
III.  É V F O L Y A M  6. S Z Á M

— mint tógazdasági rendőrhal. Feladatát Hortobágyon jól teljesítette, hozzájárult 
a „takarmánykonkurrensek" felszámolásához s így a gazdaság 9000 q halat 
halászott le ősszel.
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SZENNYVÍZ HÍRADÓ
A vírusok, hormonok, antibioticu- 

mok felf edzésév el a szennyvíztisztí
tás eddig nem ismert nehézségekkel 
küzd. A legtökéletesebb szennyvíz- 
tisztításnak pl. hazánkban eddig el
terjedt módszere a biológiai csepeg
tetőtest alkalmazása. A csepegtető
test anyaga bazalt-tufa, melynek 
felületén alakul ki a baktériumhár
tya és lassan lecsurgó szennyvíz 
szerves anyagait az aerob baktériu
mok bontják le. Elméletben a bioló
giai csepegtetőtestből kifolyó 
szennyvíznek már földszagúnak 
kellene lennie. Klórozással igyek
szenek azután elpusztítani a még 
visszamaradó baktériumokat.

Igen sok anyag kerül azonban a 
biológiailag is tisztított és fertőtle
nített szennyvízből is az élő vízfo
lyásokba, melyeknek emberre és 
állatra egyaránt káros hatása lehet. 
Ezek közé tartoznak egyes vírusok. 
Többször kimutatták már a szenny
vízben pl. a száj- és körömfájás ví
rusát. Nagyobb esőzés esetén a fer
tőzött víz kiönt a környező rétekre, 
elárasztja a legelőket, a víz levo
nulása után azonban ott marad a 
növényzeten a betegség vírusa és 
még a lekaszált, száraz szénán is 15 
hétig megtartja betegítő hatását.

Az emberi betegségeket terjesztő 
vírusok közül a Poliomyelitis beteg
ség vírusa megmarad a szennyvíz
ben, az egyszerű klór ozás nem pusz
títja el, a biológiai szennyvíztisztí
tás csökkenti, a friss szennyvíziszap 
is terjeszti a fertőzést.

Az epidemiás sárgaság vírusa is 
igen ellenálló, a klórozás hatása bi
zonytalan.

XJjabban kezdenek csak foglalkoz
ni a szennyvízbe jutó hormonok sze
repével. Az eddigi kutatások szerint 
a pajzsmirigyhormon a szennyvízzel 
fertőzött ivóvizén át tartós hatást 
fejthet ki. A  többi hormonnak a

A  nyíregyházai kórház szennyvíztisz
tító telepe kétszintes ülepítő és a 
szennyvíz-iszap feldolgozó épülete 

(Donászy felv*)

szennyezett vizen keresztül történő 
hatásáról még keveset tudunk.

A szennyvizes öntözéssel kapcso
latban felmerül a növényi táplálé
kokból eredő növekedési hormonok 
szerepe az öntözésben. A szennyvi
zes öntözés esetén vajon a növényi 
hormonok, s az ezekhez közelálló 
növényirtó anyagok jelenléte a

Az Ászári Keményítőgyár tógazdasá
got akar létesíteni a nádasdpusztai 
és feketevízpusztai régi halastavakból, 
melyek jelenleg csak víztárolóként 

szerepelnek (Donászy felv.)

szennyvízben milyen hatást fejt ki? 
Az antibiotikumok gyártásakor ke
letkező szennyvizekkel kapcsolat
ban szintén új kérdések merülnek 
fel. Ha az antibiotikumokat igen 
kis mennyiségben takarmányhoz ke
verik, azok a bél baktériumflórára 
kedvező hatást fejtenek ki. így az 
állatok ivóvizébe szennyvíz útján 
bekerülői antibiotikumoknak nem 
várható káros hatása. Kérdés azon
ban milyen hatást fejt ki az embe
ri szervezetre az ivóvízbe jutó anti
biotikum.

*
Vízszennyezéseket jelentettek a 

esztergomi Kis-Dunaágból. A táti 
Dumaágat elzáró kőgát felett a magas 
dunai vízállás miatt átcsapott a víz 
és a tokodi, kenyérmezői patakokból 
beömlő szennyvizeket az esztergomi 
kis-Dunaágba sodorta.

A  Győri Fonoda Horgász Egyesü
lete jelentette, hogy május 15-én a 
Marcal vizét vörösen szennyezettnek 
látták. A  szennyeződés az egész Mar
calon elterjedt, sőt a torkolatnál a 
Rába folyóban is mutatkozott.

