amíg a századforduló idején a világ hal
termelése évi 4 millió tonna volt, ma már 
megközelíti az 50 millió tonnát és évente 
5—8%-kal növekszik. A vágóállat-fogyasz
tás ennek a mennyiségnek alatta marad. 
A halhús — különösen Ázsiában — alap
vető élelmezési cikk. A táplálkozás szak
emberei szerint az évtized végére a halá
szat a mezőgazdasággal azonos jelentő
ségűvé válik, a további évtizedekben pe
dig — tekintettel arra, hogy a halászat 
hozama nagyobb ütemben fejleszthető, 

mint a mezőgazda
ságé — egyre jobban 
elhagyja azt. A ma 
termelt halfehérje 
25%-ából halliszt ké
szül, tehát csak köz
vetve szolgál emberi 
táplálékul, mivel 

előbb a háziállatok és -szárnyasok hasz
nosítják. A halfehérje azonban megmarad 
a fogyasztásra kerülő állatok húsában is 
és így eljut az emberhez. Néhány éve 
olyan hal fehérjét is előállítanak, amely 
közvetlenül is alkalmas emberi fogyasz
tásra. Ize megfelel az emberi ízlésnek és 
egyszerűen bekeverhető a lisztbe stb. A 
jövőbe tekintve, a halászat határ nélküli 
kiterjesztése nem lehet cél. Amint az em
ber az őskorban a vadászatról az állat- 
tenvésztésre kénytelen volt áttérni és a 
vadgazdálkodást is meg kellett honosí-
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és a védekezés lehetőségei I. rész
Ha az előnevelőkben az állomány 

Dactylogyrusokkal fertőződik, és a 
hal növekedése, illetve a parazita 
szaporodása közötti verseny a para
ziták javára dől el, akkor ott kiala
kul a heveny kopoltyúférgességnek 
nevezett kórforma, mely gyógykeze
lés nélkül az állomány 90—100%-os 
elhullását okozhatja. Ezt a kórfor
mát ivadékdactylogyrosisnak is ne
vezhetjük, mert 3—8 hetes ivadékon 
jelentkezik.

A heveny dactylogyrosisban szen
vedő állományra jellemző, hogy az 
egyébként a tófenék közelében tar
tózkodó halak a felszín közelében 
úszkálnak. A halak egy része kény
szermozgást végez, körbe-körbe fo
rog, és eközben világos hasi felüle
tük gyakran felvillan a vízben. Ké
sőbb gyakoriak a hasukkal felfelé 
fordult, elpusztulófélben levő példá
nyok, majd hullák is megjelennek. 
Nagyszámú hal tartózkodik a part 
közelében, elsősorban a befolyónál. 
Ezek a halak az ember közeledtére 
sem úsznak el, kézzel könnyen meg
foghatók. A súlyosan beteg halak 
kopoltyúja halvány, vértelen, rajta 
bőséges nyálka és gyakran szabad 
szemmel is észrevehető folytonossá
gi hiányok láthatók, és ezek környé
kén vérzések is észlelhetők.

Mikroszkópos vizsgálattal az el
mosódott szerkezetű, letöredezett 
vagy egymással összenőtt kopoltyú
lemezeken nagyszámú élősködő ta
lálható.

A halak tápláltsága a súlyos fokú 
kopoltyúelváltozások ellenére is 
megfelelőnek mondható. Parazita
mentesítő fürösztéssel a férgesség és

tani, úgy a tengeri állatok irtásának is 
előbb-utóbb véget kell vetni. Helyébe lép 
a jól megszervezett tengeri állattenyész
tés, bizonyára megfelelő feldolgozó üze
mekkel kombinálva. Egyes adatok szerint 
— és ez nem tűnik túlzásnak, inkább 
óvatos becslésnek — a tengerben közel 
tízszer annyi növény él, mint a száraz- 
földön. Ugyanakkor a tenger növényvi
lága összehasonlíthatatlanul gyorsabban 
fejlődik, mint a szárazföldi flóra, ha ked
vező feltételeket biztosíthatunk számára. 
A tengeri növények közül az algák tíz
ezernyi fajtája alkalmas emberi fogyasz
tásra, de mivel a legelterjedtebb a kö
zönséges alga, elsősorban ezekkel foly
tattak kísérleteket. Az algák felülmúlha
tatlan előnye az, hogy nagyobb mérték
ben kötnek le fehérjéket, mint a száraz
földi növények, ezenkívül nyomelemeket, 
fontos vitaminokat és zsírt is tartalmaz
nak. Egy hektáron, évi ötvenszeri ara
tással összesen mintegy nyolcvan tonna 
takarítható be, és ennek kb. fele fe
hérje. A tengervízből eredő élelmiszerek 
tehát egyrészt a tengeri állatok célsze
rűbb halászatával, másrészt azok tenyész
tésével és gondozásával és nem utolsósor
ban az algatenyészetekkel teremthetők        elő olyan mennyiségben, amennyire az 
emberiségnek valaha is szüksége lehet.” 

„A NÖVÉNYEVŐ HALAK TERMÉ
SZETRAJZA címmel Tölg István a hal- 
szaporító gazdaság igazgatója filmvetítés
sel kísért előadást tartott a veszprémi 
Kisfaludy Művelődési Házban.” Napló 
(Veszprém dec. 15.)

A kopoltyúredők között megkapaszkodó Dactylogyrus lamellatus

az elhullás igen gyorsan megszün
tethető.

Az esetek többségében a fennálló 
fertőzöttség ellenére sem észlelhető 
a halak károsodása, s ilyenkor azt 
mondjuk, hogy a hal és a parazita 
között kialakult egy bizonyos egyen
súly. Ez az egyensúly részben a pa
razita szaporodási lehetőségeitől, de 
elsősorban a halak ellenállóképessé
gétől függ. Ezzel magyarázható, hogy 
a teleltetéskor, főképpen a telelte- 
tés végén az ellenállóképességben 
meggyengült halaknál ismét számol
ni kell a dactylogyrosis jelentkezésé
vel. A betegség lezajlásától függően 
idült vagy félheveny kopoltyúférges- 
séget különböztetünk meg.

Az idült kopoltyúférgesség a tü
netmentes fertőzöttségtől nehezen 
elkülöníthető kórforma, amely el - 
hullásokban ritkán mutatkozik meg. 
Zsúfoltan tartott állományokban, el
sősorban telelőkben jelentkezik. Jel
lemző rá a halak erős lesoványodá- 
sa, rossz kondíciója, és egyéb para- 
zitózisok (spironucleosis, ichthyo- 
phthiriosis) társulása. Valamennyi 
amur-korcsoporton megfigyelhető.

Klinikai tünetei nem jellemzőek. 
Jelenlétére elsősorban a naponta je
lentkező, jelentéktelen méretű el
hullás hívja fel a figyelmet. Az eset
leges magasabb hőmérsékleten a be
teg egyedek a tó felületén „pipál
nak”, a befolyó környékén tartóz
kodnak. Az ember jelenlétét apati- 
kusan tűrik.

A kopoltyún nagyszámú, kétnya- 
ras halon 8000, ötnyaras amuron 
20 000 D. lamellatus is található.

A félheveny kopoltyúférgesség a 
tavaszi időszakban fordul elő egy- 
kétnyaras amurok között, ha az át
telelt állományt sokáig hagyják a 
telelőben. Ilyenkor az esetleg jól át
telelt állomány halain, amelyeken 
márciusban csak 5—30 élősködő ta
lálható, áprilisban már nagy tömegű

élősködő jelenik meg (7—15 cm-es 
halakon 3000—8000).

A beteg halak a friss vízre úsz
nak, fejüket a parthoz tartják, vagy 
hasukat fölfelé fordítva lebegnek a 
víz színén. Az elhullás jelentékeny, 
az állomány 40—60% -át is kiteheti. 
A halak kondíciója igen gyenge, és 
az elszenvedett károsodások követ
keztében a halak még a gyógykeze
lés után is hullanak.

A súlyosan fertőzött halak kopol- 
tyúja halvány, bőséges nyálka bo
rítja. A kopoltyún nagyszámú D. la
mellatus található. Társfertőzésként 
elsősorban a gombák telepednek 
meg. A kopoltyúhiányosságok fő
képpen ez utóbbi rovására írhatók.

Dr. Molnár Kálmán

Amur kopoltyúlemezei között kapaszkodó 
Dactylogyrus lamellatus-egyedek



A magyar Duna

is hátráltatta. A folyammal össze
köttetésben levő mellékágakban alig 
volt víz, a holtágak pedig alacsony 
vízállásuk mellett teljesen behínara- 
sodtak, s ezzel nemcsak a halélettér, 
hanem a halfogás lehetősége is csök
kent. Ez alól kivétel csak az a né
hány lezárt mellékág volt, amelybe 
a kihelyezett pontyok mellé na
gyobb mennyiségű amurt is népesí
tettek.

Az 1. táblázatban közöljük az 
1972. évi dunai halfogási eredménye
ket. összehasonlításul feltüntetjük 
az előző két év halfogási adatait is. 
Az alábbiakban ehhez fűzünk né
hány megjegyzést. A ponty fogási 
adataiban számottevő csökkenést 
nem észlelhetünk. — Ez azonban az 
intenzíven kezelt mellékágak vi
szonylag stabil hozamának a követ
kezménye. Ha ezeket nem vesszük 
figyelembe, és csupán azokat az ada
tokat összesítjük, amelyek magára a 
folyamra és a vele szoros összeköt
tetésben álló nyílt vízterületekre vo
natkoznak, az — 1972-ben — 21 997 
kg dunai pontyot jelent. Ez némileg 
több, mint az előző esztendő hasonló 
értékei alapján számított 18 836 kg 
pontyíogás. — Emelkedést mutat az 
előző két év adatához képest a süllő 
fogási értéke. A magyar szakaszon 
nagyobb részben 3—4 nyaras süllők 
alkotják az üzemi halászat zsákmá-

Faj 1970

P onty ....................................... 176 915 kg 
100%

Süllő......................................... 18 220 kg 
100%

Harcsa ................................... 4 882 kgl 
100%

Csuka ....................................... 69 674 kg 
100%]

Angolna................................... 4 162 kg 
100% ,

Őn ........................................... 1 3 558 kgl 
100% !

Kecsege .................................. 562 kg 
100%1

Márna ..................................... 15 719 kg 
100%1

Compó . . . . ...................... 2 031 kg 
100%

Kárász .................................... 30 032 kg 
100%1

Törpeharcsa ............................ 25 748 kg 
100% 1

Amur ..................................... 10 515 kg' 
100% ,

Busa ....................................... 584 kg 
100%1

Vegyes fehérhal ...................... 635 011 kg1 
100%

Összes fogás ........................ 1 007 613 kg 
100% ]

A  hidrológiai tényezők, amelyek 
mind a halászat gyakorlatát, mind 
a halállomány alakulását alapvetően 
meghatározzák, 1972-ben általában 
kedvezőtlenek voltak. A közép-Du- 
nán a vízállás- és vízhozamértékek 
jelentősen elmaradtak a sokévi át
lagértékektől, s jóllehet a víz hőmér
sékleti értékei általában felülmúlták 
a szokásos átlagértékeket, az év a 
halállomány és a halászat szempont
jából egyaránt kedvezőtlen volt. — 
Elmaradt a tavaszi zöldár. Ez a hal- 
táplálék-szervezetek csökkent meny- 
nyisége, valamint az ívás és az iva
dékfejlődés rossz körülményei miatt 
általában kedvezőtlenül hat, mint
hogy azonban a közép-Dunán 1969- 
ben is és 1971-ben is elmaradt a 
zöldár, s 1970-ben sem volt elég ma
gas, ez az újabb kiesés most már 
igen súlyosan érinti a magyar sza
kaszon élő halfajok állománysűrű-

Az 1971-ről 1972-re forduló tél idő
járása enyhe volt. A Dunán csak ja

nuár közepén jelent meg a jég, és 
kétheti zajlás után már csak szór
ványosan mutatkozott. Február kö
zepétől a folyam teljesen jégmentes 
lett. A csuka február végén ívott le, 
s bár a hőmérsékleti értékek kedve
zőek voltak, az alacsony vízállásvi
szonyok miatt az ívást nem tekint
hetjük sikeresnek. Valamivel kedve
zőbben alakult a süllő ívása. Erre 
április első felében került sor, s 
minthogy a vízállás relatíve ekkor 
is alacsonyabb volt a szokásosnál; 
jórészt a folyamszabályozási műtár
gyak (párhuzamművek, sarkantyúk) 
kövezései között zajlott le. — A má
jus, június hónapokban ívó Cyprini- 
dák ívásának eredménye — ugyan
csak a nem megfelelő vízállásviszo
nyok következtében — átlagon aluli 
volt. Az év folyamán július és au
gusztus hónapokban mutatkozott va
lamelyest tartós magasabb vízállás, 
s ez a nem nagy számban kikelt és 
megmaradt ivadéknak kedvezett.

Az alacsony vízállás a halászatot

Dunai halásztanya a Sió torkolata alatt
(Tóth felv.)

(Tóth felv.)
Dunai paducok



ha lá sza ta 1972-b e n

nyát. Annakidején 1969-ben csak ke
véssé kielégítőnek, 1970-ben azonban 
viszonylag jónak minősíthettük a 
süllő ívási eredményeit. Valószínű
leg ez utóbbinak köszönhető a vi
szonylagos fogási emelkedés, örven
detes tény a harcsa fogási adatának 
növekedése. Nehéz lenne magyará
zatot találni rá, csak remélhetjük, 
hogy az előző években kihelyezett 
zsenge és előnevelt harcsaivadéknak 
is szerepe van benne. — Annál ke
serűbb csalódás a csuka fogási ada
ta. Az előző évhez képest mindösz- 
sze 46%. Noha a száraz évek, a tar
tós alacsony vízállás és átlagon aluli 
vízhozam s az ezek következtében 
leszűkült élőhelye ésszerű magyárá- 
zatát adja a fogás csökkenésének, ez 
az alacsony fogási érték — az évek 
óta százezres és milliós darabszámú 
— csukaivadék-kihelyezés kudarcát 
jelenti. A csuka 2—3 nyaras korában 
hálóéretté válik, és az előző évek ki
helyezéseinek az 1972. év fogási ada
taiban mutatkoznia kellett volna. Ér
demes megjegyezni, hogy az 1964. 
és 1965. éveket követően — amikor 
a csuka ívása kitűnően sikerült — 
1966-ban 170 350 kg, 1967-ben pedig 
130 826 kg csuka került hálóba a
magyar Dunán. Tájékoztatásul kö
zöljük az előző évek kihelyezési ada
tait is: 1969-ben 280 000 db előne
velt-, 1970-ben 1 100 000 db zsenge-,

1. táblázat

1971 1972

186 688 kg 
105,5%

180 506 kg 
102,2%

20 220 kg 
111,0%

22 506 kg 
123,5%

3 344 kg 
68,5%

6 286 kg 
128,8%

60 395 kg 
86,7%

27 925 kg 
40,1%

I 3 338 kg 
80,2%

3 304 kg 
79,4% .

