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Hazánkban kevés a kimondottan 
pisztrángtenyésztésre alkalmas víz. 
A meglevők a jelenlegi termésnél jó
val többre adnak lehetőséget. A ter
melés alapfeltétele a megfelelő víz
ellátás mellett a jó minőségű takar
mány biztosítása. A további fejlő
déshez ezenkívül jó tenyészanyag is 
szükséges.

A pisztrángtakarmányozási kísér
leteket 1961-ben kezdtük el. A kísér
letek minden évben 8 kis (20 m2-es) 
tóban folynak, tavanként 1000 db 
hallal. A kísérleti takarmányok mel
lett vágóhídi hulladék szerepelt 
kontrollként. Ez azonban mai for
májában nem lehet a további fej
lesztés alapja. Egyrészt azért, mert 
nincs elegendő belőle, másrészt, mi
vel apránként kell szállítani és mint 
gyorsan romló anyag csak hűtőkam
rában tartható el. Ez a kezelést és 
a tárolást nagyon megnehezíti és 
megdrágítja. Romlékonysága miatt 
a vágóhídi hulladék ellen még 
egészségügyi kifogások is felmerül
nek.

Ezért használtunk kísérleteink so
rán olyan takarmányokat, illetve ta
karmánykeverékeket, amelyek hosz- 
szabb ideig tárolhatók és a szüksé
ges mennyiség belőlük így mindig 
rendelkezésre áll.

Külföldön igen elterjedtek a kü
lönböző pisztrángtápok. Ezek legna
gyobbrészt granulált takarmányke
verékek, mesterségesen kiegészített 
vitaminokkal és aminosavakkal. 
Áruk azonban számunkra elérhetet
lenül magas és emellett csak valu
táért kaphatók. A mi takarmányke
verékeink, amellett, hogy hazai 
nyersanyagokból állíthatók elő, még 
jóval gazdaságosabbak is.

A kísérletek során meglepő volt, 
hogy az aránylag nagy százalékban 
növényi takarmányokat tartalmazó 
keverékeket a sebes pisztrángok szí
vesen ették.

I SZTRÁNGTAKARMÁNYOZÁSI
KÍSÉRLETEK

A szivárványos pisztrángoknál 
1 kg-os súlygyarapodásához a Szil
vásvárad! Tógazdaságban végzett kí
sérletek során szélső értékben 2,62— 
3,84 kg, a sebes pisztrángoknál 3,56— 
11,11 kg vágóhídi hulladékot etet
tünk fel. Az irodalmi adatoktól el
térő kisebb szükséglet a kedvező 
időjárással és a rendkívül jó minő
ségű vágóhídi hulladékkal magya
rázható.

A kísérletek során használt takar
mánykeverékeket az 1. táblázatban 
közöljük.

1. táblázat
1. takarmány (kontroll) vágóhídi

hulladék 100%
2. takarmány (kontroll) csibetáp 91%

vágóhídi hulladék 9%
3. takarmány (kontroll) halszilázs 52%

malactáp 46%
vágóhídi hulladék 2%

4. takarmány (kontroll) pisztráng
táp 30%
vágóhídi hulladék 70%

5. takarmány (kontroll) halszilázs 25%
kukorica 34%
vágóhídi hulladék 41%
A 2. keverékből 1 kg súlygyarapo

dáshoz 5,87 kg, a 3.-ból 4,55 kg, a 4.- 
ből 5,82 kg és az 5.-ből 3,50 kg-ra 
volt szükségük a szivárványos piszt
rángoknak. A sebes pisztrángoknál 
a 2. keverékből 6,72 kg, a 4.-ből 8,77 
kg és az 5.-ből 3,11 kg volt szüksé
ges.

A kísérletek eredményei alapján 
összeállítottuk a legmegfelelőbbnek 
látszó takarmánykeverékeket a 
pisztrángok 1—60 g-os súlycsoport
jára (2. táblázat).

2. táblázat
vágóhídi hulladék 30%
halszilázs 30%
kukoricadara 20%
búzadara 2%
rozsliszt 6%
lucernaliszt 10%
élesztő 2%

A vágóhídi hulladék szükséges 
mennyisége ezzel tehát az eddiginek 
egyharmada. Már folynak azonban 
a további kísérletek, hogy ennek a

Szép példány szivárványos pisztráng (Antalfi felv.)

mennyiségnek a tárolási, szállítási 
nehézségeit is megoldjuk a silózási 
eljárás segítségével.

A 2. táblázatban közölt takar
mánykeverékhez az irodalomban 
fellelhető adatok, valamint a saját 
aminosavvizsgálataink alapján pre- 
mix kiegészítést is javaslunk (3. táb
lázat).

3. táblázat
kalcium 520 g 1 q takarmányhoz 
foszfor 260 g „
B2 1,02 g
niacin 0,90 g
pantoténsav 0,82 g ,,
cholin 92,00 g „
folsav 0,476 g ,,
arginin nem igényel kiegészítést
lysin 100,00 g ,,
triptofán 130,00 g

A kísérletek leglényegesebb ered
ménye, hogy a halszilázs-kukorica- 
dara keverék használhatóságát be
igazolta. Ezáltal olcsó, egészségügyi 
szempontból megfelelő, jól raktároz
ható takarmányhoz jutottunk. A 
szükséges nyersanyag rendelkezésre 
áll és felhasználása itt gazdaságo
sabb, mint a népgazdaság egyéb te
rületein. Segítségével megszüntet
hető a vágóhidaktól történő gyakori 
szállítás és a függőség az ingadozó 
ellátástól.

A vágóhídi hulladék amellett, 
hogy romlandó, még kis mennyiség
ben is áll rendelkezésre. A korábbi 
években csak erre alapozhattuk 
pisztrángos tógazdaságainkat. He
lyettesítése ma már halszilázzsal tel
jesen megoldható.

További eredmény a kísérleti ta
vakban elért 150—250 q/ha-os ho
zamérték. Igen sok megoldatlan fel
adat van még azonban a sűrűség- 
vízhozam kérdésében. Ügy érezzük 
mégis, hogy az eredmények hozzá
járulnak ahhoz, hogy a pisztráng - 
tenyésztés szerény hazai körülmé
nyeink között továbbfejlődjék. Az 
elért eredményekhez jelentős mér
tékben hozzásegített az a támogatás, 
amelyet az Erdészeti Főigazgatóság, 
személy szerint dr. Thuránszky Zol
tán főelőadó és Simon Károly, a 
Szilvásváradi Tógazdaság vezetője 
nyújtott. Támogatásukért itt is kö
szönetét mondunk.

A kísérletek során használt tápok 
százalékos összetétele

Csibetáp:
kukorica
árpa
korpa
búzacsíra
földidió dara extrah.
halliszt
élesztő
premix (vitamin és amino- 

sav kiegészítés)

50%
5%
8%
4%

22%
7%
1%
3%

Malactáp:
tejpor 56 %
lenmagdara extrah. 14 %
búzakorpa 10,5%
malacpremix 11 %
halliszt 3 %
szénsavas tak. mész 5,5%

Pisztrángtáp: 
kukorica 
szójadara 
húsliszt 
halliszt 
tepertőliszt 
premix

Tóth Jánosné

30%
42%
15%
5%
5%
3%

Hámor Tamás
tud. munkatárs
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Halászati szakkörünk működése
Egyetemeink és főiskoláink a 

jobb képességű hallgatókat — az 
előírt tananyag oktatásán kívül — 
tudományos képzésben is részesítik. 
Azokkal a hallgatókkal, akik az 
egyes szakismeretek iránt az átlagon 
felül érdeklődnek, külön is foglal
koznak az oktatók a tudományos 
diákkörökben. A hallgatók így már 
az egyetemi években maguk is mű
velőivé válhatnak az általuk válasz
tott tudományágaknak, s azokban 
aktívan tevékenykedve sok hasznos 
ismeretet gyűjthetnek. Kormányza
tunk messzemenően támogatja az 
egyetemi tudományos diákkörök mű
ködését, mert az a tapasztalat, hogy 
az ezekben részt vevő hallgatók a 
tanulmányaik befejezése után, az 
egyetemeken választott szakterülete
ken helyezkednek el, s ott nagy 
kedvvel és hozzáértéssel dolgoznak. 
A tudományos diákköri hallgatók 
legjobbjai minden évben országos 
konferenciákon vesznek részt, ahol 
az önállóan készített tudományos 
dolgozataikat értékes díjakkal és el
ismeréssel jutalmazzák.

A Keszthelyi Agrártudományi Fő
iskolán működő tudományos diák
körnek egyik sejtjét képezi a halá
szati szakkör is, melynek tagjai el
mélyültebb alapon foglalkoznak a 
haltenyésztés elméleti és gyakorlati 
kérdéseivel. A szakkör létrehozását ( 
bizonyos mértékig indokolja az a 
tény, hogy az agrártudományi felső- 
oktatási intézményeinken az oktatási 
terv keretében elég szűkre szabott 
a haltenyésztési oktatásra fordítható 
órák száma. így az oktatás prog
ramjába beállítható haltenyésztési 
előadások, illetve tantárgyi gyakor
latok száma annyira kevés, hogy jó
formán csak az általános tudnivalók
ra szűkül.

Haltenyésztési szakkörünk a lehe
tőség határain belül hézagpótló a 
haltenyésztés, a halászat szép hiva
tására való felkészítésben. A szak
kör nem nagy, csupán pár hallgató
ból áll. Eddig ez a kis szervezet min
den évben egy vagy két, „szakmá
hoz hű” végzett hallgatót adott a ha
lászatnak. Ügy hiszem, hogy ha min
den agrárfőiskolánk évről évre 
ugyanezt a csekély, de a szakmá
ban hivatását látó és megmaradó 
létszámot produkálja, az utánpótlás, 
ha szűkösen is, mégis biztosított.

A szakkörre általában másodéves 
hallgatók jelentkeznek. Ezek egy 
évig az elmélettel ismerkednek, il
letve a felsőévesek munkáit segítik. 
A harmad- és negyedéves hallgatók

már olyan kisebb kutatási témákkal 
foglalkoznak, melyek legtöbbször 
alapját adják a diplomaterveiknek.

A szakkör anyagi támogatást kap a 
tudományos diákköri ellátmányból 
tanulmányi kirándulások, kísérletek
kel kapcsolatos kiszállások, műszer, 
vegyszer és egyéb szükségletek fede
zésére. Természetesen a munkák, 
vizsgálatok elvégzéséhez a tanszéki 
felszerelések, laboratórium, kisegítő 
személyzet is rendelkezésre áll a 
hallgatók számára. Ha pl. a kísérleti 
munkák úgy kívánják, szükség ese
tén óralátogatási kötelezettség alól is 
mentesülhetnek. Nyaranta ezerforin
tos díjazással egy hónapra a hallga
tók a tanszéki halászati kísérletek
hez kerülnek beosztásba. Gyakorlati 
képességüket nagyban előmozdítja, 
hogy a négyéves oktatási idő után 
hat hónapra, diplomatervük elkészí
tésének idejére is tógazdaságokban 
tartózkodnak.

Tekintve, hogy főiskolánknak kí
sérleti tógazdasága nincs (bár na
gyon kellene), a Veszprém—Zala 
megyei állami gazdaságoktól kapunk 
lehetőséget a szakkörös hallgatók 
gyakorlati oktatására, illetve a vég
zett kísérleti munkájuk bonyolításá
ra. Ilyen szempontból az Alsóso- 
mogymegyei és a Felsősomogymegyei 
Halgazdaság minden támogatást 

, megad. Meg kell még említeni, szak
körös hallgatóink legtöbbje az OHF- 
től, vagy a Halgazdasági Tröszttől 
társadalmi ösztöndíjat is élvez. A 
hallgatók átlagos tanulmányi ered
ménye jeles vagy jó.

A halászati szakkörös foglalkozás 
érthetően csak részleges szakmai 
képzést nyújthat, mégsem szabad le
becsülni azokat a megíigyeléseket, 
kísérleti eredményeket, melyek ed
dig a szakkörös hallgatók szorgal
mas vizsgálódásaiból születtek. Je
lenleg szakkörön belül a gyógytakar- 
mány hatását vizsgáljuk, a compó 
élettanával, tenyésztési kérdéseivel 
foglalkozva, a comoó monográfiájá
hoz gyűjtött anyagot. E éggé hmer
ve a halászati káderképzést, úgy 
gondolom, hogy a szakmai alapisme
retek nyújtása mellett komolyan ér
tékelhető a szakkörnek az a nevelő 
hatása is, ami a hallgatókban a szak
ma szeretetét és megbecsülését fel
ébreszti.

A művelődésügyi miniszter 122/ 
1964. (M. K. 10.) számú utasítása, 
amely a felsőoktatási intézmények 
tanulmányi és vizsgaszabályzatát ha
tározza meg, előírja, hogy a hallga
tók ezentúl minden államvizsga 
tárgyból kötelesek államvizsgát ten
ni, s emellett egy diplomadolgozatot 
(szakdolgozatot) benyújtani. Szakkö
rös hallgatóink a haltenyésztés kö
réből írják majd a diplomadolgoza
tukat. És mivel ennek a dolgozatnak 
a bírált eredménye ugyanolyan ér
tékű lesz a jövőben, mint az egyéb 
államvizsga-tárgyak kalkulusa, re
mélhetően ez ösztönözni fogja halá
szati szakköröseinket a szakmai is
meretek még jobb elsajátítására.

Mitterstiller József 
Keszthely, Agrártudományi Főiskola

(Tölg felv.)



Testével védi a fészket a hím süllő
(Tölg felv.)

A tógazdasági gyakorlatban egy 
tó haltermését —  a súlyszaporu
latot —  úgy számítottuk ki, hogy 
a lehalászott hal bruttó súlyából 
levontuk a kihelyezett halmeny- 
nyiséget. A szaporulatot (nettó 
hozam) bontottuk, azután tovább 
takarmány utáni hozamra (3,5 kg 
k. értékű takarmányra 1 kg hal
hús szaporulatot számítva) és ter
mészetes hozamra. Utóbbit mint 
„maradékértéket” a takarmány 
utáni hozam levonása után kap
tuk meg a szaporulatból.

A  tógazdasági haltermelés bel
terjes! tése, a hozamfokozás lehe
tőségeinek és gazdaságosságának 
vizsgálata azonban az eddiginél 
alaposabb és több oldalú elemző 
munka elvégzését igényli. Az ed
digi, meglehetősen vérszegény ter
melés-statisztikai adatszolgáltatás 
kiegészítésére vezettük be 1963. 
évtől gazdaságainkban a próba
halászatok részletes értékelését. Az 
elért szaporulat időszakos mérésé
vel, havonta vizsgáljuk a takar
mány és természetes hozam ará
nyát, a takarmányozás gazdasá
gosságát, valamint a súlynöveke^- 
dési hányados időszakos változá
sait.

Ennek az értékelő munkának 
megbízhatósága attól függ, hogy 
a kihelyezett állományból bekö
vetkezett kallódásokat milyen 
pontossággal becsültük meg.

Kérdés, helyesen jártunk-e el 
eddig, amikor a tóban elért hal
hús szaporulat megállapításakor a 
tó eredeti kihelyezési adataival 
számolunk? A  válasz erre vélemé
nyem szerint csak nemleges lehet. 
Megtévesztő értékeket kapunk 
ugyanis a tényleges halhússzapo

rulatról, s ezen belül a természe
tes hozamról, hiszen a kihelyezés 
utáni kallódások teljes mennyisé
gét a természetes hozam ‘terhére 
számoljuk el. Pl. egy 100 kh-as 
tóba kihelyezett 60 000 db 30 dkg 
átlagsúlyú kétnyarasból az állo
mány 20%ra, vagyis 12 000 db 
3600 kg súlyban kallódott el. Ha 
a kallódást a hozamok értékelésé
nél figyelmen kívül hagyjuk, úgy 
holdanként 100 kg természetes 
hozamértéket kapunk, az elmon
dottak szerint tényleges 136 kg 
helyett. Az egy-egy tóra állandó 
értékűnek egyébként sem elfo
gadható természetes hozam éven
kénti ingadozásának egyik oka a 
fenti helytelen számítási módban 
is kereshető.

Az évközi próbahalászatok ered
ményeinek megbízható értékelése, 
valamint a tó lehalászás utáni ter
méseredményének részletes elem
zése, a kihelyezési súly helyes 
számbavételével kapcsolatban két 
új fogalom bevezetését indokolja.

Redukált kihelyezési súlynak, 
illetve darabszámnak nevezhet
nénk az elpusztult halak becsült 
súlyával és darabszámával csök
kentett eredeti kihelyezési meny- 
nyiséget (kihelyezési súly, mínusz 
kallódási súly). A  kallódások ál
talában a kihelyezés utáni 1— 2 
hónapon belül lezajlanak, így jú
niustól a próbahalászatok értéke
léséhez meglehetősen pontosan 
becsülhetjük az állományt, az 
alábbiak alapján:

Pontosan ismernünk kell a ki
helyezésre szánt tételek tenyész- 
értékét. Ennek rögzítésére vezet
tük be gazdaságainkban a lehalá
szás utáni és telelőbontás előtti

A HALÁLLOMÁNY
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állomány-szemléket, melynek so
rán szemlejegyzőkönyvekbe je
gyezzük az állomány kondíciójá
val, szervezeti szilárdságával, 
esetleges hasvízkóros, vagy para
zitás fertőzöttségével kapcsolatos 
észleléseinket.

Az eltéréseket az optimálistol 
százalékban fejezzük ki, és mint 
a növénytermesztésben a vetőmag 
szükségletet a mag csírázási ké
pessége alapján állapítjuk meg, 
hasonlóan számítjuk ki a népesí- 
tésnél várható kallódást is.

A  kihelyezés után bekövetke
zett elhullásoknál a hullák napon
kénti pontos összeszedésével tartó
juk nyilván a veszteségeket. Az 
elhullások megszűnése után mu
tatkozó összes kiesést a kétnya- 
rasnál 2— 4, az egynyarasnál 7—  
15-szörösen számolva, megbízha
tóan jó állománybecslést végezhe
tünk. Szakszerűtlen, brutális bá
násmód melletti kihelyezés a jó 
becslés és a tervszerű halgazdál
kodás legsúlyosabb hibaforrása 
lehet.

Külön foglalkozom a nyári 
„rendkívüli” halpusztulások (oxi
génhiány, kopoltyúpenész) miatti 
veszteségek számbavételével. Ez 
esetben nemcsak a kihelyezési 
súlyveszteséget, hanem a tekinté
lyes súlyszaporulat kiesést is 
számba kell venni.

A  tényleges, ún. korrigált ki
helyezési súly megállapítására ak
kor kerülhet sor, amikor egy-egy 
tó haltermését a tó lehalászásá
val, az állomány számlálásával és 
mérésével vettük számba. A  ki
helyezett és lehalászott ponty db 
különbözetének a kihelyezési át
lagsúllyal számított szorzata adja 
a tényleges kallódást, a lehalászás
kor számba vett tényleges ponty- 
egyedszám szorozva a kihelyezési 
átlagsúllyal pedig a korrigált ki
helyezési súly. Ezt az adatot ír
hatnánk a tó lehalászási napi je
lentésének kihelyezési rovatába 
és ennek alapján számíthatnánk 
a tóban elért halhússzaporulatot 
is.

A  korrigált kihelyezési súly te
hát azt a termelésben effektív 
részt vett tenyészállományt kép
viseli, mellyel számolva a tó ter
melésére már megbízhatóbb ho
zamértéket kapunk.

Míg tehát a kihelyezést követő,
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vközi kallódásáról
>00-000-000-000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000-0-000

tavaszi kallódásoknál csak a ki
helyezési átlagsúllyal számított 
súlyveszteséget vesszük figyelem
be becslés útján, addig a nyári 
elhullásoknál már mérhető súly
szaporulattal is számolnunk kell. 
A mérhető szaporulat 50— 50 szá
zalékát számoljuk természetes-, 
illetve takarmányhozamra értéke
lő számításaink végzésénél.

A  kihelyezett állományból be
következett kallódások a terme
lésből kieső halhús értékével és 
az elmaradt hozammal is károsít
ják a halgazdaságokat. 1964-ben 
pl. egyik gazdaságunkat a lehalá
szás tényadatai alapján kereken 
700 q tenyészhal veszteség érte. 
Ennek elszámoló áron (12,50 Ft) 
számított értéke 875 m/Ft, mely 
magában is veszélyeztetheti már 
a gazdaság eredménytervének tel
jesítését. Ha a hozamkiesést 2800 
q-t figyelembe vesszük, úgy akár 
már 3500 m/Ft-ra rúg. A  Hal- 
gazdasági Tröszt utóbbi 5 évének 
kihelyezési adatai alapján a kal- 
lódás minden egyes százaléka 
50 000 db kétnyaras és 150 000 db 
egynyaras kiesését jelenti. Ez ki
helyezési súlyveszteségben 200 q 
halhúsnak, értékben 250 m/Ft-nak 
felel meg. Átlagos négyszeres 
súlynövekedéssel számolva, fenti 
kiesés 800 q súlyszaporulat vesz
teséget is jelent kereken 1000 m/Ft 
értékben.

Könnyen kiszámítható tehát, 
milyen súlyos veszteség érte a 
népgazdaságot az évente átlagosan 
10%-os kétnyaras és 30%-os egy
nyaras kallódás következtében.

A  kallódások jelentőségét lebe
csüljük, csökkentésük érdekében, 
megítélésem szerint az elmúlt 
években sem követtünk el min
den tőlünk telhetőt.

A  halállomány tenyészidő alatti 
veszteségeinek főbb okait az aláb
biakban foglalhatjuk össze:

1. A  halkihelyezési munkák 
rossz szervezése és szakszerűtlen 
végrehajtása. Ennek felszámolása 
kizárólag az irányító tógazda hoz
záállásán, lelkiismeretességén, 
szakmaszeretetén, szervezőkészsé
gén és szakképzettségén múlik.

2. Az állategészségügyi óvintéz
kedések elhanyagolása. Az idevo
natkozó rendszabályok szigorú be
tartása mellett elsősorban pre- 
ventíve kell védekeznünk a jár-

60 napos fehér amur ivadék

ványos halbetegségek ellen. Csak 
a hasvízkór miatti elhullások sta
tisztikája megdöbbentő vesztesé
gekről számol be. Egyik has víz
kórral súlyosan fertőzött gazdasá
gunkat 1955-től 1960-ig kereken 
4 millió Ft-os kár érte hasvízkó- 
ros elhullások miatt.

3. A halállományt pusztító em
lős és szárnyas kártevők elszapo
rodása és az ellenük való védeke
zés elmulasztása vagy megoldat
lansága. Felül kellene pl. vizsgál
ni a tógazdaságok közelében, vagy 
éppen területébe eső madárrezer

(Tölg felv.)

vátumok védőrendelkezéseit, ame
lyek a madárinvázió elleni véde<- 
kezést szinte kizárják és a hal
termelés rentabilitását már-már 
végzetesen veszélyeztetik (lásd: 
Szeged Fehértó).

4. Nem hanyagolható el az a 
kallódás sem, amely a társadalmi 
tulajdon sérelmére elkövetett hal
lopásokból adódik, örvendetes, 
hogy hatóságaink az utóbbi idő
ben az eddiginél lényegesen szi
gorúbban büntetik már a hallo
pásokat, illetve orvhalászatokat.

Rimanóczy Endre

Kétnyarasok a mérlegkosárban
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A Szajoli  Haltenyésztő Állomás 
működéséről

Az állomás eredeti termelési célja 
zsenge pontyivadék tömeges előállí
tása volt természetes vízi kihelye
zésre. Ezen az úton a természetes 
vizek pontyállományát nem lehetett 
felszaporítani és a kísérlet sikerte
len maradt. Ennek következtében ez 
a jelentős összegű beruházás műkö
dése első éveitől kezdve az elítélő 
szakvéleményektől ismételten ter
helve alig kihasznált és fokozatosan 
leromló létesítmény lett. Sajnos az 
Állomás vezetését egymásnak váltó
futás szerűen átadó vezetők ezen a 
kellő erőfeszítések elmulasztása 
miatt nem tudtak segíteni.

1981. tavaszán műszaki, termelési 
és személyzeti szempontból leromlott 
és kellő termelési alappal nem ren
delkező állapotban kellett újjászer
vezni az Állomást. Munkánk meg
kezdésekor termelési téren feladat
ként jelöltük meg a Tiszántúli 
TSZ tenyészponty-igény kielégítését. 
Ezért holtágunkban másodnyara s 
pontyot termeltünk, valamint raga
dozó hal anyákat és ivadékot nevel
tünk, továbbá süllőfészkeket állítot
tunk elő. Kutatási feladatunkat ké
pezte a Kisállattenyésztési Kutató- 
intézet Haltenyésztési Osztályának 
munkáján belül egynyaras ponty
ivadék tömeges előállításának mód
szereit kialakítani, szaporodásbioló
giai és parazitológiai kísérletekkel 
párhuzamosan. A holtágak belterje- 
sítési lehetőségeit saját holtágunkon 
vizsgáltuk.

A holtágak problémáinak fokozott 
feldolgozása népgazdasági szem
pontból is igen fontos, és ellátására 
a Haltenyésztő Állomások rendel
keznek közvetlen adottságokkal.

Holtágunk völgyzárógátas tógaz
dasághoz hasonlóan kereszt töltések
kel 38—14 kh-as szakaszokra van 
osztva, és vízellátását tiszai úszó 
gépegység, illetve szivornya bizto
sítja. A különféle szakaszok „belter- 
jességi foka” változó és ezért mód

van a fokozatos átalakítás eredmé
nyeit lemérni, illetve a szükséges be
avatkozásokat tavanként alkalmazni.

Holtág szakaszainkat általában a 
tógazdasági sűrűségnek megfelelően 
évente ősszel helyezzük ki, amikor 
egynyarasból 2500—3000 db, kétnya- 
rasból pedig 350—500 db kerül 
1 kh-ra. Minden holtág szakaszon 
rendszeres etetés folyik tógazdasági 
normatívák szerint. Szerves és mű
trágyát az öntözéses vízkivételek ál
öblítő hatása miatt nem alkalma
zunk.

A gyomhalak és főleg a törpehar
csa visszaszorítása eltérően a tógaz
daságoktól, szükségessé teszi a rend
szeres nyári szelektáló halászatokat 
úgy szervezve, hogy az a pontyok 
étvágyát ne zavarja. A belterjesített 
holtágak üzemeltetésének leglénye
gesebb része a gyomhalak eltávolítá
sának fontossága miatt a teljes le
halászás.

5—8 éve belterjesen kezelt holtág 
szakaszonként az egy év óta terme
lésbe vont szakaszoknál egyaránt 
470—510 kg bruttó pontytermést si
került elérni 1964. évben kh-anként. 
Kh-anként 1180—1290 kg teljes ér
tékű takarmányt etettünk fel, és 
150 kh-ankénti számított természe
tes hozamot kaptunk.

Hasonló állapotú holtág szaka
szokban piaci pontyból 490 kg bruttó 
pontytermést értünk el, kh-anként 
380 db-ból álló, 130 kg-os kihelye
zéssel.

Viszonylag alacsony, 430 kg/kh-as 
teljes értékű takarmány-felhasználás 
mellett 196 kg volt a természetes 
hozam. Meg kell említeni, hogy a 
megelőző két évben a hozamok ál
talában 15—26%-kal jobbak voltak.

Munkánk igazolja, hogy a jó holt
ágak jelentősen felülmúlhatják a 
szikes területen épült tavakat. Azok 
alacsonyabb beruházási igénye fel
tétlen kötelez bennünket intenzívebb 
holtág hasznosításra.

Kettős zsilip, egyik nyílásán az ivadékot engedi az előnevelő tóba, másik a 
vízleeresztést szolgálja

(Tölg felv.)

A holtágak kihasználhatóságát 
erősen befolyásoló vadhal-arányt si
került a tógazdasági szintre szorítani 
és a korábban megszokott 80—110 
kg/kh vadhal-mennyiség helyett 
1964-ben csak 14—24 kg-ot fogtunk. 
Mindezek igazolják, hogy a rendsze
res szelektálás és a tógazdasághoz, 
viszonyított háromszoros ragadozó- 
kihelyezés mellett (mely főleg csu
kára alapítható) a holtágban még a 
törpeharcsa is visszaszorítható.

Több éve folytatunk dr. Jaczó 
Imre vezetésével megfigyeléseket, 
arra, hogy kiváló egyedek utódai
nak gyors és jól izolált, biztos elsza- 
porítására üzemi méretek közt kis 
területen (1000 m2-ben számolva) mi
lyen lehetőségek vannak.

Megfigyeléseink során 30 napos 
korban történő db-számlálással vég
hajtott népesítéssel m2-enként 20— 
25 db zsenge ponty került kihelye
zésre. Etetőasztalról gabonadarából 
és húslisztből álló keverékkel táplál
tuk halainkat, kiegészítve plankton- 
szűrlet adagolásával és kísérleti mé
retű nitrogénműtrágyázással. Ezzel 
a nevelési módszerrel 1—2,5 dkg-os 
ivadékot sikerült előállítanunk. Az 
ilyen ivadék később jól táplálkozik 
és a népesítés sűrűsége miatti első- 
éves súlylemaradást már a második 
év nyarán behozza. Másodnyaras ko
rukban ezek a halak üzemi népesí
téssel 22—28 dkg átlagsúlyt értek el. 
Kétségtelenül megállapítható, hogjr 
ezek az egyedek minden esetben ko
rán és egyenletesen felvették a ta
karmányt, takarmányfogyasztásuk 
pedig egész éven át egyenletes volt. 
Tömegesen nevelt ivadékból 100 q-s 
tételekben állítottunk elő többszörös 
ismétlésben piaci pontyot és anya- 
jelölteket.

Az egész népgazdaságra kiható fel
adatunkat jelentő létesítmény, a Ti
sza II. vízlépcső megépítése, feltét
lenül szükségessé teszi a folyó felső, 
középső, majd az alsó vízlépcső 
megépülésekor az alsó szakasz eddig 
nélkülözött kutatásának beindítását. 
Különösen fontos, szűkebb feladat a 
kecsege- és márnaszaporítás kérdé
sének alapos feldolgozása a megvál
tozott viszonyok miatt. A Tisza-ku- 
tatás és az említett két, kipusztu
lásra ítélt halfaj szaporításának 
megoldására Állomásunk elhelyez
kedése a jelenlegi felszerelése kis 
kiegészítésével alkalmas kiinduló 
bázis.

Ki kell terjednie a kutatásnak a 
nyáron viszonylag kis vízhozamú 
Tisza mostanában keletkezett 
szennyvíz-problémájára. Ez a munka 
ma még több eredményt ígér a meg
előzés terén, mint a Duna esetében.

További fontos feladat a holtágak 
kutatási problémáinak folytatása, és 
kiterjesztése a mentetten vizekre is.

A Keletmagyarországi Haltenyésztő 
Állomás meggyőződésem szerint al
kalmas, illetve könnyen alkalmassá 
tehető a fenti sürgető feladatok ellá
tására. Jelenleg megfelelőbb egyéb 
létesítményünk nincs, így feltétlen 
erre kell támaszkodni.

Török István
állomásvezető1

(Szajol)



BODROG FOLYÓ: 
Csehszlovákiában a hencovcei Cel

lulóz Kombinát által cellulóz rosttol 
és különböző savas anyagokkal 
szennyezve lépi át az országhatárt.

TAKTA CSATORNA:
A szerencsi Cukorgyár a jeldolgo

zási idényben ezt a vízfolyást nagy 
mennyiségű szerves anyaggal szeny- 
nyezi.

SAJÓ:

Folyóink szennyezését nem lehet 
csak az ipar fejlődésének törvény- 
szerű velejárójaként magyarázni. A 
nagymérvű vízszennyezést részben 
gondatlanság okozza. Ipari centru
mok létesítésekor, bővítésekor ipari 
szakembereinknek számolniuk kel
lett volna a termelés végtermékei
nek, mint szennyező anyagoknak ki
hatásaival is.