10 591 kg 
78,1%

9 211 kg 
67,9%

662 kg 
117,8%

1 128 kg 
200,7%

14 902 kg 
94,8%

13 280 kg
84,5%

2 792 kg 
137,5%

1 581 kg 
77,8%

23 933 kg 
79,7%

9 858 kg 
32,8%

30 836 kg 
119,8%

34 972 kg 
135,8%

9 964 kg 
94,8%

12 342 kg 
117,4%

2 139 kg 
366,3%

466 kg 
79,8%

713 466 kg 
112,4%

595 082 kg 
93,7%

1 083 270 kg 
107,5%

918 447 kg 
91,2%

Közepes vízállás Kisoroszinál
(Tóth felv.)

1971-ben 2 000 000 db zsenge csuka
ivadék került a Dunába. Csupán iva
dékkihelyezéssel egy állományt meg
menteni vagy megnövelni nem lehet. 
Ezt a régi igazságot most tehát újabb 
adatok is bizonyítják. — Még elgon- 
dolkodtatóbb, hogy az összes na
gyobb mennyiségű csukaivadék-ki
helyezés a magyar Duna déli sza
kaszán történt, s mégis ott a legna
gyobb a fogáscsökkenés. Pakstól 
(1532 fkm) lefelé a magyar határig 
(1433 fkm) 1971-ben 43 155 kg, 1972- 
ben pedig 11 655 kg csuka került a 
hálóba, ezzel szemben Rajka (1850 
fkm) és Szob (1707 fkm) között 1971- 
ben 13 242 kg, 1972-ben pedig 13 585 
kg, holott ezen a területen számot
tevő csukakihelyezésre nem került 
sor.

Az angolna, az amur és a busa fo
gási adata minden esetben a zárt

mellék- és holtágak e fajokkal való 
népesítésének függvénye. Bár egyes 
példányaik előfordulnak a nyílt Du
nán is, mennyiségük itt nem szá
mottevő, inkább csak kuriózumnak 
számít. — A növényevő fajok ívását 
a Duna magyar szakaszán eddig még 
nem észleltük. Az ugyancsak a Tá
vol-Keletről érkezett Pseudorasbora 
parva azonban már önálló szaporo
dással tartja fenn és növeli állo
mányát több hazai folyónkban, így a 
Dunában is.

A ragadozó őn, a kecsege és a 
márna legnagyobb részben, vagy ki
zárólag a nyílt folyam halfogási ada
taiban szerepel, előfordulásuk és 
mennyiségük minden esetben az itt 
tapasztalható környezeti tényezők 
változásainak függvénye. A márna 
és az őn fogási adata egyértelműen 
a környezeti tényezők további rom-

A bolgár Dunán ilyen szerszámmal (millinggel) is lehet eredményesen halászni
(Tóth felv.)
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lására utal. Az őn esetében, mint
hogy e faj a többi keszegfélével 
együtt a szélvizekben ívik, és ivadé
ka is azokhoz hasonló körülmények 
között nő fel, az alacsony vízállás
nak is szerepe van a fogáscsökkenés
ben. A máma viszont kifejezetten a 
folyómeder hala, itt is ívik, s állo
mányát a folyamszabályozási mű
tárgyak sem zavarják. Fogott meny- 
nyisége és állománya évről évre fo
lyamatosan csökken, ezt kizárólag a 
Duna vízminőségének romlása okoz
za. Eddigi legalacsonyabb fogási 
adata 1972-ben volt. Az előbbieknek 
látszólag ellent mond kecsegefogá- 
sunk növekedése. E faj fogási ada
tai azonban annyira alacsonyak, 
hogy az utóbbi években tapasztalt 
véletlenszerű ingadozások nem ál
líthatók szembe a mámafogásunk 
csökkenő tendenciájú adataival. Ami 
mégis figyelemreméltó, az az a kö
rülmény, hogy míg korábban zömé
ben a paksi Halászati TSZ terüle
tén fogták meg az évi kecsegezsák- 
mányt, addig az elmúlt két évben e 
szakasz felett Ercsiben és Budapes
ten is növekedett a kecsegefogás, sőt 
1972-ben Ercsiben volt a legnagyobb.

A compó és a kárász a mellék- és 
holtágak halai. Minthogy vízállásuk 
miatt e vizek jelentősége a tárgyalt 
évben kisebb volt, a nagyobb részt 
innen származó fajok fogási adata 
is csökkent. — Növekedett viszont a 
törpeharcsa, főleg a Tolna és Mo
hács környéki vizeken.

A vegyes fehérhal kategóriában 
együttesen föl jegyzett halfajok fo
gásában ugyancsak csökkenést ta
pasztalhatunk, s ennek okai meg
egyeznek a fentebb már többször ki
fejtettekkel. Meg kell azonban em
lítenünk még egyet. E fajok — álta
lában a keszegfélék — fogása szezo
nális, s mivel nagyobb keszegfutás 
idején a legtöbb halászszövetkezet 
értékesítési gondokkal küzd, 1972- 
ben több helyütt is arra kényszerül
tek, hogy korlátozzák a fehérhal
fogást, mert a kifogott, de át nem 
vett vagy nem értékesített keszeg 
önköltségi és munkabérproblémákat 
vetett fel.

Az évi összfogás a fentieknek 
megfelelően csökkent, az 1971. évhez 
képest 85%, az 1970. évhez viszonyít
va pedig 91%.

A 2. táblázatban az egyes gazda
ságilag jelentősebb halfajok mini
mális és maximális fogási értékeit 
tüntettük fel, az 1972. évi fogási ada
tok értékelése céljából.

Ha a fogási adatokat területi bon
tásban részletesebben elemezzük, ak
kor a következőket állapíthatjuk 
meg. Az 1972. évi adatokban észlel
hető fogáscsökkenés részben a ma
gyar közép-Dunán (1707 fkm—1560 
fkm), részben a magyar szakasz déli

és most már csak itt — vannak a 
Dunának olyan nagyobb kiterjedésű 
mellékágai, amelyek alacsony vízál
lás idején is kapcsolatban maradnak 
a folyammal. A magyar közép-Du
nán ilyenek már régen nincsenek, 
alsó szakaszunkon pedig, a két évti
zede szorgalmasan telepített sarkan
tyúk miatt, a mellékágak torkolatai 
annyira feliszapolódtak, hogy össze
köttetésük a folyam főágával rend
szerint már közepes vízállásnál meg

2. táblázat

Faj 4tlag
1950 -1965 Maximum, minimum ív 1972

Ponty ........................ 84 851 kg Max.
Min.

186 688 kg 
35 291 kg

1971
1950

180 506 kg

Süllő .......................... 14 515 kg Max.
Min.

34 863 kg 
9 472 kg

1967
1964

22 506 kg

Harcsa........................ 9 087 kg Max.
Min.

14 369 kg 
3 344 kg

1967
1971

6 286 kg

Csuka ........................ 47 892 kg Max.
Min.

170 350 kg 
14 351 kg

1966
1950

27 925 kg

Kecsege...................... 2 959 kg Max.
Min.

10 007 kg 
562 kg

1950
1970

1 128 kg

Márna.......................... 31 837 kg Max.
Min.

46 743 kg 
13 280 kg

1960
1972

13 280 kg

Törpe harcsa ............. 64 497 kg Max.
Min.

120 676 kg 
25 748 kg

1956
1970

34 972 kg

Vegyes fehérhal......... 500 713 kg Max.
Min.

768 260 kg 
280 722 kg

1968
1950

595 082 kg

összes fogás......... 757 638 kg Max. 1 194 505 kg 
Min. 445 888 kg

1966
1950

918 447 kg

részén (1560 fkm—1433 fkm) mutat
kozik. A csehszlovák—magyar határt 
képező felső szakaszunkon a csökke
nés csak kis mértékű:

fkm 1971 1972
1850—1707 100% 96%
1707—1560 100% 80%
1560—1433 100% 880%

Az abszolút fogási értékek ezt még 
jobban kifejezik

fkm 1971 1972
kg kg

1850—1707 281 938 271 647
1707—1560 198 705 159 832
1560—1433 602 627 486 968

A magyarázat, hogy miért viseli 
el könnyebben felső szakaszunk hal
állománya a rossz víz járási viszo
nyokat, abban keresendő, hogy itt —

Dunai halászok (APN felv.)

szakad. Emiatt bennük számottevő 
törzsállomány nem telel és nem ívik.

Az előző évekhez hasonlóan 1972- 
ben is jelentős mennyiségű ivadék 
került a Dunába. A következőkben 
ezeket az adatokat mutatjuk be, s 
csak azokat tüntetjük fel, amelyek 
magára a Dunára vagy a vele szo
ros kapcsolatban levő nyílt vízterü
letekre vonatkoznak.

Kétnyaras, átlag 25 dkg súlyú 
pontyból 24 558 kg került kihelye
zésre; 90 000 db zsenge, 20 000 db 
előnevelt és 900 db egynyaras har
csaivadék növelheti a ragadozóállo
mányt; 700 000 db zsenge csukaiva
dék kelt bennünk további bizonyta
lanságot; ezeken kívül 8000 db elő
nevelt kecsegeivadék és 450 db süllő
fészek javíthat valamit a nem túl jól 
sikerült természetes ívás eredmé
nyein.

Az 1972. év őszén a Duna az utóbbi 
években most már rendszeres szél
sőségesen alacsony vízállás mellett 
hűlt le, s csak az igen enyhe téli 
időjárás keltheti bennünk a reményt, 
hogy halállományunk nagyobb vesz
teségek és lesodródás nélkül áttelel.

Az év szomorú dunai szenzációja 
volt az első nagyarányú, katasztro
fálisnak minősíthető halpusztulás. 
Szerencsére nem nálunk történt, 
Ausztriából érkezett hozzánk — az 
osztrák szakemberek becslése szerint 
mintegy 40 tonnát kitevő — nagy tö
megű halhulla. Bár a levonuló 
szennyezett víz nálunk már észlel
hető halpusztulást nem okozott, 
nyilván kedvezőtlenül befolyásolta 
halaink környezetét.

Tóth János
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Horvátország 
H A L A S Z A T A

A szocialista országok közül a tő
kés piacokra a legtöbb édesvízi ha
lat Jugoszlávia exportálja. Vonatko
zik ez különösen a tógazdasági - 
pontyra, mégpedig elsősorban nyu
gatnémet viszonylatban. A német 
importőrök szerint a jugoszláv ponty 
kiváló minőségű, ezért az ottani fo
gyasztók különösen kedvelik.

Az NSZK a ponty behozatalát még 
jelenleg is korlátozza. Az utóbbi 
évekhez hasonlóan 1972. októbertől 
1973 április végéig összesen 315 va
gon importját engedélyezte, mégpe
dig a következő megosztásban:

Franciaországból 75, Jugoszláviá
ból 70, az NDK-ból 55, Magyaror
szágból ugyancsak 55, Lengyelor
szágból 40 és Csehszlovákiából 20 
vagon.

A Jugoszláv Szövetségi Népköztár
saságon belül Horvátországban van 
a tógazdaságok túlnyomó része, ott 
termelik a legtöbb halat, és onnan 
kerül ki az egész jugoszláv édesvízi 
halexportnak mintegy 90%-a.

Bár 1971-ben a szárazság kedve
zőtlenül hatott a vízgazdálkodásra és 
a halászatra, mégis sikerült a csök-

Szovjet halszállító tehergépkocsi 4 m3 űr
tartalommal, kettős falú szigeteléssel. 

Tejszállítás céljára gyártják
(Kneisz felv.)

kent területeken az erőteljesebb trá
gyázás és takarmányozás révén elég 
jó eredményeket elérni.

A horvátországi tógazdasági és 
természetes vízi haltermelés azutób-

Tóth József halála
1973 januárjában ismét temet

tünk. Az öreg „Gárda” egyik osz
lopos tagja dőlt ki ismét már 
úgyis igen megritkult sorainkból.

Elhunyt Tóth József főmérnök, 
a mindenkor segítő, szolgálatkész 
és tanácsadó barátunk. Élete 
utolsó napjáig fáradhatatlanul 
dolgozott a halászat fejlesztéséért, 
a halászati létesítmények rekonst
rukciós terveinek elkészítésén és 
kivitelezésén.

Minden munkahelyén megte
remtette halászaival az összhan
got, emberei megszerették, és a 
jól megszervezett munkának min
denkor meg lett az eredménye — 
az igen jó haltermés.

Corchus Zoltán biharugrai tó
gazdaságában mint gyakornok is
merkedett meg a haltenyésztés és 
haltermelés bonyolult kérdései
vel.

1927-ben a Magyar Tógazdasá
gok RT. pellérdi gazdaságába ke
rült segédintézőként, Pataky-Bek- 
sits Tibor igazgató mellé, 1929- 
ben az RT. megbízta a nagylán- 
gi—szabadbattyáni — balatonföld- 
vári tógazdaságok kezelésével. 
Igen jó eredményeket ért el.

1931-ben önállósította magát, és 
társas alapon megépítették a Su- 
monyi-tógazdaságot. Ezt a gazda

ságot vezette, fejlesztette a felsza
badulás utáni években is.

A Halgazdasági Tröszt 1950-ben 
a Biharugrai Halgazdaság vezeté
sével bízta meg. Munkássága, 
hozzáértése következtében a tröszt 
gazdaságai közt a 16. helyen to- 
porgó tógazdaságot már 1951-ben 
az első helyre hozta fel a kitűnő 
terméseredményével. Ezt az első
séget 1952-ben is megtartotta.

1953-ban a Varászlói-tógazda- 
ságba helyezték, itt a harcsate
nyésztés terén ért el igen jó ered
ményeket.

Ez időben foglalkozott már a 
Balaton halasításával kapcsolatos 
problémákkal és a tógazdaságok 
rekonstrukciós terveivel.

1955-ben az Agrotervhez vezé
nyelték, innen az OVH-hoz a Du- 
namenti VIZIG-hoz került, hol 
élete végéig — még nyugdíjas 
korában is — dolgozott. 1963-ban 
a „Kiváló dolgozó” kitüntetést 
kapta meg, amire munkásságával 
nagyon is rászolgált.

Bár a stafétabot kihullott ke
zéből, de a fiatalabb nemzedékből 
a Vele együtt dolgozó kartársai 
felveszik és tovább dolgoznak az 
ö  nyomdokain a magyar halte
nyésztés fejlesztésén.

Nyugodjék békében.
Nyáry János

bi néhány évben a következőképpen 
alakult:
Év Bruttó termés Index

tonna 1962 =
1962. 5745 100
1968. 7673 134
1969. 11207 195
1970. 12542 219
1971. 12459 217
A halastavi területek növekedését, 
a tenyészanyagot is magában fogla
ló termést, a takarmány és trágya 
felhasználását az alábbi adatok 
szemléltetik:

>>

52%-a kukorica volt, 1971-ben az 
etetésre már 67%-ban búzát, rozsot 
és árpát használtak fel. A takar
mányhasznosítás a következőképpen 
alakult:

Év
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.

Takarmány/kg hal 
2,20 
1,93 
1,97 
1,90 
2,20

A termés az egyes tógazdaságokban 
igen különböző nagyságú, így pl.
1970-ben hektáronként 730 és 1870 
kg között ingadozott.

Ezt az utóbbi kiemelkedően jó 
eredményt a 908 hektáros konéani- 
cai tógazdaságban érték el szaksze
rű tóápolással, kellő mennyiségű te- 
nyészanyag-termeléssel, magas érté
kű takarmányok bőséges felhaszná
lásával és növényevő halak betele
pítésével is.

A természetes vizek halászata ha
nyatló tendenciát mutat. 1967-ben a 
halfogás még 995 tonna volt, 1971- 
ben már csak mintegy 600 tonnát 
termeltek ki. A csökkenés oka a víz
szabályozás és az egyre fokozódó 
vízszennyeződés.

Horvátország nemeshaltermelése 
— tenyészanyaggal együtt — 1971- 
ben a következő volt:

A haltermés a növekvő szükségletet 
nem fedezi. Újabb tóterületeket az 
országban uralkodó általános pénz
ügyi nehézségek miatt egyelőre nem 
építenek.
Horváthország édesvízi halexportja
1971-ben 1131 tonna volt. Ebből a 
ponty 729 tonnát tett ki, és túlnyo
mó részben Nyugat-Németországban 
került értékesítésre.

- r p -
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A  halastavak szervesanyag-
módszert viszont szüntelenül kor
szerűsítenünk kell, nagy figyelmet 
szentelve a gazdaságosság kérdé
seinek is.

Megítélésem szerint a jól szer
vezett halastavi kacsatartás, ha az 
minden időszakban egyensúlyban 
van a tó élővilágának trágyafel
dolgozó képességével, az egyik leg
tökéletesebb módszer a víz szer
vestrágyázására, és még sokáig az 
is marad. A  kialakult jövedelmi 
helyzetben a halastavi kacsate
nyésztés volumenében tovább fej
lődni nem fog, és a jelenlegi mé
reteiben már ma is kevés ahhoz, 
hogy tavaink termésátlagait orszá
gosan növelni tudja. Valószínűleg 
hosszú ideig vitatkozni fogunk 
még a tógazdasági kacsatartás gaz
daságosságán és átvételi árain 
(szerencsére közben sok tonna ka
csát is megtermelünk!). A  350 kg/ 
ha természetes hozam alatti ta
vainknál (amelyekből még nagyon 
sok van), nem vitatható a kacsa 
szükségessége, de alig remélhető, 
hogy új beruházásokra kerülhet 
sor a tógazdasági kacsatartás ki
bővítésére.

Ahol minden létesítmény meg
van, és beruházási igény alig lép 
fel, ott viszont akkor is érdemes 
kacsával foglalkozni, ha a végter
mék útján önmagában csak ráfor
dításait adja vissza, és többlet
eredményt csak a halon keresztül 
ad. Ez főleg alacsony hozamú és 
mégis magas általános költségű 
gyenge termőképességű tavakra és 
főleg szikes területekre érvényes.

Ügy vélem, hogy az állami kon
cepciókkal egybevágóan a jövő fi
gyelemre méltó szervestrágya-be 
szerzési lehetőségét a jelentős rá
fordítással és állami támogatással 
kiépülő, modern, szakosított állat
tartó telepeknél kell keresnünk.

Ezek a telepek szinte forradalmi 
változást hoztak állattenyészté
sünkben, és egyre dinamikusab
ban alakulnak ki az ország min
den pontján. Most az építés idő
szakában kell céljainkat minde
nütt országosan egybehangolnunk 
a létesítmények termelési techno
lógiájával, üzemrendjével és a 
gyűjtőrendszerek kialakításának 
megtervezésével.

Bennünket természetesen a trá
gyanyerés szempontjából elsősor
ban a sertéstartó telepek érdekel-

(A halastavak — még akkor is ha 
viszonylag jók a talaj adottságaik — 
trágyázásra szorulnak. A kedvező 
vízi élettér kialakulásához sok trá
gyára van szükség, ennek mennyisé
ge a tavak mindenkori állapotától 
függ. A szerves trágya azonban tó
gazdaságaink részére többnyire nem 
nem biztosítható sem kielégítő minő
ségben, sem mennyiségben. Ezért 
egyre nagyobb tömegű — és külön
féle beltartalmú — műtrágyát hasz
nálnak. A műtrágyák azonban ön
magukban sohasem teljes értékűek, 
szerves anyagokat pedig többnyire 
nem tartalmaznak.

Amíg tehát az egyik oldalon a ha
lastavak szervesanyag-visszapótlásá
nak égető szükségességét hangoztat
ják és megoldatlanságát jogosan fel
vetik — hiszen tógazdaságaink zöme 
általában rossz, szikes terméketlen 
területre épült— addig a másik ol
dalon felmérhetetlen sok értékes trá
gya megy veszendőbe, szennyez, sőt 
jelentős kárt okoz.

A nagy és szövevényes témából 
most csak egyet kiragadva említjük 
meg a nagyüzemű állattartó telepe
ken keletkező híg trágya kezelésé
nek és felhasználásának megoldat
lanságát. A nagyüzemi állattenyész
tés korszerűsödése nemcsak hazánk
ban, de világszerte nehéz helyzetet 
teremtett két „mellékterméke” miatt. 
A biztonságos húsellátás feltételei

nek megteremtése mezőgazdaságunk 
egyik fő feladata. Ezt gazdaságosan 
és korszerűen csak a modern nagy
üzemi állattartási technológia megva
lósításával lehet elérni. Ezért épül
tek nagy számban korszerű szarvas- 
marha-, sertés és baromfitelepek. 
Sajnálatos, hogy a sok korszerű 
módszer mellett a trágyakezelés és 
felhasználás eddig még nem nyert 
megnyugtató megoldást.

Külön is fel kell hívnunk kedves 
Olvasóink figyelmét arra, hogy a 
szakosított állattartó telepek trágyá
jának elhelyezésével kapcsolatban a 
MÉLYÉPTERV országos pályázatot 
írt ki. Ezért most különösen időszerű 
Török István alábbi cikke. (P. Gy.)

Bár tavaink egyre intenzívebben 
és tudományos pontossággal irá
nyított műtrágyázása hatalmas 
tartalékot jelent, s ez a növényevő 
halak útján rendkívül kedvező ha
tásfokkal használható ki, nem sza
bad szem elől tévesztenünk a szer
vestrágyázás szükségességét és 
fejlesztésének fontosságát sem.

Minden eljárást korszerűbbnek 
kell felváltania, de a halastó szer- 
vesanyag-visszapótlása és egyen
súlyának folyamatos biztosítása 
örök érvényű szabály marad. A

Április-május a harcsafészek-készítés ideje
(Pékh felv.;

Ikrával telt Zuger-üvegek
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hetnek. A  korszerűsített termelési 
rendszer miatt a szarvasmarha-te
lepeket is meg kell vizsgálni, mi
vel esetleg szintén számításba ve
hetők szervestrágya-gondjaink 
enyhítésénél. A  modern állattartó
telepek mellékterméke a híg trá
gya, amelynek elhelyezése orszá
gosan megoldatlan és súlyos prob
lémát jelent közegészségügyi, víz
védelmi szempontból egyaránt. 
Valójában igen értékes trágya
anyag keletkezik, de a felhaszná
lás gazdaságos technológiáját meg 
kell oldani.

Az országosan szinte korlátlan 
tömegben rendelkezésre álló trá
gya hasznosítását nagyban nehe
zíti az, hogy a technológiából adó
dóan rendkívül sok (kb. 50°/o) le
mosóvízzel keveredik, és így rend
kívül híg, szállítása nem gazdasá
gos. Olyan kezelési módszerre van 
tehát szükség, melynél az ülepítés 
megoldott és így csak a besűrűsö
dött trágyaanyagot kell szállítani. 
A leválasztott víz például legelő 
öntözésekre már felhasználható, 
vagy kellő tisztítás után (?!) vízfo
lyásba leereszthető.

Mivel a keletkező híg trágya te
lepenként és naponta kb. 60— 80 
köbméter lehet, igen bőséges szer- 
vesanyag-forrást jelentenek a mo
dern állattartó telepek, ősszel és 
télen a növénytermelés érdekeivel 
jól összehangolhatóan megoldha
tónak látszik a szántóföldi felhasz
nálás. Ezáltal nyáron halastóval 
kombinálva a folyamatos ürítés 
egész évben megoldható.

Az ülepített trágya szállítására a 
ma már hazai gyártásból forgal
mazott és elfogadható áron kap
ható ,,szippantó”-kocsi látszik al
kalmasnak. A kocsi tartálya majd
nem 5 köbméteres; rendkívül 
könnyű és egyszerű kezelhetősége, 
gyors felszívó munkája elfogad
ható önköltséggel lehetővé tenné a 
szerves anyag szállítását és leraká
sát, főként rövid szállítási távolság 
esetén.

Egységes módszerrel megoldan
dó lenne még a tóba juttatás olcsó, 
termelékeny és tökéletes gépi 
módszere. Figyelembe kell venni, 
hogy a tavi trágyaszóró kellő tel
jesítményű legyen nagyobb terü
let gyakori, ismételt és rendszeres 
újratrágyázására is.

A  „dombóvári” csónaktípusok

A tógazdaságok szép, ám hívatlan vendége a naphal
(Pénzes felv.)

kiegészítése lenne célszerű olyan 
berendezéssel, amely emberi mun
ka nélkül szétfecskendezi vagy 
más módon a 'tóvízbe keverni a 
kocsiból közvetlenül a csónakba 
nyomott tárgyaanyagot. A  hagyo
mányos és kiváló Woynárovich-fé- 
le szegedi „trágyaágyú” elveinek 
továbbfejlesztése adhat a megol
dásban segítséget.

Elképzelhető, hogy egyes gazda
ságokban a szippantókocsi tartály- 
és kompresszorrendszerének csó
nakba építése is célszerű a felszí
vás és az ürítés azonos géppel tör
ténő megoldására. Ehhez viszont a 
híg trágyát a halastavak mellé 
kell vezetni.

Mindezeknek a feladatoknak a

megoldása természetesen nem egy
szerű, és talán nem is lesz mindig 
olcsó, de az országos beruházási 
feladatba történő egységes bekap
csolódás a melléktermék felhasz
nálásának fontossága miatt meg
oldható és megoldandó. Mindezek 
végrehajtását időszerűségükön túl 
feltétlen indokolja az, hogy terü
letünk jó részét kitevő szikes ta
vaink hozamai sürgetően követe
lik a szervesanyag-visszapótlás 
kellő hatásfokú megoldását. Gaz
daságos termelés szikes tavainkon 
csak a hozamok jelentős emelésé
vel érhető el, ennek viszont egyik 
feltétele a szervesanyag-ellátás 
megoldása.

Török István

Ebből a szép pikkelyes pontyból sok szeletet lehet vágni
(Kölcsényi felv.)
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Tokszaporító telep 
létesítése
nemzetközi összefogással

A Dunai Halászati Egyezmény Ve- 
gyesbizottságának 1972. évi XIV. 
ülésszakán, Bulgáriában hozott 
határozata értelmében 1973. feb
ruárjában, Odesszában munkabi
zottság ült össze. A  munkabizott
ság feladata az volt, hogy meg
vizsgálja a Duna mentén toksza
porító telep létesítésének lehetősé
geit, és erről javaslatot tegyen a 
Vegyesbizottság XV. ülésszakára.

A  munkabizottságra 3 főből álló 
magyar küldöttség utazott ki. Ki
utazásunk nem volt mentes a téli 
utazás problémáitól, mert a terve
zett időpontban Ferihegyről nem 
tudtunk elindulni (sajnos az idő
járási nehézségek végigkísértek 
utunkon).

A  tárgyalásokon valamennyi or
szág (Bulgária, Csehszlovákia, Ju
goszlávia, Magyarország, Románia 
és Szovjetunió) delegációi egyetér
tettek abban, hogy a Duna tokál
lományának csökkenése szüksé
gessé teszi tokszaporító telep léte
sítését. Az érdekelt országok ku
tatóinak tapasztalatai szerint a 
Duna jelenlegi tokállománya biz-

A lefejt és megtermékenyített ikra 
műanyag tálakban

(Pékb felv.)

tosítja a szaporításhoz szükséges 
megfelelő anyákat.

A  magyar halászat a szaporítás
ra kerülő tokfajok közül (viza, vá
gótok, sőregtok) csak a kecsege X 
viza hibrid tenyésztésében érde
kelt. Tehát olyan telepet kell léte
síteni, amelyben a hibrid ivadék

Egy szép beszter (kecsege-viza hibrid) 
példány

(Kneisz felv.)

előállítása is lehetséges, és úgy, 
hogy a változó igényeknek megfe
lelően, bővíthető legyen.

A  munkabizottság a létesítés he
lyére, területi szempontból javas
latot nem tett, csak az elvi állás
pontot rögzítette. Ezek szerint vár
ható, hogy a telep Románia vagy a 
Szovjetunió területén valósul meg.

A  telep létesítésének finanszíro
zására vonatkozóan Magyaror
szágnak két lehetősége van. Az 
egyik, hogy csak vásárlóként lép 
fel. Ez esetben akkor juthat halá
szatunk tokhibrid-ivadékhoz, ha a 
telep felesleggel rendelkezik. A  
második lehetőség, hogy a telep lé
tesítését anyagilag támogatjuk a 
várható hibridtenyészanyag-igény 
arányának megfelelően. Az utób
biak szerint az építkezés tervezé
séhez és kivitelezéséhez hozzá kell 
járulni a hibrid előállításhoz szük
séges külön beruházásokhoz, a te
lep üzemeltetői ez esetben garan
ciát vállalnak az igényelt hibrid
mennyiség leszállítására. A  hibrid 
ivadékot az üzemeltető ország elő
állításra fordított költségeinek 
térítése ellenében bocsátja a telep 
az igénylők rendelkezésére.

Az utóbbi megoldás választása 
azért indokolt, mert a hazai tok- 
hibrid-kísérletekhez a tenyész- 
anyag garantáltan biztosított lesz. 
Abban az esetben pedig, ha a kí
sérletek a várt eredményeket 
nyújtják, a közösen létesített telep 
bővítésével lehetőség nyílik a meg
növekedett igények kielégítésére 
is.