A szennyezés nemcsak a halak 
életfeltételeire hat ki, de az öntözést, 
közegészségügyet, az ipari vízellátást 
is veszélyezteti. Ez utóbbi területe
ken még nagyobb a kár, mint azt ál
talában gondolják.

Államunk ismerve az ipari víz- 
szennyezés káros hatásait. az 1/1961. 
évi Korai. sz. rendeletben, újabban 
pedig az 1964. évi IV-es vízügyi tör
vényben határozottan fellépett a vi
zek szennyezői ellen. A rendeletek a 
szennyvízbírság kiszabását és az oko
zott kár megtérítését kötelezően ír
ják elő.

Az új vízügyi törvény érvényesí
tése érdekében fokozott és lendüle
tesebb munka vár a vízügyi igazga
tóságokra és a vízvédelmi bizottsá
gokra.

Javaslatként megemlítem, hogy 
helyes lenne, ha a vízügyi igazgató
ságok és a vízvédelmi bizottságok a 
feladatkörüket a vízhasználók által 
indított vagy indítandó kárigény 
szervezett támogatására is kiterjesz
tenék. így a htsz-ek és a horgász
egyesületek is érdekeltebbek lenné
nek a bizottságok munkájában és 
ezért tevékenyebben vennének részt 
a vízszennyezéseket jelentő szolgálat
ban. A szennyvízbírság és a szenny
víz bevezetési díj kiszabásán túl a 
kártérítésért történt intézményes fel
lépés jelentősen hozzájárulna vizeink 
szennyezésének megszüntetéséhez.

A borsodi halászok és horgászok 
örömmel vették tudomásul az új víz
ügyi törvény megjelenését, amely
ben vizeink megtisztulásának lehe
tőségét látják.

Csikós József 
halászati felügyelő

Hasonlóan a Bodroghoz már Cseh
szlovákiában az özörényi és a nagy- 
szlabosi Cellulóz Üzem cellulóz rost
tal és savakkal szennyezi. A szeny-' 
nyező anyagok zömét azonban a 
Sajó vízgyűjtő területén levő hazai 
ipari üzemek bocsátják a Sajóba. A 
Sajó legnagyobb szennyezői a követ
kezők: Borsodnádasdi Lemezgyár,

Szinva-medri „csendélet”
(Rim ányi felv.)

A vízszennyezések helyzete 
és az elhárítás lehetőségei Borsod megyében

Borsod megye természeti szépsé
gekben a kirívó ellentétek területe. 
Amilyen csodálatosnak találjuk az 
erdőkkel borított hegyeket, úgy visz- 
szariadunk a hegyek lábainál elvo
nuló folyók, patakok élszennyezésé
től.

Az utóbbi évtizedben az ipari víz- 
szennyezés országszerte nagy gondot 
okoz. Különösen nagy baj megyénk
ben, ahol természeti adottságaink kö
vetkeztében igen sok ipari üzem lé
tesült.

Természetes vizeink, folyóink, ta
vaink az ipari szennyezés miatt egy
re kisebb megélhetést biztosító élet
teret tudnak nyújtani a vizeinkben 
élő halak és egyéb hasznos vízi élőlé
nyek számára. A mérgező anyagok 
károsító hatása olyan fokot ért el, 
hogy a vizet már öntözésre sem tud
juk felhasználni. Csatornák, holtágak 
igénybevétele öntözési célra, a szeny- 
nyezés-mentes területen tovább csök
kenti a halállomány életterét.

Az utóbbi évek során megyénk 
főbb természetes vízfolyásaihoz a 
Szinvához, a Sajóhoz, a Bodroghoz 
fűződő régi kellemes emlékek az 
ipari szennyezés következtében egy
re inkább feledésbe merülnek.

Napjainkban a Szinva, a Sajó, a 
Bodrog és az országban sok más ha
sonló sorsú víz, már nem ad felfris
sülést, természeti élményt. Ezek he
lyett kátrányfoltokkal tarkított, bű
zös folyadék vonul a régen olyan 
szép völgyekben.

Megyénk természetes vizei részben 
a szomszédos ország, Csehszlovákia 
iparától, de főleg a saját létesítmé
nyeink által kibocsátott szennyanya
goktól károsodnak. A szennyező üze
mekről és az általuk kibocsátott 
anyagokról pontos kimutatásunk 
van. Felmérés adatai alapján vízfo
lyásaink legnagyobb szennyezői a 
következők:

Ózdi Kohászati Művek, Borsodi Ve
gyi Kombinát, Sajóbábonyi Vegyi 
Művek, Diósgyőri Papírgyár, Lenin 
Kohászati Művek. A bebocsátott 
szennyanyagok tömegét fenol, reve,

Szennyzátony a Szinva medrében
(Rimányi felv.)

kátrány, savas vizek, olaj és fekáliás 
szennyanyagok teszik ki.

Várható a H e r n á d  folyó el- 
szennyezése is, a Kassa alatt épülő 
Kelet-szlovákiai Vasmű ugyanis ez 
évben megkezdi az üzemelését.
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A THE PROGRESSIVE Fish Cul- 
turist 1964/4-es száma közli az ohiói 
egyetem két kutatójának, A. All- 
baughnak és J. V. Manznak tanul
mányát, melynek tárgya: miképpen 
hat a hőmérséklet ingadozása a süllő 
ikrakelésére és ivadékának fejlődé* 
sére? A dolgozat az amerikai süllőt 
vizsgálja, ez nem azonos a mi fogas
süllőnkkel, bár küllemileg és bioló
giailag vele annyira rokon, hogy 

a vele kapcsolatos 
felismerésekből a 
mi fogassüllőnkre 
is érvényes tanul
ságokat lehet le
szűrni. A vizsgá

lathoz szükséges ikrát az anyák le- 
fejésével és mesterséges termékenyí
téssel nyerték, a vízhőmérsékletet 
hűtéssel és melegítéssel úgy szabá
lyozták, hogy az négyóránként emel
kedett és süllyedt 8 C°-os tartomá
nyon belül. Az elhalt ikrát koncent
rált konyhasó-oldat (38%) segítségé
vel küszöbölték ki. A romlott ikra 
súlya a térfogatához képest csökken 
és így felszáll a sóoldat felszínére. 
Megállapítást nyert, hogy a süllő
ikra érzéketlen a hőmérséklet lassú 
változásaival szemben, de károsodás 
nélkül elbírja a drasztikusabb hő
fokhullámzást is. Ugyanez vonatko
zik a lárvákra és ivadékra is. A 
süllő viszonylag könnyen akklimati- 
zálódik, megfelelő szoktatás után 
rövid ideig meglepően magas hő
mérsékletet is elvisel.

JOHN J. POLUHOWICH érdekes 
vízalatti fényképezőgépének konst
rukcióját ismerteti a PFC 1964. ok
tóberi számában, a képeken nem
csak a gép sémája figyelhető meg, 
hanem a „tűzkész” kamera fényképe 
is. A gép maga Voigtlánder 35 mm-es 
kisfilmes típus, mely plexiüvegből 
készült tokba van rejtve, a kamera 
minden szerve, zárja, blendéje, film

továbbítója, távol- 
ságbeállítója kívül 
elhelyezett gom
bokkal és karok
kal kezelhető, a 
gép tokja olyan 

méretű, hogy az egész szerkezet faj
súlya azonos a vízzel, ami kezelését 
jelentősen megkönnyíti, a gép min
den helyzetben megmarad és nem 
süllyed a fenékre vagy emelkedik a 
felszínre. A vízalatti kamera rend
kívül alkalmas sekélyebb vizek ré
tegeinek és fenéktalajának tanulmá
nyozására, az élőlények életének
rögzítésére. A gép tervezője még
arra is gondolt, hogy a plexi-tgkban 
fénymérő és vaku-telep férjen el, 
ami lehetővé teszi fényképek készí
tését fény szegény körülmények kö
zött is.

o

J. R. JONES könyve, a „Fish and 
River Pollution” (a hal és a víz- 
szennyezés) ismerteti a vízszennye
zéseknek a halakra gyakorolt ká
rokkal kapcsolatos tudnivalókat, az 
egyes mérgező anyagok hatását, 
azok toxicitásának alsó határérté

keit. Külön fejezet ismerteti a szin
tetikus mosószerek és szappanok, a 
rovarirtók és gyomirtók a halpopu
lációra gyakorolt hatását, a fenollal 
kapcsolatos tudnivalókat. A könyv
ben közlik annak a rendkívül érde
kes készüléknek a leírását és műkö
dését, melynek segítségével a pér- 
gező anyagoknak egyszerre tizen
nyolc féle hígítása vizsgálható oly 
módon, hogy hatásának kísérleti 
halakat vetnek alá.

A PROG. FISH. CULT. 1964/4-es 
számában ismerteti azt a szellemes 
és sokat ígérő berendezést, melyet 
J. B. Sills készített és melynek célja 
a halak élveszállításának megköny- 
nyítése nagyméretű tankban. A na
gyobb tartályok vizének oxigénellá
tását nem könnyű megoldani. A le
vegő vagy oxigén-buborékoltatás és 
a víz keverése nem mindig biztosítja 
azt az oxigénkoncentrációt, mely a 
halak biztonságos élveszállításához 
szükséges. A konstrukció lényegében 

a műanyagzsákos 
halszállításnál be
vált módszert 
adaptálja nagymé
retű tartályokra. 
Itt is túlnyomás 

gondoskodik arról, hogy az oxigén 
nagyobb mennyiségben oldódjék a 
vízben. Sills ezt úgy éri el, hogy a 
nagyméretű tartály felszínére olyan 
vagy 15 cm mély és nyitott részével a 
vízbe merülő tepsit alkalmaz, mely
be palackból préseli az oxigént. A 
gáz lesüllyeszti a tepsi alatti víz
szintet, túlnyomás képződik, ami az 
éltető gázból többet nyelet el a víz
zel. A tepsiben automatikus szelep 
van, mely elzárja az oxigénáramlást, 
ha a vízszint a tepsi széléig süllyed. 
Kis szivattyú gondoskodik arról, 
hogy a víz állandóan keveredjék. Az 
oxigénmeghatározások igazolták a 
konstrukció értékét, melynek az is 
nagy előnye, hogy viszonylag egy
szerűen és olcsón készíthető el.

A DÉR FISCHER 1964. decem
beri száma ismerteti azokat a ter
veket, melyek megvalósításával 
megszüntethető a Duna szennye
zettsége a bécsi szakaszon. Jelenleg 
a szennyezettség eléri a 4-es fokot, 
tehát a legrosszabb szintet. A hely

zet egyre rosszab
bodik és nemcsak 
a halászatot ve
szélyezteti, ha
nem az osztrák 
főváros ivóvízel

látását is. A tervezett derítőberen
dezések költsége több száz millió 
schilling. A Duna bécsi szakaszát 
elhagyó víznek ugyanolyan tisztá
nak kell lennie, mint amikor eléri a 
város határát. Az előzetes vízvizs
gálatok mindenre kiterjedő voltára 
jellemző, hogy az elmúlt évben a 
Duna és a gyűjtőcsatornák vizét 
közel 15 000 alkalommal analizál
ták. öt kutatóhajó járta éjjel nap
pal a területet, hogy a szennyezett
ségről pontos térképet készíthesse
nek.

A DER FISCHWIRT 1964. decem
beri számában dr. H. Hoffmeister 
foglalkozik a halak téli károsodá

sának problémái
val, ismerteti
a csónakfarmpto- 
ros vízáramolta
tással elérhető jó 
eredményeket. A 

jég lékelésénél azokat az „egyszemé
lyes” motoros fűrészeket használ
ták, melyek az erdőgazdaságokban 
már régen polgárjogot nyertek.

DR. J. DEUFEL a Fischwirt 
1964/12-es számában ismerteti azo
kat az eredményeket, melyeket a 
Diplostomum szívóféreg leküzdésé
nél értek el egy Bayluscid nevű 

vegyszerrel. A fér
gek irtása tulaj
donképpen köz
vetett, mert nem 
a halakban élős
ködő formákat 

ölik el, hanem a csigákat, a férgek 
közbenső gazdáit. A hatásos vegyi 
anyagot nagyon óvatósan kell hasz
nálni, mert a halakra erősen mér
gező, használata csak akkor veszély
telen, ha a vizet a halak eltávolítása 
után kezelik vele és ölik el a csigá
kat. A vegyszer néhány nap alatt 
elveszíti mérgező hatását, úgyhogy 
a halak ismét betelepíthetők, a 
plankton regenerálódása néhány 
hét elteltével történik meg.

A „DANSK ANDELFISK” gyár
üzemben megoldották a heringolaj 
tökéletes szagtalanításának kérdését. 
A gyárat magát is szagtalanították, 

a gépek tokozot
tak, a levegőt mo
sótorony és koksz7 
szűrő szagtalanít
ja. Az újfajta he
ringolaj annyira 

szagtalan és zamatmentes, hogy akár 
salátakészítésre is alkalmas. Kísér
letek folynak más halak olajának 
szagtalanítására is, siker esetén 
nagy mennyiségű, olcsó zsiradék ke
rülhet a világpiacra.

AZ ÖSTERREICHS FISCHERE1 
1964. évi 11/12-es száma foglalkozik 
azokkal az eredményekkel, melyek
kel a szivárványos pisztrángnak az 
osztrák vizekben történt meghonosí
tása járt. A szivárványos pisztráng

nak sok előnyös 
tulajdonsága van 
a sebes-pisztráng
gal szemben, sok- 
kai kevésbé érzé- 

“— —— — kény es oxigén- 
igény es, magasabb hőmérsékletet bír 
el, a táplálékot jobban hasznosítja, 
kevésbé érzékeny vízszennyezésre,
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növekedése gyorsabb, gazdaságilag 
értékesebb. Húsának minősége nem 
marad el a sebespisztrángé mögött, 
kevésbé hajlamos az elvándorlásra, 
táplálkozásában nem mohóbb, és az 
ivadékra nem veszélyesebb. A szi- 
várványos jól megfér a sebessel, 
aggodalom nélkül helyezhető ki pa
takokba. Egyedüli hátrányá: köny- 
nyebben fogható, tehát az orvhalá
szat jobban veszélyezteti. A szivár- 
ványos eredményesen telepíthető a 
vízierőművek duzzasztóiba, a kihe
lyezett, átlag 24 cm hosszú példá
nyok három év alatt elérték a három 
kilós súlyt, növekedésük tehát jelen
tősen meghaladta a sebespisztrángét.

AZ ARCHÍV für Fischereiwissen- 
schaft 107 oldalas számában egyetlen 
kérdéssel foglalkozik: a vizek opti
mális halászásának problémájával, 
tehát azzal, hogy milyen módszerrel 
és intenzitással kell úgy halászni, 
hogy a víz természetes produkciós 
képességét a legeredményesebben 
kiaknázhassák.

A SVÁJCI FISCHEREI 1965. ja
nuári számában olvastuk, hogy a 
vízszennyezés mellett a halaknak új 
ellensége jelent meg a Rajnán: a 
tüskés píkó. Ez a hal érthetetlen 

okokból hatalmas 
mértékben elsza
porodott és bár 
igen kicsiny, rop
pant rajokbo.n 
pásztázza a partok 

mentét, ahol felfalja a pisztráng és 
a pér ivadékait, komoly formában 
veszélyezteti a Rajna értékes halál
lományának utánpótlását. A tüskés 
pikók hordáinak irtása rendkívül 
nehéz, elektromos berendezéssel ki
fogni nem lehet, mert kis testhosz- 
szuk miatt érzéketlenek az árammal 
szemben.

A SVÁJCI FISCHEREI 1965. feb
ruári számában „Ali” a halak, kü
lönösképpen a pisztráng látásának 
problémáival foglalkozik. Megálla
pította, hogy a rablóhalak látása

__  ̂ a binokuláris, te-
hát a távolságot
jobban tudják

 megbecsülni, ami
fontos, amikor 
zsákmányukat kell 

elfogniok. A halak éleslátását nem 
a szemlencséjük alakváltozása biz
tosítja, hogy a közeli és távoli tár
gyak megfigyelésére szemüket „fó
kuszba” állítsák, hanem szemlencsé
jük izomzata azt a fényérzékeny re
tinához hol közelebb, hol pedig tá
volabb állítja be. A halak fényérzé
keny recehártyája igen érzékeny és 
rendkívül gyenge fényigényekre is

reagál, de a tárgyak alakját csak vi
szonylag erős megvilágításnál tud
ják észlelni.

AZ ALLGEMEINE FISCHEREI 
Ztg. 1965/1-es száma dr. Ottó Bank 
tanulmányát közli, mely a barnaszén 
lebomlási termékeivel szennyezett 
vizek pontyokra mérgező hatásával 
foglalkozik. Kísérletekkel állapította 
meg, hogy a vizsgált víz nem mér
gező még az olyan pontyokra sem, 
melyek kondíciója igen rossz. Any- 
nyi azonban megállapítható volt: ha 
a barnaszénnel szennyezett víz nem 
okoz mérgezést, a pontyok fejlődé
sére, növekedésére káros abban az 
esetben, ha a víz literében több mint 
400 millió lebegő részecske van.

BETEG VÍZ =  BETEG NÉP, ezzel 
a címmel foglalkozik a Bernben 
megjelenő Fischerei 1965/1-es szá
ma a vízszennyezések okozta, egyre 
nagyobb mértékben jelentkező ne
hézségekkel. Ma már ott tartanak 
Svájc egyes kerületeiben, hogy a 
hatóságok azt javasolják a lakosság
nak: a vízvezetéki vizet is csak for
ralva fogyassza. Vizeik kezdenek 
„megfulladni”, bűzös iszap borítja a 
tavak és folyók fenekét, a vizek fel
színét elborítják a rothadó algatö
megek, melyek a nagy szervesanyag
tartalom következtében egyre job
ban elburjánzanak. Egyre több az 
olyan víz, melynek partján ott a ti- 
lalomtábla: fürdeni tilos. És egyre 
több a „beteg” tó, újabban ez a sors 
jutott a Zürichi-tónak is, de a Bo- 
deni-tó felső része is annyira szeny- 

nyezett, hogy ben
ne sem fürdeni 
nem lehet, sem 
pedig arra számí
tani, hogy a ha
lak átvészeljék a 

Szennyezés okozta vízromlást. Genf 
közelében, az egyik faluban tífusz
járvány okozott rengeteg megbete
gedést, oka: vagy két hónappal az
előtt egy szeméttel megrakott teher
gépkocsi belefordult az Arvebe, 
abba a folyóba, ahonnan az ivóvi
zet nyerik. De nemcsak szemét ke
rült az Arve folyóba, halásztak már 
belőle sertés és borjú hullákat is, 
az elhullott disznók vízbe való „te
metése” úgylátszik előszeretettel al
kalmazott módszer, a Marstetten 
községi hatóságok eljárást indítot
tak egy paraszt ellen, aki nem ke
vesebb mint három elhullott disznót 
hajított a Kemmen patakba. Ügy 
látszik nagyon „beteg” a helyzet 
Svájcban.

H HOPFNER az Allgemeine Fi
scherei Ztg. 1965/3-as számában a 
békák káros voltát vizsgálja a halá
szat szempontjából. A kecskebékáról 
köztudomású, hogy nemcsak ikra
faló, hanem a halivadékot is veszé
lyezteti. A varangyok ezzel szemben 
a halivadékra csak nagyon kis mér
tékben veszedelmesek, mint táplá- 
lékkonkurrensek azonban sok kárt 
okoznak, hiszen háromszor annyi

ideig élnek, mint a kecskebékák és 
ellenségük a kígyókon kívül nin
csen: nemkívánatos „elemek” a ha
lastóban. A kecskebéka nem 
tápláláékkonkurrense a halnak, 

viszont néha még 
12 cm hosszú ha
lat is elnyel, kü
lönösen amikor 
április második fe
lében téli álmából 

felébredve farkasétvággyal veti ma
gát a halak aprajára, különösen a 
télutói ivóknak, a csukáknak ivadé
kára. A halak általában nem fanya
lodnak arra, hogy a varangyokat el- 
kapdossák, ennek oka az, hogy bő
rük mirigyei kellemetlen szagú vá
ladékot termelnek, ami a halakra 
riasztó hatást gyakorol. A felnőtt 
kecskebékák szinte akrobatikus ké
pességekkel rendelkező úszók, töme
gesen kapkodják el az apró halakat, 
különösen a tógazdaságokban, ahol 
a halak sokkal kevésbé óvatosak és 
ijedősek, mint a szabad vízben, ahol 
állandóan tartaniok kell az ellensé
gektől. A kecskebéka 8—10 évig él, 
ötéves korában anyányi, a varan
gyok ezzel szemben elérik a har
mincéves kort, tízéves korukban 
maximális nagyságúak, de már öt
éves korukban ivarérettek és képe
sek szaporodásra.

o
A HAMBURGI BELVÍZHALÁ

SZATI INTÉZET kiadványában fog
lalkozik azokkal a legújabb vizsgá
latokkal, melyek a motorhajó üzem
anyagok és olajok halkárosító tulaj
donságait elemzik és határozzák meg. 
Különleges akváriumokban, a vizet 
állandó mozgásban tartva vizsgálták 
különféle mennyiségű benzin és mo
torolaj hatását a medencékbe tele
pített halakra. Rendkívül érdekes 
volt az a felismerés, mely szerint a 
közönséges, alacsony oktánszámú 

benzin sokkal ke-
,___ _______  vésbé ártalmas,

mint a szuperben- 
zin, az előbbiből 
100—260 mg/liter 
a mérgező kon

centráció, a szuperbenzinből azon
ban már 40 mg/liter károsítja a ha
lat. A kenő- és Diesel-olajok vizs
gálata azt mutatta, hogy a mérgező 
hatás attól függ, mennyi ezekben az 
anyagokban a könnyen párolgó kom
ponens, folyóvizekben a mérgező ha
tás nagyobb. Ez annak tulajdonítható, 
hogy a víz mozgása emulgeáló ha
tású és jobban elosztja a káros anya
got a vízben. A nehezebb kenő-, gáz- 
stb. olajok mérgező mennyisége 
50—500 mg/liter, attól függően, hogy 
mennyi bennük a mérgező hatású, 
vízben oldható anyag, de attól is, 
hogy az olaj mennyire képez a víz
zel emulziót; minél könnyebben 
emulgeálódik, annál károsobb a 
hatása. Állóvizekben a kenőolajok 
és benzinek főleg azáltal okoznak 
kárt, hogy réteget képeznek a víz 
felszínén, ha a halak ezzel a réteg
gel kapcsolatba kerülnek, mérgezést 
szenvednek, de akadályozza az ola
jos réteg a víz gázcseréjét is.

39



V A N N A K - E
É R T É K E S Í T É S I  N E H É Z S É G E K ?

Az elmúlt évben egyre több ne
hézséggel járt gazdaságunk halter
mésének értékesítése, illetve annak 
ütemezése. Különösen nehéz úgy ér
tékesíteni, hogy az számottevően ne 
akadályozza a termelést. Gazdasá
gunk még termelésének rovására is 
igyekezett a kereskedelem igényeit 
kielégíteni, s e téren odáig ment 
hogy 1964 évre vonatkozóan java
solta az az évi piaci haltermés havi 
egyenlő mennyiségű elszállítását. 
Ennél többet — azt hisszük — a ke
reskedelem sem kíván a tógazdasá
goktól. Ennek ellenére mégis a fel
ügyeleti hatóság olyan követelmé
nyeket támaszt a gazdasággal szem
ben, hogy annak teljesítése egyrészt 
megoldhatatlan, másrészt a követ
kező évi ésszerű haltermelést lehe
tetlenné teszi.

Az Állattenyésztési Főosztály ál
lásfoglalása szerint a negyedéven
ként leadandó hal télen 20—20%, 
nyáron 30—30%. Ugyanakkor a Hor
tobágyi Állami Gazdaságtól elvár
nák, hogy évi haltermelésének 
31°/0-át az első negyedévben, 33°/0-ái 
a második negyedévben, 13°/0-át a 
harmadik negyedévben, s 23%-dt a 
negyedik negyedévben adja le. Te
hát az első félévben 64°/Q-át, a má
sodik félévben 36%-át piaci halter
mésének. Ez azt is jelentené, hogy 
a haltermés 64°/0-át a következő évre 
kell átvinni átmenő piaci készlet
ként. Meg kirívóbb az aránytalan 
ütemezés a negyedéven belül, pél
dául a III. negyedévben. Júliusban 
még 1800 q a leadás, augusztusban 
pedig csak 200 q.

Ha az állami gazdaságok negyed- 
évenkénti leadási kötelezettségét 
nézzük, azt látjuk, hogy a II. ne
gyedévben a leadás mennyisége az 
egész évi értékesítés 16%-a, ugyan
akkor a Hortobágyi Á. G.-é ugyan
abban az időben 33%. A Ilié negyed
ben az összes állami gazdasági le
adás 23%-a, ezen belül a Hortobágyi 
Á. G.-é 13%. Tehát amikor az gaz
daságtalan, hátrányos, akkor le kell 
adnia a gazdaságnak a halat, s ami
kor az a gazdaságra nézve előnyös 
s a teleltetés érdekében szükséges is, 
a gazdaság nem adhatja le.

Ha az egész állami gazdasági 
(Halg. Tröszt is) halértékesítést vesz- 
szük figyelembe, annak a 44%-á/ 
kellett volna adnia a II. negyedév
ben a Hortobágyi Á . G.-nak, a III. 
negyedévben 12%-áí.

Felvetődik a kérdés, hogy valószín 
nűleg a hortobágyi hal minősége indo
kolja az előbbi aránytalan ütemezést, 
mivel az exportra nem vehető figye
lembe. Ez sern áll fenn, mert a négy 
év előtti heterogén halállományi 
időközben kicseréltük. Ennek követ
keztében 1962-ben az összes export 
3300 q, 1963-ban 5300 q, 1964-ben
6000 q felett van. Utóbbi nem azért 
nem több mert nem volt megfelelő

a minőség — lehetett volna 10 000 q 
is, hiszen a gazdaság készlete lehe
tővé tette volna a szállítást — ha
nem, mert a kereskedelem nem tu
dott rá vevőt találni. A nyugatné
met minőségű hal is sokkal nagyobb 
mértékben áll rendelkezésre, mint 
az előző évek során. 1964. őszén még 
ebből a minőségi halból is jelentős 
mennyiséget szállítottunk belföldi 
felhasználásra tárolási nehézségek 
miatt. Ugyanakkor a Halértékesítő 
Vállalat még az 1964. év tavaszán 
óvatos becslés alapján vállalt ex
port-tételeket sem tudta elszállítani.

Országos méretekben nézve a dol
got, nem ilyen rossz a helyzet, hi
szen vannak tógazdaságok — szá
muk nem kevés — ahonnan a hal az 
őszi lehalászás után rövid időn belül 
elszállításra kerül. Így azután könnyű 
a verseny azzal szemben, aki még 
június végén is az előző évi halat 
szállítja s majd csak azután helyez
het ki. Azon az áron, amin a horto
bágyi tógazdaságok átteleltetik a 
piaci hal nagy részét, más tógazda
ságok is megtehetik. A kockázat má
sutt sem nagyobb, sőt a költségek 
lényegesen kisebbek, mivel a vízdíj 
a legtöbb tógazdaságban ismeretlen 
dolog.

A nyári halászat pedig mindenütt 
megoldható, igen csekély kivétellel, 
ugyanis minden tó alkalmassá te
hető nyári lehalászásra is, kisebb 
vagy nagyobb költséggel. Akadálya 
lehet még a tóban teleltetésnek, s a 
nyári halászásnak is az ezekkel járó 
nagyobb követelményeket kielégítő 
szaktudás hiánya. Ez viszont nem 
elég ok arra, hogy a terhek nagy ré-

G. KEIZ, AZ AFZ 1965/3-as szá
mában azokkal a vizsgálatokkal fog
lalkozik, melyek a halak, különösen 
a ponty és a pisztráng A-vitamin 
gazdálkodásával kapcsolatosak. A 
halak testének A-vitamin tartalmát 
a máj vizsgálatával határozták meg, 

ez a szerv, mely 
a hal testsúlyának 
alig néhány száza- 
léka, a teljes vita- 

(% minkészletnek 50 
 ̂ százalékát raktá

rozza és belőle a felvett A-vitami- 
nok mennyisége megállapítható. A 
ponty testének A-vitamin tartalma 
igen változó, a téli pihenő során, 
amikor a ponty alig táplálkozik, a 
talált mennyiség igen kicsiny, a víz 
felmelegedésével párhuzamosan a 
hal több táplálékot vesz fel, ami tes
tének A-vitamin tartalmát erősen 
fokozza. Igen kis A-vitamin mennyi
ség található a haltestben, amikor a 
víz tavasszal erősen és hirtelen fel- 
melegszik, de a plankton még nem 
szaporodhatott el. A ponty takarmá
nyozása kukoricával fokozza testé
nek karotinoid- és A-vitamin tartal
mát.

szét egyetlen gazdaság viselje. Két
ségtelen, hogy a nyári halászással 
járó terméskiesést, költségtöbbletet 
a nyári hal magasabb ára nem 
egyenlíti ki, ezért sok tógazdaság kü
lönféle indokokkal igyekszik — leg
többször eredményesen — az ilyen 
kötelezettséget magától elhárítani. 
Viszont a ráfizetés nem lehet csak 
Hortobágy előjoga.

A halexport növekedése is vi
szonylag lassú, főleg ha a termelés 
emelkedését vesszük figyelembe. Le
het hogy a termelt hal minősége az 
akadálya az export további fokozásá
nak, a halminőséget döntően befo
lyásolni tudó termelők azonban az 
exportigényekről csak akkor érte
sülnek, amikor az exportárura szük
ség is lenne. Az ilyen áru előállítá
sához pedig 2—3 év szükséges. De 
még az előreláthatólag keresett súly
csoport vonatkozásában sem kapnak 
a gazdaságok tájékoztatást, amit a 
kihelyezéskor figyelembe lehetne 
venni. Az sem lehetetlen, hogy az 
export nagyobb ütemű fejlesztésének 
a sok bába az akadálya, aki abban 
közreműködik. Különösen akkor ve
tődik fel ilyen gondolat, ha legna
gyobb versenytársunk eredménye
sebb hal-exportálását vesszük figye
lembe, feltételezve a közel azonos 
minőségű árut.

Valószínűnek tartjuk, hogy az 
előbbiekben vázolt értékesítési ne
hézségek nem általánosak, ennek el
lenére mégis meg kell azokat szün
tetni a Hortobágy vonatkozásában 
is, mivel az összes állami gazdasági 
haltermelés y4—y5-e megtermelését 
ilyen problémák nem akadályozhat
ják. Ebben az esetben már a terhek 
arányosabb elosztása is elősegíti az 
eredményesebb munkát. A halter
melés további emelkedésével azon
ban e kérdések újra előtérbe kerül
nek, ezért már most időszerű hosz- 
szabb időszakra történő megoldásuk 
Ennek érdekében a következőket ja
vasoljuk:

A termelőknek az áruhalat folya
matosán, havi egyenlő részletekben 
kell a kereskedelem rendelkezésére 
bocsátaniuk. Ezt természetesen nem 
egyes kis gazdaságokra vonatkoztat
va, hanem olyan méretű csoportosí
tásban, mint a Halgazdasági Tröszt, 
Hortobágyi Á. G., összes többi Á. G.

Az exportigényeket időben közölve 
elő kell segíteni az export-minőségű 
áru előállítását. Ki kell terjeszteni 
az exportálást a nyári időszakra is. 
Tudomásunk szerint szívesen ven
nék a tőlünk vásárló külföldi vevők. 
Ezen a módon lényegesen lehetne fo
kozni az exportot, valószínű tőkés 
relációban is.