A  munkabizottság fentiekre vo
natkozó javaslatát a Dunai Halá
szati Egyezmény Vegyesbizottsá
gának XV. budapesti ülésszakán 
ismételten tárgyalják és az érde
kelt felek az elvieken kívül konk
rét kérdésekben is döntéseket hoz
nak.

<Az olvasóban fölmerül a kérdés, 
hol alkalmazhatók a kecsege X 
viza hibridek? Külföldi, elsősor
ban szovjet tapasztalatok alapján 
folyóvizekben, nagy víztározók
ban. Hazánkban —  feltehetően —  
a tiszai víztározók lesznek a leg
alkalmasabbak a hibrid ivadék ki
helyezésére, és ott gazdagíthatják 
a halfaunát, kiegészíthetik az egy
re ritkuló kecsege állományát.

Utunkat végigkísérte a szovjet 
szervezők figyelmessége, vendég
szeretete, amelyért ezúton is kife
jezem köszönetünket.

Tóth Árpád

ÜJ KIKÖTÖ A KASPI-TENGEREN. 
A IX. ötéves tervben a Szovjetunió
ban több élelmiszert állítanak elő. 
Ezen belül fokozott ütemben fejlő
dik a halászati ipar. A halászzsák
mány 1975-ben eléri a 103 millió má
zsát. Ez 25 millió mázsával több, 
mint a jelenlegi.

Az ország halban gazdag vidékei 
között jelentős helyet foglal el a 
Kaspi-tenger. Gouszani faluban (az 
Azerbajdzsán SZSZK területén) a 
Kaspi-tenger nyugati partján új ha
lászkikötő épül. A szükséges meder - 
mélyítési munkák elvégzése után a 
kikötő hatalmas úszó halfeldolgozó 
üzemeket és hűtőhajókat fogadhat.

K. G. APN

A SZOVJETUNIÓ ÉS PERU közös 
tengerkutatása. A „Meszjacev pro
fesszor” nevű hajón, amely a Csen
des-óceán vizén, a perui áramlás 
övezetében úszik, immár néhány hó
napja közösen dolgoznak szovjet és 
perui tudósok. Azt tanulmányozzák, 
hogyan bővíthetnék ki a halászatot. 
Az expedíciónak jól felszerelt labo
ratóriumok állnak rendelkezésére, 
modern navigációs és halászati fel
szerelés és halfeldolgozó üzem. A 
kutatók kiderítették, hogy nagysze
rű távlatai vannak az értékes hal
fajok halászata kibővítésének. A tu
dományos adatokat felhasználják a 
perui halászat fejlesztésében (APN)
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Ivadéknevelő haltápok 
etetésének összehasonlító 
vizsgálata

A Szegedi Állami Gazdaság fehértói 
üzemegységében az Állami Halgaz
dasági Egyesüléssel történt megbe
szélés alapján lefolytattuk a „Trou- 
vit 000” ivadéktáp és a „Phylaxia” 
Oltóanyag- és Tápszertermelő Vál
lalat által készített kísérleti haltáp 
etetési összehasonlító vizsgálatát.

1. A kísérlet módja
Az 1972. május 16-i pontyfejésből 

egy szülőpár utódaiból 2—2 ezer db 
4 napos, táplálkozó zsenge pontyiva
dékot helyeztünk el a fehértói üzem
egység 2 db ún. angolnanevelő be
tonmedencéjében. A medencék 
egyenként 10 m3 vízbefogadó képes
ségűek. A vízellátás folyamatos volt, 
közvetlenül artézi kútból, és kizárta 
annak a lehetőségét, hogy a halak 
egyéb hal táplál ékhoz jussanak, ami 
a kísérleti eredményt befolyásolhatta 
volna.

Az etetési kísérlet szeptember 21-ig 
tartott, amikor a halak lehalászására 
sor került.

2. A lehalászás eredménye
„Trouvit” haltápos: lehalászva 279

db, 9765 g összsúlyú pontyivadék, át
lagsúly 35 g, megmaradási százalék 
13,95.

„Phylaxia” haltápos: lehalászva 80 
db, 1936 g összsúlyú pontyivadék, át
lagsúly 44 g3 megmaradási százalék 
4,00.

3. Egyéb megfigyelések
A mesterséges ponty keltetés idő

szakában a keltetőházakban akvá
riumi kísérleteket végeztünk mind
két táppal. E megfigyelések értéke
lésekor figyelembe kell venni, hogy 
ezek szubjektivek, az akváriumi kí
sérletek pedig a természetes tavi 
élettértől nagymértékben eltérőek.

a) A  haltápok szaga: a „Trouvit” 
táp illata „halcsalogató”, a „Phy
laxia” táp vér- vagy húsliszt szagú, 
a keltetőház páradús levegőjében ki
fejezetten kellemetlen.

b) A haltápok homogenitása: a 
„Trouvit” táp rendkívül egyenletes, 
durva takarmányszemcséket nem 
tartalmaz, a legkisebb szemcsenagy
ság esetén is teljes értékű haltáp áll 
rendelkezésre, ami nagyon fontos 
szempont a mikroszemcsékkel táp
lálkozó pontyivadéknál. A „Phy
laxia” táp vízbe helyezve nagyon 
gyorsan frakciókra bomlik, durva ta
karmányszemcsék válnak ki, melye
ket a halak nem fogyasztanak el. A 
hordozó takarmányra tapadó ható
anyag kioldódik.

c) A tápok lebegőképessége: e té
ren mindkét tápnál csalódtunk, mert 
a tápok tartós — legalább 2—3 órás 
— lebegését vártuk. Ezzel szemben 
azt tapasztaltuk, hogy a tápok szá
raz állapotban a víz felszínére szór
va is legfeljebb 15—20 percig ma
radnak fenn. Ahogy a tápszemcsék 
átnedvesednek, úgy a víz (akvárium)

fenekére ülnek. A keltetőházban az 
oxigéndúsító vízcirkuláció a szem
cséket keveri, így akváriumi ill. kel
te tőházi körülmények között a táp- 
részek lebegnek. Az ivadéknevelő ta
vakban biztos, hogy nem. Hátrány-e 
ez? Keltetőházi körülmények között 
nem, tavakban még akkor is kérdé
ses, ha az akváriumokban az ivadék 
(a 3 növényevő halfaj ivadékai is) 
a vízfenékről kiválóan táplálkozik.

d) A tápok vízfestése, vízszennye
zése: A „Trouvit” táp kis mennyi
ségben is színezi a vizet. A táp víz
be szórása után szinte azonnal rózsa
színűvé válik a víz, később pedig 
bordó, majd lila lesz. Feltételezésünk 
szerint valamelyik hatóanyag vagy

A fogyasztói értékítélet a háziasszony 
feladata

tápanyag a vízben azonnal oldódik. 
Kérdéses, hogy a vízben oldódó 
anyag a táp értékét csökkenti-e, 
vagy ez az oldódás közömbös a táp 
értékére? Előfordulhat, hogy az ol
dott anyag az ivadék kopoltyúján ill. 
bőrén keresztül felszívódik és így 
fejti ki hatását. Ez a feltételezett ha
tásmechanizmus nagyobb víztérben 
(halastó) biztosan nem érvényesül.

A „Phylaxia” tápban is vannak 
oldódó részek. Kb. 1/2 mm-es sötét 
színű tápdarabok figyelhetők meg, 
amelyek a vízben lila színnel oldód
nak. Ezek viszont nincsenek olyan 
tömegben, hogy a víz színét észlel
hetően megváltoztatnák.

Mindkét táp a 20 °C körüli vízben 
gyorsan bomlik, a víz 5—6 óra alatt 
megbüdösödik. Akváriumi körülmé
nyek között nagyon fontos a táp he
lyes adagolása és a gyakori vízcsere. 
A rendkívül gyors bomlás a tápok 
nagy fehérjetartalmával magyaráz
ható.

e) Tápok etetése: akváriumi körül
mények között a halak a „Trouvit” 
és „Phylaxia” haltápot szívesen et
ték. Megváltozott a helyzet, ha a táp 
mellé planktont (Rotatoria, Nauplius) 
is tettünk az akváriumokba. A 
„Trouvit” tápot ebben az esetben is

fogyasztották a halak, természetesen 
zooplanktont is. Viszont a „Phylaxia” 
táphoz nem nyúltak addig, míg az 
akváriumban elegendő zooplankton 
volt. A zooplankton elfogyása után 
újból ették a halak a tápot. Ez döntő 
különbség a „Trouvit” táp javára, 
hiszen a tavi etetésben alapvető cé
lunk a természetes táplálék (zoo
plankton) táppal való kiegészítése! 
Különösen fontos szempont ez akkor, 
ha egyazon időpontban kívánjuk a 
halakat kihelyezni és a takarmányo
zást megkezdeni.

f) A  zsenge halivadék szét növése 
és kannibalizmusa: a ponty és nö
vényevő halak zsenge ivadékain már 
a keléstől számított 5—6. napon je
lentős szétnövés figyelhető meg. Ez 
kezdetben valószínűleg örökletes tu
lajdonság, később viszont már a na
gyobb startkondíciójú hal intenzí
vebb táplálkozásával is felfokozódó 
többletnövekedés eredménye. Az 
egykorú, de a 8—9. napon már meg
duplázódott testnagyságú halak ki
sebb testvéreiket is felfalják. Kez
detben csak a kisebb halak farkát 
szopják le, de 2—3 nap múlva már 
a teljes halat is képesek lenyelni. A 
társaik elfogyasztásából származó 
többletsúlygyarapodás következté
ben a 18—20. napra 100 db zsenge 
ivadékból már csak 3—6 db, egy al
kalommal pedig csak 1 db maradt az 
akváriumban. A halak szétnövésé- 
nek, valamint kannibalizmusának 
okát a nem komplett takarmányban 
kerestük. Később a csak plankton
nal ad libitum etetett halállomány
nál hasonló tapasztalataink voltak, 
így a szétnövés okaként elsősorban 
a startkondíció a felelős, a kanniba
lizmus magyarázatát pedig abban 
látjuk, hogy akváriumi körülmények 
között nincs meg a megfelelő me
nekülési távolság.

A halgenetikusok részére viszont 
már az 5—10 napos pontyivadék szét
válogatásával megkezdődhet a sze
lekciós munka, amikor a legkiválóbb 
utódokat már ebben a korban elkü
löníthetik.

4. A kísérlet értékelése
1972-ben gazdaságunk 200 q „Trou

vit” haltápot etetett. A haltáp ete
tésével kiváló eredményt kaptunk. 
A tápetetés jelentősége a pontyiva
dék nevelésében feltétlenül beigazo
lódott. Véleményünk szerint haltá
pot nem szabad minden pontyiva
dékkal etetni, hanem csak ismert 
származású, kiváló örökletes tulaj
donságokkal rendelkező állománnyal, 
amely képes a tápok magasabb táp
értékének kihasználására.

Nem tudtuk egyértelműen bebizo
nyítani, hogy a „Trouvit” és a „Phy
laxia” táp közül melyik az alkalma
sabb. Véleményünk szerint a „Trou
vit” táp jelenleg jobb a „Phylaxia” 
kísérleti tápnál, de ez kisebb javítás
sal azonos értékű táppá alakítható 
ki.

Tudomásunk szerint több gazda
ságban folytattak tápetetési kísérle
teket. Ezek együttes értékelése ve
zethet a tápok etetésének helyes 
megállapítására.

Tasnádi Róbert



angolnagazdálkodás

kötött kifogható méret alsó határa? 
(A vándorlással kapcsolatban a 
szerző megemlíti, hogy a Fekete-ten
ger magas kénhidrogén-tartalma 
miatt azokban a vízrendszerekben, 
amelyek ide torkollanak, természetes 
angolnafelvándorlás nincs. Az édes 
vízi életszakasz hosszát tápláléktól 
és vízrendszertől függően 5—12 évre 
teszi.

Az angolna táplálkozásáról szóló 
részt kisebb rövidítésektől eltekintve 
eredetiben közlöm, mivel a halászo
kat és horgászokat éppen e téma ér
dekli.

„Az édesvizekben töltött táplálko
zási időszakban az angolnák bőre 
vékony és puha, hátukon zöldes 
(barnás) fekete, hasukon pedig sár
gás. Már régóta feltűnt, hogy az an
golnák ebben az életszakaszukban 
különböző fejformájúak, éppen ezért 
„hegyes” , illetőleg ?,-széles” fejfor
májú angolnáról beszélünk. Míg eze
ket korábban különböző fajoknak 
tartották, ma úgy véljük, hogy a ko
ponyaformát a táplálkozás határozza 
meg. Ha az angolnák kora ifjúsá
guktól fogva elsősorban kis állatok
kal táplálkoznak, akkor hegyes fe- 
jűekké fejlődnek. Ezzel szemben 
olyan vizekben, melyekben a kis ál
lati táplálékszervezetek ritkán for
dulnak elő, ugyanakkor pedig apró 
halakban vagy tízlábú rákokban a 
víz gazdag, a fej izomzata és csonto
zata, valamint a torok kitágul és az 
egész fejforma rövidebbé és széle
sebbé válik. Ilyen vizekben elsősor
ban szeles fejű angolnák fejlődnek. 
Mindkét táplálkozási forma mellett 
találhatók átmeneti alakok.

A táplálékot csak a meleg évszak
ban veszik fel, tehát körülbelül áp
rilistól októberig. Mint sötétséget 
kedvelő hal az angolna elsősorban 
éjszakánként indul táplálékkereső 
útjára. Ez nem zárja ki azt, hogy az 
angolnákat fenékzsinórral nappal ii 
lehessen fogni. A nap közben az 
iszapban vagy homokban rejtőzködő 
hal akkor is rákap a csalétekre, ha 
az hozzá közel tűnik fel. Ez még 
nem jelenti azt, hogy nappal is el
indul táplálékkereső útjára. Ebből 
az is következik, hogy az angolná 
táplálékának fölkereséséhez nem lá
tószervét, hanem kémiai szervét ve
szi igénybe. A kísérletekből és a ha
lászok bizonyos irányú tapasztalatai
ból megállapíthatjuk, hogy az an
golnák szagló érzéke szerfölött kifi
nomult. így például a fenékzsinór 
fölcsalizásakor igen fontos szerepet 
játszik, hogy milyen szagú kézzel vé
gezték azt. A nikotin vagy benzin
szag és ezenkívül még sok más, lé
nyegesen kihat a fogási eredmé
nyekre.Angolnanevelő telep Szegeden

(Tóth A. felv.)

Az üvegangolna többnyire repülőgépen 
érkezik

(Pékh fel/.

(A Földművelésügyi Minisztérium 
Halászati Felügyelősége 21.63711961. 
[IV. 21.] szám alatt engedélyezte az 
angolna betelepítését a Balatonba. 
Első ízben 500 000 darab üvegangolna 
behozatalára adott engedélyt 1961-ben. 
Azóta több millió angolnaivadékot 
importáltak,.

A hatvanas évek közepétől időnként 
felvetődik az a kérdés, hogy az an
golna szerepe hazai természetes vi
zeinkben kellően tisztázoit-e, a levon
ható következtetések egyértelműen 
kedvezőek-e.

A hazai vizsgálatok mellett az e té
mában közzétett külföldi halászati 
szakirodalmi adatok és vélemények 
megismerésére — a tárgyilagos tájé
koztatás céljából — jogos igény mu
tatkozik.

Az alábbiak során — egyebek kö
zött — annak a tévhitnek az eloszla
tásáról is szó esik majd, hogy az an- 
go'natermelés fokozása valóban a sül- 
lőfogások csökkenésére vezet-e. A 
Szerk.)

Az Országos Halászati Felügyelő
ség a szocialista országokkal kötött 
halászati együttműködési megállapo

dásokban angolna gazdálkodással 
kapcsolatos anyagok, ezek közül 
az NDK-é már rendelkezésre áll, a 
Lengyel Népköztársaságét pedig ez 
év folyamán fogjuk megkapni. Az 
alábbiakban az NDK Belvízi Halá
szati Kutatóintézetének (Müller, H.) 
anyagát ismertetem kivonatosan.

Bevezetőben a szerző utal arra, 
hogy az angolna kivételes helyet fog
lal el az édesvízi halak között — 
kígyószerű, nyálkás teste, hiányzó 
hasúszói, rejtett, éjszakai életmódja 
és az ivaréréskor tapasztalható elván
dorlása, az a tény, hogy édesvizek
ben nem található ikrája és ivadéka, 
valamint, hogy vére mérgező — sok 
kérdést vet föl és téves nézetek, sőt 
babonák elterjedéséhez vezetett. An
nak ellenére, hogy a halászati kuta
tás az angolna életét csaknem hiány
talanul tisztázta, e tévedések napja
inkig is hatnak a halászok és horgá
szok tudatában.

A továbbiakban a szerző a szak- 
irodalom alapján ismerteti az an
golna életútját, biológiáját, mely 
közismertnek tekinthető, így e he
lyen sem térek ki rá bővebben, csak 
néhány — talán kevésbé ismert — 
adatra hívnám fel a figyelmet. Az 
angolnák vándorlás előtt maximá
lisra növelik zsírkészletüket — ez 
a hegyes fejűeknél 27%, a széles fejű, 
ragadozó típusnál 12% a testsúlyra 
vonatkoztatva — bőrük megvastago
dik, a hasi részen a korábbi években 
tapasztalható sárgásról ezüstfehérre 
változik. Megnövekszik a szem át
mérője, és a felbontott halban fel
ismerhetők az ivarszervek, nőstény
nél az ún. „fodros szerv”, hímnél a 
„lebenyszerv” . (Syrsk-szerv). A hí
mek maximális testnagysága ekkor 
is csak 45 cm! (Felvetődik a kérdés, 
hogy akkor jó-e az 50 cm-ben meg
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az NDK-ban

Az angolnák viselkedése döntő 
mértékben függ táplálékuk összeté
telétől. Mint éjszakai fenéklakó hal 
táplálékául elsősorban a mélyben és 
a part menti talajon élő állatok szol
gálnak. Ezért az ilyen helyeken elő
forduló rákok, rovarlárvák, bogarak, 
csigák, kagylók, békák és kis halak 
képezik az angolna legkedvesebb 
táplálékát. A rákok közül a nagyobb 
vízibolhák (Cladocera), a bolharákok 
(Gammaridae) vízi ászkák (Isopoda) 
és tízlábú rákok (Decapoda) képezik 
fő táplálékát, ez utóbbiakat fiatal ko
rukban, illetőleg a vedlés után (vaj- 
rák) fogyasztják. A rovarlárvák kö
zül az árvaszúnyogok (Chironomi- 
dae) a tegzesek (Trichoptera) és fá- 
tyolkák (Sialis) lárvái alkotják az 
angolna fő táplálékát. A tubifexéket 
és a piócákat (Hirudinae) egészben 
nyeli le, míg a kagylókat és csigá
kat előbb gyakran szétnyomja szájá
val, hogy a héjak egy részét kiköp
hesse. Ennek ellenére az angolna 
gyomortartalom-vizsgálatoknál meg
találták a kagylók és csigák héjait is. 
A bodorka (Rutilus rutilus), a dé- 
vérkeszeg (Abramis brama) és a 
küsz (Albumus albumus) ívása ide
jén az angolnák különös előszeretet
tel eszik ezek ikráit. Hogy ehhez az 
igen szeretett táplálékhoz hozzájussa
nak, az angolnák a védekezni nem 
tudó — így például hálókba akadt, 
vagy horgon megfogott vagy beteg, 
illetőleg döglődő ikrásokba is bele
eszik magukat. Ilyen esetben nem
csak az ivarterméket falják föl, ha
nem a halat teljesen elfogyasztják, 
úgyhogy csak a csontváz és a bőr 
marad meg. Ennél a műveletnél a 
hal húsából darabokat tépnek ki, oly 
módon, hogy villámsebesen megfor
dulnak saját tengelyük körül, mi
vel kis fogaik nem teszik lehetővé, 
hogy egy nagyobb darabból kisebb 
részeket leharapjanak.

Csak a szélesfejű angolnák van
nak abban a helyzetben, hogy széles 
békaszájuk segítségével nagyobb 
zsákmányt, mint példáúl kis hala
kat, vízimadarak csibéit, vagy egere
ket és patkányokat egészben lenyel
jenek. A kis halak közül elsősorban 
a fenéklakókat fogyasztja szívesen, 
mint példáúl a küllőt (Gobio gobio), 
a durbincsot (Acerina cernua), a tüs
kés pikót (Gasterosteus aculeatus), 
és az olyan part mentén élő halakat, 
mint a sügért (Perca fluviatilis) a 
bodorkát (Rutilus rutilus) és más fe
hérhalakat (Cyprinidae). Ezzel szem
ben a vízközt élő halakat, mint az 
eperlánlazac (Osmerus eperlanus) és 
a küsz (Alburnus alburnus) csak 
ívási időben tekinthetők az angolna 
táplálékának, amikor a part mentén 
tartózkodnak. A nyílt vízben élő sül
lő (Lucioperca lucioperca) még ivar
érett korában sem tekinthető a nagy

Ez a majdnem 3 kg-os angolna már nem vándorol, exportra kerül a Balatonból
(Pékh felv.)

rabló angolnák táplálékának. Az an
golnák semmiképpen sem tudják a 
nyílt vízben szabadon mozgó fiatal 
süllőket sem elfogni, tehát az angol
na egyedül csak olyan szempontból 
tekinthető a süllőállomány károsító- 
jának, hogy a lerakott süllőikrákat 
fogyasztja. Minthogy a süllő a bo
dorkával és más Cyrinidákkal 
együtt ívik, és a süllőikra nem cso
mósán van lerakva, nagyon valószí
nűtlen, hogy az ebben okozott kár a 
süllőállomány csökkenését eredmé
nyezhetné” .

Eddig a szó szerinti idézet! A szer
ző a továbbiakban ismerteti, hogy 
az NDK-ban a tavakat 8 osztályba 
sorolták. Ebbe tartozik az angolna- 
csuka-süllő tó és az angolna-süllő 
tótípus, mely az összesnek 50%-át 
teszi ki. A típusok részletes leírásá
ból kitűnik, hogy Balatonunk és a 
Velencei-tó viszonyai hasonlóak, te
hát az NDK-séma e szerint alkal
mazható lenne. A szerző leszögezi,

hogy sem az osztályba sorolás előtt, 
sem azóta nem tapasztaltak olyan 
hatást, mely a süllő és angolna közös 
vízben való nevelése ellen szólt vol
na, ezzel szemben számos olyan ta
pasztalatot szereztek, hogy a két hal 
fokozott telepítésével állomány-, ter
més- és összjövedelem-emelkedést le
hetett elérni. Szerző ezek után ezt az 
állítását két nagy tó, az NDK leg
nagyobb tavaként nyilvántartott 
11 465 ha-os Müritz és a 750 ha-os 
Grimnitz példáján bizonyítja. A 
részletes eredmények közlésére e 
hely szűkre szabott volta miatt nincs 
lehetőség, elég legyen annyi, hogy az 
angolnafogás 10 év alatti 100%-os 
emelkedése mellett mindkét tavon 
jelentősen emelkedett a süllőfogás 
is. Minthogy a kombinált angolna
süllő népesítést a tavaknak mintegy 
50% -án alkalmazzák az NDK-ban, a 
fentiek alapján magyarázatot nyer a 
jóhal-fogás alakulása az elmúlt 8 
évben.

nyilvánvaló, hogy az intenzív angol
naprogram a süllőtel építéssel kar
öltve kedvezően hat a természetes 
vízi halászatra a nem messze fekvő 
Német Demokratikus Köztársaság
ban. Nincs jogunk feltételezni, hogy
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rusegek hazánkban másként hatnak.
Ügy gondolom, hogy helyesen cse
lekszünk, ha szomszédaink eredmé
nyeit felhasználva tovább haladunk 
a megkezdett helyes úton.

Tahy Béla



Ivadék-előnevelő tavak
műszaki követelményei

Azokban a gazdaságokban, ahol 
mesterséges módszerekkel végzik a 
szaporítást, a tenyészanyag-termelés 
eredményessége és sikere nem a kel
tetőházban dől el.

Az anyák felkészítése, az ívás elő
készítése, a fejés, a keltetés, az iva
dék tartása az első levegő, ill. ta
karmány felvételéig megoldottnak és 
eredményesnek minősíthető.

A keltetőházi tartás végterméké
nek számító táplálkozó zsenge iva
dék továbbtartásának megvalósított 
módszere azonban messze a keltető
házi mögött marad. Ezért e mester
séges módszer sikerét a zsenge iva
dék továbbtartásának eredménye ha
tározza meg.

A keltetőházak többsége a halter
melés egyéb létesítményeihez viszo
nyítva magas műszaki, technikai 
színvonalon készült el, ahol az anyák 
előkészítésének utolsó fázisa a fejés, 
az ikra érlelése, az 1—4 napos iva
dék tartása védetten és megfelelő 
gyakorlattal zavartalanul végezhe
tő. A kialakított feltételek korszerű 
technológia megvalósítására alkal
masak. Amikor a zsenge ivadékot ki 
kell vinni a keltetőházból, a tartásban 
törés áll be, elsősorban a továbbtar- 
tást biztosító létesítmények műsza
ki, technikai megalapozatlansága 
miatt. Ezzel szoros összefüggésben a 
továbbtartás megvalósított techno
lógiája sem áll a keltetőházival azo
nos színvonalon.

A fentieket azért lehet és kell így 
kijelenteni, mivel a zsenge ivadék 
előnevelését elősegítő létesítmények, 
előnevelő tavak vagy nem épültek 
meg a keltetőházak mellett, vagy ha

meg is épültek, nem feladatuknak 
megfelelően.

Úgy vélem, nem érdektelen ezért 
röviden összefoglalni az ivadék-elő
nevelés létesítményeivel szemben tá
masztott műszaki követelményeket.

Poliészter halszállítő kosár
(Kneisz felv.)

A keltetőházból kikerült zsenge 
ivadék továbbtartása során is gon
doskodni kell a védett előnevelésről. 
Ez csak az arra alkalmas tavakban 
lehetséges.

Az ivadék-előnevelés szokásos idő

szakában (május 10—30) az időjárás 
hazánkban változékony. Az időjárás
változás, főleg a hőmérséklet ihga- 
dozása nem kedvez az előnevelésnek. 
Az előnevelő tavak megépítésekor 
éppen ezért arra kell törekedni, hogy 
a víz hőmérsékletének változásait 
némileg ellensúlyozzuk a tavak meg
felelő, körültekintő megépítésével. 
Ezenfelül már az építéssel is lehető
vé kell tenni a felnevelés tervezett 
iiechnológiá j ának alkalmazhatóságát 
és a tavak biztos, gyors lehalászá
sának feltételeit is.

Az előnevelő tavakkal szemben tá
masztott műszaki követelmények rö
viden összefoglalva a következők:

Az előnevelő tavak nagysága 0,1— 
1,0 ha között legyen. (1 ha-nál nem 
nagyobb, inkább annál kisebb 0,5— 
0,6 a legmegfelelőbb nagyság.)

A tavak elhelyezése. Lehetőleg 
széltől védett területen legyenek. 
Feltétlenül előnyös a jó minőségű, 
vízzáró talaj. A tavak közel legye
nek a keltetőházhoz, a közúthoz.

A tavak vízellátása oxigéndús, 
nem szennyezett vízből, lehetőleg 
gravitációs úton, zárt csőrendszerből 
történjen. Követelmény a gyors, biz
tonságos vízellátás,

A tavak vízmélységét úgy kell 
megszabni, hogy az átlagos vízmély
ség 1,5 m fölött legyen (a levegő- . 
hőmérséklet változásaira a nagyobb 
mélységű víz kevésbé reagál).

Kisebb területű tavaknál megol
dásként kínálkozik a fóliasátras le
fedés.

A tavak lecsapolása teljes, gyors, 
biztonságos legyen, lehetőleg gravi
tációs úton. Fontos követelmény az 
egyenletes esésű, minden mélyedés
től, kopolyától mentes tófenék. Ki 
kell alakítani egy kis esésű oldalré
zsűvel ellátott, legalább 0,5 m fe
nékszélességű v árkot, határozott, 
egyenletes eséssel kiképezve, mely
nek fenékszintje a lecsapoló zsilip 
előtt, a lecsapoló zsilip fenékszintjé
nél legalább 0,1 m-rel magasabb 
szinten végződjön.

A tavak lehalászását a lecsapoló
zsilipbe épített fogóládás megoldás
sal kell biztonságossá tenni.

Az előnevelő tavakat rendszerben 
(több tavat együttesen) kell megépí
teni, így jobb lehetőség nyílik a táp
láló és lecsapoló zsilipek ikresítésé
re, a tavak közötti közlekedés, szál
lítás kedvezőbb megoldására, a ta
karmányozás gépesítésére. A fentiek, 
valamint a töltések állékonysága cél
jából az előnevelő tavak töltéseit 
legalább 2,0 m koronaszélességgel 
kell megépíteni.