Felül kell vizsgálni a termelői, ér
tékesítési árakat. A nyári hal ter
melői ára főleg a második negyed
évben szorul kiegészítésre. A másik 
megoldás a hazai fogyasztás emelése 
érdekében az I. és IV. negyedévben 
a fogyasztói árak csökkentése.

E rövid cikk keretében csak né
hány gondolatot kívántam felvetni 
a halértékesítés kérdéseiről. Igen 
célszerű volna, ha azokat a halke
reskedelem illetékesei kiegészítenék.

Marsai János
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A természetes vizek új üzemtervei 
a Balatonon kívül évente 74 millió 
db süllőikra kihelyezését írják elő. 
Ez a mennyiség jóval meghaladja a 
Balatoni Halászati Vállalat és né
hány halgazdaság által ezelőtt éven
ként áruba bocsátott ikrák számát 
(kb. 10 millió). A várható keresletet 
figyelembe véve a Halászati Terme
lőszövetkezetek Központi Intézőbi
zottsága már 1964-ben feladatul 
kapta a tógazdasági süllőfészek-elő- 
állítás nagyüzemi módszerének ki
dolgozását.

A célkitűzések megvalósításának 
első lépése aránylag olcsó, tógazda
sági ívatásra alkalmas, a halastavi 
és a természetesvízi keltetésre egy-

aránt megfelelő süllőfészek-típus el
készítése volt. A fészek leírása a kö
vetkező: 50 X  50 cm-es, 1 cm vas
tag lécből készült keretre 1 cm lyuk- 
bőségű, horganyzott kerítésdrót fe
szül. A dróton, zsinórral rárerősítve
1— 1,5 cm vastag rétegben kimosott, 
finom szálú fűzgyökérpárna fekszik. 
A léckeret oldalán kampós szögek 
találhatók az ikra védelmét szolgáló 
hálóléhés felfüggesztésére.

Egy-egy fészekkeretben 50 000— 
300 000 ikra lehet. Halászatunk ed
digi gyakorlatában a süllőfészek — 
az átlagos balatoni hálóléhés fészkek 
alapján — 20 000—25 000 ikrát tar
talmaz. Az üzemtervek is ennyit ír
nak elő fészkenként, vagyis minden 
25 000 db süllőikra egy fészeknek 
számít a kötelezettség teljesítésében. 
A dinnyési tógazdaságból elszállított 
keretek tehát a minőségtől függően
2— 12 fészeknek felelnek meg. Az ik
rák számát gyakorlatilag megfelelő 
pontossággal becsléssel határozz 
zuk meg és eszerint minősítjük a 
fészkeket. A szállítójegyen minden 
tételnél feltüntetjük a keretek és a 
rajtuk levő ikrák darabszámát. A 
gazdaság felelősséget vállal az ada
tokért. Biztonság kedvéért a leszám

lázott ikraszámnál 10%-kal többet 
adunk át a rendelőknek.

A keretek kihelyezéséhez a követ
kezőket ajánljuk: még a leszállítás 
előtt készítsünk 2 m hosszú, 60—80 
cm széles hálóléhés darabokat (mi
nél apróbb szemű, annál jobban védi 
az ikrát.). Kihelyezés előtt egy-egy 
hálócsíkot függesszünk fel a keretek 
oldalába vert szögekre. Eközben be
burkoljuk a fészek gyökérrel és ik
rával fedett felületét a léhéssel. A 
háló felfüggesztésekor a fészek ikrá
val a talaj felé forduljon. A léhés- 
darab két rövidebb végét találkozá
suknál varrjuk össze, míg a háló le
lógó, nyitott részét alul zsinórral 
kössük meg. A vízmélységtől füg
gően rövidebb-hosszabb zsinórt kös
sünk az összehúzott hálódarabra és 
ennek végére nehezékül követ erő
sítsünk. Ikra-oldalfallal a vízfenék 
felé eresszük le a keretet. A fészek 
súlyozás nélkül úszna a víz felüle
tén, így a nehezékkel úgy állítsuk 
be, hogy 40—60 cm-r'e legyen a víz
felszín alatt. Jelzésül, ugyanilyen 
hosszú zsinegen kis faúszót kössünk 
a keretre a későbbi megtalálás vé
gett.

Ily módon kihelyezve, aránylag kis 
költséggel és munkával védhetjük 
meg az ikrákat. A vízfenék felé for
dított „ikrafelület”-et nem lepi be 
az iszap, megóvjuk a káros fénytől 
és~ a természetellenes fekvés követ
keztében az ikrafaló halak is nehe
zebben találnak rá (ha védőháló nél
kül helyezzük ki). A kereteken levő 
süllőikrát tógazdasági keltetőhá
zunkban előérleljük és igyekszünk 
olyan fejlődési állapotban leszállí
tani, hogy a kihelyezés után 24—48 
óra múlva kikeljen. Ezáltal aránylag 
kevés idő marad az ikrafalók kárté
telére.

A süllőikrák telepítésére széltől, 
erős áramlásoktól védett, legalább 
1,5—2,0 m mély, hínármentes, ke
mény fenekű vízterületet válasszunk 
ki; a planktonban dús részek a kis 
süllők első táplálkozása szempontjá
ból előnyösek.

A süllofészkek gondos kihelyezése 
rendkívül fontos. Az ikratelepítés

Kész a süllőfészek-keret, rajta a jelződugó

csak akkor járhat sikerrel, ha min
dent megteszünk a jó kikelés érde
kében.* Ha a fészkek nyomán nem 
szaporodik a süllőállomány, akkor 
elsősorban a keltetés körülményeit 
kell megvizsgálnunk. Franciaország
ban és Németországban a keltetés 
tökéletesítésével a süllőállományt 
elsősorban ikrakihelyezéssel gyara
pítják.

Kérjük a dinnyési süllőikrát vá
sárló szerveket, írják meg a keltetés
sel kapcsolatos tapasztalataikat és 
véleményüket.

Antalfi—Tölg

A  dugók alatt 1—1 süllőfészek várja az ikrát a telelőben
(Tölg felvételei)
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K özismert tény, hogy az emberiség 
rendkívül gyors ütemben szapo

rodik. A századfordulón még csak 1600 
millióra becsülték a Föld lakóinak a 
számát. Az ENSZ adatai szerint 
1920-ban már 1810, 1950-ben 2500, 
1960-ban pedig 2970 millió lélek né
pesítette be bolygónkat. Jelenleg 
már 3300 milliónál tartunk és az évi 
szaporodás 2%-ot, vagyis több mint 
65 milliót tesz ki.

Az Egyesült Nemzetek becslése 
szerint a 2000-ik évben kb. 6300 
millió lesz a Föld lakóinak száma, 
de van olyan becslés is, mint pl. a 
Világélelmezési Fórumé, amely már 
7 milliárdban jelöli meg a 2000-ik 
évben várható népességet.

A népesség gyors szaporodása, de 
különösen az elmaradott országok
ban tapasztalható rohamos szaporo
dás ismét divatba hozta nyugaton 
Malthus Tamás angol közgazdász
nak több mint másfél évszázaddal 
ezelőtt a népesedés törvényéről írt, 
és azóta is sokat vitatott tanulmá
nyát, amely szerint az emberiség 
sokkal gyorsabban szaporodik, mint 
az élelmiszertermelés. Szerinte a 
betegségek és a háborúk egymaguk- 
ban még nem hozzák létre a népes
ség és az élelmiszerek közti egyen
súlyt, tehát szükség van a születések 
mesterséges korlátozására.

Tény, hogy jelenleg a világ népes
ségének a fele, több mint másfél 
milliárd ember még mindig nem ki
elégítően, sőt rosszul táplálkozik, 
egyhatod részét, mintegy 500 milliót 
pedig sokszor az éhínség is fenye
geti. Mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy az élelmiszertermelés nö
vekedése elmaradt volna a népesség 
szaporodása mögött. A Föld lakos
sága 1850 és 1950 között megkétsze
reződött, viszont az élelmiszerterme
lés több mint két és félszeresére 
emelkedett.

A mezőgazdasági művelésre fel
használható területek kiterjesztése, 
a fejlődésben elmaradt országok 
kellő megsegítése esetén igen nagy
mértékben emelhető és emelkedni is 
fog az élelmiszertermelés, nem szól
va arról, hogy az agrotechnika fejlő
dése a már jelenleg is többé-kevésbé 
korszerűen megművelt területek 
terméseredményeit is egyre növelni 
fogja.

Az élelmiszertermelés fokozásá
ban igen fontos szerepe volt, van és 
lesz a halászatnak, és általában a 
világtengerek óriási méretű állat- 
és növényvilágának. Vannak, akik a 
felbecsülhetetlen mennyiségű ten
geri moszatokban, az algákban lát
ják az élelmiszerek és egyéb fontos 
anyagok egyik jövőbeni bőséges for
rását, amelyekből már ma is készül 
takarmány, élelmiszer, gyógyszer 
stb. Az alga Kelet-Ázsiában már 
valóságos néptáplálék: többek kö
zött levest, kenyeret és bármily kü
lönösen hangzik, tojást, dzsemet és 
csokoládét pótló anyagokat is készí
tenek belőle.

Jelenleg azonban a Földünket bo
rító vizeknek nem a növény-, hanem 
az állatvilága hasznosítható sokkal 
nagyobb mértékben. A halászat köz
ellátási jelentőségét igazolja az a

A vi lág h a l á s z a t á n a ktény is, hogy bár a kihasználható 
halállománynak — becslések szerint 
— mindössze csak 15%-a kerül ki
halászásra, az emberiség állati fe
hér jeszükségletének még így is 
12%-át fedezi.

Az Egyesült Nemzetek Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezetének, a 
FAO-nak 1964-ben megjelent Halá
szati Statisztikai Évkönyve szerint 
a világ halászatának 1963. évi ter
melési eredménye 46,4 millió ton
nára becsülhető. Ez a mennyiség az
1. táblázat szerint oszlott meg.

ben. De nemcsak a halászat terén, 
hanem a hallisztgyártásban is első 
helyen áll ez a mindössze 11 millió 
lakosú ország, amely 1962-ben több 
mint 1 millió tonna hallisztet gyár
tott.

Földövek szerint a fogások meg
oszlása millió tonnában a 3. táblázat 
adatai szerint alakul.

3. táblázat
1. táblázat

Millió
tonna

0//o

Édesvízi halak ........ 4,91 10,6
Heringfólék ............ . 14,81 31,9
Tőkehalfólók .......... 5,85 12,6
Sügórfélék .............. 4,49 9,7
Makrélafólék .......... 2,44 5,3
Lapostestűek.......... 0,95 2,1
Lazacfélék .............. 0,61 1,3
Cápa- és rájafélék . . 
Vegyes és nem

0,39 0,8

azonosított.......... 7,08 15,2
Puhatestűek ..........
Héjas, kérges,

2,85 6,1

páncélos .............. 1,08 2,3
Egyéb vízi állatok . 0,35 0,8
Vízi növények . . . . 0,59 1,3

Összesen........  46,4 100,0

A földrészek szerinti fogások az 
utóbbi években — ugyancsak millió 
tonnában — a 2. táblázatban foglal
tak szerint alakultak.

2. táblázat
1955 1960 1963

A fr ik a ............ 1,71 2,31 2,81
Észak-Amerika 3,95 4,09 4,31
Dél-Amerika 0,81 4,40 8,49
Á zsia ................ . 11,81 16,46 17,80
Európa ........ 7,69 8,05 8,84
Óceánia.......... 0,10 0,13 0,13
Szovjetunió 2,50 3,05 4,00

Összesen . . . 28,57 38,50 46,40

Feltűnő, hogy Dél-Amerika halfo
gása, amely 1938-ban mindössze 0,24 
millió tonnát tett ki, és 1955-ben is 
csak 0,81 millió tonna volt, 8 év 
alatt több mint tízszeresére emelte 
haltermelését. Ezt a nagyarányú fej
lődést Peru tengeri halászatának 
rendkívüli méretű fejlesztése tette 
lehetővé. Peru fogási eredménye 
1956-ban még csak 297 ezer tonna 
volt. Négy év múlva, 1960-ban már 
3 millió 531 ezer tonnát termelt, és 
ez a mennyiség 1963-ban már 6 mil
lió 901 ezer tonnára emelkedett, és 
ezzel a mennyiségi ranglistán az 
első helyre került, maga mögé szo
rítva Japánt, amely nem csak évti
zedek, de évszázadok óta is a világ 
halászatának listavezetője volt. Pe
ruéhoz hasonló nagyarányú fejlődés 
példa nélküli a halászat történeté

1955 1963 Növe
kedés
(%)

Északi földöv 18,90 24,40 29
Trópusok . . . . 4,90 7,00 45
Déli földöv 1,70 10,10 494
Tengeri hal . . 25,50 41,50 62
Édesvízi hal 3,20 4,90 53

összesen . . . 28,70 46,40 61

Figyelemre méltó, hogy 1955-höz 
viszonyítva 1963-ban az Északi föld
övön csak 29%-kal, a trópusokon 
már 45%-kal, a Déli földövön pedig 
494%-kal emelkedett a tengeri halá
szat termelése. Ezek az adatok is 
alátámasztják azt a nézetet, hogy a 
jövőben az édesvízi, de főképpen a 
tengeri halászatban egyre nagyobb, 
sőt döntő szerep jut a trópusoknak 
és a déltengereknek. Ez érthető is, 
mert egyrészt a meleg vizek bőséges 
növényi és állati planktont tartal
maznak, másrészt pedig a mélyhű
tési technika a tengeri halászatot is 
forradalmasította. Néhány év óta 
ugyanis egyre több úszó gyár, kom
binált halász-, hűtő- és konzerv
gyártó hajó épül, amelyek hó
napokig is tartózkodhatnak a nyílt 
tengereken, miközben filézik, fa
gyasztják, konzerválják a halzsák
mányt, és többek között hallisztet és 
halolajat is készítenek.

A közölt adatokból az is kitűnik, 
hogy a tengeri halászat az édesvízi
hez viszonyítva erőteljesebben fej
lődik. Ez érthető is, mivel fejlődési 
lehetőségei lényegesen kedvezőbbek 
és nagyobbak.

Az édesvízi halászat termelési 
eredményét földrészek szerint — 
millió tonnában — 4. táblázatból ol
vashatjuk.

4. táblázat 
1955 1963

A fr ik a ................
t

0,4
0//o
13

t
0,7

0/
/o
14

Észak-Amerika 0,1 3 0,1 2
Dél-Amerika . . . 0,1 3 0,2 4
Á zsia .................. 1,9 *59 3,3 67
Európa ............ 0,1 3 0,2 4
Óceánia.............. — — — '—
Szovjetunió . . . . 0,6 19 0,4 9

Összesen........  3,2 100 4,9 100

Az édesvízi halászat az utóbbi 
években különösen az ázsiai orszá
gokban, így elsősorban Kínában, In-
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legújabb termelési adatai

donéziában, Pakisztánban és Indiá
ban emelkedett. Ez mindenképpen 
örvendetes, mivel a kalória-, de kü
lönösen az állati fehérjefogyasztás 
ezekben az országokban igen ala
csony.

Feltűnő, de a nagymérvű iparo
sodás miatt érthető a Szovjetunió 
édesvízi haltermelésének vissza
esése. 1955-ben még kereken 0,6 mil
lió tonna volt a halfogás és ez 1963- 
ban 0,4 millió tonna alá csökkent. 
Ezzel szemben a Szovjetunió belvízi 
és tengeri halászatának együttes 
eredménye — és közellátási szem
pontból ez a lényeges — az 1957. évi
2 millió 540 ezer tonnáról 1963-ban
3 millió 977 ezer tonnára emelkedett. 

A statisztikai évkönyv országok
szerint is közli az 1963. évi bruttó 
fogásokat. Ezekből az adatokból ál
lítottuk össze az 5. táblázatban — 
világviszonylatban — a 200 ezer ton
nánál nagyobb fogásokkal rendelke
ző országok mennyiségi sorrendjét. 
Megjegyezzük, hogy a Kínánál fel
tüntetett adat az 1959. évre vonatko
zik, mivel Kínára vonatkozóan 
újabb adatokat a FAO évkönyve kö
zölni nem tudott.

5. táblázat 
Mennyiség 

(ezer t)
1. P eru ............................... 6901
2. Japán ............................  6698
3. Kína ............................. 5020
4. Szovjetunió..................  3977
5. Am. Egy. Államok . . .  2712
6. Norvégia ...................  1388
7. Kanada ......................  1191
8. Dél-Afrikai Unió ........  1147
9. Spanyolország ............  1098

10. India ............................  1046
11. Anglia ..........................  952
12. Indonézia ....................  936
13. D ánia ............................  848
14. Izland ..........................  785
15. Chile ............................. 763
16. Franciaország..............  742 ,
17. Nyugat-Németország 647
18. Fülöp-szigetek ............  565
19. Portugália....................  540
20. D él-K orea....................  444
21. Thaiföld ......................  419
22. Hollandia ....................  361
23. B u rm a..........................  360
24. T aivan ..........................  351
25. Pakisztán ....................  345
26. Svédország ..................  340
27. Dél-Vietnam................  332
28. Észak-Korea . ............... 291
29. A n gola ..........................  269
30. Brazília ........................  267
31. Mexikó ........................  244
32. Maláj f ö ld ......................  243
33. Olaszország..................  232
34. Lengyelország ............  227

Az édesvízi halászattal kapcsola
tos mennyiségi rangsor már egészen 
más képet mutat. Itt is megjegyez
zük, hogy a kínai adat 1959-re vo
natkozik (6. táblázat).

6. táblázat 
Mennyiség 

(ezer t)
1. Kína ............................. 2020
2. India .................. r . . . . 390
3. Indonézia ....................  377
4. Szovjetunió..................  334
5. Pakisztán ....................  222
6. Kongó ........................... 148
7. Kam bodzsa..................  122
8. Thaiföld ......................  92
9. C sád ............................... 80

10. P e ru ............................... 80
11. Uganda ........................  70
12. Tanganyika ................  65
13. Brazília ........................  64
14. Dél-Vietnam................  57
15. Am. Egy. Államok . . .  55
16. Egyiptom ....................  55
17. Japán ............................  51
18. Kam erun......................  50
19. Kanada ......................  40
20. Szenegál ....................... 30
21. Finnország . . ............... 28
22. R odézia ........................  26
23. M alájföld......................  26
24. Zanziba ......................  25
25. Dahomey ....................  24
26. Kolumbia ....................  23
27. Magyarország..............  21
28. Nigéria ........................  20
29. Lengyelország ............  18
30. Fülöp-szigetek ............  18

Az európai országok 1963. évi 
bruttó halfogásai — a statisztikai 
évkönyvből vett adatok szerint — a 
7. táblázat adatai szerint alakultak.

7. táblázat 
Mennyiség 

(ezer t)
1. Norvégia ....................  1388
2. Spanyolország ............  1098
3. Anglia ..........................  952
4. D án ia ............................. 848
5. Izland ..........................  785
6. Franciaország..............  742
7. Nyugat-Németország 647
8. Portugália....................  540
9. Hollandia ....................  361

10. Svédország ..................  340
11. Olaszország..................  232
12. Lengyelország ............  227
13. Kelet-Németország . . .  185
14. Fáröer ..........................  137
15. Görögország ................  82
16. Finnország ..................  80
17. Belgium ........................  62
18. Jugoszlávia..................  31
19. Írország........................  28
20. Magyarország..............  21
21. Csehszlovákia..............  10
22. Bulgária ......................  8
23. Ausztria ......................  5
24. Svájc ............................. 3

Kár, hogy Románia adatai hiá
nyoznak, mivel ez az ország is — 
európai viszonylatban — számottevő 
szerepet tölt be a halászatban.

Figyelemre méltó, hogy Lengyel- 
ország és Kelet-Németország milyen 
erős ütemben fejlesztette és fejleszti 
tengeri halászatát.

Lengyelország fogási eredménye 
1962-ben 180 ezer tonna volt, 1963- 
ban már 227 ezer. Egy év alatt tehát 
47 ezer tonnával, vagyis 23%-kal 
növelte halfogásait. Kelet-Németor
szág halfogása 1962-ben 130 ezer 
tonnát tett ki, 1963-ban már 185 ez
ret. Ez 42%-os fejlődést jelent. Ezzel 
szemben a magyar tógazdasági hal
termelés — immár harmadik esz
tendeje — nem hogy fejlődést, de 
némi csökkenést mutat.

Nem érdektelen annak megállapí
tása sem, hogy a világ halászatának 
termelési eredményei (1. 8. táblázat) 
évről évre, milyen mértékben növe
kednek.

8. táblázat
Bruttó fogás Növekedés 
(millió t) (%)

1958 ..........  32,6 4,5
1959 ..........  36,1 10,8
1960 ..........  38,5 6,6
1961 ..........  42,0 9,0
1962 ..........  45,3 7,8
1963 ..........  46,4 2,4

A közöltekből megállapítható, hogy 
hogy az utóbbi 6 év alatt az átlagos 
évi pövekedés 6,8%, volt, ami több 
mint háromszorosa az emberiség évi 
2%-os szaporodásának. A világ ha
lászata tehát máris igen fontos sze
repet tölt be, és egyre fontosabb 
szerepet fog betölteni a világ élelmi
szerellátásában és az oly fontos ál
lati fehérje termelésében.

Dr. R. P.

Arhangelszk és Kalinyingrád kö
zött négyszer rövidebb lett a víziút. 
A halászati kutatással és termelés
sel foglalkozó hajóknak többé nem 
kell megkerülniük Skandináviát, ha
nem egyenesen hajózhatnak az 
Onega és Ladoga tavon, a Fehér
tenger- Balti tenger csatornán, mi
vel a Szovjetunióban olyan hajókat 
készítettek, amelyek tengeren és fo
lyón egyaránt jól használhatók.

A fenti útvonalon öt ilyen hajó 
közlekedik. (TECHNIKA MOLO- 
GYOZSI)

*
A PÉZSMAVADÁSZ, (Dél-Ma- 

gyarország) „Az ásványrárói Légrádi 
József 1926 óta pusztítja a töltésron
gáló pézsmapockokat. Volt olyan 
idény — amely szeptembertől április 
végéig tart —, hogy 1300 pézsmát 
szedett ki varsáiból. Idei zsákmá
nyával együtt már több mint húsz
ezer pézsma bőrét adta át a felvá
sárló vállaalatnak. Ennyi bőrből há
romszáz női bunda készülhet.

48



I szabályos leölése, 
tisztítása

és előkészítése a felhasználásra

Sokan szeretik a halat fogyasztani, de 
kevesen tisztítani és kellő gyakorlat 
hiányában ezért kerül ritkán halétel sok 
család asztalára.

Aránylag könnyű pedig a hal tisztítá
sát megtanulni és egy-k^t kísérlet után 
meglepetéssel tapasztalhatja mindenki, 
hogy nem is olyan boszorkányos dolog 
az! Az élő halat — a fogyasztásra kerülő 
ponty és harcsa lassan már csak így 
kerül eladásra — tisztogatás előtt le kell 
ölni, nem szabad és nem is jó élő halat 
tisztogatni.

A leölés legegyszerűbb módja: bal kéz
zel a ruhába göngyölt halat megfogjuk 
és a jobb kézben tartott vastagabb vas
darabbal (nehéz kés tompa fokával, hús
vágó bárddal, húsverővel stb.) egyszer 
erősen fej beütjük a szemek felett — a 
nyaktő alatt. Néhány remegés és a hal 
már nem érezhet semmit, kezdődhet tisz
títása.

A tisztítás célja a nyálka, a pikkelyek 
és esetleg a bőr eltávolítása. Igaz, hogy 
a nálunk ritkán fogyasztott „kék” ponty 
színét az eceten kívül nagyrészt a rajta 
maradt nyálkának köszönheti, de erről a 
„színpompáról” inkább mondjunk le.

Bevett szokás ugyan a pontyot (mely 
mindig nedves legyen és ezért esetleg 
vízbe mártandó) késsel vakarva megtisz
títani, ami hosszadalmas és kellemetlen 
munka, de inkább a forróvizes tisztítást 
alkalmazzuk a ponty, harcsa, süllő, 
kárász stb. halaknál.

A leölt halat nem egészen lobogó forró 
vízzel leöntjük és néhány percig így 
hagyjuk. Mihelyst a halakon levő fehér
jetartalmú nyálka a forró víz hatására 
mintegy megalvad és tejes színű lesz, 
kivesszük a vízből és megkezdjük a tisz
togatást.

Apró törpe harcsát — a halászlé első' 
levéhez — egyesek úgy tisztítják, hogy 
vederbe teszik, megsózzák és a nyálkát 
azok egymásról ledörzsölik. Utána le
vágják tőhegyes uszony sugaraikat (ba
romfiolló vagy közönséges olló segítsé
gével) és így tisztítják. A fogyasztásra 
nálunk ritkán kerülő réti csíkot (csíkos 
káposztát főztek belőle Erdélyben és a 
Sárréten) szintén sózással tisztították 
meg. E két kicsi halnál a forróvízzel 
való tisztítás nagy gyakorlatot kíván.

Először eltávolítjuk az összes uszonyo

kat, hogy kezünk sérülését megakadá
lyozzuk. Utána nem is túl éles késsel a 
fej felé haladva erélyesen tisztítjuk a 
halat, melyről a forró víz hatására a 
nyálkával együtt a pikkelyek is könnyen 
lejönnek, sőt a bőr festékanyaga is eltá
volítható. A farok felől óvatosan (pik
kelyes pontynál) éles kést a pikkelyek 
alá szúrva, azok akár egy összefüggő 
darabban is eltávolíthatók. Akár ekkor, 
akár a bontás után a tükörponty vagy a 
harcsa (forrázás és tisztogatás révén 
amúgy is megvékonyult) bőre is lehúz
ható. Oldalára fektetve a halat vagy a 
szétvágás után nyert félhalat, a farok 
felől kést szúrunk a bőr alá és élét a 
bőr felé tartva fejtjük le a ruhával meg
fogott bőrt.

Tisztogatás közben hideg vízben több
ször megmossuk a halat és így jobban 
látjuk, hol kell még tisztítani. Semmilyen 
tisztogatószerrel ne kísérletezzünk, mert 
ilyenkor a hal fogyasztásakor új, de nem 
kellemes ízék tapasztalhatók. Bontás előtt 
a halat újra megmossuk hideg vízben. 
A bontást akár a végbél felől, akár a 
torok felől kezdhetjük, ez szokás dolga. 
Az oldalára fektetett halat balkezünkkel 
leszorítjuk, a végbélnyílást kivágjuk és 
hasát rövid késsel (mit csak annyira 
eresztünk be, hogy éppen átvágja a has
falat) a torok felé haladva felvágjuk. 
A hasúszóknál, miként a torok és fej
résznél a felvágást a baromfi vagy egyéb 
olló használata megkönnyíti.

A felvágást egészen a hal szája végéig 
végezzük. Ha a fej felől kezdjük a felvá
gást, akkor a toroknál egy keresztmet
szést végzünk és innen haladunk óvato
san a hal farka felé, majd a toroktól a 
a szájig. Mindig vigyázzunk arra, hogy a 
bélrendszert meg ne vágjuk, mert a ki
fakasztott epe környéke keserű lesz 
(esetleg az étel ízét is tönkre teszi, ha a 
kimosás nem sikerül), de a béltartalom 
is kinyomulhat. Megfelelő ideig tárolt 
élő halnál ez utóbbi ritkán fordulhat elő.

A bélrendszer kiszedését mindig a farok 
felől kezdjük. Óvatosan alányúlva a be
leknek — kezünket a gerinc mellett ve
zetve — az egész belsőség egyben kiszed
hető. A toroknál a bél illetőleg gyomor 
végét elvágjuk.

A belsőséget azonnal szétszedjük. Külön 
jön a tej vagy az ikra, melyekről az

A  csuka elkészítésének ez sem éppen megvetendő m ódja
(Páskándy felv.)

esetleges zsírt azonnal leszedjük, külön 
a máj, a szív, vesék és az úszóhólyag. 
A májon levő epét (a pontynál rendsze
rint nagy, sötétzöld színű, míg a harcsa 
és süllőnél világos színű és kisebb) óva
tosan leszedjük, elfakadása esetében in
kább az egész májat vagy annak keserű 
részét eldobjuk.

A belsőség kiszedése után a halat ki
öblítjük, hacsak nem ragaszkodunk ahhoz 
a helyes felfogáshoz, hogy a vérnek a 
halászlébe kell jutnia.

A fejből okvetlen eltávolítjuk a szilvá- 
nyokat a szilványívekkel és az esetleg raj
ta levő fogakkal, mert még hosszabb időt 
át folyó vízben tárolt halaknál is lehet a 
szilványok között a jó átmosás ellenére 
is iszap és ez a halnak iszapízt adhat.

A pontyfélék ún. keserű -foga egyéb
ként nem „keserű” , csak ha ráfakaszt
juk az epét. E téren még legjobb és leg
újabb szakácskönyveink is alapvető 
tévedésben vannak. Sorozatos kísérletek 
bizonyítják ui., hogy a keserűfog bent- 
hagyása esetében is kiváló halászlék főz- 
hetők, ha az epét nem fakasztották el. 
Természetesen eltávolíthatók, miként a 
harcsának ilyen — nem keserű fognak 
nevezett — két képződménye és raga
dozó halak fogai is.

A fej átöblítése után feldaraboljuk a 
halat. Kisebb halaknál vagy ha elkészí
tésük — pl. süllő roston — megkívánja, a 
fejet nem vágjuk le. Egyébként a fejet 
levágjuk a felhasználásától függően ki
sebb nagyobb nyakrészt hagyunk rajta. 
A levágott fejet — az egész kicsik kivéte- 
lével-hosszában is kétfelé vágjuk, hogy 
az agyi rész jól sózható legyen.

A hal teste többi részét különfélekép
pen vághatjuk fel. A halat gerincére 
merőlegesen darabokra vágjuk, a szük
séges nagyságot éles késsel előre megje
löljük. A szeletek ne legyenek túl véko
nyak, mert könnyen szétfőnek 111. rántott 
halnál átszáradva papírosízűek lesznek. 
A farokdarabok kissé szélesebbek lehet
nek.

Vághatjuk a halat a gerinc mellett — 
avval párhuzamosan hosszában kétfelé 
(esetleg kivéve a gerincet, mely külön 
sütve kiváló ízű) mintegy „orjára” ! A két 
oldalt megfelelően daraboljuk.

Készíthetünk halfiiét. A gerinc mellett 
bevágva, a kést a bordák mellett úgy 
vezetjük, hogy a szelet bordamentesen 
kerüljön le. Éles késsel (sűrűn, 3 mm 
távolságban egymástól) bevagdaljuk a 
szelet gerinc melletti és farokrészét, 
mikor is a farokrésznél két, a többinél 
három roppanást kell észlelnünk. így a 
szálkákat apróra vágjuk, a sütés vagy 
főzés még porhanyítja is és evés közben 
nem érzehetők lesznek. A süllő- ill. har
csafiié ilyen bevagdalására nincs szükség 
itt azt csak le kell fejteni.

Vannak főleg halászok — akik a be- 
vagdalást az ún. „irdalást” a bőr felől 
vé_gzik a még fel nem darabolt halon, 
mert a kis szálkák a bőr közelében fek
szenek.

Akárhogy készítjük is elő a halat, jó 
ízű étel csak akkor lesz belőle, ha meg
felelően besózzuk. Az egészben hagyott 
halat belül alaposan bedörzsöljük sóval, 
majd kívül is és gerincre fektetve — 
hogy a sóié ki ne csuroghasson belőle — 
tartjuk felhasználásig.

A fejet az agyi részen kell megfelelően 
besózni. A többi szeletet megsózott fe
nekű edénybe rakjuk, majd gondosan 
megsózzuk és erre tehetjük az újabb 
réteget. A besózott halat ne tegyük azon
nal mélyhűtőbe, hagyjuk nyugodtan 
2—3 órán át hűvös helyen, hogy a só a 
húsba behatolhasson.