Sajnos, a vázolt feltételekkel ren
delkező előnevelő rendszert nagyon 
kevés üzemben találunk jelenleg. De 
megindult ebben az irányban is a 
fejlődés. Gazdaságunk vezetői belát
ták, hogy e rendszerek nélkül a na- 
posítás mesterséges módszere nem 
ad megfelelő eredményt. Ezért még 
ebben az évben megépül Hortobá
gyon, Biharugrán, majd a Tiszavi- 
déki Halgazdaságban a mesterséges 
módszer teljességét biztosító kor
szerű ivadéknevelő rendszer.

Selmeczy TiborJól begyepesített előnevelők (Pékh felv.)
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F E K E T E P E T T Y E S  F E H É R  B U S Á K
Egyik tavunk őszi lehalászásakor ér
dekes jelenségre figyeltünk fel. A 
meglehetősen sűrűn, polikultúrában 
népesített tóban a piaci hal között 
néhány fehér busa feltűnő pettye- 
zettséget mutatott. Egyeseken csak 
néhány foltot lehetett látni, de akadt 
olyan is, amelyiken száznál többet 
számoltunk meg. A pettyek nagysá
ga általában borsszemnyi, 2—3 mm 
volt, viszont egyes helyeken, így a 
kopoltyúfedőkön is elnyújtott for
mák jelentkeztek, ezek hosszúsága 
elérte a 10 mm-t. A foltocskák kéz
zel tapintva alig emelkedtek ki a 
felszínről, onnan nehezen, legtöbb
ször csak a lazán fekvő pikkelyekkel 
együtt lehetett eltávolítani őket.

A jelenség okát keresve találga
tások keltek szárnyra, vajon ezeket 
a foltokat a frissen impregnált háló 
vagy pedig a sérülések okozzák a 
busákon, azaz a levált pikkelyek he
lyén keletkező sötét forradásokról 
van-e szó.

Ton- és kardhalak higanytartalma
A környezetvédelmünkkel kapcsola
tos sajtó lapjain egyre többet olvas
hatunk arról, hogy egyes halak tes
tében a megengedettnél nagyobb 
arányban gyülemlett fel a higany. 
Az amerikai sajtó ezzel kapcsolat
ban a legtöbbször a ton- és a kard
halat említette az utóbbi időben. Az 
Egyesült Államokban a „FOOD AND 
DRUG ADMINISTRATION” egész
ségügyi szervezet mérései következ
tében az utóbbi időben az említett 
halzsákmányokból jelentős mennyi
ségeket semmisítettek meg, nagyobb 
mérvű higanyszennyezettség miatt. 
Ebből az esetből kiindulva kezdett el 
két amerikai kutató: Goldwater és 
Hammond e témával foglalkozni. A 
kutatók 1878-ban és 1909-ben kifo
gott és tartósított tonhalak higany
tartalmát, valamint egy 1946-ban ki
fogott kardhal higanytartalmát szá
mították ki. A számítást neutronbe- 
sugárzásos és gamma-spektrométeres 
analitikai módszerrel végezték. Az 
eredményt a frissen kifogott tonha
lak higanytartalmával hasonlították 
össze.

A mérések után a kutatók megle
pő eredményre jutottak. Az 1878- 
ban, illetve az 1909-ben kifogott ha
lak higanytartalma ugyanis nagyobb 
volt, mint a frissen kifogott tonha
laké. A kutatók ezek alapján úgy vé
lik, hogy az évtizedekkel ezelőtt ki
fogott halakban a higany nem ipari, 
hanem természetes eredetű.

Endresz István

A választ a mikroszkópos vizsgá
lat adta meg.

A fekete folt közepén kis tömlő 
helyezkedett el, melyet megnyitva 
előtűnt egy lassan mozgó élőlény, a 
„fleketepettyesség” (melanosis ver- 
minosa) okozójának (Neodiplosto- 
mum cuticola) lárvája.

Ez az élősködő egy többféle elne
vezéssel illetett háromgazdás (Dige- 
nea) métely. Az első gazdaállat va
lamilyen csigafaj, a második egy 
pontyfélékhez (Cyprinidae) tartozó 
hal, és a végleges gazda halevő ma
dár. A métely tehát a vízimadár be
lében éri el ivarérettségét. A kül
világra jutó peték bonyolult fejlődé
sen mennek át részben a vízben, 
részben a csiga szervezetéhez kötöt
ten, míg az utolsó lárvaalak megte
lepszik a hal bőrén, ún. metacerká- 
riává, illetve kötőszöveti tokot ké
pezve cisztává alakul át. A ciszták 
körül a szervezet reakciójaként fe- 
ketés pigment, melanin rakódik le, 
és így alakul ki e lárvális parazitó- 
zis jellegzetes képe.

Az élősködő a hazai vizekben jól 
ismert, e lap hasábjain is többször 
találkozhattunk leírásával, ezért nem 
törekszem ismertetésével a teljes
ségre.

Természetes vizekben leggyakrab
ban keszegféléken találkozunk vele, 
mindenesetre tömeges előfordulása 
tógazdaságokban ritkán tapasztalt 
jelenség. Ismereteink szerint a csi
gák testéből kiszabadult lárva nem

tesz különbséget a pontyfélék között, 
bármely fajon megtelepedhet. Ezért 
tartom érdekesnek az itt leírt ese
tet, mivel ebben a tóban pontyon kí
vül mindenféle növényevő és vadhal 
is előfordult, mégis a fehér busákon 
kívül csupán néhány koncáron és 
ezüstkárászon találunk egy-két pa
razitát. Természetesen további vizs
gálódásra van szükség annak kide
rítésére, hogy az élősködő feldúsu- 
lásának a busákon mi is volt az oka, 
lehet, hogy egyedi esetről van szó, 
mindenesetre fel kell figyelnünk rá. 
A feketepettyesség piacra szánt, ét- 
jkezési halon jelentkezett, azok az 
egyedek viszont, melyeken a fekete 
foltok nagy számban fordulnak elő, 
legfeljebb a konzervipari feldolgo
zásnál jöhetnek szóba.

Dr. Békési László
Biharugra

ÚSZÓ HALFELDOLGOZÓ GYÁR. 
Elindult próbaút jár a a tengeri úszó 
gyárak elvileg új sorozatához tarto
zó vezérhajó. A neve: „Poszjet” . 
Konsztantyin Poszjetnek, a XIX. 
század neves orosz tengerjárójának 
a tiszteletére nevezték el. A lenin- 
grádi Admiralitás Egyesülés hajó
építői gyártották. Az ilyen típusú 
hajók kínt a nyílt tengeren naponta 
750 tonna hallisztet, halfilét, haltöl
teléket, kaviárt gyártanak és halat 
fagyasztanak. Nyersanyaggal a ha- 
lászhajó-flottillák látják el. Havonta 
egyszer a nyílt tengeren felkeresik 
a hűtőhajók, hogy elszállítsák a ter
mékeket. Ez az úszó halfeldolgozó 
kombinát négy hónapot tölthet a 
tengeren anélkül, hogy fel kellene 
újítania élelmiszer- és üzemanyag 
készletét. (APN)
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Ketreces pontynevelés a Szovjetunióban, Mironovkában
(Gönczy felv.)

Az NDK belvízi halászatának mint 
mezőgazdasági és élelmezésügyi ága
zatnak a párt- és kormányhatároza
toknak megfelelően az a feladata, 
hogy egyre jobban kielégítse a la
kosság állandóan növekvő igényeit 
a finomhalakat és az édesvízi hala
kat fel- és átdolgozó termékeket il
letően. így az utóbbi időkben az ér
tékes édesvízi halak iránti szükség
let az NDK-ban állandóan növeke
dett, és ez jelenleg nem minden vo
nalon kielégíthető. Hogy e fejlődés
sel számolni tudjunk, és belvízi ha
lászati termékeket kielégítő minő
ségben nyújthassunk, a halterme
lésben új utakra kell lépnünk, és a 
belterjesítés új módszereit be kell 
vezetünk.

Etetőtölcsér a ketrecben elhelyezve
(Kővári felv.)

Belvízi halászatunk hagyományos 
gazdálkodási módszereivel a lakos
ság finomhalak iránti szükségletét 
nem lehet fedezni. A tavak és a fo
lyók intenziválása a természetes 
adottságok alapján lehetséges és 
szükséges, de hosszabb időre van 
hozzá szükség. Ahhoz nem lehet 
megteremteni a feltételeket, hogy 
rövid időn belül fedezzük a lakosság 
értékes édesvízi halak iránti szük
ségletét. Sürgetően szükséges, hogy 
új lehetőségeket és utakat keres
sünk, amelyek a termelés gyors nö
vekedését garantálják és lehetővé 
teszik az ipari viszonyok közötti ter
melést.

Annak ellenére, hogy elért terme
lési szintünk — összehasonlítva más, 
hasonló klímájú országok terület- 
egységre vonatkoztatott eredményei
vel — csúcsteljesítménynek tekint
hető, meg kell állapítanunk, hogy a 
fejlődés üteme még nem teljesen ki
elégítő, és jelentős tartalékokat kell 
feltárnunk. Ezeket, a termelés szo
cialista belterjesítése mellett, min
denekelőtt a meleg- és normálvízi 
iparszerű haltermelés lépésről lépés
re való felépítésével kell feltárnunk. 
A lakosság fehérjetartalmú élelmi
szerekkel való tervszerű ellátásának 
további javítása részben attól függ, 
hogy tudunk-e nyújtani jó minőségű 
halat és haltermékeket.

A halnak mint élelmiszernek, je
lentősége világviszonylatban nő. Je
lenleg a haltermés túlnyomó részét a 
nyílttengeri halászat fellendülése 
adja. Mégis növekszik a belvízi ter
melés is, és számolnunk kell vele, 
hdgy ez a tendencia az új termelési 
eljárások végrehajtása során tovább

tart. A finomhaltermelés emelkedé
se az NDK-ban a következőkben áll: 
a pontytermelés növekedése a bel
teljes abrakolású vizekben, ahol ér
tékes fehérjedús takarmányt hasz
nálnak, — ketrecberendezések to
vábbi kiépítése — haltermelés me
legvizes berendezésekben, — és új 
finomhalfajok termelése, melyek az 
NDK belvízi halászatában lépésről 
lépésre polgárjogot nyernek.

E cél elérésének egyetlen lehetsé
ges útja a további szocialista belter
jesítés, fokozatos áttérés az ipar sze
rű termelési módszerekre és a ko
operációs kapcsolatok elmélyítése a 
termelés további specializálása és 
koncentrációja révén.

A finomhaltermelés legnagyobb 
mértékű fokozása az iparszerű hal
termelés felépítésével lehetséges. Az 
iparszerű haltermelés fő iránya erő
művek és más ipari üzemek csurga- 
lékvizeiben való finomhaltermelés. 
Ezzel olyan fejlődés indul el, mely
nek hatásait a belvízi halászaton be
lül és azon túl még nem lehet átte
kinteni. Kiterjedt tudományos vizs
gálatok kellenek a szükséges előké
szítéshez, hogy megoldjuk az ipar
szerű nagytermelés minden bioló
giai, technológiai, ökonómiai és szer
vezési problémáját.

Amellett, hogy ugrásszerűen nö
veljük a finomhal termelést, és nagy 
mennyiségben termelünk új halfa
jokat, különösen megteremtjük a 
feltételeket a belvízi halászati dol
gozók munka- és életkörülményei
nek javításához. Ezzel különösen ve
lejár.

— a nehéz testi munka kiküszö
bölése,

— védelem a rossz időjárás ellen,
— szabályos, normális munkame

net, és
— a szociális berendezések javí

tása.
Szakirodalmi közleményeken és 

más országok tapasztalatain buzdul- 
va, az NDK-ban 1966-ban megkezd
ték halak nevelését iparszerű körül
mények között. Azóta állandóan mé
lyült a szocialista országokkal, kü
lönösen a Szovjetunióval való nem
zetközi együttműködés. A legújabb 
tudományos és gyakorlati adatokat 
állandóan kicseréljük és a speciális 
problémákat kölcsönös munkameg
osztásban és kooperációban, közösen 
oldjuk meg.

A jó eredmények és a finomhal-
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az NDK belvízi halászatában

termelés gyors fokozásának feltéte
lei alapján Lipcsében, Cottbusban és 
az NDK más halászati körzeteiben 
megvizsgálták a melegvízi iparszerű 
haltermelés felépítésének lehetősé
geit, és megfelelő berendezéseket 
építettek. A meglevő melegvizet csa
tornái, tavi és ketreces berendezé
sekben használják fel halászati ter
melésre. A termelés további fokozá
sának és a gazdasági ágazat fejlődé
sének kedvező változatai — ha az 
iparszerű finomhaltermeléshez való 
berendezések ésszerűek — megmu
tatkoznak, az egyes üzemek jelen
legi termelési ciklusában és az egyes 
termelési fokozatok specializálásá- 
nak és koncentrációjának végrehaj
tásában.

Iparszerű haltermelésnek számíta
nak ma a melegvízi haltermelésen 
kívül a következő termelési eljárá
sok:

1. Pontytartás hálós ketrecekben 
vagy körülhatárolt vízrészekben, 
nagy állománysűrűséggel, fehérjedús 
abraktakarmányok etetésével.

2. Pisztrángivadék-termelés csa
tornái berendezésekben, normálvízi 
körülmények között.

3. Népesítésre szánt vagy étkezési 
ponty termelése hagyományos tó
gazdaságban, a meglevő természetes 
táplálék optimális kihasználásával, 
részben fehérjedús, kevert abrakta
karmány felhasználásával, tovább 
folytatva a más halfajokkal vegyes 
népesítést.

4. Népesítésre szánt halak terme
lése más, finomhalfajok nyerése cél
jából, nagy sűrűségben, csatornák
ban.

Az NDK belvízi halászatának 
iparszerű fejlesztése hivatott arra, 
hogy hozzájáruljon a finomhalter- 
melés fokozásához. Az iparszerű kö
rülmények között nyert népesítés és 
étkezési ponty termelési szintje ez 
idő szerint kb. 3000 tonna. Ez a 
mennyiség a következő években lé
nyegesen emelkedni fog, és a követ
kező előnyei lesznek a belvízi halá
szatra és népgazdaságunkra.

A népesítésre szánt halszükséglet 
fedezése a belvízi halászat tervsze
rű ellátásának keretében, hogy ál
landóan fokozni lehessen a finom
haltermelést és a lakosságot jobban 
el lehessen látni a belvízi halászat 
termékeivel.

Kiváló minőségű, népesítésre szánt 
halak termelése, melyeket természe

Ketreces haletetés
(Gönczy felv.)

tes vizekben és tavakban iparszerű 
berendezésekben kis veszteséggel ét
kezési halakká nevelnek.

Az egyes halfajoknál megrövidí
teni az eddig szükséges termelési 
időt.

Az egyes termelési fokozatokban a 
darabszám-veszteség csökkentése, 
valamint profilaktikus és terapeuti- 
jkus eljárások lehetőségeinek meg
teremtése, halbetegségek leküzdése 
céljából.

A szükségletnek megfelelő meny- 
nyiségű étkezési hal megtermelése 
olyan fajtákból, amelyeknél a ter
mészetes lehetőségek kihasználása 
megközelítően ki van merítve, és a

lakosság szükségletét még nem tud
ja fedezni.

Az iparszerű haltermelés elősegí
tése nem megy végbe magától, függ 
a belvízi halászat minden dolgozójá
tól és szövetkezeti tagjától, akik az 
említett termelési eljárásokat követ
kezetesen végrehajtják. Ennek fon
tos előfeltétele az emberek előkészí
tése, különösen készségük fokozása, 
hogy megbarátkozzanak az új fel
adatokkal és megszerezzék a képe
sítést a legnagyobb termelési célok 
eléréséhez.

Dr. E. Renner cikkét 
ismertette Dr. Kozányi György

A laminált edények ma még csak külföldön használatosak
(Pékh felv.)
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A DUNÁNTÚLI NAPLÓ febr. 7-i szá
mában a beszámol a Baranya megyei 
horgászok 1972. évi fogási eredményéről. 
Ebben olvassuk: „A  Pécsi HE együk hor
gásza 35 kilós amurt fogott” a Pécsd-tó- 
ban.

Vállalat. A városiközpont új üzletkombi- 
nátjában holnap 13 órakor nyitják meg 
a várva várt halászcsárdát, amelyben 
n'-pi zenekar szolgáltatja a zenét.” (jan. 
12.)

A MAGYAR NEMZETBŐL: „Valóságos 
kis falumúzeum a tápéi ifj. Dele István 
Vártó utca 2. szám alatti lakása. Ifj. Lele 
István a falu néprajzi értékeinek lelkes 
gyűjtője. Lakása egyik helyiségét század 
eleji parasztbútorokkal rendezte be, egy 
másik helyiségben pedig a gyékényszövés 
és halászat hagyományos eszközei látha
tók.” (dec. 1.)

CSABAI ISTVÁNNAK a Petőfi Népe 
jan. 19-én a bajai HTSZ-ről megjelent ri
portjából: „Felvidéki Istvánt, a szövetke
zet elnökét kérdeztük a tavalyi gazdál
kodás eredményeiről, gondjairól. — A 
termelés növelése szempontjából legfon
tosabbnak a bátai Vén-Dunaág belterjesí- 
tését tartjuk. Csaknem 300 holdas tavat 
alakítunk ki, mely zsiliprendszerrel kap
csolódik a Dunához. Korszerűsítjük hal
fogó technikánkat. NDK-beli tapasztala
tok alapján a hálóhúzást gépesítjük, csör- 
lőrendszert alkalmazunk, így a nehéz fi
zikai munkát csökkentjük. A jelenlegi két 
elektromos halászógép mellé még négyet 
vásárolunk. Az idén bővítjük a halkeres
kedelmi tevékenységünket. A megyében 
levő 10 értékesítő hely mellé még a fővá
rosban, a Balaton környékén, Veszprém
ben és Fejér megyében lesznek halárusí
tóink. Szeretnénk a ponty mellett min
denütt még egyéb fajok — harcsa sül
lő és növényevő halak — árusítását is 

rendszeressé tenni.
Szövetkezetünknél 

gondot fordítunk 
arra, hogy dolgozó
ink megfelelő körül
mények között vé
gezhessék munkáju
kat. A holtágak mel

lett halásztanyákat alakítottunk ki. Eze
ket kényelmesen berendeztük, van tévé, 
rádió, könyvtár. Több napig a környé
ken dolgozó halászok itt kényelmesen ei- 
tölthetik szabad idejüket, napjaikat. Ter
melésünk növeléséhez elengedhetetlenül 
szükséges, hogy jó szakmunkásgárda te
vékenykedjen. Baján a téli hónapokban 
szakmunkásképzést, valamint a már szak
munkások részére halász-szakosító tanfo
lyamot rendezünk a tatai szakmunkás
képző intézet segítségével. A napokban 
az elektromos halászat mesterségére ok
tatjuk ki több dolgozónkat, és munkába 
áll nyolc Tatán végzett fiatal halász szak
munkás is.”

A HALFOGYASZTÁS FOKOZÁSA CÉL
JÁBÓL: A Közért közölte (dec. 6.) „Ke
retszerződés 13 vállalattal. A Halért be
lépett az egyesülésbe. A Halértékesíto 
Vállalat igazgatója, Földényi Sándor le
vélben kérte az igazgatótanácsot, vegye 
fel a vállalatot az Egyesülésbe. Az igaz
gatótanács legutóbbi ülésén a kérelmet 
megtárgyalta és egyhangú döntéssel elfo
gadta. így már 14 vállalat szövetsége al
kotja az Élelmiszer
kereskedelmi Egye- 
latos riport számol 
be az esztergomi 
sülést.” — Hangu- 
Üszó Falu HTSZ 
Duna szigeti és nyer
gesújfalui halász- 
csárdáiról, ahol halételből tizennégyféle 
választék kapható. — Az Ózdi Vasas írja: 
„Sok ózdi turista, kiránduló tette fel nem 
egyszer a kérdést, vajon miért nincs a 
városnak egyetlen halászcsárdája, haléte
leket állandóan kiszolgáló étterme. Ezt a 
hiányt számolja fel a Borsodi Vendéglátó

A NÉPSZAVA KÖZLEMÉNYE (jan. 7.) 
„Tej — halból. A Chilében kidolgozott 
nemzeti táplálkozási program szerint napi 
fél liter tejet juttatnak a városokban lakó 
valamennyi gyermeknek. Minthogy erre 
az ország jelenlegi tejtermelése nem 
elegendő, a chilei halászati kutatóinté
zetben széles körű kísérletekbe kezdtek 
a tej előállítására — halfehérjéből. A kí
sérletek kimutatták, hogy 20 ezer ton
nányi tengeri csukából 700 ezer gyermek 
részére készíthetnének nagy tápértékű tej - 
pótló anyagot, s ezen a módon felesle
gessé tehetnék az importot. A chilei par
tok előtt rendszeresen nagy mennyiségű 
tengeri csukát fognak s a halhús feldol
gozása tejjé csak fele annyiba kerülne, 
mint a tehéntej előállítása. Chilében rö
videsen már forgalomba hozzák a halból

készült tejet, s Chile kész arra, hogy a 
gyártási technológiát más latin-amerikai 
országokkal is megismertesse. A tej gyár
tás során a tengeri csuka húsát először 
is gondosan megmossák, majd a halsza
got és halízt bizonyos enzim, továbbá cu
kor hozzáadásával megszüntetik. Ezt kö
vetően enzimhidrolízissel cseppfolyósítja 
a halhúst, és. a visszamaradó szilárd 
anyagot stabilizálják. A végterméket ki
szárítják — ez 65—80 százaléknyi fehérjét 
tartalmaz, a legkedvezőbb aminosav-ösz- 
szetételben. A haltej tulajdonságai na
gyon hasonlítanak a tehéntejéhez.” .

HALLOPÁSÉRT és a Tolnai Béke HTSZ 
halőreinek bántalmazásáért „a Szekszárd 
Járásbíróság az ügyészi végindítványnak 
megfelelő súlyú ítéletet hozott. Nagy La
jost egy évi és három hónapi szigorított 
börtönre ítélte és egy évre eltiltotta a 
közügyektől. Nagy Lajos többszörösen 
visszaeső bűnöző, tehát nem részesülhet 
feltételes szabadság
ra bocsátás kedvez
ményében. Szabó Jó
zsefre hét hónapi 
börtönt, Papp Jó
zsefre és Latki Já
nosra pedig fejen
ként 2000 forint 
pénzbüntetést szabott ki a bíróság.” — 
(Tolna m. Népújság, dec. 28.) — A Déli

Hírlap febr. 1. számában a holorzókrói 
szóló tudósításából: „Akiket a Rakaczai- 
tonál füleltek le este tíz óra után, hor
gászás közben, 300 forintot fizettek bün
tetésképpen. Ezek az orvhalászok duplán 
bűnhődtek, mert halat még mutatóban 
sem találtak náluk. Annál többet azoknál, 
akik a Tiszavidéki Halgazdaság egyik te
lepéről 27 kilós zsákmánnyal távoztak. A 
négytagú csoport mindegyikére 427 fo
rint értékű lopott hal jutott s ezért 
egyenként ezer forint pénzbírságot fizet
tek.”

HÍREK Ú J TÓÉPITÉSEKRÖL. „A péri 
termelőszövetkezetben rövidesen elkészül 
az 52 hektár területű, 650 000 köbméter 
víz befogadására alkalmas tároló. A víz
tárolót részben öntözésre, részben halte- 
nyésztósre fogják felhasználni.” (Kisal
föld, dec. 30.) — „Két 50—50 holdas tavat 
alakít ki a Zala megyei gutorföldi ter
melőszövetkezet egy eddig mezőgazdasá
gilag még nem hasznosított völgyet át
szelő patak vizének felfogásával.” (Ma
gyar Hírlap, febr. 5.) — A fehérgyarmati 

 Rákóczi HTSZ fő-
könyvelője, Buda-

                   házy Miklós nyilat-
 kozata: „Tervezzük

 halastavunk bővíté
sét is, mert ahol el
helyezkedik, a Kisari 
út mentén, kiváló 

haltenyészeti eredményeket értek el szak
embereink. Egy holdnyi halastóban 930 
kiló halsúlygyarapodást értek el. Köztu
domású, hogy a növényevő hal ízesebb 
a húsevőnél, húsának fehérjetartalma 
magasabb, nem zsíros, tehát egészséges 
főleg olyanoknak, akik hosszú ideig sze
retnének élni és akiknek az orvos tiltja 
a zsíros ételek fogyasztását. Nagyobb tö
megben most hozzuk forgalomba fehér- 
gyarmati, nyírbátori és vásárosnaményi 
halboltunkban ezeket a halakat. Remél
jük, hogy a közönség gyorsan megked
veli és egyre nagyobb arányban itt fo
gyasztja el a megyében, amit „kiterme
lünk” a vizekből.”

KI A FELELŐS? teszi fel a kérdést a 
Nógrád (jan. 18.) „Salgótarján egyetlen 
taváról van szó, ha még egyáltalán annak 
lehet nevezni. A vízválasztói tó ugyanis 
a jelek szerint halálra van ítélve. Évek 
óta itt működik a Salgótarjáni Horgász 
Egyesület, tagjai pedig szívügyüknek te
kintik a tó sorsát. A salgótarjáni erőmű 
árkot ásatott az ola
jos szennyvíz leve
zetéséhez, hogy mi
nél kevesebb kerül
jön a tóba. Sajnos, 
az olajos szennyes 
víz csak a tóba fo
lyik. „1972-ben a. hor- 
gászegyesület tíz mazsa halat hozatott, de 
nem sok örömük van benne, mert egyre 
több olaj került a tó vizébe és ennek kö
vetkeztében 365 ponty pusztult el. A ke
letkezett kárt senki sem térítette meg. 
Novemberben tíz mázsa halat hozatott az 
egyesület, s most ugyanaz a veszély fe
nyegeti a halállományt, mint az elmúlt 
evben.” — Február elején több lap fog
lalkozott a Hermádon keletkezett szeny- 
nyezéssel és halpusztulással. A Népsza
badságból idézzük (febr. 7.) „Hírt adtunk 
róla, hogy eddig még kideríthetetlen 
okokból rendkívüli szennyeződés vonul le 
a Hermád magyar szakaszán. A labora
tóriumi vizsgálatokból — melyek még 
nem fejeződtek be — arra következtet
nek, hogy toxikus hatást kifejtő, ideg
károsító anyag került a folyóba, amely 
az élő szervezetre veszélyes. Erre utal, 
hogy a szennyezett szakaszon a halállo
mány egy része — mintegy kétszáz má- 
zsányi hal — elpusztult. A kártétel csök- 
ügyi Igazgatóság intézkedésekéit tett; így 
például megnyitották a gibárti, a felső- 
kentésére az Észak-magyarországi Víz- 
dobszai és a bőcsi duzzasztók zsilipjeit, 
hogy a szenny .gyorsabban levonuljon. A 
szennyezettség mielőbbi elhárításához je
lentős segítséget kaptak a csehszlovák 
vízügyi szervektől is: a Hermád szlová
kiai területen levő víztárolókat hétfő dél
után megnyitották, hogy a tiszta vízzel 
»átmossák« a folyó szennyezett medrét.” 

Pöschl Nándor
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Ipari tevékenység a tengeren

A Barents-tenger egyik kopár part
ján kereszt magasodik, amelyre is
meretlen tengerjárók valamikor fel
vésték: „Az aki a tengert szántja, a 
szerencsével lép szövetségre.. .  mert 
hiszen a tenger a reménység meze
je.”

A mély értelmű bölcs szavak való
sággá váltak, természetesen azok 
számára, akik az ösztönös halászatot 
a népgazdaság egyik fontos ágazatá
vá és ipari tevékenységgé változtat
ták. A tenger a megvalósuló remé
nyek mezejévé vált.

Úgy tűnik, ma már senki sem ké
telkedik abban, hogy a földkerekség 
népeinek élelmiszer-ellátása elkép
zelhetetlen a tengerek és óceánok 
nélkül. Ma már csak arról vitatkoz
hatunk, hogy a világtengerek össze
sen hány embert láthatnak el táp
lálékkal. Egyes tudósok szerint ezek 
száma elérheti a 30 milliárdot. Nincs 
kizárva, hogy tévednek, alábecsülik 
a tengerek tartalékait.

A műszaki haladás jelentős ösz
tönzője a halászat iparosodásának, 
nemcsak azért, mert egyre újabb 
eszközöket teremt a halak kifogásá
hoz, hanem azért is, mert felbecsül
hetetlen szerepet játszik a világten
gerek anyagi kincseinek felmérésé
ben. A korszerű halászat elképzelhe
tetlen a halak életének pontos isme
rete, a halrajok elhelyezkedését és 
sűrűségét meghatározó tényezők fel
mérése nélkül.

A Szovjet Halászati Minisztérium 
tudományos kutatóflottáját és a ha
lászflották vezérhajóit a legkorsze
rűbb felderítő műszerekkel látták el, 
egy kutatóhajó felszereltsége vetek
szik a szárazföldi kutatóintézeteké
vel.

A halászat hatékonyságának fo
kozásában jelentős szerepet játsza
nak a hidrológiai és halászati ada
tokat szolgáltató, — föld körüli pá
lyán keringő — szputnyikok, az au
tomata lunárállomás ok és a légi 
felderítés. s

A világ halászatában elvileg is tel
jesen új módszereket alkalmaznak 
a halak összeterelésére, és kifogására. 
Ezek közé tartozik például az ultra
hang és a lég-, illetve buborékfüg
göny alkalmazása.