Nem kell tulsózástól félni, ilyesmi a 
tapasztalt háziasszonyai ritkán történik 
meg, de a próbasütés eredménye szerint 
nemcsak utánsózás, de vízzel a felesleges 
só eltávolítható. N. S.

10 MILLIÓ EGYIPTOMI FONT 
értékre teszik az 1964. évi 100 000 
tonnás várható halfogási eredményt. 
Minthogy ez nem fedezi Egyiptom 
belső szükségletét, a halászat re
formját kívánják szovjet segítséggel 
megvalósítani s évi 1,5 millió tonnát 
elérni.

(Auslands Informationen — Ham
burg, 1964. X. 5. — 10. old. NSZK.)

(F. I.)
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ÜLLŐ Í V Á S -  KÖZELRŐL
Egy éve volt áprilisban. . .  Másfél 

méter távolságról figyeltem egy sül
lőpár ívását. Ez a látvány leírhatat
lan öröm minden halásznak. Figyel
tem már kora tavaszi szerelmes 
csukapárt, a balatoni kövek között 
ívó dévéreket, Dubics-tavakban és 
ártereken fürdő pontyokat, de ez a 
süllőnász egészen más volt. Ilyet 
még nem, sokan láttak! A süllő elrej
tőzik párjával; a Balaton mély, kö
ves részein, a folyók gyökeres part- 
szakadékai alatt, vagy a nádas víz
felőli, kimosott szövedékén keresi 
„fészkét” és rakja le ikráit. A kisze
melt helyet konokul őrző és tiszto
gató tejes süllő, az átlátszó vizű holt
ágak rejtett helyein, még nem túl 
ritka látvány, de arról nem hallot
tam, hogy süllőket ívás közben fi
gyeltek meg.

Hogy folyt le az esemény? Az 1 kg 
körüli, csaknem feketére színeződöti 
tejes már egy napja őrizte a fűzgyö
kérből készített tógazdasági fészket. 
Ha egy másik süllő közeledett, azt 
kifeszített hátúszókkal és gyors rá- 
rohanással riasztotta el. Mellúszói
val és farkával tisztogatva a gyö
keret, állandóan forgott a fészek fö
lött. (Közben riasztgatta az érdeklő
dőket.) Lám-lám, most óvatos setten- 
kedéssel egy pockos ikrás válik ki 
a süllőcsoport közül, és a fészeknek 
tart. Megáll, a fekete lovag elindul 
felé. Szembenéznek. A tejes támadás 
nélkül, gyorsan visszaúszik. Most 
mintha hevesebben tisztogatná a 
fészket, illeg éti magát a nőstény 
előtt. Az ikrás alig észlelhető moz
gással halad a gyökérpárna felé. 
Hopp! Ez túl közel volt, a hím fi- 
gyelmeztetőleg eléúszik, s a süllő
hölgy hátrál. De már nyoma sincs 
az üldöző kirohanásnak és a rémült 
menekülésnek. Folytatódik a tiszto
gatás. Az ikrás egyre közelebb ke
rül, majd egészen a keret mellé fek
szik. A tejes hirtelen belecsíp fogai- 
val, együtt elúsznak a fészektől, 
majd remegés fut végig a hím tes
tén. (Itt már valami lesz, gondolja 
a szemlélő.) Mint két szerelmes egy
más mellett, jönnek vissza, egyene
sen a kusza gyökerek fölé.

A tejes megremeg és gyorsan meg
fordul, mát az ikrás farka mellett a 
feje. Végig párhuzamosan maradva 
ellenkező irányba néznek és forogni 
kezdenek először jobbra, aztán bal- 
ra. A fészek egész felületét végig
pásztázzák lassú, néha a hím reme
gésével zajló táncukkal. A tejes „be- 
rezgése” egyre ritkul, majd az ikrás 
elúszik párja mellől. A hím metród 
és most egyedül, remegés nélkül le
gyezi a fészket.

Képtelen voltam fegyelmezni ma
gam. Kiemeltem a keretet és a gyö
kérszálakhoz ragadva ott voltak a 
szemem láttára született ikrák. Oly 
frissek, hogy néhány darab megduz-

zadását egy vékony gyökérszálon a 
mikroszkóp alatt figyelhettem meg.

A fészket visszatéve, a hím azon
nal fölé állt, úszóival végigtapogatta 
és talán-talán örült a valami csoda 
folytán megkerült ikráknak. Nem
sokára ismét kezdődött a remegés, a 
nőstény visszatért és pár perc múlva 
még több ikra volt a fészken.

Az ívás egyre hosszabb időközök
kel, 5 szakaszban zajlott le, és 47 
percig tartott. Ebből az időből 29 
percet töltött a süllőpár együtt a

AZ ALLG. FISCHEREI ZTG. 
idei február 1-i számában H. Kroeg- 
ler veti fel a kérdést: mennyire igaz 
az a vélemény, hogy a vidra főkép
pen az értéktelen íakarmányhalakra 
és a beteg pikkelyesekre vadászik, 
tehát korántsem olyan kártevő, mint 
amilyennek ismerik. A szerző vizs
gálatai szerint ezek a megállapítások 
nem felelnek meg az igazságnak, el
lenkezőleg: a vidra mint nagyszerű 
úszó játszi könnyedséggel fogja meg 
az egészséges halat, ugyanakkor 
igen válogatós és csak a legjobb ha
lat üldözi és a zsákmányból csak azt 
fogyasztja el, ami számára különö
sen jó falat, a többit otthagyja, tehát 
többet pusztít, mint amennyi étvá
gya csillapítására szükséges. Főkép
pen a halak hátrészét kedveli, ez pe
dig csak nagyobb halaknál kiadós 
falat, ezért kapja el inkább a na
gyobb, mint az értéktelenebb, apró
termetű fehérhala- 
kai, ez az oka an
nak, hogy a vidra 
minden ellenkező 
híreszteléssel szem
ben a tógazdasá
gok, és általában a halászat egyik 
legveszélyesebb kártevője. A vidra 
korántsem egészségügyi rendőre a 
vizeknek, különben is a csuka igen 
jól látja el ezt a „hivatalt”, semmi 
szükség sincsen arra, hogy — amint

fészek felett. Ennyi kellett ahhoz, 
hogy a nőstény lerakja ikráját. — 
Végül az ikragyöngyök a fészek 
egész felületét beborították, majd a 
nőstény fáradtan és csöndesen mesz- 
szire úszott párjától.

A tejes a szerelem percei után is 
fáradhatatlan volt. ösztöne nem kí
mélte, forgott, úszott, állandóan le
gyezte az ikrákat. Friss vizet adott 
föléjük, és ez már az utódgondozás 
tevékenysége volt.

A látvány után elgondoltam, hoqy 
mennyire más ez mint a pontyfélék 
zajos, az ikrát, tejet szétfröccsentö 
szaporodása. A süllő fejedelmi hal, 
ívása komoly, nagy felkészüléssel 
történik és sokkal tartózkodóbban, 
mint a keszegfélék és a ponty 
pletykanépségéé. Tölg István

azt tervezik — az NSZK-ban bizo
nyos védelmet biztosítsanak a vidrá
nak. Igen érdekes, és eddig csak 
kevéssé ismert a vidra felhasználása 
a halászatban, Kínában évezredek
kel ezelőtt idomítottak vidrát halfo
gásra. A fiatal vidrát tejjel és ke
nyérrel etetik mindaddig, amíg el
szokik a halhústól, az idomított vid
ra nemcsak megfogja a halat és 
odaviszi gazdájának, hanem arra is 
megtanítható, hogy a halat neki
hajtsa a hálónak, ahol az megnyak- 
lik. A vidrát úgy tanítják vadászku
tya módjára „apportírozni”, hogy 
bőrből készített műhalat hajítanak 
a vízbe, majd áttérnek a döglött hal
ra. A vidra gyakran olyan halat tud 
gazdájának kifogni a vízből, mely 
kétszer-háromszor akkora súlyú, 
mint a négylábú „halász”.

*

DR. H. LIEBMANN professzor 
nemrég megjelent könyve, mely az 
ipari szennyvizek tisztításának és 
derítésének legújabb módszereit tár
gyalja, részletesen foglalkozik a 
szennyvizeknek a mikroorganizmu
sokra gyakorolt hatásával, a legkü
lönfélébb származású ipari szenny
vizek mérgező hatásával és annak 
elhárításával. A munka a müncheni 
R. Oldenbourg kiadó gondozásában 
jelent meg.
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A hal melyik szervében, mikor, és 
hogyan képződnek azok az első sej
tek, amelyekből a sok ezer ikra, il
letve a haltejben levő sok millió 
ondósejt származik?

A halak ivarsejtjeik kezdeményeit, 
az ún. ősivarsejteket már életük első 
napjaitól kezdve hordják. Már a 
megtermékenyített ikrában levő 
csírafejlődés idején megtalálták az 
ivarszervképződés nyomait. Az emb
rió kikelésével a többi szerv tökéle
tesedésével együtt az ivarmirigyek 
is erőteljes fejlődésnek indulnak. A 
bennük kialakuló ősivarsejtek ere
detére többféle elmélet született.

W. Solewski lengyel kutató leg
újabb vizsgálatai szerint a ponty 
ősivarsejtjei a testüreg hámjából 
származnak. Megjelenésüket a meg
termékenyítéstől számított 40. napon 
már megfigyelte, ugyanakkor az 
ivarmirigy csak a 95. napos korban 
kezdett kialakulni. A sok elmélet 
közül a Solewski-féle nézetet fogad
hatjuk el leginkább.

A következő kérdés: miképpen 
válnak az ősivarsejtek megterméke- 
nyülésre, illetve megtermékenyítésre 
alkalmassá? Meglehetősen bonyolult 
érési folyamat útján. Ezt a folyama
tot a női ivar sejtnél oogenezisnek, 
a hímivarsejtnél spermiogenezisnek 
nevezzük. A kétféle ivarsej térés kö
zös alapvonásai mellett sajátos kü
lönbözőségeket is találunk.

Az ábra alapján kövessük a folya
mat egyes lépéseit. Az őspetesejtek- 
ből (archioogoniumokból), illetve az 
ősondósejtekből (archiospermiogo- 
niumokból) osztódás útján újabb és 
újabb ősivarsejtek, oogoniumok, il
letve spermiogoniumok) képződnek 
(I. 1,1/a). Ez a folyamat az ivarmiri
gyek kezdeti intenzív fejlődésével 
párhuzamosan zajlik le, mégpedig 
az ivarmirigyek a fejfelőli, ún. csíra
zónájában. Az ősivarsejtek osztódása 
egy bizonyos idő múlva leáll. Az 
ivarszerv középső (növekedési) zóná
jában méretbeli növekedés kezdődik 
(II. 2, 2/a). Ekkor vizet és tartalék- 
tápanyagot vesznek fel a sejtek. Az 
őspetesejtekben üregek képződnek 
(vakuolizálódnak), majd ezekben 
szikanyag halmozódik fel (II. 2/a). A 
rózsaszínű petefészek eközben sárgás 
színűvé válik. Solewski vizsgálatai 
szerint pontyon ez az ívást megelőző 
életév végéig zajlik le (Lengyelor
szágban a 3., hazánkban a melegebb 
időjárás miatt a 2. nyáron. Ilyenkor a 
petefészek súlya is megnövekszik. A 
megnagyobbodott petesejteket első
rendű oocitáknak nevezzük. Az első
rendű oocita kialakulásával a növe
kedési periódus befejeződik. Ezután 
két érési osztódás következik (3/a, 
4/a). Ezek során az első érési sejtosz
tódáskor nem két egyenrangú sejt 
keletkezik, hanem az egyik sejt az
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elsőrendű oocitának csak egy sarja
déka (III. 6.), ezért sarki sejtnek (po- 
licitának) hívjuk. A nagyobb sejtet 
pedig másodrendű oocitának (III. 
3/a) nevezzük. A kicsi és a nagy sejt 
is újra osztódik, s így az érési perió
dus végén egy érett petesejt (III. 4fa, 
7, 8) és 3 polocita képződik. ^  kis 
sejtek életképtelenek, szétesve fe- 
h^rjetápanyagot szolgáltatnak. Az 
életképes petesejten (oviumon) eköz
ben egy „kis kapu” képződik, ame
lyen keresztül a megtermékenyítés
kor majd az ondósejt be tud hatolni 
az prett petesejtbe.

Az érett petesejt, de a képződött 
policiták is a hal testét felépítő sej
tektől abban térnek el, hogy kromo
szómáik (amelyeknek a sejtek osztó
dásában és a tulajdonságok átörö
kítésében vap nagy szerepük) száma 
csak fele azoknak. A fél kromoszó
maszámú (ún. haploid) ivarsejt a 
megtermékenyítéskor válik ismét 
teljes kromoszómaszámúvá (diploid- 
dá). A kromoszómaszám féleződése 
a második érési osztódás során kö
vetkezik be.

Az eddigiekben a petesejt érési fo
lyamatát tekintettük át. Az ondósej
tek érési folyamata hasonlóképpen 
zajlik le. A növekedési periódusban 
azonban elmarad a nagy mennyiségű 
szik felhalmozódása (a II. 2. kisebb, 
mint a II. 2/a). Az érési periódus 
során viszont mindkét osztódás (III.
3. és III. 4.) azonos értékű, életképes 
sejteket eredményez. Az elsőrendű 
spermiocitából (II. 2.) osztódás útján 
másodrendű spermiocita (III. 3.) eb
ből újabb osztódás révén pedig 4 
sejt (spermatida vagy praespermida) 
keletkezik, (III. 4.). Ezek mindegyike

Tejes (cO és ikrás ( $ )  halak ivarsejtjéi- 
nek érési folyam ata vázlatosan 

I. osztódási szakasz: 1. ősondósejt, 1/a. ős- 
petesejt; II. növekedési szakasz: 2. első
rendű spermiocita, 2/a. elsőrendű oocita; 
n i . érési szakasz: 3. másodrendű spermio
cita, 3/a. másodrendű oocita; 4. presper- 
mida, 4/a. érett petesejt (ikra); 5. érett 
ondósejt; 6. elsőrendű sarki sejt; 7. első
rendű sarki sejtek (másodszori osztódás
ból); 8. másodrendű sarki sejtek; 9. m eg- 
term ékenyülés; 10. spermiohisztogenezis

életképes lesz, de csak akkor, ha 
még egy átalakuláson (spermiohisz- 
togeneZisen) keresztülmegy. Ennek 
során a kerekded sejt ostor alakot 
vesz fel, a sejtmagból lesz az ondó
sejt feje, a sejt többi fehérjerésze 
megnyúlva az ondósejt többi részét 
(nyakat, összekötő darabot és farki 
részt) képezi. így már mozgóképes, 
vízben úszni tudó, érett ondósejtnek 
(spermiumnak) tekinthető. Ha egy 
here metszetét mikroszkópon át 
megvizsgáljuk, akkor egy herecsa- 
totnácska üregén belül a különböző 
éréái fokozatú ondósejteket látjuk. 
Az érett spermiumok mindaddig 
nem mozognak, amíg a herét íváskor 
el nem hagyják és a vízbe nem jut
nak. A here színe is megváltozik az 
ondósejtek érési folyamata alatt. Az 
ősondósejtek szaporodási szakaszá
ban a here színe halvány rózsaszín, 
a növekedési periódusban fehéres
pirosra változik, majd az érés során 
tej fehér színt ölt.

Az ivarsej térési folyamatok vizs
gálatának eredményei segítségével 
W. Solewski a ponty petefészkének 
érési folyamatát Lengyelországban a 
következő fejlődési szakaszokra osz
totta:

A-stádium: fiatal (juvenil) stá
dium a 2. életév novemberének vé
géig;

B-stádium; a petefészek tüszőhám
jának megduzzadása és az oogoniu
mok megjelenése a 2. életév novem
berétől a 3. életév szeptemberéig;

C-stádium: az oogoniumoknak a 
follikulus-sejtekkel való körül vétele 
(a 3. életév októberében);

D-stádium: az elsőrendű oociták 
vakuolizációja (a 3. év november);

E-stádium: az elsőrendű oociták 
növekedése, feltöltődése szikanyag
gal (a 3. életév decemberétől a 3. 
életév végéig). Magyarországi viszo
nyok között a folyamatok valószínű
leg 8—12 hónappal hamarább zajla
nak le.

A 4. életévben az oociták méret
beli gyarapodása s ezzel párhuzamo
san a petefészek relatív súlynöveke
dése a jellemző. A tejes pontyok 
ivarmirigyének szakaszossága úgy 
tükröződik, hogy a fiatal tejesek he
réje kezdetben zavarosan áttetsző. 
Ez a jelleg később, a 2. életév kö
zepééi megszűnik, rózsaszínű, majd 
fokozatosan tejfehér színű lesz, mi
közben egyre több és egyre érettebb 
ondósejtek jelennek meg a herecsa- 
tornácskákban.

íme, ezek után érthetővé válik, 
hogy minden hal saját egyedi életét 
az ivarsejtek érése kíséri nyomon. 
Az ivarsejteknek ez a bonyolult fej
lődése biztosítja a faj fennmaradá
sát és egyben ez adja kezünkbe a 
saját céljainknak megfelelően tuda
tosan, tervszerűen irányított halsza
porítás lehetőségét is. Mivel az ivar
sej térési folyamatok a külső környe
zeti hatásoktól nagymértékben füg
genek, tenyészhalaink optimális kör
nyezetét minden erőnkkel biztosíta
nunk kell, hogy a várt kedvező sza
porítási eredmény ne maradjon eL 

Dr. Széky Pál

46



Baranya megye tsz halastavainak 
összterülete 968 hat. hold, 25 terme
lőszövetkezet halastavát foglalja ma
gában. A tavak száma 68 db. A ha
lastavakon kívül 1964. évben 6 tsz 
üzemeltette 7 tóból álló, összesen 
160 kát. hold kiterjedésű tározóját. 
Ezenkívül működési területemhez 
tartozik még a mohácsi „ Petőfi” Ha
lászati Termelőszövetkezet, ez az élő 
Dunán és 6 holtágon termel.

Munkám zömét a tsz-tógazdaságok 
haltenyésztésének irányítása képezi. 
A haltenyésztés fejlesztése terén a 
legnagyobb nehézséget az évenként 
ismétlődő ivadékhiány jelentette. Az 
állandóan visszatérő tenyészanyag- 
hiány megoldása érdekében az egyes 
tsz-ek haltenyésztésén belül az íva- 
tás, nyújtás, hizlalás kedvező ará
nyainak kialakítását tűztem ki célul. 
E célkitűzés megvalósítása nem a 
legkönnyebben ment, mivel nehéz 
volt megértetni a tsz-ekkel, milyen 
fontos a különböző rendeltetésű ta
vak meghatározott arányainak biz
tosítása. Külön ivató, nyújtó tó üze
meltetésére nem gondoltak, pedig a 
tsz-ek ellátása saját tenyészanyaggal, 
előbbi arányok kialakítását szükség
szerűen megköveteli. Az egyes tsz-ek 
illetékes szakembereivel történt ala
pos megbeszélés eredményeként ke
rült sor Babarcon, Bikaion, Mágo- 
cson, Nagydobszán, Turonyban és 
Villánykövesden az egyes tavak ren
deltetésének megfelelő alkalmazásá
ra. tvatónak átlagosan az összterü
let 10%-át, nyújtónak 20%-át, míg 
hizlalónak az összes területhez vi
szonyítva a fennmaradó terület 
70%-át jelöljük ki.

Tekintettel arra, hogy megyénk
ben több tsz-nek csak egy-egy tava 
van, ezért ezek részére is szükséges 
volt ivadékot előállítani. Ezenkívül 
ivadékot kellett biztosítani az 1965. 
évben már mintegy 781 kát. hold víz
tározó benépesítéséhez is. A követel
ményeknek csak úgy tehettem ele
get, hogy azokban a tsz-tógazdasá- 
gokban, ahol az ivadék előállításá
nak kedvező feltételeit láttam, a te
rület nagy százalékán tenyészanyag- 
előállítást terveztem és valósítottunk 
meg. A helyben ívatáson kívül nagy
mértékben kihasználtam a mester
séges keltetésből származó zsenge
ivadék szállítási lehetőségét. Így ke
rült sor ivadéknevelő tógazdaságból
1964-ben 1 500 000 db zsengeivadék 
átvételére és leszállítására.

Haltermelésünk növelésének ko
moly akadályaként jelentkezett a 
tsz-ekben a takarmány hiány, melyet 
állataink közül halaink sínylették 
meg leginkább. Halaink minél jobb 
takarmány ellátása érdekében felvet
tem a kapcsolatot a Malomipari és 
Terményforgalmi Vállalattal a kü
lönböző hulladéktakarmányok foko
zott felhasználására. Ennek eredmé
nyeként, ha a járási terményforgalmi

kirendeltségnek lesz csökkent értékű 
takarmánya, arról értesíti a járásuk 
területén levő, legjobban rászoruló 
halászattal is foglalkozó termelőszö
vetkezeteket. Ettől az intézkedéstől 
eredményeink további javulását vá
rom.

Nagyobb halastóval rendelkező 
tsz-ekben különösen fontos a hínár
vágó kaszák üzembe állítása. A tsz-ek 
haltermésének fokozása megköveteli 
a tavak megtisztítását káros vízinö
vényzettől. Ennek biztosítása kézi 
erővel néhány holdon még lehetsé
ges, de nagyobb halastóban megold
hatatlan nehézségbe ütközik. A vízi- 
növényzet elburjánzása sok mázsa 
halhús-kiesést jelentett, ezért sze
reztek be 1964-ben három Esox ka
szát és 1965-ben újabb két hínárvá
gót rendeltek meg. Az esoxok birto
kában szomszédos tsz-eink egymást 
is segíthetik vizeik tisztántartásának 
biztosítása érdekében, s ez igen je
lentős eredményekkel kecsegtet.

Közismert, hogy a helyesen ada
golt trágyázással tavaink haltermése 
nagymértékben fokozható. Annak el
lenére, hogy az előző évekhez viszo
nyítva eddig is tapasztalható fejlő
dés, mégis 1965. évben a hozam foko
zását a trágyafelhasználás emelésé
vel és még szélesebb körű elterjesz
tésével kívánom biztosítani. A hal 
önköltségének csökkentése így a hal
termés gazdaságosságának növelése 
céljából 1965-ben minden üzemben 
álló tsz tógazdaságban megindítom 
a tótrágyázást. A tsz elnökét szemé
lyileg teszem felelőssé, hogy a ser
téstrágyát — a szállítási kapacitás
tól függően — a sertésteleptől a tó 
mellé hordják ki. A tó mellől szük
ség szerint folyamatosan történik a 
trágya felhasználása.

Munkánkat ez ideig nagyban ne
hezítette a telelők hiánya. A korábbi 
években igen helytelenül a tsz-ek

Süllőfészek kiemelése
(Tölg felv.)

csak halastavakat létesítettek, s a 
szinte nélkülözhetetlen telelők épí
tése elmaradt. Ez különösen kedve
zőtlenül éreztette hatását az egy tó
val rendelkező tsz-ekben, vagy ott, 
ahol az egyes tavak távol vannak 
egymástól. Ilyen körülmények kö
zött a lehalászás nehézkes, sőt a ta
vak téli szárazon tartása sem volt 
mindig keresztülvihető. E hibák ki
javítását szolgálta az az intézkedés, 
hogy a halastavak létesítésére ren
delkezésre bocsátott összeget teljes 
egészében telelők és ívatók megépí
tésére irányoztam elő. így 1965-ben 
öt, 1966-ban pedig újabb három tsz 
kap telelőket.

Baranya megyében nagy szükségét 
éreztem a tsz-halászok részére meg
rendezésre kerülő halászképző tanfo
lyamnak. Évenként egy alkalommal 
összehívom a tsz halászait egy-két 
hetes oktatásra. Ilyenkor nagy gya
korlati és elméleti felkészültségű 
szakemberek tartanak előadásokat-
1965-ben tanulmányutat is tervezek 
halászaink részére a mesterséges 
halkeltetés megtekintése céljából.

Örkényi Miklós 
halászati felügyelő

A MÜNCHENI HALPIAC forgal
máról kiadott jelentés szerint a 
ponty iránti érdeklődés erősen foko
zódott a — compó kárára. Annál 
meglepőbb a piac keresletének ez a 

változása, mert az 
elmúlt években a 
compó volt a leg
keresettebb hal, 
melyet sokkal in
kább kerestek a 

nyugatnémet piacokon, mint a pon
tyot. A legmagasabb ár szinten ma is 
az angolnát kínálják, kereken két
szer annyit kérnek érte, mint az 
elsőosztályú pontyért.

•
A BUL. INST. CERC. P. PISCI- 

COLE című folyóirat 1964. 2—4. szá
ma közli azokat az eredményeket, 
melyeket a román halpatológiai in
tézet ért el a különféle halbetegsé
gek gyógyítása terén. A járványos 
hasvízkór gyógyítása az antibiotiku
mok latbavetésével jó eredmények
kel járt, különösen akkor, ha vita
mintartalmú takarmányozással tud
ták javítani a 
pontyok általános 
kondícióját. A 
pontytetű leküz
désénél kitűnő 
eredményeket adott 
a román gyártmányú Nitroxan 
(C6H6C1g) nevű készítmény, mely öt
ezrelékes koncentrációban 5 perc 
alatt szabadítja meg a benne fürösz- 
tött pontyot a kellemetlen élősditől. 
A halak és az ikra penészedése el
len a román halászat is sikerrel 
használta a malachitzöld festéket, 
igen jó hatásúnak és viszonylag 
gyengén mérgezőnek bizonyult az 
osztrák gyártmányú készítmény, va
lamint az amerikai származású bril
lant-zöld, mely nyolcszázezres, illet
ve egymilliós hígításban biztosan 
védte meg a Zuger-palackokban kel
tetett ikrát a penésztől.
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Bankowi angolnafogó

A Balaton angolnásítását elő
ször 1955-ben Scháperclaus pro
fesszor, az NDK Európa-hírű hal
biológusa vetette fel hazánkban. 
Azt mondta: „az angolnák töme
ges kihelyezésével kétségtelenül 
értékes, —  állományában ponto
san szabályozható —  nemeshalat 
lehetne még az eddigieken felül a 
Balatonban megtermelni” ,

1960- ban a berlini nemzetközi 
angolnakongresszuson vettem  
részt, ahol az elhangzott előadá
sokból megismertem azokat a 
nagy erőfeszítéseket, amelyeket a 
különböző országok az angolna
termés fokozása érdekében tesz
nek.

1961- ben Nagy Dániel elvtárs
sal, a Halgazdasági Tröszt igazga
tójával módunkban volt tanulmá
nyozni az NDK e téren elért ki
magasló eredményeit. Az 1963.

évi adataik szerint a halfogásban 
12,3°/0-os az angolna részesedése, 
ugyanakkor magas értékesítési 
ára miatt az összjövedelemben 
36,2°/0-kal szerepel. A  felszabadu
lás után kezdték a Lengyel Nép- 
köztársaságban a telepítését. 1963- 
ban már 1,5 millió dollárt meg
haladta a nyugati piacon értékesí
tett angolna. A  TERIMPEX ér
deklődésére tájékoztatásul közöl
ték, hogy az 1. és II. osztályú an
golnáért —  megfelelő osztályozás 
után —  1,75 $-t kaptak kg-onként 
a világpiacon.

Fenti tapasztalatok győztek meg 
arról, hogy hazánkban is ennek az 
értékes halfajnak a meghonosítá
sával komoly tőkés valuta termel
hető ki. Az angolnaivadék a tele
pítéstől számítva kb. 4— 5 év múl
va válik kifogható áruvá. Ezért az 
üzemeknek nincs módjuk arra,

1. táblázat

Év Megnevezés Mérték Mennyi-
ség Dollár Ft

1961. Tény. angolna kg 1400 2 000,— 58 864 —
1962. Üvegangolna kg 500 5 000,— 146 192 —
1963. Tény. angolna kg 4500 6 000 — 180 000 —
1963. Pigmentált

angolna 1000 db 4180 28 842 — 865 260,—
1964. Pigmentált

angolna 1000 db 4152 28 648 — 859 464,—
1965. Pigmentált

angolna 1000 db 4000 28 000,— 840 000 —
1966. Pigmentált

angolna 1000 db 4000 28 000 — 840 000,—

Összesen :
Felszerelésekre és forgóeszközökre :

126 490 — 3 789 780,—  
1 410 220,—

Összes ráfordítás Ft-ban : 5 400 000,—
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A z angolnatelepítés
hogy forgóeszközökből szerezzék 
be az induló évek tény észanyag át. 
Ezért javasoltam a Pénzügymi
nisztériumnak, hogy a telepítés és 
a visszafogással kapcsolatos költ
ségek fedezésére 4 évre állami tá
mogatást biztosítsunk.

1961-ben és 1962-ben próbaki
helyezést végeztünk a Balatonba.
A  kihelyezett angolnák fejlődése 
meglepően jó volt, ezért 1963-tól j 
nagyobb méretű rendszeres telepi- I 
tésbe kezdtünk. A  valuta biztosí
tása nehézségekbe ütközött, azt 
1963-tól rekompenzációs üzleten 
keresztül termeljük m eg ..

Az angolnatelepítések költségei
1966-ig az 1. táblázat szerint ala
kulnak: 1966-ig tehát az angolnára 
fordítandó kereken 126 500 $. Eb
ből 13 000 $-t valutában fizettünk, 
és az első kísérleti telepítésekre 
fordítottuk.

1963. óta az import valutaigé
nyét rekompenzációs üzleten ke
resztül biztosítjuk. Olyan tenyész- 
halféleségeket viszünk ki, melyek 
nem zavarják az áruhal exportját, 
nem károsak a hal belső forgal
mára sem. A  tenyésztési kedv fo
kozásával viszont a jövőben egyes 
halféleségek esetében (fogassüllő, 
harcsa, compó) ez az árucsere szá
mottevő eredményekkel is jár. 
Ezen túlmenően a rekompenzációs 
üzlet, a bruttó export 15°/0-át áru
ellentétel nélkül $-ban írja elő ki
fizetni, aminek összege 1966-ig el
éri a 20 000 $-t. így bőven vissza
térül az első két évben a kísérleti

Fenékzsinór



A z angolnazsinór fogása

 tapasztalatai
telepítésre biztosított külföldi 
pénzeszköz is.

Az elmúlt két év rekompenzá-  
dós üzlete a 2. táblázat szerint ala
kult.

Az angolnafogás érdekében be
ruházott fogóeszközök (varsák, 
csapdák, elektromos és fényzár. 
cca 1,4 millió), egyben a rég el
avult fogástechnika részbeni kor
szerűsítését is jelentik, elsősorban 
a Balatonon. Az egyéb hálfélesé
gek megfogására is alkalmasak 
ezek az eszközök. Ezért javasoltuk 
a 4 évre biztosított, 1,2 millió tá
mogatást a Balatonnak. Az egyéb 
vizeken ezt a támogatást a Halá
szatfejlesztési Alapból fedezzük, 
amit a halászok és horgászok fi
zetnek be (cca 600 000,—  Ft).

A  fentieknek megfelelően az 
alap javaslatomban az első 10 q 
angolna visszafogását 1966-ra ter
veztem, 1967-ben pedig már a re
mélt fogáseredményeknek kell fe
dezniük a telepítés költségeit. Az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az angolna vizeinkben lénye
gesen jobban fejlődik, mint ahogy 
azt a külföldi irodalom alapján 
terveztük. Így a ráfordítások visz-  
szatérülése is meggyorsult. A  jobb 
fejlődéssel együtt azonban nem 
valószínű, hogy hasonló mérték
ben csökken az ivarérettségi kor, 
ami előidézi vándorlását és lehe
tővé teszi tömeges visszafogását.

Figyelemre méltóak az 1964. évi 
tapasztalatok. A  haltermés össze
sítőjében a múlt évben 38 q a fel
jegyzett angolnafogás. A  BHV 270

felszedése (Elek felvételei)

kg, a horgászok 827 kg; a Velencei
tavi halászok 500 kg; az egyéb vi
zek 2230 kg angolnafogást jelen
tenek. Ez utóbbiban szerepel a 
Fertő-tó, amit az osztrákok angol- 
násítanak. Kirívó a Balaton vi
szonylag alacsony fogása. Az első 
kísérleti telepítésekből, mint 
ahogy azt a horgásznaplók is mu
tatják, többet lehetett volna fogni. 
Igaz, az őszi kísérleti angolnafo
gást béralap hiányra való hivat
kozással (2— 4 fő pár napra. . .?)  
nem tudták megszervezni.

1967-től kezdve az angolnater
més fedezi a telepítés költségeit és 
egyre több kemény valutát termel. 
1970-re a telepítések hatására telí
tődik telepített vizeink halélette
re. Az évi angolnatermés eléri a 
300 uOO kg-ot, többszörösen meg
térülnek a korábbi évek ráfordí
tásai. A z évi 28 000 $-os tenyész- 
anyagvásárlás ’ a várható 300—  
350 000 $-os áruangolna exportból 
előnyösen fedezhető.

Ma legfőbb feladat a fogás és 
értékesítés megszervezése. Ennek 
érdekében az OHF részéről 1963- 
bán meghívtuk Hermann Gollu- 
bot, az NDK legjobb angolnaszak
értőjét. Ő végigjárta az érdekelt 
területeket,' majd azok vezetőjé

vel közösen értékeltük ki tapasz
talatait és meghatároztuk a szük
séges teendőket. 1964-ben Hans 
Müller, NDK-beli professzor foly
tatott vizsgálatot a telepíteti vize
ken és megállapította, hogy vi
zeinkben az angolna összehason
líthatatlanul jobban fejlődik, mint 
az NDK-ban.

Elősegítettük Elek Lászlónak, a 
Balatoni Halászati Vállalat főág- 
ronómusának útját az NDK-ba, 
ahol két hétig az angolnatenyész
tés és a visszafogás kérdéseit ta
nulmányozta. Az OHF költségére 
különböző mintavarsákat vásárol
tunk az NDK-tól az angolnafogás
hoz.

Az értékesítést már most kell 
megszervezni, mert a kezdeti tele
pítések kisebb fogásokat ez évben 
már lehetővé tesznek. Az angolna 
a világpiacon ma is nagyon kere
sett, lényegesen jobban lehet ér
tékesíteni, mint a fogassüllőt. Az 
eddigi eredmények igen biztatóak. 
Sajnos a hozzáállás nem minde
nütt kielégítő, sokszor olyan he
lyen sem, ahol elsődleges feladat 
a visszafogások jó megszervezése.

Ribiánszky Miklós
az OHF igazgatója

2. táblázat

Év Export ér
ték $-ban

Erre kifize
tett Ft

1 $ kiter
melése Ft

Import 
ang. $

Szabad $ 
befizetés

1963.
1964.

39 652,—  
33 500,—

1 138 668,— 
930 303,—

28,71
27,85

34 122,—  
28 842,—

5 530,— 
4 658,—

Összesen : 73 152,— 2 071 971,— 28,32 62 964,— 10 188,—
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Az NDK königswarthai halászati 
tanintézetben széles körű tanácsko
zások folytak a télen: szőnyegre ke
rültek mindazok a problémák, me
lyek a halászat fejlesztésével kap
csolatosak és megoldásuk a halter
melés minőségének javulásával, 
mennyiségének növekedésével jár. 
Az előadások sorozatában dr. D. 
Scheer professzor fontos kérdéssel 
foglalkozott: milyen feladatok há
rulnak a tudományra a belvízi ha
lászat fejlesztésének területén? Az 
előadó sajnálkozással állapította 
meg, hogy a gyakorlat emberei a 
tudományos kutatás felismeréseit 
csak kis mértékben hasznosítják a 
tógazdaságokban, ami egyáltalában 
nem járul hozzá a tervfeladatok tel
jesítéséhez, a halászati eredmények 
megkétszerezéséhez anélkül, hogy a 
munkaerők létszámát emelnék.

A halászat fejlesztése — mondotta 
a professzor — elképzelhetetlen a 
tudományos kutatás intenzív hozzá
járulása nélkül, a kutatás feladatait 
egyébként a nyolcadik NDK pa
rasztkongresszus plénuma foglalta 
pontokba, a következők szerint:

1. A vizek természetes pontyhoza
mának emeléséhez szükséges termé
szetes eleség nyújtotta fehérje 
mennyiségének fokozása szerves és 
szervetlen trágyák racionális fel- 
használásával', a ponty táplálkozási 
körülményeinek megjavítására.

2. A ponty- és pisztrángállomány 
takarmányozásának feljavítása és 
mennyiségének fokozása az intenzí
ven kezelt tavakban különös figye
lemmel arra, hogy a vizek fehérjéi 
nyújtó természetes táplálék-tartal
mát teljes mértékben kihasználják.

3. A ponty és pisztráng parazitái

nak, fertőző betegségeinek, a gyógy- 
eljárásoknak további vizsgálata az 
intenzív, sűrűn telepített halasta
vakban uralkodó viszonyok figye
lembevételével.

4. Javított gazdálkodási módszerek 
és rendszabályok kifejlesztése az in
tenzív tógazdaságokban.

5. A komplex kacsa-ponty tenyész
tés fejlesztésére vonatkozó vizsgála
tok, termelékenyebb produkciós 
módszerek kidolgozása és beveze
tése nagyüzemi keretek között.

6. A ponty és pisztráng teljesítő- 
képességének fokozása új tenyész
tési módszerek és rendszabályok be
vezetésével.

7. A behozott külföldi származású 
halakkal végzett meghonosítást kí
sérletek, az akklimatizáció meggyor
sítása.

8. Halméregtani vizsgálatok külö
nös tekintettel az újabb vízszeny- 
nyező anyagokra: rovarirtókra, de- 
tergensekre, gyomirtókra, növény
védőszerekre a mezőgazdaságokban 
használatos vegyi anyagok célszerű 
felhasználására és a halakra gyako
rolt veszélyességük csökkentésére 
irányuló kísérletek.

9. A fogóeszközök, hálóanyagok, 
műanyag fonalak, a fogási módsze
rek fejlesztése és szabványosítása, a 
fény, vegyi anyagok, akusztikus tü
nemények, az elektromosság felhasz
nálása a természetes vizek halállo
mányának teljes lehalászására.

10. Különleges berendezések, új 
gépek kifejlesztése, kipróbálása a 
belvízi halászat további mechanizá- 
lása céljából.

11. A tógazdaságok és természetes 
vizek termelési üzemterveinek, szab
ványainak kidolgozása.

12. A belvízi halászat mellékágai
nak gazdasági felmérése és lehetősé
geinek fejlesztése.

13. A belvízi halászati'üzemekben 
bevezetett termelési módszerek gaz
dasági vizsgálatai, mintapéldák ki
dolgozása az újonnan létesítendő tó
gazdaságokban alkalmazásuk cél
jaira.

Az egyes feladatokat két komplex 
témába sűrítve:

1. A tavak és folyók intenzív halá
szati kihasználására vonatkozó alap
elvek és eljárások kidolgozása külö
nös figyelemmel a pontytenyész
tésre.

2. A tógazdaságokban végzett in
tenzív gazdálkodás további fokozása 
új alapelvek és eljárások kidolgozá
sával.

A fenti tudományos kutatási prog
ram a termelési gyakorlat súlyponti 
feladatainak megoldását hivatott 
elősegíteni. Nem kétséges, hogy a 
kutatómunka rendkívül értékes gya
korlati útbaigazításokkal képes szol
gálni a tógazdáknak, hozzásegítve 
azokat olyan felmerülő problémák 
megoldásához, melyek leküzdhetet
len nehézségeknek tűnnek"

A felsorolt problémák mellett 
gyakran fordulnak elő olyan termé
szetűek is, melyek előre láthatók 
nem voltak és szükségessé teszik az 
azonnali beavatkozást, a tudomá
nyos vizsgálatot.

A tudományos kutatásnak vannak 
olyan ágazatai is, melyek jelentősé
gük miatt szintén figyelmet érde
melnek. A tapasztalat mutatja, hogy 
még a haladóbb, az új iránt fogé
konyabb tógazdasági vezetők között 
is akadnak, akik termelési eredmé
nyeiket féltve, húzódoznak attól, 
hogy bizonyos nagyüzemi kísérletek 
elvégzését vállalják, vagy akár csak 
engedélyezzék is a kutatásnak. Ezért 
szükséges: újabb és nagyméretű kí
sérleti tógazdaságokat létesíteni tu
dományos szervek vezetésével, ahol 
az elgondolások nagyüzemi keretek 
között is kipróbálhatók. Ezek a kí
sérleti tógazdaságok arra is szolgál
hatnak, hogy mintaüzemekként de
monstrálják a tógazdaságok vezetői
nek és dolgozóinak az elért eredmé
nyeket, és ezzel mintegy propagan
distáivá váljanak a haladásnak. Ter
mészetesen a tangazdaságok felada
tait is elláthatják, egyben „bemu
tatótermei” is lehetnek a halászat
gépesítés új eszközeinek, berendezé
seinek, azok működését, kezelését, 
előnyeik kihasználását tárva az ér
dekeltek elé.

Sokat vár a tógazdasági gyakorlat 
a fehérjekutatások eredményeitől is. 
A halaknak köztudomás szerint fe
hérjékre van szükségük, de az is 
tisztázott, hogy az egyes fehérjék 
biológiai érték szempontjából na
gyon is különbözőek. A kutatás első
rendű feladata annak tisztázása, me
lyek azok az aminosavak, amelyek 
a ponty számára életfontosságúak, 
az egyes takarmányokban mennyi 
van ezekből az esszenciális fehérjék
ből, így tisztázva a ponty optimális, 
gazdaságos etetésének ma még kel
lőképpen nem ismert „titkait” , (k.)D arabszám  m egállapítás (Tölg felv.)

50



A pontyikra ragadósságának meg
szüntetésére kidolgozott eljárás (is
mertetése megjelent a Halászat 1962 
január—februári számában) kétség
telenül utat nyitott a ponty mester
séges nagyüzemi szaporítása előtt. A 
kapuk azonban csak kitárultak anél
kül, hogy minden gazdaság, amely
nek ez az eljárás fontos lenne, igye
kezett volna belépni rajta. Úgy kép
zeltem el — mivel régóta várt kér
dés talált kielégítő és gyakorlatban 
is sikeresen alkalmazható megoldás
ra — mindazok a tógazdasági üze
mek, amelyeket évek óta nyomott az 
ivadékhiány, és azok a htsz-ek, ame
lyek már meggyőződtek arról, hogy 
az aratáshoz vetni is kell, kapva kap
nak rajta.

A szükséges keltető létesítmények 
azonban maguktól nem épültek fel, 
a pontyok sem a fejőtálba ugorva 
termékenyítették meg ikrájukat és a 
ragadósság sem magától szűnt meg, 
tehát sok helyen minden maradt a 
régiben. Talán 1965-ben el fogjuk 
érni, hogy a „tandíj-évek” leteltével 
néhány létesítmény sikeresen fog 
működni és a továbbfejlesztéshez 
adatokat fog szolgáltatni.

A kérdés 1962-től kettéágazott. A 
tökéletesítésnek egyik része laborató
riumi feladat. Másik része azonban 
a módszer gyakorlati simítása, és 
eredményességének számszerű meg
ítélése a gyakorlati üzemekre vár.

A gyakorlat — tudom — nem vál
lalkozhat a laboratóriumi igényű 
feladatrészek elvégzésére, de a labo
ratóriumból sem lehet azt megmon
dani, hogy pl. bizonyos tóba kihelye
zett zsenge ivadékból hány százalék 
fog megmaradni, vagy a nevelőládá
ban az adott tógazdasági feltételek 
mellett hogyan táplálhatok a legjob
ban a pontyporontyok. Kétségtelen 
tehát, ha a jövőben tovább akarjuk 
fejleszteni ezt az eljárást, az csak a 
gyakorlati és a laboratóriumi tapasz
talatoknak, a módszer további fino
mítására irányuló megoldások ta
pasztalatának folyamatos kicserélése 
és objektív értékelés útján lehetsé
ges. E nélkül nem juthat messze az 
alkalmazó üzem.

A másik hiba az, hogy a legna
gyobb pontosságra törekvés és a sze
mük előtt játszódó jelenségek alapos 
megfigyelése és értékelése helyett 
már kezdetben olyan megengedhetet
len „újításokat” vezetnek be, melyek 
az eredmény sikerét eleve veszélyez
tetik. A gyakorlati szakemberek jog
gal mondhatják, nekünk nincs időnk 
kísérletezni, nekünk olyan módszer 
kell, ahol semmi hiányosság nem ne
hezíti az eredményt. Ilyen módszert 
én kísérleti üzem hiányában nem 
tudtam, de nem is lehetett volna ad
ni. A helyi körülményektől min
denütt nagymértékben függ az ered

mesterséges
szaporításának
továbbfejlesztése

ményesség, így a részletekben tehát 
a ponty mesterséges szaporításának 
kidolgozott általános módszerét a 
helyi viszonyokhoz kell hajlítani De 
megvalósítandó — amitől a gyakor
lat emberi legjobban irtóznak — az 
adatok és tapasztalatok azonnali fo
lyamatos leírása. így lehet csak a 
sikertelenség kiküszöböléséhez segít
séget nyújtani és a módszert a gya
korlat követelményeinek megfelelően 
továbbfejleszteni. Ma is éppen olyan 
szívügyem a ponty mesterséges sza
porításának kérdése, mint öt évvel 
ezelőtt volt, de nem tudok teljes si
kerrel továbbhaladni e kérdésben a 
gyakorlat támogatása nélkül. Tapasz
talatokra van szükségem, mint aho
gyan a mesterséges pontyszaporítás 
ügye igényli valamennyiünk további 
tapasztalatait.

Több szakember itthon is, külföl
dön is panaszkodott, hogy a ragadós
ság elvétele hosszadalmas művelet. 
Bár először — 1961-ben — igen meg 
voltam vele elégedve, később nekem 
is hosszadalmasnak tűnt, ezért újabb 
eljárást dolgoztam ki. Az új fogás lé
nyege az, hogy a megtermékenyítést 
és az I. sz. oldattal végzett kezelést 
éppen úgy hajtjuk végre, mint eddig. 
Háromnegyed, ill. másfél óra múlva 
„tannin”-os kezelést végzünk. A 
„tannin” vegyszerüzletben beszerez
hető. Az a tulajdonsága, hogy a fe
hérjetermészetű anyagokat megal- 
vasztja, kicsapja. A tannin az éppen 
osztódó csírának is árthat, ezért igen 
híg oldatban, egészen rövid ideig 
használjuk. 15 g tannint 10 1 vízben 
oldunk fel használat előtt. Az ikrát

olyan vödörbe öntjük, amiben a tan- 
ninos oldatból egy-kétszer annyi van, 
mint maga az ikratömeg. Kézzel 10 
másodpercig (gyakorlatban tehát 
gyorsan 20-ig számolva) keverjük, 
majd leülepítjük, a fölösleges folya
dékot haladéktalanul leöntjük róla 
és tiszta vízzel" többször átmossuk. 
Ezután a kezelést olyan oldattal is
mételjük meg, melyben 3 g tannin 
van 10 1 vízben. Ez a híg oldat most 
már minden ragadós anyagot dena
turál (kicsap) és mosás után az ikrát 
Zuger-üvegbe tölthetjük. A kezelés 
után az ikra duzzadása egy csapásra 
megszűnik. Ha tehát 3/4 óra múlva 
kezeljük a megtermékenyítés után 
az ikrát, apróbb szemű (kb. 1,7—1,8 
mm átmérőjű), ha másfél óra múlva, 
akkor nagyszemű (2,0—2,1 mm-es) 
ikrát kapunk. Az apróbb szemű ikra 
szempontos állapotban kellő hőmér
sékleten és csomagolással — amely
nek részleteire most nem térhetek ki 
— jól szállítható.

Dr. Woynárovich Elek 
a bioi. tudományok doktora

AZ IZRAELI BAMIDGEH, az ot
tani haltenyésztők folyóirata a ha
lastavak beállításának lehetőségeit 
tárgyalja nutriák tenyésztésére, és 
ismerteti a szerzett tapasztalatokat. 
Megfelelő dróthálóból készített kerí
téssel a nutriaállomány szökésének 
veszélye minimális, a tóból kifogott 
takarmányhal kiválóan alkalmas az 
értékes prémesállatok táplálására. A 
2,5—3,5 cm szembőségű drótháló a 
nutriaivadékot is visszatartja, ugyan
akkor lehetővé teszi a fehér halnak, 
hogy a kerítésen átúszva kerüljön a 
prémesek részére elrekesztett tórész
letbe, ahol azok felcsemegézik.

Sűrű dobóháló az ivadék ellenőrzés szerszáma
(Tölg felv.)
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és halkereskedelmünk 
néhány —

Élőhal-szállító kocsi oldalnézetben
(Ferenczi felv.)

A magyar áruhaltermés jelenleg is 
változatlanul mintegy 1600 va

gonra becsülhető. Ebből a mennyi
ségből kb. 400 vagon a természetes-- 
vízi halzsákmány, és 1200 vagon a 
tógazdasági haltermés.

Annak ellenére, hogy egész Euró
pában mi termeljük a legtöbb tó
gazdasági halat, az egy főre jutó 
évi halfogyasztásunk, export- és im- 
portegyenlegjünk figyelembevételé
vel mindössze csak kb. 1,7 kg, ami a 
tengeri halászattal nem rendelkező 
európai országokéhoz viszonyítva is 
rendkívül alacsony.

A halhús fontos vitaminokat és 
ásványi anyagokat tartalmazó, fe
hérjében gazdag, értékes, egészséges 
és közkedvelt élelmiszer. A halhús- 
termelés fejlesztése nemcsak közel
látási, hanem exportérdekből is fel
tétlenül kívánatos, különös tekintet
tel arra, hogy termelési önköltsége 
— a legtöbb gazdaságban — lénye
gesen kisebb, mint a hízósertésé és 
a hízómarháé.

A természetesvízi halzsákmány — 
a korlátozott lehetőségek miatt — 
csak szűk keretek között növelhető. 
Ezzel szemben a tógazdasági halter
més fokozásának még igen nagy le
hetőségei vannak.

A háború előtti 10 év átlagában 
tógazdasági haltermésünk mindössze 
csak 320 vagont tett ki. Az 1960/61 
gazdasági évben egyedül az állami 
szektor 644 vagon tógazdasági halat 
adott be a központi árualapba. Ez 
a mennyiség 1962/63-ban már 960 
vagonra növekedett, vagyis 2 év 
alatt kereken 50%-kal több halat 
termeltek az állami gazdaságok. 
Sajnos, az 1963/64 gazdasági évben 
a 960 vagon már lecsökkent 872 va
gonra, és előreláthatóan 1964/65-ben 
sem számíthatunk 920 vagonnál 
többre.

Az előzetes tervek szerint 1965-ben 
a központi árualapnak az állami 
szektorból 1260 vagon tógazdasági 
halat kellene kapnia. Ezzel szemben 
mindössze 937 vagon, vagyis 26%- 
kal kevesebbet lehetett csak a Halért 
1965. évi tervébe beállítani.

A közölt adatokból kitűnik, hogy 
nemcsak a haltermés tervbe vett nö
vekedése maradt el, de már egyszer 
elért termelési szint is lecsökkent.

A  termelő szektor a növekedés el
maradását elsősorban azzal indokol
ja, hogy a tervezett új halastavak 
nem épültek meg. A már egyszer 
elért termelési szint csökkenésének 
pedig az a legfőbb oka, hogy a ha
lastavak jelentős részének lerom
lott a műszaki állapota, mivel a fel
újítási munkák végzésére az elmúlt 
években nem állt rendelkezésre kel
lő költségfedezet, nem szólva arról, 
hogy két szokatlanul zord tél és he
lyenkénti árvíz is nagy károkat oko
zott az áruhalkészletben és a té
nyészanyagban.

Amikor megállapítjuk azt a sajná
latos tényt, hogy tógazdasági halter
mésünk növekedés helyett csökken, 
egyben rá kell mutatnunk arra is, 
hogy a bel- és külkereskedelemnek 
mind ez ideig nem sikerült azoknak 
a hiányosságoknak megszüntetését 
elérniük, amelyek egyrészt megne
hezítik a belföldi haiellátást, más
részt pedig kedvezőtlenek halexpor
tunkra.

A hiányosságokat évek óta szá
mos esetben szóban és írásban fel
tártuk az arra illetékesek előtt, s 
minthogy még jelenleg is fennálla- 
nak, ezúton is megismételjük azo
kat.

1. A tógazdasági haltermést válto
zatosabbá kell tenni, mivel az je
lenleg kb. 98%-ban, sőt igen sok 
helyen 100%-ban ponty. Ez az oka 
annak, hogy az állami halkereske
delem áruválasztékkal nem rendel
kezik, de főképpen ez az oka annak, 
hogy külkereskedelmünk — első
sorban kapitalista viszonylatban — 
a hal exportot fokozni nem tudja.

Márpedig megvan a szakmai lehe
tőség arra, hogy a tógazdaságok a 
jelenleginél jóval több fogassüllőt, 
harcsát, exportviszonylatban pedig 
ezen felül olasz és nyugatnémet mi
nőségű compót termeljenek. Ennek 
érdekében 1963. január 1-től a fo
gassüllő és a harcsa termelői árát

átlagosan 40%-kal emelték föl, és 
annak ellenére, hogy az exportcom- 
poert is mintegy 60%-kal többet 
Kap a termelő, mindezeknek a hal
fajoknak a termelése fejlődést nem 
mutat. Valószínű, hogy ezt részben az 
egyéni anyagi érdeKeltség hiánya 
okozza.

2. Biztosítani kell a szükséges 
mennyisegű export minőségű hal ter
melését.

Tógazdaságaink ma már mintegy 
1200 vagon halat, helyesebben pon
tyot termelnek. Ennek a mennyiség
nek jelenleg csak kb. 20%-a kerül
het exportra, mégpedig főképpen 
azért, mivel kapitalista relációban 
egyre nehezebb a halat, különöskép
pen a pontyot elhelyezni, de de
mokratikus viszonylatban is — a 
mennyiségi korlátozáson kívül — az 
időbeli megkötöttség is lefékezi a 
kivitelt. Tudomásul kell vennünk, 
hogy az export kétoldalú kereske
delmi ügylet és az élő ponty nem
csak nálunk, de külföldön is idény
cikk.

Külföldi vevőinknek nem akkor 
és nem olyan * mennyiségben kell a 
hal, amikor és amilyen mennyiség
ben egyes termelők azt elképzelik.

Csehszlovákia és az NDK is iő- 
leg karácsonyra és húsvétra, rész
ben Szilveszterre kéri a halszállít
mányokat. Jellemző, hogy a Terim- 
pex a múlt év szeptemberére beüte
mezett 2000 q-t csak igen nagy ne
hézséggel tudta és akkor is csak de
mokratikus relációban elhelyezni.

Számottevő kapitalista exportpia
cunk mindössze Ausztria és Nyugat- 
Németország. Az előbbi csak akkor 
engedélyezi a tógazdaság halimport
ját, ha a belföldi termést már érté
kesítették. Egyébként is az osztrák 
piac ma már nem azt jelenti, amit a 
háború előtt jelentett, mert a nem 
munkaigényes, szálka nélküli szín
hús: a mélyhűtött halfiié egyre job
ban háttérbe szorította és szorítja az 
élő ponty fogyasztását.

Nyugat-németországi exportunk is 
megnehezült. Ott is védik a belföldi 
haltermelést. A pontybehozatalt erő
sen korlátozták, és november 15-e 
előtt nem engedik be halszállítmá
nyainkat. Az Európai Gazdasági Kö
zösségbe tartozó Nyugat-Németor- 
szágtól a jövőben még kevésbé lehet 
várni pontyexportunk fokozását.

Csak azok kifogásolják, hogy ke
veset exportálunk, hogy exportunk 
növekedése lassú, akik előtt isme
retlenek halkivitelünk nehézségei. 
Ugyancsak azok hiányolják a nyári 
halexportot, akik előtt ismeretlen az 
a rendkívüli és súlyos anyagi kö
vetkezményekkel járó elhullása és 
áruromlási kockázat, amellyel egy 
több napos nyári előhalszállítás jár. 
Sajnos, a tavaszi és nyári hónapok
ban még az egy napig tartó belföldi 
szállításoknál is igen gyakori a nagy
mérvű elhullás.

Ha halexpártunk jelenlegi volu
menét fenntartani, kedvező esetben 
azt némiképpen növelni akarjuk,
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még mindig időszerű kérdése

akkor igenis biztosítani kell az ex
portra szükséges minőségű halak 
termelését. A fogassüllőről, a harcsá
ról, az olasz- és a nyugatnémet mi
nőségű compóról már szólottunk. 
De szólnunk kell a pontyról is. 
Pontyban a legigényesebb az NSZK, 
amely kimondottan magashátú, tisz
tán csak tükrös pontyot hajlandó 
átvenni. Sajnos, előre sem a teljes 
mennyiséget, sem pedig az osztály
megoszlást megmondani nem tudja. 
A mennyiség attól függ, hogy mi
lyen nagyságú kontingenst kapnak 
a német importőrök, az osztálymeg
oszlás pedig aszerint alakul, hogy
— a belföldi termést figyelembe vé
ve — milyen nagyságú pontyokra 
van éppen szükségük.

Az NDK igénye 100%-ban tükrös 
és legalább 50%-ban I. osztályú 
ponty. Csehszlovákia is inkább a 
tükrös felé hajlik, és az utóbbi idő
ben már csak 85%-bán I. osztályú 
pontyot hajlandó átvenni. Ausztria 
karácsonykor és húsvétkor 1—2 va
gon 3—3,5 kg-os pontyra is igényt 
tart.

3. A tógazdasági halat egész éven 
át állandóan kaphatóvá kell tenni, 
és helyesebb ütemezéssel a II. ne
gyedévi áruhiányt meg kell szün
tetni.

A  legtöbb tógazdaság haltermésé
nek túlnyomó részét az őszi lehalá
szások idején kívánja átvétetni, m i
vel ezáltal mentesül a téli és tava
szi hal tárolás kockázatától. Ez az oka 
annak, hogy amíg szeptembertől de
cember végéig a kelleténél több hal 
áll a kereskedelem rendelkezésére, 
addig januártól augusztus végéig, de 
különösen április, május és június 
hónapokban a keresletet csak rész
ben lehet kielégíteni, noha a hal
szállítások szakmai lehetőségei adva 
vannak, és a termelői árak ebben 
az időszakban 18—30%-kal maga
sabbak. Feltétlenül meg kell találni 
a módot arra, hogy éves viszony
latban a hal iránti keresletnek meg
felelően kerüljön ütemezésire a tó
gazdasági haltermés.

Jellemző a helytelen ütemezésre, 
hogy például 1965-ben az I. félévre 
mindössze 272 vagon tógazdasági hal 
van a Halért tervébe beütemezve, 
ugyanakkor a II. félévben 701 vagont 
kell átvennie. Ez azt jelenti, hogy 
az I. félévben 27,5%, a II. félévben 
pedig 72,5% kerül értékesítésre. Ez 
az oka annak, hogy az I. félévben
— országos viszonylatban — üresen 
maradnak a bolti akváriumok, mert 
ilyen kis mennyiségből még az ex
port, a vendéglátóipar és a fontos 
közületek szükségletét sem lehet ma
radéktalanul kielégíteni.

4. A haltenyésztéssel foglalkozó 
gazdaságoknak nemcsak mennyiségi, 
hanem minőségi tervet is kell adni.

Az Országos Tervhivatal, illetve az 
Állami Gazdaságok Főigazgatósága 
a Halgazdasági Tröszt és a megyei 
termelési igazgatóságok részére csu
pán mennyiségi tervet állapít meg. 
A  terv nem veszi figyelembe sem a

belföldi piac, sem pedig az export 
szükségleteit, elsősorban ez az oka 
annak, hogy a legfontosabb export
viszonylatokban a rendelkezésre ál
ló lehetőségeket nem lehet kihasz
nálni.

5. A tsz-halastavak építését foko
zottabb mértékben kell ellenőrizni.

A  tsz-ek sok-sok millió forint ál
lami támogatással építették és építik 
halastavaikat. Sokszor mégis a hal
tenyésztéshez feltétlenül szükséges 
termelőeszközökkel is csak hiányo
san vannak ellátva. Az illetékesek
nek meg kell vizsgálni ok; vajon 
egyáltalában gazdaságos-e, és mi
lyen mértékben szükséges, illetve 
milyen feltételekkel kívánatos újabb 
tsz-halastavak létesítése, különösen 
akkor, amikor az állami szektor a 
leromlott tavak felújítására sem tud 
kellő költségfedezetet kapni.

A tsz-ek majdnem kivétel nélkül 
mind ősszel kívánják hal termésüket 
értékesíteni. Eltekintve attól, hogy 
a zárszámadás elkészítése, a tagok 
járandóságának kifizetése a mielőb
bi értékesítést sürgeti, szinte kivé
tel nélkül arra hivatkoznak, hogy 
nincs, vagy kevés a telelőjük, és ha 
van is, nincs megfelelő vízellátásuk. 
Ha a központi árualap termésüket 
ebben az időszakban, amikor egyéb
ként is bőséges árukészlettel rendel
kezünk, nem hajlandó, mert nem 
tudja maradéktalanul átvenni, ak
kor a tsz-ek tömeges árukínálatuk
kal az állami gazdaságok termésének 
tervszerű értékesítését nemcsak 
megnehezítik, de bizonyos helyeken 
és adott időpontokban meg is aka
dályozzák.

6. Az állami gazdaságok halterme
lésének irányítására és a szállítások
nak a belföldi halellátás és az export 
érdekeinek megfelelő mennyiségi és 
minőségi ütemezésére, valamint a 
beruházások és felújítások országos 
viszonylatban fontossági sorrendben 
való felhasználására feltétlenül szük
séges egy központi szerv felállítása.

Az ÁGF csupán mennyiségi és 
csak éves tervet közöl a megyei 
igazgatóságokkal, és azok is csak

mennyiségi és éves tervet adnak az 
érdekelt gazdaságoknak.

A központi árualapot kezelő és az 
exportra szükséges árut biztosítani 
hivatott Halértékesítő Vállalatnak 
jut az a feladat, hogy a 40—45 hal- 
tenyésztéssel foglalkozó gazdasággal 
külön-külön állapodjék meg a ne
gyedévi és a tavaszi, valamint a 
nyári időszakban a havi ütemezés^ 
ben. Ezt a feladatot a Halért meg
oldani nem tudja, mivel — miként 
már említettük — az állami gazda
ságok túlnyomó része is, a tsz-ek- 
hez hasonlóan, ragaszkodik ahhoz, 
hogy haltermelése már az őszi leha
lászások idején kerüljön elszállí
tásra.

Szükség van tehát egy központi 
szervre, amely a termelők és a bél
és külkereskedelem bevonásával ide
jekorán megállapítja az egyes gaz
daságok mennyiségi és minőségi 
tervfeladatát és ezen túlmenően a 
belföldi halellátás és az export ér
dekeinek megfelelő negyedévi, illet
ve havi szállítási kötelezettségeket.

Meg kell szüntetni azt a fonák 
helyzetet is, hogy pl. a késő tavaszi 
és a nyári hónapokban a Tiszántúl
ról kelljen vagonszámra halat szál
lítani a Dunántúlra, ahol pedig van 
elég tógazdaság, amelyek — többek 
között — balatoni üdülők nyári hal- 
szükségletét is ki tudnák elégíteni.

A beruházásokra és felújításokra 
biztosított összegeket is egy köz
ponti szervnek kell fontossági sor
rendben, országos viszonylatban fel
osztania.