A szovjet szakemberek nagy re
ményeket fűznek a tengereken foly
tatott haltenyésztéshez. A kisebb- 
nagyobb öblöket lezárva természe
tes körülmények között szaporíthat
nák a halállományt. A tengeri hal
tenyésztés minden valószínűség sze
rint a fejlődés új szakaszába lép.

Különösen sokat ígérő a tengerek 
és óceánok alsóbbrendű élőlényeinek 
— a rákféléknek és növényeknek — 
a hasznosítása. Az irántuk megmu
tatkozó kereslet növekedése szerte a 
világon megfigyelhető, különösen a 
halászattal intenzíven foglalkozó or
szágokban.

A szovjet halgazdálkodásban so
kat ígérnek az úgynevezett „tenge
ri farmok’’. így a Fekete-tengeren, 
Ocsakovtól nem messze osztrigate
nyésztő telepet létesítettek. A Ker- 
csi-félszigeten pedig ehető fekete
kagylót tenyésztenek. A Távol-Ke
leten tengeriuborka-farmot létesítet
tek és megkezdték egy óriásalga-ter- 
melő gazdaság kiépítését is.

A jódot, káliumot, ragasztót szol
gáltató vízinövények kitermeléséhez 
a Gidroribflot Kutatóintézet mur- 
manszki osztályán most tervezik a 
lamináriumot — vízinövényt — 
gyűjtő hajót. A vízinövények be
gyűjtése nagyon munkaigényes és 
mindenkor kézzel végezték. Az ara
tóhajót maximálisan gépesítik a leg
korszerűbb navigációs berendezések
kel, víz alatti tévékamerával, speciá
lis vágószerkezettel látják el. A vízi
növényeket berendezés emeli a hajó 
fedélzetére.

A tenger hasznosításának egyik 
példája a Szovjetunióban a Szahalin 
szigeten létesített „csodaliszt”-gyár- 
tó üzem. Már régen ismeretes, hogy 
a sziget keleti partjain tömegesen él 
egy apró termetű, (gaméla) rákocs- 
ka. Korábban semmiféle jelentősé
get sem tulajdonítottak neki. A szi
geten megkezdték a baromfi ipari 
jellegű tartását. Kérdésessé vált a

takarmány beszerzése. A halászok
hoz fordultak, tudnának-e valamit 
javasolni?

Megkezdődött a kísérletezés és ku
tatás. Már az első eredmények fel
hívták a figyelmet erre a rákocská- 
ra. Őrleményük takarmányhoz ada
golása — még kis mennyiségben is 
—, csodálatos hatással járt, gyorsan 
gyarapodtak a szárnyasok és növe
kedett a tojáshozamuk. Kiderült, 
hogy a rákban sok értékes vitamin 
és mikroelem van; gazdag a köny- 
nyen emészthető fehérjékben is.

A tenger biológiai tartalékainak 
kiaknázása csak szigorú szabályok 
betartásával, alapos megfontoltság
gal lehetséges. A szigorúság rendkí
vül indokolt, mert a szennyezettség 
növekedése, a geológiai kutatások 
szeizmikus robbantásai, valamint a 
szabályozatlan halászat bizonyos te
rületeken megváltoztatják a termé
szetes körülményeket, és a tenger 
kincseinek megállíthatatlan pusztu
lásához vezetnek.

A Szovjetunióban a halállomány 
fenntartása érdekében a legértéke
sebb halfajok halászatát is szabá
lyozzák. Gondoskodnak a halak át
telepítéséről, akklimatizálódásáról, 
hibrid változataik létrehozásáról, az 
egyes víz alatti területek termőké
pességének fokozásáról, a kártékony 
állatok irtásáról és mindazon körül
mények megteremtéséről, amelyek a 
jövőben gazdag termést eredményez
hetnek.

A világtenger a jövőben idővel egy 
hatalmas „élelmiszer-áruházzá” vá
lik. De ez csak akkor következik be 
ténylegesen, ha kincseit a tengerek 
sorsával törődő országok a józan ész 
megszabta határok között aknázzák 
ki.

G. Vojtolovics
az APN tudósítója

Nagyüzem a hajón
(APN felv.)
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Műtrágyaszóró Esox üzem közben

A tógazdasági munkák egyik leg
munkaigényesebb folyamata a ta
vak trágyázása. Különösen áll ez 
a megállapítás Dunántúl tógazda
ságainak —  a mai nagyüzemi mé
retekhez viszonyított —  kisebb ha
lastavaira, ahol éppen a területi 
feltételek miatt nem lehet rentábi
lissá tenni a trágyázás gépesítését. 
A szerves trágyát kiszóró ún. trá
gyaágyú használata vagy más gé
pesített eljárás ugyanis üzemi 
okokból csak a nagyobb tavakon 
célszerű. A kisebb tavakban a

szervestrágyázást ezért ma is ké
zi erővel, lapáttal, kell elvégezni. 
A tó partján tárolt, besűrűsödött 
sertésürüléket hígítva kell kiszór
ni a víz felületére, mert így szét
oszolva növeli jobban a tavak pro
dukcióját. Azonban a hígított szer
ves trágyának a vízre való ilyne
mű locsolása —  lapáttal — , vagy 
akár ennek egész munkafolyama
ta sem tartozik a legkívánatosabb 
foglalkozások közé. A  munka ha
tásfokát tekintve pedig igazán 
nem mondható termelékenynek,

A műtrágyaszóró szerkezeti megoldása

A karbamid-műtrágyi

arról nem is beszélve, hogy lassan 
nem is lehet kétkezi munkást ta
lálni rá. Sokat segíthet ezen a té
ren a Baranya— Tolna megyei Hal
gazdaság által gyártott önürítéses 
csónak, de sajnos egyre kevesebb 
a tavakba jutó szerves trágya, és 
a jövőt tekintve ez még inkább 
fogyni fog. (A teljesség kedvéért 
tegyük hozzá, hogy sertésürülék 
bármely koncentrált sertéstelepen 
akadna órási mennyiségekben, de 
vagy nagyon hígított állapotban, 
vagy hatóanyagaitól annyira kilú
gozva, hogy annak szállítása nem 
volna gazdaságos.)

A  nagyobb hozamok céljából 
azonban a tavakat mégis csak kell 
trágyázni. Ez pedig, egyre inkább 
szélesedő körrel a műtrágyák be
vonásával történik. Ismeretes, 
hogy a halastavak trágyázására 
főleg a nitrogén- és a foszfortar
talmú műtrágyák jönnek számí
tás. A  nitrogénműtrágyák közül —  
ahogy erről már lapunk hasábjain 
hírt adtunk — , Borsodi Vegyi 
Kombinátban termelt prillírozott 
(cseppentett technológiával szem- 
csézett) karbamiddal, az ún. SU- 
PERNIT-tel folytatunk évek óta 
öszehasonlító üzemi kísérleteket 
nagyon jó termelési eredmények
kel. A  vizsgálatok arra utalnak, 
hogy éves viszonylatban hektáron
ként, a vizek minőségétől függő
en, SUPERNIT-ből 100— 130— 170 
kg felhasználása már elegendő 
ahhoz, hogy a tavak természetes 
hozama 170— 200 kg-ot nőjön. Ta
pasztalataink szerint az adagolás 
úgy *a leghatékonyabb, ha tavasz- 
szal, amikor a víz hőfoka a 12 °C- 
ot elérte, hektáronként 35 kg SU- 
PERNIT kiszórásával ún. alapozó 
trágyázást adunk, majd a vegetá
ciós időben egész szeptemberig he
tenként 7— 9 kg karbamid-műtrá- 
gyát szórunk ki. Az első nagyobb 
SUPERNIT adaggal a halastó bio- 
lógai anyagcseréjét kívánjuk fel
fokozni, a heti folyamatos adagok
kal pedig azt a produkciónak meg
felelő szinten tartani. (Részletes is
mertetést lásd: HALÁSZAT, 1971.
3. szám: „Halastavak vizének kar- 
bamidos műtrágyázása” .)

Mivel a SUPERNIT-et eddig la
pátolással szórtuk ki, a munka

64



gépi szorosa

nagyüzemi feltételeinek és renta
bilitási fokának növelése végett 
olyan szakszerű és gépesített meg
oldást kellett keresni, amely a le
hetőségek miatt szinte minden tó
gazdaságban jól és különösebb 
költség nélkül keresztülvihető.

A  fentiek figyelembevételével 
készült el a képeken látható —  
ESOX nádvágóra szerelt —  mű
trágyaszóró berendezés. Lényegé
ben akár az ESOX, akár a VMZ  
nádvágó gép ügyes, konstrukciós 
átalakításából születhet meg. A  
gépet, melyet 1972. évben már 
üzemszerűen használtunk, Bone- 
vácz József a Mesztegnyői Mg 
Termelőszövetkezet halászati ága
zatvezetője szerkesztette.

A  nádvágó gép kardántengelye 
olyan tányérkereket (tárcsát) for
gat, amelyet két átmérő hosszúsá
gú terelőlap négy körcikkre oszt. 
Erre ömlik rá egy levezető vályún 
—  esetleg zárt csoroszlyán —- a 
tartályból a prillírozott SUPER- 
NIT. A  szemcsézett karbamid-mű- 
trágyát a forgó tárcsa terelőlapjai 
szórják a vízre a haladási irány
nak megfelelően előre, illetve ol
dal irányban. A  csónaktest elé van 
szerelve egy 20 cm magas függő
leges terelőfal, melynek szintén az 
a feladata, hogy a tárcsáról neki
vágódó szemcséket szétverje. A  
gép előrehaladása során egyenle
tesen 7 méter széles sávot terít 
meg SUPERNIT-tel. A  gép tartá
lya elvileg tetszés szerinti nagysá
gúra készíthető, s akár kétmázsa 
karbamid-műtrágyát is befogad. 
Javasolható egyébként két darab 
tárolótartály készítése, melyek kö
zül a nagyobb befogadóképességű 
a tavaszi alapozó műtrágyázások
hoz szerelhető fel, a kisebb tartály 
a vegetációs időben történő nitro
géntrágyázásokhoz ajánlható. A  
levezető vályú (csoroszlya) ömlő
nyílása tetszőleges résnagyságúra 
szabályozható, és így érhető el az 
is, hogy 1 hektáron csupán csak 
7— 9 kg prillírozott műtrágyát 
szórjon ki a gép. Megfigyeltük azt 
is, hogy a prillírozott karbamidból 
szélesebb sávot szór a gép, mint a 
kristályformájúból, amely lénye
gében liszt finomságú. A  prillíro
zott karbamidszemcsék ugyanis

Szerves trágya kézi lapátolása

rugalmasabbak, és az ütődés során 
pattognak. Ez a tulajdonságuk vi
szont az egyenletesebb terítést se
gíti elő. (9 kg-os hektáronkénti 
adag esetében az 1 m2-re jutó 
szemcsék száma 380— 400 db.)

A  gép munkateljesítménye órán
ként 4 km-es haladási sebességnél 
napi 25, 5 km/óra haladásnál 
napi 30 hektár vízfelület. Egyéb
ként a tartály feltöltése mellett a 
csónaktestben 3— 4 zsák SUPER- 
NIT még elfér, s így a tartály a 
vízen utántölthető. Mivel a karba-

mid-műtrágya a vízben nagyon jól 
oldódik, nitrogénje gyorsan akti
válódik és bekapcsolódik a vízi 
élet anyagforgalmába. A  gépi szó
rás módszerével trágyázott tavak 
termelési eredményei arra utal
nak, hogy a szemcsézett SUPER- 
NIT-trágyázás hatásfoka ugyan
olyan jó, mint amikor a karbamid- 
műtrágya vizes oldatát locsoltuk a 
víz felületére. Ugyanakkor mun
kaigénye jóval kisebb és lényege
sen gazdaságosabb.

Dr. Mitterstiller József

Az előnevelés első fázisában itt tápot kapnak a halak
(Pékh felv.)



Az elmúlt évben hat vízügyi igazga
tóság területén végeztek halakkal 
biológiai növényirtást csatornákban 
és víztározókban. 1823 kát. holdnyi 
víztükrön összesen 26 700 db növény-

Ami a Balaton biológiai növényirtá
sát illeti, összesen kb. 70 000 db bu
sát helyezett ki a BHV (1972-ben), 
amur egyelőre nem telepíthető, de az

vízigyi igazgatóságoknál
evő halat (amurt és busát) helyeztek 
ki újból 256 q súlyban, közel 600 000 
forintos költséggel. Lehalászás csak 
néhány helyen történt (összesen 85 q), 
halelhullás nem volt

telepítések 1973-ban:

erre vonatkozó vizsgálatok — tu
domásunk szerint — rövidesen meg
indulnak.

Dr. Fóris Gyula

A KIS MARÉN A (Coregonus albu- 
la) példáján korreláció- és regresz- 
szió-számítással a rövid életciklusú 
halak prognózisának összeállítására 
vállalkozott Marian Leopold. A Len
gyel Tudományos Akadémia Állat- 
tenyésztési Bizottságának kiadásá
ban (H sorozat, 94. kötet, p. 1—98) 
megjelent könyvecske nemcsak a kis 
maréna várható állomány alakulását, 
fogásának tervezését, hanem a ki
számítási módszert is ismerteti, mint 
amelyet a halfajok esetében széles 
körben elterjeszteni szükséges. A 
könyv 1972-ben jelent meg Varsó
ban. (T. A.)

HALFELDOLGOZÓ kombinát épül 
a Santa Cruz del Sur kubai kikötő
ben. Az építkezést a tervek szerint 
1974 májusában fejezik be. A komp
lexumhoz egy másfél ezer köbméter 
űrtartalmú hűtőház és két üzem: 
egy jég-üzem és egy halliszt-üzem 
tartozik. A halászhajók számára 
épül egy kikötő is. (APN)

Tervbe vett újabb
Vízügyi igazgatóság Csatorna, víztározó Jegyzet

N yugatdunántúli Kisbalatoni lápon Társulattal közös
Északdunántúli Szavai csatorna, Keszeg-ér 12,5 q amurt!
Középdunavölgyi Duna—Tisza csat. MOHOSZ-szal
Alsódunavölgyi Fűzvölgyi csat., Sárközi I. Paksi HTSZ-tel
Középtiszavidéki Nagykúnsági,

Nagyfoki I., II.,
Mirhó—Gyolcsi,
Karcag II. csat., 
Kecskeri. Kakati tározó, 
Tiszaderzsi holtág

,,Felszabadulás” HTSZ-tel 
összesen 170 q-t

Tiszántúli Hajdúszováti tározól 
Tilalmas csat.

Körösvidéki Gyepes csatorna hal: Szarvasi HAKI-tól

A Tiszavidéki Halgazdaság üzemi épülete a központi halágy szomszédságában
(Pékh felv.)
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