Nem kétséges, hogy elsősorban a 
műszakilag leromlott állapotban le1- 
vő tavakat kell rendbehozni és csak 
ennek megtörténte után kerülhet sor 
új halastavak építésére. Arra is 
ügyelni kell, hogy az új halastavak 
ne az ország perifériáin létesüljenek, 
hanem — ha a műszaki és vízellá
tási lehetőségek adva vannak — 
olyan helyeken, amelyek közel fek
szenek a nagyobb városokhoz, ipáid 
településekhez, üdülőkhöz és azok
hoz a határállomásokhoz, amelyeken 
keresztül exportunk lebonyolódik.

Földényi Sándor
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Tógazdaságainkban a célszerű gazdál
kodás egyre nagyobb követelménye
ket támaszt a halászatban dolgozó szak
emberek: elé. A fejlődő technológia ered
ményeként az egységnyi területre eső 
hozamok két-háromszorosukra emelked
tek. Régi óhaj, hogy a halászatban is 
meginduljon a szakmunkásképzés. Első
sorban a fiatalkorúak szakmához kötött 
szerződtetésével és oktatásával, az idő
sebb halászati dolgozóknak pedig külön
böző időtartamú halászati szakmunkás 
tanfolyamokkal.

• Jelenleg a Halgazdasági Tröszt gazda
ságai, a halastavakkal rendelkező állami 
gazdaságok és termelőszövetkezetek úgy 
biztosítják a halászati szakember-után
pótlást, hogy az általános iskola elvég
zése után a 14—15 éves fiatalokkal szer
ződést kötnek. A szerződés 3 éves időtar
tamra szól és tartalmát a Mezőgazdasági 
Értesítő XII. évfolyam, 14. számában 
megjelent rendelkezések szabják meg.

A halászati szakmunkásképzés széles 
körű, országos megszervezésében a Föld
művelésügyi Minisztérium Szakoktatási 
Főigazgatósága nyújt segítséget. A Ko
márom megyei Szakmunkásképző Igaz
gatóságot bízta meg, hogy a szervezést 
országos méretekben hajtsa végre. A 
Megyei Igazgatóságnak nagyon sok ne
hézséggel kell megküzdenie, de ha figye
lembe vesszük a helyi adottságokat, meg
állapíthatjuk, hogy munkája eredmé
nyes. A jelenlegi szervezés azonban nem 
tekinthető hibátlannak. Az eddigi gya
korlat a következő:

1. A szakmunkásképzés során a tanulók 
d 3 éves szerződési időben minden évben 
3 hónapos elméleti továbbképzőn vesz
nek részt, a többi időt a szerződtető gaz
daságban ténylegesen munkában töltik 
él. Az elméleti továbbképzés idején min
den héten egy nap gyakorlati oktatás is 
folyik. Ennek színhelye a Tatai Halgaz
daság.

2. Az elméleti oktatás szervezésekor 
sokkal nagyobb nehézségei voltak és 
vannak a Komárom megyei Szakmunkás- 
képző Igazgatóságnak. A behívott tanu
lókat ugyanis nem mindig tudták Tatán 
elszállásolni. A téli időszakban az IBUSZ 
kezelésében levő tatai turistaszállót vet
ték igénybe, de tavasztól őszig az elhe
lyezésre nem volt megfelelő hely. Ezért 
-  megyén bélül — csak a környező köz

ségek munkásszállásain Ácson és Orosz
lányban lehetett szállási biztosítani. 
Ilyenkor az elméleti oktatást is a szál
láshelyen kellett megtartani, mert a 
tanulók utaztatása még a gyakorlati na
pokon is nehézségbe ütközött.

Mindebből kitűnik, hogy a halászati 
szakmunkásképzés jelenlegi rendszere és 
kivitelezése nem a legszerencsésebb. 
A halászati szakma csak prszágos szei- 
vezessel oldható meg, mivel méreteiben 
nem tud versenyezni a többi mezőgaz
dasági szakmával. A szerződtető gazdasá
gok és termelőszövetkezetek elképzelé
sei a halásztanulókra nézve sem egysé
gesek. Ahol a haltenyésztés a gazdaság 
fő üzemága, ott szakmai fejlődésre van 
megfelelő biztosíték, ahol viszont nem 
fő üzemág a haltenyésztés, ott nem meg
felelőek a viszonyok. Az ilyen egyenlőt
len fejlődés kiküszöbölése egyedül ,,Ha
lászati Tangazdaságok” megszervezésével, 
valamint az elaprózott elméleti oktatás 
összevonásával érhető el.

A halászati tangazdaságok szerepe az 
lenne, hogy a három év szerződési időből 
két évet a halásztanulók itt töltsenek. 
Több tangazdaságra elsősorban azért 
lenne szükség, hogy a szerződő fiatalok 
idejük túlnyomó részét azonos földrajzi 
fekvésű gazdaságban töltsék, de azért 
megismerhessék más jellegű gazdaságok 
rendszerét is, az osztályok szervezett 
cseréjével. Második szempont a több tan
gazdaság megszervezésekor az lenne, 
hogy egy gazdaságban ne legyen egy
szerre több, mint 15—20 fő, mert ilyen 
létszám könnyen oktatható, ellenőrizhető 
és a gazdaság mindennapi munkájába is 
beszervezhető. Ha figyelembe vesszük az 
eddig megmozgatott tömegeket, akkor 
mintegy négy tangazdaságra lenne szük
ség, melyeket a hagyományokkal renr 
delkező gazdaságok közül választhatnánk 
ki, mint pl. Biharugra, Hortobágy, Sze
ged, Bikái, Dombóvár, és Tata. Ezenkívül, 
ha nem is állandó jelleggel, de időszako
san feltétlenül szükség lenne vagy a 
Balatonnál, vagy egy jól működő htsz- 
ben is a tangazdasági oktatás megszerve
zésére, hogy megfelelő gyakorlatú szak
munkásokkal pótoljuk itt is a kiöregedő 
halász nemzedéket.

Az elméleti oktatást megfelelő szakmai 
előképzés után összevontan Tatán kellene 
megoldani, ahol mind a szakmai, mind a 
közismereti tárgyak oktatására megfelelő 
előadókat lehet biztosítani és a heti egy
napos szakmai gyakorlat a Halgazdaság
ban megtartható.

Az elméleti oktatás megfelelő szerve
zéséhez szükséges lenne, hogy Tatán biz
tosítsuk a szakmunkástanulók bentlaká
sát, ahol az elszállásolás és az oktatás 
lebonyolítható. Ehhez elegendő lenne két 
hálótermes, egytantermes és egy kézi 
szertárral fölszerelt kisebb épület, melyet 
Tatán legcélszerűbb lenne a már meglevő

oktatási létesítmények közelében felépí
teni (Mezőgazdasági Technikum, Általá
nos Gimnázium, vagy a tervezett Megyei 
Szakmunkásképző Igazgatóság.)

A szakmunkásképzés elméleti tantár
gyai közül a szakmaiakat felül kell vizs
gálni, mert gyakorlati vonatkozásban 
nem adnak megfelelő képesítést. A szak
munkásképzés elméleti oktatásakor a je
lenlegi tankönyvet gyakorlati vonatkozá
sokban ki kell egészíteni, mivel a jelen
leg fejlettebb gyakorlatot a könyv egyes 
fejezeteivel alátámasztani nem lehet.

Az elméleti tankönyv mellé feltétlenül 
kell a tangazdaságok részére gyakorlati 
tankönyvet is szerkeszteni, melyet a gya
korlatban mind az oktatók, mind a növen
dékek használhatnak. A tangazdaságok
ban a gyakorlati oktatásokon feltétlenül 
számítani kell az idősebb, esetleg már 
nyugdíjazott halászmesterek segítségére, 
akik gyakorlati tapasztalataikat szerve
zett oktatási formában átadhatják a fia
taloknak.

Azoknak a szakmunkásoknak a szakmai 
továbbfejlesztésére is gondolnunk kell, 
akik a gyakorlatban bebizonyítják ráter
mettségüket. Ezek részére megfelelő idő
közökben (4—5 évenként) halászmester- 
képző tanfolyamot szervezhetne az iskola 
és ilyenkor első évesek beiskolázása nem 
történnék meg. Ez könnyen megvalósít
ható. Az elméleti vonatkozású kérdések 
csökkentésére itt lenne lehetőség.

A szakmunkásképzésben a közisme
reti tárgyak (magyar, történelem, mate
matika, fizika stb.) oktatása is fontos, 
sőt esetleg bővítést is megérdemelne, 
mert a szakmunkás vizsga letétele után 
esti, vagy levelező tagozaton meg lehetne 
szerezni az érettségi bizonyítványt, mert 
az itt tanultak már beszámítanak a gim
názium alsó osztályaiba.

A központosítás esetében a szerződések 
pontos nyilvántartása is az iskola fel
adata lenne. Az eddig ismertetett szerve
zési elképzelések bizonyos beruházási 
feltételeket is megkövetelnek. Ameddig 
az oktatás megfelelő átszervezésével nem 
tudjuk megerősíteni a szakmunkáskép
zést, addig a szerződő gazdaságoknak 
kell nagyobb gondot fordítaniuk a tanu
lókra, elsősorban a szakmai ismeretek 
bővítése terén.

Röviden összefoglalva, az eddigieket 
megállapíthatjuk, hogy a halászati szak
munkásképzés jobb megoldása sürgető 
feladat. A gazdaságok jelenlegi szak
munkásai, halászmestereí zömmel nyug
díj előtt állnak, de számos hely van, 
ahol már a nyugdíjba ment halászmestert 
sem tudják pótolni megfelelő szakember
rel. Az utánpótlás létszáma és felkészült
sége elégtelen. A hiányok megfelelő pót
lását csak jól átgondolt iskolapolitikával 
és anyagi áldozatokkal lehet megvalósí
tani. Az ehhez szükséges feltételek biz
tosítása a halászat irányító szerveinek 
fontos feladata.
Nagy Zsigmond Lukács Gyula

igazgató főagrónómus

AZ AFZ 1965 2-ES számában H. 
Mann foglalkozik a kérdéssel: mi
lyen hatású a fluorral dúsított, a 
szennyvízbe kerülő vízvezetéki víz 
a halakra. A tudomány régen meg
állapította, hogy az ivóvízben levő 
fluor mennyiségének fokozása igen 
jó szer a fogak szuvasodásának meg- 
gátlására, ezért azzal a tervvel fog
lalkoznak egyes országokban, hogy 
a vízbe fluort vegyítenek. A szerző 
részletes kísérletekkel igyekezett 
megállapítani a vízben levő fluor 
különféle mennyiségeinek halakra 
gyakorolt káros hatásait, a vizsgála
tok szerint a tervezett 1 mg liternyi 
fluor-koncentrációnak a halakra 
semmiféle hatása nincs, ennek csak 
több százszorosa mérgező, a legérzé
kenyebb halak is csak akkor pusz
tulnak el, ha a vízben legalább 200 
mg fluor van literenként, a fogromlás 
elleni küzdelemben tehát a halászat 
érdekeinek veszélyeztetése nélkül le
het az ivóvíz fluorozását harcba- 
vetni.Halászati szakmunkásképző tanfolyam  hallgatók

(Tö g felv.)
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Sok a horgász és kevés a hal! 
Ezért kell fokozni, illetve ki kell 
használni a korszerű, nagy, mester
séges és félmesterséges haltenyésztés 
lehetőségeit. Erre tenyésztőtelepünk 
11 esztendőn át állandó eredmény
emelkedést mutató gyakorlata „kö
telez” !

Az alábbiakban igyekszem mun
katerületünket bemutatni. I. Sziget
becsén kis tógazdaságunk van, ahol 
a tenyészanyag tartása, teleltetése és 
az ivartermékek elvétele, terméke
nyítése történik. II. Ráckevei tele
pünkön, kimondottan az ikra érle
lése, keltetése, a zsengeivadék rövid 
tárolása és kiosztása történik.

Sajnos, hogy az egymásnak szoros 
függvényét képező két telep között 
kb. 6 km távolság van.

I. Szigetbecse: Tapasztalataink 
alapján 1963/64. évben átépítettük, 
s tavaly már üzemelt is. Áll: 8 db 
szokványos telelőből, egy 4300 m2-es 
tárolótóból, 12 — egyenként 60 m- 
területű — gondosan füvesített 
„ívást kiváltó” kis tavacskából. Egy 
„fejőházból” , ahol az ivartermékek 
elvétele történik, egy betonozott 
„termékenyítőhelyből” és az ikrát 
tároló betonmedencéből. Ide tarto
zik még, a most befejezett hét helyi
ségből álló szolgálati épület. Valja- 
mennyi tóegység a Kis-Dunából, 
nagyrészt gravitációs vízzel látható 
el. Itt tároljuk a csuka- és ponty te- 
nyészanyagot s az idén már nem
csak a ponty, hanem a csuka ivarter
mékének elvétele, termékenyítése is 
itt történik.

II. Ráckeve: A halkeltető és -te
nyésztő telepünk egész területe 5525 
m2, hat helyiségből álló szolgálati épü
lettel és raktár, műhely stb. mellék- 
épületekkel. Az ikra „érlelését” két db 
64 m3 belvilágú üvegpermetkamra 
biztosítja. A csukaikrának a keltetö- 
ládás — általunk kidolgozott — új 
keltetési módszerére most épül egy 
új rendszerű keltetőház. Az ikra ki
keltetését és rövid tárolását a 130 m3 
vizet befogadó 5 db betonmedencé
ben végezzük, amelyek a 8 m3-es el- 
osztókádból kapják a vizet. A vízel
látás a Kis-Dunából, hidroforokon 
keresztül történik, s ugyancsak a 
Kis-Dunába csapolható le minden 
víz. Gravitációs vízzel a kikeltetett 
zsengeivadék is leengedhető. Ide 
tartozik még a 40 db Zuger-palackos 
csukakeltető, amelyeket már csak 
összehasonlító kísérletekre és szük
ségből használunk, miután áttértünk 
a nekünk jobb eredményeket adó 
nagyüzemi keltetésre, a csukaikrá
nak „keltetőládás” keltetésére per- 
metkamrában.

Most már önkéntelenül adódik a 
kérdés, milyen gyakorlati munka fo
lyik a fentebb ismertetett telepein
ken?!

Időrendi sorrendben a csukánál 
kezdve! A Zuger-palackos keltetés

több évi nagyon nehézkes és nem 
elég eredményes munkája adta a 
gondolatot, hogy olyan új keltetési 
módszert kell keresni, amely leg
jobban megközelíti a természetes vi
szonyokat. így jutottunk el a keltető
ládákban, ködszerű permetben kel
tetéshez, amelynek keltetéstechniká
ját s főleg a lárváknak a romlott ik
rától és ikrahéjtől törésmentes le
választását is sikerült megoldani. 
1964. évben volt a harmadik és 
utolsó nagyüzemi kísérleti kelteté
sünk a magunk készítette próbalá
dák” kapacitásáig s így 540 000 db 
jój mozgó, egészséges ivadékot osz
tottunk szét a horgász vizekbe. Nagy 
örömmel vettük az őszi lehalászá
sokról több helyről beérkezett jelen
téseket, melyek szerint a kiosztott 
csukaivadék — nagy megmaradási 
százalékkal — 10—14 cm átlag nagy
ságot ért el.

Mit hoz az 1965. év? Sajnos, még 
nem sokat! Összegyűjtöttük 11 év ta
pasztalatát, s ezeknek figyelembevé
telével múlt év őszén építkezésekbe 
fogtunk, amelyek már nem lesznek 
idejében készen, s így ez már csak
1966-ban érezteti hatását. Ezt már 
az új keltetési módszerünkre építjük 
s bízunk benne, hogy a meleg víz 
előnyét is hasznosítva, a nekünk 
szükséges csukaivadékot zavartala
nul biztosíthatjuk. Okulva az előző 
években elkövetett hibákból, meg 
kell oldani az ivartermékek zavarta
lan, szakszerű és károsodás nélküli 
nagyüzemi gyűjtését, melyhez az 
1965-ben beállítandó kísérleteinkkel, 
úgy érzem, jó úton haladunk.

Süllőből 1964-ben kb. 10 millió lár
vát állítottunk elő. Ennek eredmé
nye az, őszi próbalehalászatokon na
gyon szépen mutatkozott. Az egy
nyaras ivadék — tömeges előfordu

lásban is (!) átlagban, db-onként 
14—18 cm hosszú volt. Az 1965. év 
terve? Minden reményünk megvan 
arra, hogy a balatoni 250 db süllő
fészken kívül nagyszámú, saját ter
melésű süllőfészket is keltethessünk. 
E célból 2500 db fészket fogunk le
rakni „ikra-nyerésre” a Kis-Dunába.

Az új permetkamrát — hogy ren- 
tábilisabb legyen — a csukán kívül 
más halra is fogjuk használni s kb. 
30 millió zsengeponty keltetése lesz 
így a kapacitásunk. Az 1964-ben bi
zony nem sokkal dicsekedhetünk, 
mert megfelelő tenyészanyag hiá
nyában kb. csak 7 millió zsenge 
pontyivadékot osztottunk szét a hor
gászvizekbe.

Csömör Barnabás 
főagronómus

A DEUTSCHE FISCHEREI ZTG. 
1964. decemberi száma közli Th. 
Mattheis és C. Krause dolgozatát, 
mely az egynyaras pontyok örökle
tes eredetű gerincoszlop torzulásai
val foglalkozik. Hosszú idő óta rész
ben örökletes tényezők hatásának, 
részben pedig a halak életkörülmé
nyeivel és életterének tulajdonságai
val magyarázzák a torzulások okait, 
a román kutatás szerint anyagcsere- 

zavarok okozzák c 
pontyok „púpos
ságát” . A német 
kutatók paralel 
vizsgálatokkal — 
melyek során ge

rinc ferdülése s halaktól származó
ivadékot tartottak együtt egészséges 
szülőktől nyert utódokkal ugyanab
ban a tóban — arra a véleményre 
jutottak, hogy a pontyok gerincfer- 
düléses torzulása örökletes ténye
zőkben leli a magyarázatát. Bár a 
kérdés végleges eldöntéséhez soro
zatos vizsgálatokra van szükség, o.z 
eddigi kísérleti tanulságok is arra 
vallanak, hogy a tenyésztésből szi
gorúan ki kell rekeszteni a torzult, 
vagy pedig ilyen ősöktől származó 
példányokat.
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A  tihanyi halászbokor

Közismertek azok a kiemelkedően 
jó eredmények, azok a rekord

hozamok, melyek az izraeli pontyos 
tógazdaságokat jellemzik. Ezek a 
magas halhúshozamok természetesen 
annak a számlájára is írhatók, hogy 
az ottani meteorológiai viszonyok 
kedvezőbbek, hosszabb a nyár és 
vele a vegetációs periódus, a halak 
évente hosszabb időn át táplálkoz
nak és gyarapodnak, mint nálunk 
Európában. De reá kell mutatni arra 
is, hogy az ottani tógazdaságokban 
alkalmazott új módszerek, új eljárá
sok szintén hozzájárulnak a rendkí
vül magas halhúshozamhoz. Az új 
elgondolások közül igen érdekes: a 
tavak nitrogéntrágyázása ammónia 
vizes oldatával, úgynevezett ammó
niákkal, amiről a Bamidgeh című fo
lyóiratban B. Hepher tollából meg
jelent tanulmány alapján az aláb
biakban adunk kivonatos ismer
tetést.)

A mezőgazdaság évek óta egyre 
gyakrabban és egyre jobb eredmény
nyel használja az ammónia vizes ol
datát, az úgynevezett ammóniákot a 
földek nitrogéntrágyázására. Az am
móniaoldat kb. 20%  nitrogént tartal
maz, olcsó, tömegben előállított 
nyersanyag, mondhatni alapanyag, 
mely a szilárd nitrogén-műtrágyák
nak: az ammóniumszulfátnak, nit
rátnak, a mi pétisónkkal rokon ve- 
gyületeknek kiinduló vegyülete. Ért
hető tehát, hogy az alapanyag jelen
tősen olcsóbb, mint a további feldol
gozással nyert ammóniavegyület, 
gyártási folyamata rövidebb, de ta
lán ennél is fontosabb előnye: nem 
zsákokban, hanem hordókban tárol
ható és szállítható, megtakarítható 
a zsákok költsége, szakadásuk és az 
ezzel kapcsolatos szóródási veszte
ség, a hordók élettartama szinte kor
látlan. Persze, vannak az új mód
szernek hátrányai is, így elsősorban 
az ammóniák kellemetlen, szúrós 
szaga és a bőrre maró hatása, ami 
miatt óvatos bánásmódot igényel, de 
megfelelő berendezéssel és óvatos

sággal megelőzhető minden üzemi 
veszély és a vele dolgozókat fenye
gető ártalom, ki lehet használni azo
kat a jelentős gazdasági előnyödet, 
melyeket alkalmazása biztosít.

Érthető módon felvetődött a gon
dolat: miképpen lehetne ezt a ma 
használatos mezőgazdasági „nitro- 
génhordozóknál” olcsóbb trágyát a 
halastavak hozamának fokozására 
hasznosítani, illetve bevezetni a ha
gyományos szilárd ammóniumsók, 
az ammóniumszulfát, -nitrát stb. he
lyett és ezzel nem jelentéktelen 
mértékben csökk,enteni a nitrogén
trágyázásra fordított kiadásokat?

A  kérdés helyes megválaszolásá
hoz három körülményt kell tisztázni: 
az ammóniaoldat hatását a halak 
növekedésére és általában a halak 
biológiájára, hatását a tó vizének 
pH-értékére, illetve annak megválto
zására, végül azt kell boncolni, mi
képpen lehet a vizes ammóniaolda
tot bejuttatni a tó vizébe oly mó
don, hogy sehol se képződjenek 
olyan ammóniában túlkoncentrált 
pontok, ahol a víz magas ammónia
tartalma mérgezésekre, a halak és 
táplálékszervezeteik károsodására 
vezethet.

A kutatásokat és kísérleteket a 
Dórban székelő Haltenyésztési Ku
tató Intézet kísérleti tavaiban és la
boratóriumaiban végezték, ugyanott 
dolgozták ki azokat a bevált és a 
gyakorlatban használható módszere
ket, melyek segítségével az ammó
niaoldat halasvizekben minden ve
szély és kockázat nélkül egyszerűen, 
minél kisebb munkaerő-ráfordítással 
és lehetőleg költséges berendezés és 
gépek nélkül elosztható.

Az első kérdés eldöntésére, tehát 
annak megállapítására, illetve tisz
tázására, hogy az ammóniaoldat 
mennyiben hat a pontyok növeke
désére és életkörülményeire: hat tó
ban végeztek kísérleteket, a tavak 
mindegyike azonos vízfelületű volt 
(400 négyzetméter). Három tavat a 
hagyományos módon ammónium-

Az a m m ó n ia  v i z e s  o ld a t a ,
szulfáttal trágyáztak, három másik 
tóba pedig vizes ammóniaoldatot 
juttattak, a nitrogéntrágyák mennyi
ségét úgy szabták meg, hogy mind 
a hat tó azonos nitrogénértékű trá
gyát kapott, de ezenfelül azonos 
mennyiségben szórtak szét a tavak
ban foszfáttrágyát, szuperfoszfát 
alakjában. Egy-egy tóba azonos 
mennyiségű, 100—100 darab, átlago
san 46 gramm súlyú pontyot helyez
tek ki, azonos törzsből származó 
egyedeket; mint mellékhalat tavan
ként 100—100 Tilapia-ivadékot, ezek 
egyedi súlya átlagosan 2,8 gramm 
volt. Az ammóniumszulfát műtrá
gyát kéthetenként juttatták a ta
vakba beszórással, a június végétől 
október közepéig tartó kísérleti idő
szak során tavanként 22,4 kg-os 
mennyiségben. A vizes ammóniaol
datból a fenti kísérleti időszakban 
18,2 kg-ot juttattak egy-egy tó vizé
be, a tavak mindegyike, tehát a ha
gyományosan nitrogéntrágyázott és 
az ammóniaoldattal kezelt vizek 
egyenként egyformán 19,6 kg szu
perfoszfátot kaptak.

A sorozatos és rendszeres próba
halászatok során kifogott halak ala
pos vizsgálata azt mutatta, hogy a 
víz ammóniatartalma a pontyokra 
nem volt káros növekedésük megfe
lelt a kontrolltavakban tartott hala
kénak, mérgezést nem tapasztaltak, 
betegségek nem ütötték fel a fejü
ket, a hagyományosan nitrogéntrá
gyázott vizek és az ammóniaoldattal 
táplált tavak hozama között lénye
ges különbség észlelhető nem volt„ 
ha jelentkezett is elenyészően kis 
különbség, annak statisztikai jelen
tőséget nem lehetett tulajdonítani. 
Röviden: a folyékony ammóniaolda
tos nitrogéntrágyázásnak semmiféle 
hátrányos hatása kimutatható nem 
volt, a trágyahatás nem maradt el a 
sokkal drágább, szilárd nitrogén mű
trágya eredményeképpen jelentke
zett halhúshozam mögött.

A kísérleti tavak pH-értékét rend
szeresen ellenőrizték, megállapítot
ták, hogy az ammóniával trágyázott 
tavak vizének pH-értéke csak igen 
kis mértékben volt nagyobb, mint a 
szilárd nitrogén műtrágyával kezelt 
tavak vizének hidrogénion-koncentrá- 
ciója. A különbség elenyésző volt, 
mindössze 0,24—0,27 a trágyázás 
után két órával mérve, ez az érték 
nagyjában megfelel azoknak a szin
teknek, melyek a pontyos tavakban 
általában mérhetők, a trágyázás 
után alig 24 órával a víz pH-értéke 
ugyanarra a szintre szállt le, mint 
az ammóniaoldatos kezelés előtt. A  
tóvíz nitrogéntartalmának megálla
pítására végzett mennyiségi megha
tározások során megállapítható volt, 
hogy a vizes ammóniaoldattal kezelt 
tavak vizének magasabb volt a nit
rogénszintje, mint amennyit a ha
gyományosan nitrogéntrágyázott ta
vakban mértek. A különbség, bár 
elenyésző, alkalmas volt annak a ta
pasztalatnak a leszűrésére, hogy a
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vizes ammóniumoldattal kezelt tavak 
vizének ammónia-, illetve nitrogén
tartalma nem épül be gyorsabban, 
mint ahogy az más nitrogéntrágyák
kal tapasztalható.

A folyékony ammóniaoldatnak 
azonban van hátránya is, nehezebb 
annak egyenletes elosztása a tóvíz
ben, s ez igen nagy jelentőségű, 
mert hiszen az ammónia bizonyos 
koncentrációt túlhaladván, erős hal
méreg, de kárt okozhat a halak táp
lálékszervezeteiben is ha töménysége 
a megengedettnél nagyobb. A folyé
kony nitrogéntrágyát tehát úgy kell 
a tó vízbe juttatni, olyan elosztásban, 
hogy a mérgezéseknek minden lehe
tősége kizárt legyen, olyan módszert 
kellett keresni, mellyel a hatóanyag 
minél kisebb munkaerő-ráfordítás
sal, minél kevesebb befektetéssel, 
egyszerű berendezésekkel gyorsan 
elosztható legyen, hiszen ellenkező 
esetben elvész az a gazdasági előny, 
melyet az ammóniaoldat olcsóbb ár
szintje biztosít.

A  tavak vizét tudvalevőleg a szél
járás keveri, kisebb mértékben a 
tápvíz befolyása által okozott áram
lás, amit egyébként a vizsgálatok 
sora igazolt. A szél járás okozta víz
keveredés is viszonylag lassú folya
mat, ha tehát az ammóniát gyorsan 
juttatják a tó vizébe, úgy a betáp
lálás helyén, de annak környékén is 
óhatatlanul magas ammónia-kon
centráció alakul ki, ami veszélyeket 
rejt és olyan helyzetet teremthet, 
mely halelhullást okozhat. De ked
vezőtlen széljárás esetén az ammó
niát lassan betáplálva is képződhet
nek veszélyesen magas koncentrá
ciójú szakaszok, minderre a betáp
lálás kérdésének megnyugtató meg
oldása érdekében szintén gondolni 
kell.

A kérdés tisztázására három na
gyobb felületű tóban végeztek kísér
leteket, melyek során különböző be
táplálást módszereket alkalmaztak. 
Az első kísérleti sorozatban a tó 
egyetlen pontján juttattak külön
böző ammóniamennyiségeket a vízbe 
rövid, alig 3—4 perces időközökben, 
a betáplálás mindig olyan helyen 
történt, ahol a szél a part felől fújt, 
tehát a tó belseje felé sodorta a 
vizet és vele a beletöltött hatóanya
got. A betáplálás után negyedórával, 
majd három, illetve hatodfél órával 
vettek vízmintákat a tó különböző 
szakaszaiból és határozták meg 
elemzéssel azok ammóniatartalmát 
annak megállapítására, hogy az am
mónia miképpen és milyen mérték
ben oszlott el a tó különböző részei
nek vizében. A betáplálás után ne
gyedórával annak helye körül am
móniában igen dús vizet találtak, a 
maximum 30 mg/liter volt, három 
óra múltán azonban az ammónia tel
jes eloszlása volt megállapítható, 
túlkoncentrált, a halakra és más 
víziszervezetekre veszélyes tömény
ségeket nem mértek, az egyenletes 
eloszlás mértéke és az ahhoz szük

séges idő erősen függött a széljárás 
sebességétől és irányától: minél erő
sebb volt a szél jár ás, annál gyorsab
ban játszódott le az egyenletes el
oszlás, kivéve azt az esetet, ha a 
parttal szembe fújt a szél. Halpusz
tulást azonban még azokban a víz
szakaszokban sem tapasztaltak, ahol 
az ammónia viszonylag lassan osz
lott szét, ez talán abban is leli ma
gyarázatát, hogy a halak igyekeznek 
elkerülni a mérgezett szakaszokat és 
ösztönösen úsznak tova friss vizek 
felé.

A káros túlkoncentrációk elkerü
lése érdekében folytatott kísérletek 
ha nem is tökéletes, de használható 
eredményt hoztak, amikor kidolgoz
ták az úgynevezett folyamatos, ál
landó betáplálás módszerét, mely 
gyakorlatilag megoldotta a nehéznek 
látszott problémát. A módszer lé
nyege: az ammónia vizes oldatát 
hordóban tárolják, a hordóból 3—4, 
esetleg több méternyi hosszú gumi
cső vezeti ki tartalmát a tóba. Az 
ammónia-oldat a gumicsövön át las
san csorog ki, mennyisége csappal 
pontosan szabályozható. A hordó a 
vízparton van* kellő magasságban, 
hogy tartalma gravitációs úton jus
son a tó vizének szintje alá torkolló 
csövön át rendeltetési helyére, leg
alább 3—4 méternyire a parttól, így 
a folyékony műtrágya a széltől vé
dett szélvizen túl jut a tóba.

Hogy a hordós módszer alkalmas
ságát ellenőrizzék, a szükségesnél 
sokkal több ammóniaoldatot juttat
tak el a szokásosnál jóval rövidebb 
idő alatt a tóba, de túlkoncentrációt 
ebben az esetben sem észleltek. A 
szél irányának és erősségének ter
mészetesen a hordós módszernél is 
volt hatása, de a betáplálás szabá
lyozásával elejét lehetett venni min
den túlkoncentráció-képződésnek

A  tápvízzel folytatott kísérletek 
nem igazolták annak a gyakorlati 
használhatóságát, amikor az ammó
niaoldat a friss víz befolyással kerül

a tóba, a módszer a gyakorlatban 
nem vált be. Oka nagyrészt az, hogy 
a tápvíz többnyire más hőfokú, mint 
a tó vize, a hőmérséklet-különbség 
megnehezíti a keveredést, a friss víz 
először is áramlatokat képez a tó
ban és a tápvíz ennek következté
ben csak hosszabb idő múltán keve
redik el kellőképpen a tó vizével. A 
tóvíz keverése ammóniával tehát 
azt eredményezi, hogy a tóban am
móniával túlkoncentrált áramlatok 
keletkeznek, ha a kedvezőtlen szél
járás ezeket az áramlatokat egybe
fújja, olyan vizszakaszok képződhet
nek, melyek magas ammóniatar
talma a halakra káros, súlyosabb 
esetekben elhullásokat is okozva.

A kísérletek eredményeit és tanul
ságait összefoglalva megállapítható, 
hogy a szilárd nitrogén műtrágyák
nál jóval olcsóbb folyékony ammó
niaoldattal végzett nitrogéntrágyázás 
gazdaságosabb, olcsóbb; eredmény, 
halhúshozam szempontjából nem 
marad el. Kétségtelen, hogy a vizes 
ammóniaoldattal trágyázás körül
ményesebb, mint a szilárd nitrogén
trágyák beszórása, az ammónia mér
gező hatása miatt a tó vizébe nagyon 
gondosan kell betáplálni annak el
kerülésére, hogy ammóniában túl 
gazdag vízszakaszok képződjenek, 
veszélyeztetve a halak egészségét. Az 
ammónia alakjában történő nitrogén 
műtrágyázás a vizsgálatok tanúsága 
szerint hatékonyságban nem marad 
el a hagyományos módszerek nyúj
totta eredmények mögött, párolgás 
és nitrogén megkötés következtében 
a feltételezéseket cáfolva semmivel 
sem megy belőle veszendőbe több, 
mint a szilárd nitrogén műtrágyák
nál megszokott mennyiségek, a je
lentkező pH-érték növekedés kis
mértékű, tehát nem ártalmas, egyéb
ként is átmeneti, rövid élettartamú, 
nem haladja túl a halas vizekben 
megszokott és megengedhető szin
teket.

(k.)
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A SOPRONI SZEMLÉBŐL: A 
Fertő-tónak és környékének, mint 
tájegységnek a fejlesztésére lelkes 
szakemberek • geológusok, biológu
sok, vízimérnökök 1959-ben megala
kították a Magyar Hidrológiai Tár
saság keretében a Fertő-tó Kutató 
Tudományos Bizottságot.

A fejlesztés célja: — a tó vizében 
a nádgazdálkodás és haltenyésztés, 
a tó környékén a szőlő, gyümölcs, 
korai zöldség és egyéb mezőgazda- 
sági termelés kedvező feltételeinek 
biztosítása,
— a földalatti gyógy- és ásványvi

zek feltárása és hasznosítása,
— a fürdő és vízisport lehetőségei

nek megteremtése,
— a táj természeti értékeinek, a 

mező- és mikroklíma párásságá
nak, a különleges madárvilág
nak, a ritka kialakulású kőfej
tőnek stb. megóvása.

*
„ PÁRATLAN HALÁSZATI ERED

MÉNYEK” címmel a DÉLMAGYAR- 
ORSZÁG írja (1964. dec. 24.): A 
zengőaljai gazdaság 30 holdas lo- 
vászhetényi tavában 1504 kilogramm 
ponty „termett” holdanként. A 
TOLNAMEGYEI NÉPÚJSÁG a 
Tolna-Baranya megyei Halgazdaság 
kitűnő eredményeit ismerteti. Az at- 
talai, inámi, szentiváni több száz 
holdas tavakban 13,5 mázsás halter
mésük volt holdanként. Kimagasló 
eredmény volt a fürgedi V. sz. tó
ban: 16,08 q/kh.

*

AZ 1964. ÉV legnagyobb harcsájá
ról a MAGYAR NEMZET január 
4-én ad hírt: a szegedi Kossuth Htsz 
tagjai november 21-én 101 kilós
óriásharcsát húztak partra. A legna
gyobb pisztrángot, 5 kilósat, a Há
mori tóból Urbán Lászlónak sike
rült horogra csalnia. (Népszabadság 
febr. 6.)

*

A MAGYAR TÁVIRATI IRODA 
közleménye: (jan. fi.) „A halászati 
termelőszövetkezetek Központi In
téző Bizottságán összegezték az or
szág hat „gyöngyházas” szövetkezeté
nek tavalyi eredményeit, megállapí
tották, hogy 1964-ben kereken 30 mil
lió ing- és párnagombot, illetve — ki
sebb mennyiségben — díszgombot ér
tékesítettek. Évi gyártási terveüket 
több mint 30 százalékkal teljesítették 
túl. A gyöngyházgomb-készítésből 
származó együttes jövedelmük az 
1959. évi 2 millió fii 9 ezer forintról 
fokozatosan 20 millió forintra emel
kedett.”

*

A SOMOGYMEGYEI NÉPLAP 
dec. 25-i számában ismét példés hal

orzó büntetésről olvashatunk. Der- 
gecz Ferenc Berzence, Malom u. 10. 
sz. alatti lakost a csurgói járás igaz
gatási osztálya ötszáz forint pénzbír
sággal sújtotta.

*

A NÉPSZAVA jan. 9-én megje
lent számában a csurgói ktsz nem
zetközi munkájáról számol be: „Hol
land halászoknak készítenek ruhái 
a csurgói Napsugár KTSZ műhelyei
ben 1965-ben, mintegy 20 millió. fo
rint értékben. A vízhatlan műbőrből 
készült anyagot elektromos készü
lékkel hegesztik össze. A ktsz-ben 
szovjet megrendelésre esőkabátok 
készülnek.

*

A rajnai a n g o ln a -b a b a

A  Rajna-menti ártereken, valamint 
a hollandiai állóvizeken az angolna 
fogására az alant ismertetett angol
na-tányérokat alkalmazzák.

A tányér gyékény-, vagy zsúpkö- 
tegekből zsinórral kötött (mint a 
palackvédők) kúpidom, melyet a 
vízbehelyezéskor tölcsér alakúra (1. 
ábra) összhajtanak. (A fonás hason
latos a szalma- vagy gyékénytakaró 
fonásához.) A horgot a középső ösz- 
szekötéshez rögzítik, az átlagvíz
mélység %-ének megfelelő hosszú
ságú zsinórral. Csaliként ugyanazt

használják, mint a fent hivatkozott 
cikkben, de elsősorban kagylóbelet, 
nagy halszeletet, vagy kishalat. A 
giliszta nem alkalmas, mert a kis
halak és a kis angolnák is elősze
retettel bekapják. Horog: az angol
nahorog, vagy 1/0-ás horog. Kihe
lyezése a nap bármely szakában 
történhet. Ha az angolna elnyelte 
a horgot, a tölcsér a rángatás miatt

----- Q-----^

Angolna horog

A HÉTFŐI HÍREK (febr. 8.): Kern 
Ferenc és Matus József búcsúztatá
sát közli. „A két öreg halásznak a 
havi nyugdíjon kívül életük végéig 
tartó 10 varsára szóló halászati en
gedélyt adott ki a szövetkezet.” — 
A NÉPSZABADSÁG-ban Böcz Sán
dor íjra le Felvidéki István htsz-el- 
nök és Kunhegyi Mátyás kedves 
párbeszédét, melyben a nyugdíj 
előtt álló, megrongált egészségű öreg 
halász kötelező munkaegység-csök
kentése jelenti a szociális elbánást, 
Matyi bácsi tökéletes megnyugtatá
sát.

*

„A MEGVÁLTOZOTT BALATON 
ÉS A HALÁLLOMÁNY” címmel a 
BŰ VÁR januári számában Tölg Ist
ván, az Országos Halászati Felügye
lőség kitűnő munkatársa tollából a 
tó minden jelentősebb halfaját fel
ölelő, értékes, saját felvételekkel 
gazdagon illusztrált tanulmány je
lent meg. Világhírű tavunk bará
tainak figyelmébe ajánljuk a cikket.

P. N.

tányérszerűen kifekszik a vízre (jobb 
ról) ezáltal felülete megnövekszik, 
és így az angolna nem tudja a víz 
alá húzni. (Az átfordulást a középső 
zsinórfonáshoz átlósan kötött zsineg 
akadályozza meg.) A partról tehát 
azonnal észlelhető, hogy hány hor
gon van angolna és így nem szük
séges valamennyi tányért külön-kü- 
lön megnézni.

A tányérokat használat után ki le
het szárítani, így újra alkalmazha
tók.

Mándy Pál

DR. H. MANN a Dér Fischwirt 
1965 1-es számában beszámol arról a 
nagyobb méretű angolnajelölésről, 
melyet az Elba folyón végeztek az 
elmúlt esztendőben annak eldönté
sére, hogy milyen távolságra vándo
rolnak el. A jelölt angolnák hossza 
30—50 cm volt, túlnyomó többségük 
35 cm-es, a jelölés a hátizomzaton, 
közvetlenül a hátúszó előtt történt 

oly módon, hogy 
a perionszálat se
bészi tűvel vezet
ték át az izomza- 
ton, majd csomóz
ták, színes, szá

mokkal és betűkkel ellátott mfi- 
anyaglemezkéket rögzítve a zsinó
ron, a jelölés előtt a halakat ure- 
thánnal bódították. A visszafogások 
elemzése a következő eredménnyel 
járt: a fogott halaknak mindössze 
10%-a származott kihelyezés feletti 
vízterületekből, a többit mind a ki
helyezés alatt fogták, az angolnák 
tehát nem az árral szemben, hanem 
vele vándoroltak, a legtávolabb fo
gott angolnák a kihelyezési ponttól 
nem voltak 60 km-nél messzebb, te
hát viszonylag kis távolságot tettek 
meg az eltelt két hónap alatt.
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A MOSONI-DUNA

; halasításának;

t a p a s z t a l a t a i

A Mosoni-Duna halászati szem
pontból a győri „Előre” HTSZ egyik 
legjelentősebb vízterülete. Csehszlo
vákiában ágazik ki a Dunából, és 
egész rövid szakasz után Rajka köz
ség határában folyik át az ország
határon. Hazánkban 128 km-t ka
nyarog, majd Győrhöz nem messze 
Vének községnél torkollik ismét 
vissza, körülfogva a Szigetközt, mint 
földrajzilag önálló tájegységet.

A 840 kh területű Mosoni-Duna 
lassú folyású, rendkívül kanyargós 
vízszakasz. Átlagmélysége 1,5 m, de 
nem ritkák a 3—4 m-es mélységek 
sem. Rajka határában, az országha
tárhoz közel a folyó életében fontos 
szerepet játszó két zsilip van be
építve. Az első zsilip feladata, hogj' 
a Duna árvizeit a Mosoni-Dunából 
teljesen kizárja. A második zsilip 
azért készült, hogy lezárásával az 
első zsilip részére megfelelő ellen
nyomást lehessen biztosítani. A Mo
soni-Duna vízutánpótlásának nagy 
részét felülről, az említett két zsili
pen keresztül kapja. Az elmúlt 
években a második zsilip építése 
miatt az elsőt állandóan zárva tar
tották, ezért alig volt folyás, és így 
a Győr feletti vízszakasz rendkívül 
elhinarasodott. A zsilipek üzemelé
sével (nyári nyitvatartás) erősebb fo
lyás és ezáltal a hínár növényzet 
visszaszorulása várható.

A vízterület jó termelőképességű. 
A folyóra jellemző a nagy szerves- 
anyag-tartalom, ami bő táplálék
készletre utal. A HTSZ évi halter
melése ezen a vizen meghaladja a 
250 q-t. Ha hozzáveszem a horgá
szok 40 q-s és a kisszerszámos halár 
szók kb. 60 q-s termelését, akkor az 
évi hozam kh-anként 42 kg. A halál
lomány minőségi összetétele itt jobb, 
mint a többi vizeken.

1963. évben a négyéves halászati 
üzemtervek készítésénél a Mosoni- 
Duna a folyóvizek halasítását ille
tően elsőként kerül számításba. Az 
volt a feltevés, hogy a kihelyezett 
halállomány e rendkívül kanyargós, 
lassú folyású vízterületről nem, vagy 
csak igen kis százalékban vándorol 
el, továbbá az, hogy a jó termelőké
pességű vízszakaszon a halállomány 
fejlődése is kielégítő lesz.

A Mosoni-Duna 1963—64—65—66. 
éveket magábanfoglaló négyéves ha
lászati üzemtervének halasítási elő
írásai szerint a HTSZ évi kihelye
zési kötelezettsége 40 q 20 dkg át
lagsúlyú, 2 nyaras tükrös ponty, 
8000 db 10 dkg átlagsúlyú, egynyaras 
harcsa és 100 db legalább 20 000 db 
megtermékenyített ikrával belepett 
süllőfészek. Ez pontyból 25, harcsá
ból 10 db-ot jelent kh-anként. Süllő
fészekből 8 kh-ra jut 1 db. Tükrös 
ponty kihelyezése azért van előírva, 
hogy a halak fejlődése és vándorlása 
minden különösebb jelölés nélkül

figyelemmel kísérhető legyen. A te
lepítés helyéül az üzemterv a folyó 
középső, Mosonmagyaróvár alatti, 
mintegy 70 km hosszú szakaszát je
lölte meg.

A HTSZ 1963 novemberében az 
előírásoknak megfelelően kihelyezte 
a pontyot és harcsát, majd 1964. áp
rilisában a süllőfészket. A ponty a 
Halászati Termelőszövetkezetek Köz
ponti Intézőbizottságának Dinnyési 
Tógazdaságából, a harcsa a Felsőso
mogyi Halgazdaság Varászlói Üzem
egységéből, a süllőfészek pedig a Ba
latoni Halászati Vállalattól érkezett.

Az 1964-es éy kitermelése alapján 
a halasításra vonatkozóan már van
nak bizonyos tapasztalataink:

Kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy a dinnyési pontyok igen szé
pen fejlődtek. Év végére a visszafo
gott halak átlagsúlya meghaladta az 
1,7 kg-ot. Az 1,5 kg-os súlygyarapo
dás intenzív tógazdasági viszonyok 
között is jó eredmény, folyóvízi vo
natkozásban pedig a víz rendkívül 
jó termelőképességét bizonyítja.

Az állomány a kihelyezéskor 
egyöntetű volt. Jelentős szétnövést 
a visszafogáskor sem lehetett tapasz
talni. A kiugró egyedek súlya 2,2— 
2,4 kg volt, de az ősz során 1,2 kg 
alatti tükrös ponty nem került há 
lóba. A halakon nyurgulás sem volt 
észlelhető, kiválóan megőrizték ere
deti profilindexüket.

„Fogós”  a győri kecsegeháló
(Tölg felv.)

Az évközi fejlődésről az alábbi 
adatok nyújtanak némi képet:

Mérés
időpontja

Lemért 
db szám Átlagsúly kg

augusztus 25 1,46
szeptember 31 1,65
december 150 1,72

Jól fejlődtek a kihelyezett harcsák 
is. A telepített szakaszon sok két-

nyaras harcsa került hálóba, melyek 
között bőven akadt méretesre nőtt 
is. Ezeknek az átlagsúlya 1,2 kg volt. 
Az állomány nagy része azonban 
nem érte el a kifogható méretet, át
lagsúlyuk 0,7 kg körül mozgott.

A süllőfészek-keltetés nem sok 
eredménnyel járt. A területen süllő
ivadékkal, de egynyaras süllővel 
sem lehetett találkozni a halászatok 
során. A folyóvizeken az állandó 
víznívó-ingadozás, hordalékszállítás, 
folyási sebesség stb. miatt a keltetés 
nehézkes, rendszerint eredményte
len. A HTSZ a jövőben fészek he
lyett 2—4 cm nagyságú, előnevelt 
süllőivadékot telepít, melytől már 
sokkal jobb eredményt várunk.

A folyóvízi halgazdálkodásnak a 
telepített halak elvándorlási lehető- 
sége szab gátat. Örömmel tapasztal
tuk, hogy ez a vándorlás a Mosoni- 
Dunán egész minimális volt. A ponty 
és a harcsa helyben maradása a várt
nál sokkal kedvezőbben alakult. A 
kihelyezés a Mosonmagyaróvár alatti 
kb. 60 km-es szakaszon, egymáshoz 
15 km távolságban 4 egyenlő rész
letben történt. A Mosoni-Dunát 1964. 
évben két ízben, október és decem
ber hónapokban teljes hosszában vé
gig halászták. Ennek során megálla
pítható volt, hogy a halak a telepí
tési helyektől fel és lefelé egyaránt 
5—10 km távolságon belül voltak. 
A telepítés hatása így a folyón csak 
mintegy 80 km-es szakaszon érvé
nyesült. A ponty és harcsa sűrűsége 
a telepítés körzetében volt a legna
gyobb, majd onnét felfelé vagy le
felé haladva fokozatosan csökkent. 
Az elmondottakból következik, hogy 
hosszkiterjedésű vizeken (folyók, 
holtágak) a terület jobb kihasználása 
végett minél több helyen, az egész 
szakaszon egyenletesen elosztva kell 
telepíteni. A HTSZ 1964. évben már 
ennek alapján telepített, mivel kb. 
80 km hosszú vízszakaszon egymás
hoz 10 km távolságra 8 egyenlő rész
letben helyezett ki.

A halasítások eredménye végső 
soron a visszafogott halak mennyi
ségével mérhető le. Igaz, hogy egy 
halasítás eredményét folyóvizeken 
nem lehet már az első évben kifogni, 
és így pontosan értékelni, de még 
ennek ellenére is jóval a várt alatt 
maradt a ponty visszafogása a Mo
soni-Dunán. A HTSZ ezen a vízte
rületen 1964. évben összesen 28,5 q 
pontyot fogott ki, melyből 22 q a te
lepítésből származott. Ha hozzáve
szem, hogy a horgászok megközelítő 
pontossággal 8 q-t, a kisszerszámos 
halászok 10 q-t fogtak ki ebből az 
állományból, a visszafogás 1964-ben 
akkor is csak 42 q volt.

A Mosoni-Duna az év legnagyobb 
részében — elsősorban a lágyszárú 
vízinövényzettel való benőttség 
miatt — igen nehezen halászható 
vízszakasz. Mivel a rajkai zsilip már 
megfelelő vízátfolyást biztosítva 
üzemel, ami feltehetően a káros 
vízinövényzet jelentős csökkenését 
fogja eredményezni. *

Gyeginszky Béla 
halászati felügyelő
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Haleladások

A  hortobágyi telelőből a száradó hálókra és a 100 vagonos magtárra nyílik a kilátás
(Pékh felv.)

Az elmúlt évben több peres ügy tá
madt halszállításokkal kapcsolat

ban, s ez szükségessé teszi, hogy a 
kérdést lapunk hasábjain is megvi
tassuk.

Halakkal, épp úgy mint más álla
tok adásvételével is szavatossági kér
dések merülhetnek fel, melyek elbí
rálása elsősorban állatorvosi fel
adat. Itt most nem akarok az étke
zésre szánt halak kereskedelmével 
kapcsolatos kérdésekről beszélni, ha
nem kizárólag a továbbtartásra 
szánt, úgynevezett tenyészanyag 
adásvételével kapcsolatban felme
rült kérdéseket tárgyalom, és igyek
szem eddigi tapasztalataim és a fenn
álló rendelkezések alapján bizonyos 
fokú rendet teremteni ebben a szö
vevényes kérdésben. Cikkem meg
írására elsősorban az késztetett, 
hogy már most elejét vegyük a nem
kívánatos pereskedéseknek, melyek 
különben annyira elharapóznának, 
hogy lehetetlenné tennék a tenyész- 
hal forgalmát.

Elöljáróban le kell szögeznem, 
hogy — állategészségügyi szempont
ból — ellene vagyunk mindenféle 
halmozgatásinak. Ez mindig azzal a 
kockázattal jár, hogy has vízkór ese
tében felborul a járványbiológiai 
egyensúly, illetve a különböző fer
tőzések és a parazitás bántalmak to
vaterjedhetnek. De annak is tuda
tában vagyunk, hogy vizeink gazda
ságos kihasználása feltétlenül szük
ségessé teszi — legalább bizonyos 
határok között — a halszállításokat. 
Sok tsz bizonyára még hosszú ideig 
más gazdaságból fogja beszerezni te- 
nyészanyagát. Az legyen tehát a cé
lunk, hogy az ezzel járó kockázatot 
minimumra csökkentsük és úgy jár
junk el, hogy perindításra alkalmat 
ne adjunk.

Eddigi tapasztalataink szerint a 
felmerült peres ügyek részint a 
már ősszel eladott, de csak tavasz- 
szal szállításra kerülő haltételek 
meghibásodásával vagy megsemmi
sülésével kapcsolatosak, részint a ta
vasszal eladott és a vevő tartási he

lyén utóbb megbetegedett és elhul
lott halak szavatossági kérdését ve
tik fel.

A sok halat vásárló tsz nincs 
megfelelően felkészülve a jövő évi 
népesítés valamennyire is szakszerű 
átteleltetésére, ezért az eladókkal 
olyan szerződést köt, melynek alap
ján:

a) A szerződésben, lekötött tenyész- 
anyag-mennyiség vételárát már ősz
szel kifizeti.

b) A  tavasszal ténylegesen átadott 
halmennyiség alapján számolnak el 
véglegesen.

c) A halak apadóját a vevő vál
lalja.

d) Az eladó a halak szakszerű át- 
teleltetését felelősséggel vállalja, a 
vis maior (elháríthatatlan akadály) 
eseteit kivéve.

Ezzel kapcsolatban az fordulhat 
elő, és többször meg is történt, hogy 
tavasszal az eladó nem tudta leszál
lítani a megvett halmennyiséget, 
mert az a szokásos apadónál jóval 
nagyobb mértékben megritkult, 
esetleg teljesen megsemmisült. Volt 
vevő, aki ilyen esetben

1. vitatta azt, hogy a részére ősz
szel eladott ivadékmennyiség való
jában megvolt;

2. elhitte, hogy a halmennyiség 
megvolt, de úgy vélte, hogy azt nem 
a rendes gazda gondosságával telel
tették át;

3. feltételezte, hogy a halat áíte- 
leltették, de másnak adták el.

A vevő mind a három feltételezés 
esetében becsapva érzi magát és a 
Polgári Törvénykönyv biztosította 
lehetőségek szerint pert indít. Nem
csak a vételár visszafizetését köve
teli, hanem kártérítést is. A kártérí
tés többször horribilis összegre rú
gott, a perérték tízszeresére, sőt 
húszszorosára, elmaradt haszon cí
mén.

A Halászati Törvény a halszállí- 
tásokra vonatkozóan a következő
képpen iiitézkedik:

Tvr. 15. §.

(1) Halászati tilalom ideje alatt ha
lat szállítani vagy forgalomba hozni 
csak a hal eredetének igazolása mel
lett szabad.

(2) Továbbtenyésztésre szánt ha
lat egész évben csak a hal egészsé
ges állapotát igazoló állategészség
ügyi bizonyítvány birtokában szabad 
szállítani, vagy forgalomba hozni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján 
szükséges igazolások kiadására jogo
sult mezőgazdasági szakigazgatási 
szerveket a földművelésügyi minisz
ter jelöli ki.

Vhr. 29. § (2) A hal eredetének, 
valamint továbbtenyésztésre való al
kalmassagának és egeszseges állapo
tának igazolása a megyei mezogaz- 
dasagi osztály hatáskörébe tarto
zik. A hal eredetének igazolásáról 
kiállított bizonyítvány 15, az allat- 
egeszsegügyi bizonyítvány pedig 8 
napig ervenyes.

Ha a pereskedő tsz-ek ismernék 
az idézett rendelet paragrafusait, el
maradnának az említett felvetések, 
gyanakvások és a nemkívánatos pe
rek. A  rendelet végrehajtási utasí
tása értelmében ugyanis minden 
halmozgatáshoz a megyei halászati 
felügyelő és a megyei vezető főállat
orvos engedélye szükséges. A tsz-ek 
bejelentik az eladásra szánt, felesle
ges haltételeiket, tehát a tervezett 
eladásról a megyei tanács illetékes 
szakembereink feltétlenül tudomá
suk van. így tehát kizárt dolog meg 
nem levő haltételek eladása, s 
ugyancsak kizárt a meglevőknek 
harmadik személy részére juttatása 
is. Marad tehát a második pont a 
halak helytelen átteleltetésének kö
vetkezményei.

Ptk. 196. §: a megőrzésre átadott 
tárgyat gondosan kell őrizni.

A rendes gazda gondosságán telel- 
tetés viszonylatában a halászati gya
korlatban általában megkívánt gon
dosságot értjük: a tárolóhely meg
felelő voltát (nagyságát, iszapmen
tes fenék stb.), a megfelelő oxigén- 
ellátást (elegendő vízátfolyás, lékvá
gás, hóeltakarítás) és a halak nyu
galmának biztosítását. Ha a haltétel 
ezek ellenére is károsodik: megbe
tegszik, részben vagy egészen el
pusztul, az eset többnyire a vis 
maior fogalma alá tartozik, tehát 
elemi csapásnak minősül. Természe
tesen ilyen esetben kívánatos a 
szakember véleményét kikérni, akár 
a telelés során észrevett hibásodá- 
sok idejében, akár a tavaszi első le
halászáskor. Az idejében felvett 
szakértői jegyzőkönyv tisztázza a 
tényállást és elejét veszi a nemkívá
natos pereskedésnek.

A kártérítés kérdése; A vevő — 
tapasztalataink szerint gyakran — 
nem elégszik meg a Ptk. 309. § ér
telmében őt megillető, az ősz folya
mán felvett vételár és törvényes 
kamatok visszafizetésével, hanem a 
Ptk. 310. §-ára hivatkozva az elma
radt haszonért még kártérítést is 
követel. Azt szokta állítani, hogy a 
kérdéses haltétel elhelyezésére meg-
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peres ügyek
felelő vízfelület rendelkezésre állt, 
elő volt készítve. A halak takarmá
nyozásához szükséges anyagok, fel
szerelés, a halászmester mind bizto
sítva voltak, tavasszal már máshon
nan tenyészanyagot beszerezni nem 
tudott, így a felsorolt tényezők ki
használatlanul, illetve felhasználat
lanul maradtak, s ezért komolyan 
károsodott. Nemegyszer azt vitatják, 
hogy minden mázsa tenyészhalbóí 
8—10 q piaci hal termelődött volna, 
melynek 50%-a a kész kiadás, 50 
százaléka pedig az elmaradt haszon.

Véleményem szerint a kártérítés
nek ilyen igénylése ellenkezik az ál
latok adás-vétele során kialakult 
gyakorlattal. Ha valaki süldőt 
óhajt venni, de az állat leszállítása 
meghiúsul, máshol beszerezni pedig 
rövid időn belül nem tudja, általá
ban csak a foglalónak vagy a vétel
árnak a törvényes kamattal kiegé
szített összegét követelheti vissza, 
de nem perelheti az eladót azért, 
hogy neki 6—8 hónap múlva süldőből 
mázsán felüli hízója lett volna.

Tavasszal, különösen olyan hoszr- 
szú és kemény tél után mint 1963/G4. 
évi, valóban nehéz már tenyész
anyagot beszerezni, de szűrt ivadék 
legtöbbször rendelkezésre áll, mely- 
lyel az üresen maradt tavakat még 
részben ki tudjuk használni. A ve
vő sajnos legtöbbször nem is na
gyon igényli már a tavak hasznosí
tását, _ hiszen a megindított per 
megnyerésének reményében biztosít
va látja annak teljes értékű hoza
mát. Ha a bíróság magáévá tenné az 
ilyen túlzott igényeket, nagyon meg
nehezítené a halak eladását. Az el
adó csak nagyon szigorú feltételek, 
külön kikötések mellett szerződne 
haleladásra, illetve tárolásra.

Véleményem szerint a tavasszal le 
nem szállított haltételekért legfel
jebb csak kötbérigénnyel léphet fel 
a vevő, ami a vételár 10%-ánál több 
nem lehet. Ezzel is csak akkor, ha 
igazolható az eladó bizonyos fokú 
gondatlansága.

A perek másik csoportja a tavasz- 
szal leszállított tenyészanyag ké
sőbbi meghibásodásával kapcsolatos. 
Elsősorban tavaszi hasvízkór kárté
tele az, amely e perekre alkalmat 
ad. A vevő a téli tárolás helyén 
megszemléli az eladásra szánt anya
got és ha azt megfelelőnek találja, 
felügyelete mellett szállíttatja át sa
ját tavaiba. A szerződő felek ennek 
során újra nem veszik tekintetbe a 
Halászati Törvény említett paragra
fusait és mellőzik a hal egészségi 
állapotát igazoló bizonyítvány meg
szerzését. Márpedig ha ehhez mind
két részről ragaszkodnának, az el
szállításra kerülő hal feltétlenül ál
latorvosi vizsgálatra kerülne.

Az 5/1962 FM rendelettel kiadott 
Állateoészségüqvi Szabályzat „Halak 
fertőző hasvízkórja” című fejezet II. 
rész 4. pontjában előírja, hogy a 
gazdaság a tenyészanyagot — ha azt 
maga előállítani nem tudja —, olyan, 
lehetőleg közeli halgazdaságból (kel

Kacsák a biharugrai előnevelőben
(Antalfi felv.)

tető állomásról) szerezze be, amely
nek has vízkórtól mentességét a já
rási főállatorvos 60 napra visszame
nőleg igazolja. Előírja azt is, hogy 
továbbtartásra szánt halat csak elő
zetes helyszíni vizsgálat alapján ki
állított állatorvosi igazolással szabad 
elszállítani. A községi állatorvosnak 
azt kell igazolnia, hogy a származási 
hely 60 nap óta hasvízkórmentes. 
Ha ezt az igazolást hatósági állator
vos nem adja ki, a hal nem szállít
ható. Az állatorvosi vizsgálat termé
szetesen más fertőző parazitás be
tegségekre is kiterjed és esetleges 
súlyos darakór széthurcolását is 
meghiúsítja.

Ezzel kapcsolatban szeretném le
szögezni, hogy a hal elszállításához 
szükséges állategészségügyi bizonyít
ványt feltétlenül az eladónak kell 
beszereznie. Enélkül haltételt átven
ni nem szabad. Ha a szerződő felek 
hallgatólagosan megegyeznek a bi
zonyítvány mellőzésében, később a 
hal meghibásodásáért a vevő kárté
rítést nem követelhet, sőt a rendelet 
be nem tartása miatt eljárás indít
ható ellene.

Előfordulhat, hogy az állatorvosi 
bizonyítvánnyal igazolt és egészsé
gesnek talált haltétel a lehalászás
sal, szállítással, új tóba kihelyezéssel 
járó törődések következtében az ún. 
járványbiológiai egyensúly felboru
lása miatt később hasvízkórban meg
betegszik. Ilyen esetben a szakér lő
nek nehéz feladata van, és mérlegel
nie kell valamennyi közrejátszó kö
rülményt. A felperes azt igyekszik 
bizonyítani, hogy a részére eladott 
haltétel már fertőzött volt. Az el
adó viszont, hivatkozva az állator
vosi vizsgálat eredményére, a hal 
egészséges voltát igazolja. Ilyen 
esetben a járvány kitörésének az át
adástól számított ideje, az alkalma
zott gyógykezelések, a rendes gaz- 
radéktalan elvégzése mind latba es- 
da gondosságával járó feladatok ma- 
nek. Előfordul, hogy a meghibáso
dott haltételt a vevő sorsára hagy
ja, remélve, hogy kártérítési kerese

tében nemcsak a vételárat, de még 
az elmaradt hasznot is megkapja. Ez 
ellenkezik a szocialista törvényes^ 
séggel, mely a népgazdaság vagyo
nának megóvásáért a vevőt és el
adót egyaránt felelőssé teszi.

összefoglalva: halak adásr-vétele
kor szigorúan tartsuk meg a Halá
szati Törvényt és az Állategészség
ügyi Szabályzat említett intézkedé
seit, idejében kérjük a halászati fel
ügyelő és a hatósági állatorvos hely
színi vizsgálatát és igyekezzünk a 
vitás eseteket kölcsönös megértéssel 
közmegelégedésre megoldani.

Dr. Buza László 
Orsz. Állateü. Intézet

DR. G. MERLA érdekes összeha
sonlító kísérleteiről számol be a 
DFZ 1964. decemberi számában, 
ezek során azt vizsgálták, hogyan 
alakul a zooplankton képződés ta
vasszal az olyan nyújtótavakban., 
melyekben a tél folyamán kétnya- 
ras pontyokat tartottak. A mérések 
eredményei azt mutatták: ha a tavak 
sűrűn voltak télen ponttyal népesítve, 
a tavaszi zooplanktonképződés erő
sen késett és így 
rendkívül kevés 
természetes táp
lálék jutott a víz
be újonnan telepí
tett pontyoknak.
A planktonminimum néha olyan mér
tékű, hogy a betelepített halak a 
szó szoros értelmében éheznek, a 
telelőnek használt tavak tehát csak 
nyáron produkálnak és ennek követ
keztében hozamuk csekély. A kvan
titatív planktonvizsgálatok azt mu
tatták, hogy amíg a télen szárazon 
tartott és március derekán feltöltött 
tavak talajában négyzetméterenként 
közel 30 gramm fenéktalaj-lakó szer
vezet volt, addig azokban a tavak
ban, melyeket telelőnek használtak, 
ennek a mennyiségnek alig a felét 
találták.
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Agronómusok a halászati

Szövetkezeti halastó árapasztójának vízpárnás utófeneke KDT-elem ekből
(Fóris felv.)

földművelésügyi miniszter a 
halászatot gyakorló szerveket ag- 
ronómus foglalkoztatására köte
lezhetik [Idézet az 1961. évi 15. 
sz. törvényerejű rendelet 29. § (2) 
bekezdéséből.] A  nagy tógazdasá
gokkal rendelkező állami gazdasá
gokban és mezőgazdasági termelő- 
szövetkezetekben általában min
den 4— 500 kh mesterséges tóte
rületre esik egy szakképzett hal- 
tenyésztő. Nem így a halászati ter
melőszövetkezetekben. A  22 halá
szati termelőszövetkezet közül 
1964. évben már 6 szövetkezetnél

A  DEUTSCHE FISCHEREI ZTG. 
1964. decemberi számában E. Weser 
halászmester teszi fel a kérdést: reá
lis vajon az a hozambeli növekedés, 
melyet a tógazdaságok vonalán ter
veznek az NDK-ban? A tervszámok 
első pillantásra rendkívül magasak
nak látszanak, de teljesíthetők, ha 
figyelembe veszik azokat a tartalé
kokat, melyek főleg az ország északi 

részén kínálnak 
nagy lehetőségeket 
a pontytenyésztés
ben. Nagy felü
letű, tógazdasági
i g  megfelelő in

tenzitással eddig ki nem használt 
területekről van szó, melyek jó mi- 
sőégű, kétnyaras ponttyal telepítve 
jó hozamokat ígérnek. A tanulmány 
szerzője utalt magyarországi látoga
tására, melynek során olyan eljárá
sokat és módszereket ismert meg, 
melyek rendkívüli jelentőségűek. 
Sajnálkozással állapítja meg, hogy 
amíg Magyarországon már 1964-ben 
nagyban folyik a pontyikra kelte
tése Zuger-palackokban, addig az 
NDK-ban erre még nem került sor, 
de az idén feltétlenül kipróbálják 
a Magyarországon jól bevált mód
szert.

találunk egyetemet végzett szak
embert. Ez a létszám a szövetke
zetek számához képest nem nagy 
és nem eszményi állapot. Ha azon
ban arra is figyelünk, hogy a 
megelőző évben mindössze csak 
egy halászati agronómus műkö- 
dött, —  nagy fejlődés.

A  halászati agronómusok hely
zete általában nehezebb, mint a 
termelőszövetkezetek mezőgazdá
szaié. A  sok mellékkörülmény 
mellett ez a htsz-ek speciális mű
ködéséből adódik.

A  természetes vizek halászai a 
halászmémököt még nem tekintik 
vezetőjüknek és a szakképzett irá
nyítónak. Ma még néhány helyen 
talán anyagi tehernek tartják, 
mert úgy látják, hogy az agronó
mus fizetése esetleg a halászok jö
vedelmét csorbítja. Azok, akik 
életük nagyobb részét a vizen töl
tötték, meg vannak győződve ar
ról, hogy amit a vizeken tesznek 
az jó, annál jobbat, újabbat —  ta
lán nem is lehet —  bevezetni. Ha 
mégis történik valami korszerű, 
ahhoz agronómus nem szükséges. 
Ehhez járul még, hogy egy-két 
halászati termelőszövetkezetben az 
elnökök részéről féltékenység és 
pozícióféltés tapasztalható.

1963-ban az elnökképző tanfo
lyamon a halászat vezetői értékel
ték a htsz-ek elnökeinek elméleti 
felkészülését. Bizony közel egy- 
harmadukat nem találták megfe
lelőnek. Ezek viszolygása az agro- 
nómustól talán érthető. De tény 
az is, hogy a rosszul vezetett szö
vetkezetekben robbannak ki évről

évre a gazdasági bajok és nem 
egyszer a bírósági ügyek is.

Nincs könnyű dolga a htsz-ek- 
ben ”z újonnan munkába állított 
agronómusnak! Mégis hogyan ér
heti el a megbecsülést, hogyan te
heti magát egy-két év alatt nél
külözhetetlenné és hogyan bizo
nyíthatja be, hogy hasznos műve
lője a természetesvízi halászat 
gyakorlatának?

Ezekre a kérdésekre kívánok 
röviden válaszolni és néhány ta
nácsot adni.

A  fogási eredmények kigyűjté
se, halászattal kapcsolatos statisz
tikai adatok pontos összeállítása, 
jelentések megküldése, termelési 
tervek, mérlegbeszámoló stb. elké
szítése, ezek magától értetődő kö
telességek. Állandó kapcsolat a 
megyei halászati felügyelővel, vé
leményének és egyetértésének ki
kérése minden ténykedésben olyan 
kötelesség, ami nem kíván magya
rázatot. Bár érdekes —  ha meg
magyarázhatatlan is — , hogy a fo
gási és lehalászási kimutatások 
több esetben éppen agronómussal 
rendelkező szövetkezetektől ér
keznek be —  nemegyszer hibásan 
—  határidő után.

A halászati termelőszövetkeze
tek belső felépítését, munkáját 
nem ismerő kívülálló azt gondol
hatná, ott könnyű a dolga a ha- 
lászmémöknek, ahol a szövetke
zetnek tógazdasága is van. Itt a 
tenyésztő dolgozhat, megmutat
hatja rátermettségét, hozzáértését. 
Sajnos nem így van. Egynéhány 
szövetkezetben a vezetőségnek és 
a tagságnak a halastavakkal cso
dálatosak az elképzelései. Néhol 
átmenő halszállásnak tekintik a 
halastavakat, másutt bizonygat
ják, hogy milyen előnyös a vad
hal a halastóban, mert jó áron 
tudják értékesíteni. Van termelő- 
szövetkezet, ahol a halászok élő
víznek tekintik a tógazdaságot és 
egész évben „fogd meg ha tudod” 
jelszóval varsáznak, doboznak, ke
rítőhálóznak és ami halászszer
szám, az mind fellelhető, mind al
kalmazzák a halastóban. Ezeken a 
helyeken van legnehezebb dolga a 
tenyésztő agronómusnak. Lassú, 
szívós felvilágosító munkával be 
kell bizonyítania, hogy a tógazda
sági haltenyésztés csak úgy jöve
delmező a termelő szövetkezete k-
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termelőszövetkezetekben

ben is, ha a haltenyésztés korsze
rű módszereit alkalmazzák. A  szö
vetkezet elnökének támogatásával 
maga mellé kell állítania a kép
zett, jó halászokat, velük egyet
értésben összeállítani a tógazda
ság termelési tervét, és az év fo
lyamán minden munkát, tenyész
tési műveletet a terv szerint vég
rehajtani. Nem könnyű, de hálás 
feladat és biztos, hogy az ered
mény sem marad el. A  természe
tes vizek bérbeadásakor az OHF 
igazgatója ezekkel a szavakkal 
adta át a bérbeadási okmányokat 
a szövetkezetek elnökeinek: „ Le
gyenek a halászati termelőszövet
kezetek a vizek gázdái és gazdál
kodjanak a természetes vizekenH 
Nem kis feladat jól gazdálkodni a 
természetes vizeken. Ezt —  a ma 
már szállóigévé vált mondást —  
tegyék magukévá a halászati ag- 
ronómusok is. Halgazdálkodásunk 
szűzföldjei a természetes vizek. 
1964-ben a halászati termelőszö
vetkezetek halzsákmánya 23 600 q 
volt. Ennek megkétszerezése nem 
megoldhatatlan feladat. Jó ered
ményt értek el a „Viharsarok” 
HTSZ halászai a körösi holtága
kon. (A Viharsarok htsz-ben az egy 
főre eső fogás eléri az 50 q-t.) Ha
sonlót a közép- és dél-dunai holt
ágakban is lehet elérni, csak kedv 
és sok-sok munka kell hozzá. A  
„Petőfi” HTSZ-ben 1810 kh élő 
Duna-szakaszon és 290 kh holtág
ban az egy halászra eső halfogás 
meghaladja a 44 q-t. Miért ne len
ne ez elérhető a Velencei-tóban?! 
Ezek gazdálkodási kérdések, agro
nómiái feladatok

A  halászati agronómusnak meg 
kell szerettetnie magát a halá
szokkal. Ezt csak úgy éri el, ha 
sokat van köztük. A  szövetkezet 
fejlődését szolgáló javaslatokat 
nemcsak a vezetőségi üléseken és 
közgyűléseken kell előadni, hanem 
kint a vizen is meg kell beszélni 
a halászokkal.

A  magyar halásztársadalom ér
deklődéssel olvassa a „Halászat
ot. Az agronómusnak nemcsak a 
„Halászatot” kell ismernie, hanem 
a többi haladó szakirodalmat is. 
Ismernie kell a legújabb tenyész
tési kérdéseket és az új módszere
ket alkalmaznia is kell. A  halá
szati agronómus állandóan tanul
jon és tanítson.

Mire e sorokat olvassák a halá
szok és agronómusok, elmúlt a tél. 
Nem tudom, hogy halászmérnökök 
valahol is tartottak a szövetkezet 
halászai részére tanfolyamot, vagy 
havonta egy-két alkalommal ösz- 
szehívta volna a halászokat és is
mertette volna elképzeléseit, ter
veit e következő évre. Pedig az 
ilyen megbeszélések a közgyűlé
sek színvonalát is emelnék. 1965. 
évben a téli „holtszezonban” előre 
összeállított tematika alapján fel
tétlenül tartani kell az agronómu
sok által vezetett „házi tanfolya
mokat” .

A  felügyeleti szervek nem kí
vánják sem a szövetkezeteket, sem 
az agronómusokat jelentések töm
kelegével terhelni. De szívesen és 
örömmel veszik akár szóban, akár 
írásban benyújtott javaslataikat 
és ha az jó, segítséget nyújtanak 
a megvalósításhoz is. Sajnálatos, 
hogy az elmúlt évben ilyen nem 
érkezett sem az OHF-hez, sem az 
Intézőbizottsághoz, pedig minden 
szövetkezetben volna még sok-sok 
javítanivaló.

Említettem, hogy a szövetkeze
tek egy részében az agronómust 
anyagi tehernek érzik. Tudom, 
hogy ellenkezőjének bebizonyítása 
talpraesett agronómusnak igen 
egyszerű

A  szövetkezetek tapasztalni fog
ják, hogy a szakemberek munká
ján keresztül termelésük, jó hírük, 
de jövedelmük is évről évre gya
rapodni fog.

Még egy fontos kérdést szeret
nék megemlíteni. A  szövetkezet

agronómusa legyen aktív, segítő
társa a területén dolgozó kutatók
nak.

Lehet, hogy a cikk elolvasása 
után sok halászban és agronómus- 
ban vetődnek fel kétségek. Igen, 
ha minden ilyen egyszerű volna! 
De gond, baj mindenütt van, mi 
mégis hiszünk abban, hogy a ha
lászati termelőszövetkezetekben a 
halászmémökök megtalálják he
lyüket. Szorgalmas, lelkiismeretes, 
hozzáértő munkájuk után megbe
csült, neves tagjai lesznek a ma
gyar halásztársadalomnak.

— Antalfi —

A JAPAN FISHERIES azokkal a 
nagy sikerrel kecsegtető kísérletek
kel foglalkozik, melyeknek az a cél
juk: tógazdasági módszerekkel fo
kozni a tengerekből nyerhető hal
zsákmány mennyiségét. Erre a célra 
olyan tengeri öblöket zárnak el, ahol 
a körülmények megfelelnek a hal 
tenyésztésére, az ikra keltetésére és 

a halak takarmá
nyozására. Az el
gondolás logikus, 
a tengeri kagylók 
húsa kitűnő táp
lálék, a halak túl

nyomó része nem juthat hozzá eh
hez a dús fehérjetartalmú eleséghez, 
mert képtelen a kagylót feltörni, 
mely így a haszontalan tengeri csil
lagoknak válik zsákmányává. A ten
geri kagylók roppant tömegekben 
foghatók ki kotróhálókkal és úgyne
vezett fenék-gerebly ékkel, a kagy
lókból nyert hús akár nyersen, akár 
szárított állapotban kitűnő haltáp, 
mellyel az elrekesztett öblökben élő 
halállomány gyorsan hizlalható és 
növekedése gyorsítható. Ha a tengeri 
tógazdaságok munkába állnak, úgy 
Japán halfogása jelentős mértékben 
fog emelkedni.
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H a l j e l ö l é s

e l e k t r o m o s  é g e t é ss e l

Évtizedek óta keresnek a szakem
berek egy olyan módszert, melynek 
segítségével tartósan és jól lehet je
lölni a tény észponty okát.

A HALÁSZAT már több mód
szert ismertetett: 1. besütést tüzesí- 
tett vassal, 2. az úszók részleges 
csonkítását, 3. a kopoltyú fedőle
mezre erősített rozsdamentes fémből, 
vagy műanyagból készült jelzőtáblán 
módszert, 4. jelölést ezüstnitrát rúd
dal.

Az Izraelben megjelenő halászati 
szaklapban — a BAMIDGEH-ben R. 
Moav, G. Wohlfarth és M. Lahman 
tollából újabb, figyelemre méltó hal
jelölési módszerrel ismerkedtünk 
meg:

„Az eddigi jelölési módszerek je 
lentős mértékben károsan hatottak a 
jelölt állatra. A jelöléssel együtt járó 
seb, míg csak be nem gyógyul, nagy 
hátrányt jelent a halra. Mindenek
előtt lassabban fejlődik, mint a töb
biek. A másik negatívum, hogy a 
jel rövid idő alatt olvashatatlanná 
válik vagy kiszakad (pl. a jelző
tábla). Az elektromos égetési mód
szer minden eddiginél jobb. A besü
tött jel gyorsan gyógyul, nem jelent 
a fejlődésben lemaradást, végül, de 
nem utolsósorban, a növekedési sza
kasz után is pontosan leolvasható, 
értékelhető.

A kísérletek kezdetén a jelölésre 
alkalmas drótot tűz fölött izzították 
és így jelöltek több mint 20 000 pon
tyot. A vizsgálatban tükrös pontyok 
vettek részt; súlyuk a legkülönbö
zőbb volt. A 10 grammos ivadéktól 
az 5 kg súlyú tenyészanyákig min
den súlycsoporttal dolgoztak.

A jelölő drót állandó újratüzesí- 
tése lassúvá, vontatottá tette a mun
kát, éppen ezért olyan módszert kel
lett keresni, amely az izzítást elekt
romos úton, tehát gombnyomásra, 
bármelyik pillanatban gyorsan biz
tosítja.

Mint azt a mellékelt ábra is be
mutatja, erre a célra bevezették az 
egyik legegyszerűbb, legkönnyebben 
hozzáférhető áramforrást — az 
autókban levő akkumulátort. Az ak
kumulátorra fogazott acélcsiptetővel 
és dróttal — csatlakozik maga a be
sütőszerszám, mely fából vagy mű
anyagból készült fogantyúból és a 
végén elhelyezett izzítódrótból áll 
A fogantyún találjuk azt a megsza
kító gombot, mely az áramkört zár
ja. A besütődrót vastagsága, illetve 
átmérője 1,25 mm, anyaga króm
nikkel.

Az elektromos izzítás kétszer olyan 
gyorssá teszi a jelölést, mint a láng 
vagy tűz fölötti hevítés, ezt igazol
ják a több ezer halon végzett vizs
gálatok is.

A drót izzítását szolgáló gépkocsi 
akkumulátor, vagy egyéb áramforrás 
feszültsége ne legyen nagyobb 6—12 
voltnál, annál is inkább, mert ez

még teljesen veszélytelen a halra, 
de a munkát végző emberre is. Fia
tal — ivadék — jelölését egy sze
mély is elvégezheti, az izzó drótot 
csupán rá kell helyezni a csupasz 
bőrre és a kívánt jelzést besütni. Eb
ben az esetben nincs szükség a mé
lyen égetett jelre. A pikkelyekkel

A  BALATONON a tél folyamán 
kettőzött erővel dolgoztak a jégvá
gók. Február elején úgy tűnt, hogy a 
tóparti jégvermeknek csak mintegy 
felét tudják megtölteni, de a hónap 
második felében pótolhatták az el
mulasztottakat. A táguló és repedező 
jég a feltoluló víztől is erősen „hí
zott” , előfordult, hogy éjszakánként 
három centit is vastagodott. A jég
vágással és hordással először a Ba
latoni Halászati Vállalat dolgozói 
végeztek: a nyári fogású halak tá
rolásához több mint 300 vagon je
get gyűjtöttek a halásztelepek ver
meiben. A balatoni vendéglátóipar 
megkésett ezzel a munkával, ezért a 
partmenti termelőszövetkezetek tag
jainak segítségével a nap minden 
percét kihasználták, hogy megtöltsék 
a még üres tárolókat. A halászati 
vállalat és a különféle vendéglátó
ipari egységek jégvermeiben az idei 
télen mintegy ezer vagon balatoni 
jeget tárolnak a nyári meleg hóna
pokra. (N. Gy.)

fedett részeket kerüljük el, azoktól 
minél távolabb jelöljünk. Ha csak 
néhány halat akarunk jelölni, szük
ségtelen az akkumulátor újratöltésé
hez a gépkocsi motorját begyújta
nunk, viszont ha nagy a létszám* kí
vánatos a motor járatása. Így biz
tosíthatjuk, hogy az akkumulátor 
nem szolgál váratlan meglepetéssel.

Nagytestű tenyészállatok jelölésé
hez két ember szükséges a jelölés
hez. Egyikük rögzíti a halat, a má
sikra a besütés hárul. Ajánlatos az 
állat mindkét oldalán elhelyezni a 
kívánt jelzést, hogy a későbbiek so
rán az azonosítás IOÔ /q- os bizton
ságú legyen. Ugyancsak tanácsos a 
jelet olyan nagyra készíteni, hogy az 
meghaladja a hal magasságának fe
lét, esetleg kétharmadát. Ha a hal 
fiatal (2 kg-on aluli), a jelölést 1—2 
évenként ismételni kell, ha ennél 
nagyobb, 2—3 évenként is elegendő.

A fentiek során ismertetett mód
szerrel a legkülönbözőbb jelek éget- 
hetők, mégis a legegyszerűbb és a 
legajánlatosabb az egyenes vonalak 
— pl. az alacsony számjegyű római 
számok — alkalmazása. A példa 
kedvéért az alábbiakat ajánljuk:

1. Az ikrást jelöljük + , a tejest I 
jellel.

2. A számok feltüntetésére az oldal 
alján bemutatott jeleket ajánljuk. 
Ami az adatok mennyiségét illeti, 
kívánatos a jelölendő halon az ivart, 
a kelés évét és annak helyét, végül 
az egyedszámát feltüntetni. A gaz
daság jelét nemcsak a tenyészálla
tokra érdemes felsütni, hanem a 
piacra kerülő anyagra is, mert így 
a termelő gazdaság márkáját éget
jük a halra.

Pénzes

A  ZÁGRÁBBAN megjelenő Ri- 
barstvo Jugoslavie 1964. 4—5-ös
száma egy nagyobb kutatócsoport 
kísérleteivel foglalkozik. A C. Bojcic 
vezette csoport azt a kérdést vizs
gálta: a tógazdasági hozamot milyen 
mértékben emeli a nagyobb kihelye
zési darabszám és az ugyanakkor 
intenzívebb trágyázás. A kísérletek 
során megállapítható volt, hogy a 
ha-onkénti hozamemelkedés egyenes 
arányban van a halsűrűség fokozá
sával, ha a tóban a nagyobb hal
mennyiségnek a trágyázás következ
tében megfelelő táplálék áll rendel
kezésére.

Helyreigazítás
A termelőszövetkezetek közül 1964 

évben az országosan legjobb terme
lési eredményt a Tolna megyei Ko- 
csolán a Vörös Csillag tsz érte el. 
Bruttó termelése 4 tavon, 21 holdön 
200 q, holdanként 952 kg volt. — 
Sajnálatos hiba folytán lapunk f. 
évi 1. számában a „Mi van a tóban” 
című cikkben az átlagtermelés első 
két száma helyet cserélt: 592 kg-nak 
szedték a szép országos rekordot, a 
952 kg-ot.
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Halászat és horgászat 
a Pest megyei Duna-szakaszon

A Pest megyei Duna-szakasz 
11 050 hold területén a Kék Duna 
HTSZ, valamint 6923 felnőtt és 
2319 ifjúsági horgász halászik.

Az említett vízterület sem ha
lász, sem horgász szempontból 
nem mondható ideálisnak. Mégis 
megállapítható, hogy a fogási 
eredmények növekedőben vannak.

A Kék Duna HTSZ fogási ered
ményeit vizsgálva örömmel kell 
megállapítani, hogy az utóbbi két 
évben nemcsak mennyiségileg, ha
nem minőségileg is javulás mutat
kozik. A  korábbi, két év előtti 
adatokból rögtön szembetűnik az, 
hogy milyen magas volt a keszeg
félék aránya az összfogáshoz vi
szonyítva.. Természetesnek tartot
tuk, hogy a keszegfélék aránya 
95— 97% között mozgott. Ez rend
kívül megnehezítette a HTSZ hal- 
értékesítését, a főként tavasszal és 
nyáron fogott gyorsan romló hal 
értékesítése nagy nehézségeket 
okozott. Sok volt a piaci kobzás, 
noha a piacon a beérkező halat 
rögtön jegelték és jégládákban 
tartották.

Célunk az volt, hogy a fogási 
technika korszerűsítésével a ne
meshal fogási arányát emeljük, 
mert az több jövedelmet biztosít 
a halásznak, a HTSZ-nek és a 
nemeshalak eladása is jóval 
könnyebb feladat. A  cél érdeké
ben a HTSZ különösen az elmúlt 
évben lépett előre. Nemcsak a ko
rábbi évek termeléséhez viszonyít
va termelt 40 q-val több halat, 
hanem lényegesen több nemesha
lat fogtak, mint az 1964-es évet 
megelőzően bármikor. 1964-ben a 
dunai termelés 54 132 kg volt, 
ebből 16,5% a nemeshalak aránya. 
A korábbi évekhez viszonyítva ez 
mintegy 10%-os eredményjavu
lást mutat.

A 16,5%-os nemeshal fogási 
eredményt tovább vizsgálva meg
állapítható, hogy a márna fogásá
nak növekedése mellett a nemes 
ragadozók, süllő 256 kg, harcsa 
433 kg, csuka 352 kg, ragadozó őn 
241 kg fogási eredményei is emel
kedést mutatnak. Különösen 
szembetűnő a máma fogásának 
emelkedése, mely az egész ne
meshal zsákmány 13,4%-át teszi

ki. A  HTSZ halászai nem mulasz
tanak el egyetlen kifogható mére
tének leszállítását ne kérnénk, de 
úgy vélem, hogy a törvény idevo
natkozó méretkorlátozása már 
most meghozta a várt eredményt, 
mely azt bizonyítja, hogy érdemes 
volt a márnát, mint ennek a duna- 
szakasznak fő halát megvédeni. A  
továbbiakban a márna fogásának 
ha nem is ugrásszerű, de fokoza
tos emelkedése várható, főként 
ha a dunai szennyeződések nem 
fokozódnak.

A  HTSZ halászai közül a leg
több nemeshalat balinhálóval, ke- 
csegehálóval, varsával, sleppzsák- 
kal és fenékhoroggal fogják. A 
keszegfélék termelésében a nagy
hálós brigádok járnak élen, azok 
termelésének 95— 98%-a keszeg
féle.

Szükséges és lehetséges, hogy a 
silány, nehezen értékesíthető ke
szegfélék vagontételbeni terme
lése mellett a nemeshalzsákmányt 
emeljék a nagyhálós brigádok is. 
Szükséges, hogy megfelelő vízál
lásnál balinhálóval, kecsegeháló- 
val is halásszanak, ne tartsák 
egyedüli jó szerszámnak a kerítő
hálót, mely ezen a Duna-szaka- 
szon keszegfélékre nagyon jó, 
fogós halászszerszám.

Laci bácsi dobóhálóval
(Antafi felv.)

Ezek a gondolatok a HTSZ 1964. 
éves statisztikájának olvasása 
közben kézenfekvőén vetődnek 
fel, de sajnos a horgászok fogási 
statisztikáját vizsgálva nem lehet 
ilyen egyértelmű következtetése
ket levonni. A  horgászok nem szí
vesen vezetik a fogási naplóikat, 
holott annak vezetése kötelező. 
Sokan nem küldik be fogási nap
lójukat az év végén, vagy nem 
szerepel bennük tényeken alapuló 
bejegyzés. Pedig milyen hasznos 
lenne, ha a horgászok nagyszámú 
tagságától is értékelhető, reális 
adatokat kapnánk, nemcsak a 
Duna, hanem más vizeink horgá
szatával kapcsolatosan is. A  be
küldött fogási naplókból kiderül, 
hogy 1102 kg pontyot, 1068 kg 
süllőt, 221 kg harcsát, 442 kg 
egyéb halat fogtak. A  horgászok 
összesen 14 106 kg-nyi halat zsák
mányoltak.

A  Pest megyei Duna-szakaszon 
a holdankénti halkitermelés a ko
rábbi évek 3 kg-jával szemben 
6,1 kg-ra emelkedett.

Ebben nem szerepel a kisszer- 
számos halászok eredménye, me
lyek összegezése, begyűjtése most 
folyik. Ha ezt is figyelembe vesz- 
szük, a Pest megyei Duna-szakasz 
minden holdjáról több mint 7 kg 
halat fogtak ki.

Kováts Iván 
Pest megyei halászati 

felügyelő

E. HALSBAND az AFZ idei első 
számában szélesebb folyóvizek elekt
romos lehalászását ismerteti kombi
nált módszerrel. Az eddig alkalma
zott módszerekkel a halaknak csak 
kis részét sikerült elektromos beren
dezéssel lehalászni, hiszen csak az 
anód körzetében, azaz kis területen 
érvényesült az áram hatása. A kom
binált eljárás az áram riasztó hatá
sát használja ki, a két ladik közé ki
feszített, kátédként használt drót
háló arra készteti a halakat, hogy a 
közeléből elmeneküljenek, ennek so
rán az anód hatókörébe kerülve on
nan könnyen kifoghatok kiemelő há
lóval. A riasztó berendezést 2 kW-os 
aggregátor táplálja egyenárammal, 
illetve impulzusárammal. A folyó- 
bán lassan tovaúszó riasztóháló 
segítségével a szélesebb folyóvizek
nek szinte az egész halállománya ki
fogható.

”  O L V A S Ó I N K H O Z !
Lapunk régebbi számai és az 

1964-es évfolyam sorozatban
kapható vagy megrendelhető a 
Mezőgazdasági Könyv- és Folyó
iratkiadó Vállalat Terjesztési
Csoportjától Budapest, V., Ná
dor u. 34. Telefon: 311—578. !



j^ J  — Pályázat a növényevő halfajok m agyar elnevezésére

Az Országos Halászati Felügye
lőség és a „Halászat” szerkesztő
sége pályázatot hirdet a honosí
tás alatt álló növényevő halfajok 
elnevezésére. Három halfaj vár új 
magyar névre. Ezek a következők: 

fehér amur (Ctenopharmgodon 
idella Cuv. et Val),

Fehér széleshomlokú hal (Hypophthal* 
michthys molitrix)

fehér széleshomlokú hal (Hy- 
pophthalmichthys molitrix Cuv. 
et Val.),

pettyes széleshomlokú hal (Hy- 
pophthalmichthys nobilis Cuv. et 
Val.).

A  beérkezett javaslatokat a 
szerkesztőség által felkért bizott
ság bírálja el. A  bizottságba a 
nyelvhelyességi szempontok figye
lembevétele végett a Magyar Tu
dományos Akadémia Nyelvtudo
mányi Intézetének képviselőjét is 
meghívjuk. A döntés eredményét 
lapunk f. évi utolsó számában kö
zöljük és egyben javaslatot te
szünk a legjobbnak tartott nevek 
szabványosítására.

A pályázat díja halfajonként 
200 Ft. Ezt az összeget az elfoga
dott elnevezéseket javaslóknak 
küldjük meg.

A pályázat beküldésének módja:
A javaslatoknak 1965. szeptem

ber 30-áig kell az Országos Halá

szati Felügyelőségre beérkezni. A 
pályázaton bárki részt vehet. A 
javaslók egy, két vagy mindhá
rom halfajra vonatkozó neveket 
küldhetnek. A  pályázatokat név 
nélkül, jeligésen kérjük az Orszá
gos Halászati Felügyelőség címé
re (Budapest, V., Kossuth Lajos 
tér 11). Mellékelve lezárt boríték
ban küldendő be a javasló neve. 
foglalkozása és pontos címe. A 
jeligét a borítékon is fel kell tün
tetni. A  borítékokat csak a bírá
lat után bontjuk fel.

A  pályázatokat azért kell meg
hirdetnünk, mert az eddig leg
gyakrabban használt elnevezések 
(fehér amur, fehér és pettyes szé
leshomlokú hal) hosszúak és ezért 
nehézkesek a rövid magyar hal
nevek között. A  lapunkban ko
rábban javasolt zöldponty, ezüst
ponty, pettyes ponty nevek szin
tén hibásak, mivel új halaink, de 
különösen a Hypophthalmichthys 
fajok csak távoli rokonai a ponty-

Pettyes széleshomlokú hal (Hypophthal
michthys nobilis)

nak, így rendszertani képtelenség 
ponty névvel illetni őket.

Az ősi magyar halnevek rövi
dek, többségükben egy szóból áll
nak és találóak. Ezek közé kell be
illeszkedniük az új elnevezések
nek, amelyek akkor lehetnek jók,

ha magyarosak, jellemzők és al
kalmasak az egyértelmű szóhasz
nálatra.

Reméljük, a pályázat meghozza 
a várt eredményt, és a magyar

Fehér-amur (Ctenopharyngodon idella)
(Pénzes f.lv.)

halászat találékonyságából szelle
mes új elnevezések születnek.

A S z e r k e s z t ő s é g

A PAKSI Halászati Tsz február 
közepén megkezdte az idei halásza
tot a Dunán. Harmincnál több ha
lász szállt vízre, s eresztett kerítő- 
hálókat a folyam mélyére. A mun
kát jóval korábban kezdték, mint 
tavaly, hiszen akkor ilyentájt még 
jéghegyek torlódtak a Dunán. A 
paksi halászok eddig mintegy 20 
mázsa halat fogtak ki Paks és Duna- 
földvár környékén a Dunából. (N. 
Oy.)
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