Az esztergomi Úszó Falu HTSZ 
egyik tagja, mint szemtanú jelentet
te, hogy a Komáromi Lenfonógyár 
május 3-án mintegy 6 vagon kát
ránnyal kevert olajos anyagot enge
dett a szennyvízcsatornán keresztül a 
Dunába; á halászatban és háló
anyagban sok kárt szenvedtek. Tel

jesen új balin-hálójukat úgy meg
rongálta, hogy az legalább 70 száza
lékot veszített értékéből.

A Péti Nitrogénművek szennyvize 
április 21-én váratlan ellenőrzéskor a 
Pét patakban a szennyvízbefolyás 
helyén citromsárga színű, azonnal 
Spitta-pozitív, erős kénhidrogénszagú 
volt és az oxigénfogyasztás 778 mg/1; 
az ősi-i malomnál a Pét patak még 
igen erős ammónium reakciót adott, 
szabad kén válik ki a szennyvízből.

A Soroksári Dunaágban június 
3-án ismét halpusztulás következett 
be; a pusztulást a MOHOSZ halőre 
jelentette.

*
TORONY A LA K Ú  B IO LÓG IAI

TISZTÍTÓBERENDEZÉS épül a 
nyíregyházai kórházban. A magyar- 
országi szennyvíztisztítás történeté
ben érdekes újítás a toronyalakú 
biológiai tisztítóberendezések alkal
mazása. Eddig a tatabányai, nyír
egyházai kórházak és a gellénházai 
lakótelep szennyvíztisztítását oldot
ták meg ilyen berendezéssel. A 
szennyvíz a gyűjtőaknából a kétszin
tes ülepítőbe kerül, onnan szivaty- 
tyú emeli fel a vizet a biológiai tisz
títóberendezésre t mely négyemeletes, 
egymás fölé épített, emeletenként 
szellőzéssel ellátott töltőtestekből 
áll. A  legfelső töltőtestben elhelye
zett bazalt-tufa felületéről csorog 
lassan át az ülepített szennyvíz az 
alatta levőre s így függőlegesen egy
másra épített testeken keresztül 
hosszabb utat tesz meg a víz, na
gyobb felületen érintkezik a levegő
vel és négyszeres szellőzést kap. A  
biológiai tisztítás után utóülepítőbe 
kerül a szennyvíz, ahol szabályozó 
berendezés biztosítja, hogy a szenny
víz egy része, — amennyiben szük
séges, — újból a biológiai testre ke
rüljön, a többi pedig a klórozón ke
resztül a befogadóba távozzék. Re
méljük, hogy az új módszerrel töké
letesebb tisztítási fokot érünk el. Az 
új berendezések tisztítási hatásfoká
nak tanulmányozása csak később le
hetséges, amikor a baktériumhártya 
már kialakul a csepegtető testekben.

Donászy Ernő

Toronyalakú biológiai tisztítóberende
zés nyíregyházi kórházban 

(Donászy felv.)
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/Q kaltermelésről —  a

A Magyar Tudományos Akadémia 
nagy hetén M agy ári András elvtárs, 
a földművelésügyi miniszter első he
lyettese „A hústermelés növelésének 
kérdései“ című, az egész előadássoro
zatot bevezető előadásában rávilágí
tott haltenyósztésünk jelenlegi hely
zetére és fejlesztésének legfontosabb 
tennivalóira. Előadásának vonatkozó 
— halászatunk fejlesztésére igen je
lentős — részét szó szerint közöljük:

„Egyre növekszik a halászat szere
pe is. Államunk jelentős beruházáso
kat fordít tógazdaságok létesítésére, 
mert hazánk földrajzi és éghajlati 
adottságai kedveznek a haltenyész
tésnek. Elsősorban ennek köszönhető, 
hogy halastavaink egységnyi terület
re eső hozama a legtöbb országét 
meghaladja, és kb. kétszer akkora, 
mint Csehszlovákiában vagy Lengyel- 
országban. A lehalászás holdanként! 
eredménye az elmúlt évben 250 kg-ra 
növekedett. A halhústermelés további 
erőteljes fokozásának reális alapja 
van, mindenekelőtt a tenyésztői és a 
halgazdasági szervezőmunka megjaví
tása terén. A haltenyésztési munká
ban különösen a NDK-hoz képest nar 
gyón elmaradtunk. A halivad ékter
melés kicsi és gyenge minőségű. így 
eddig még egyetlen évben sem ter
meltünk minden vizünk halasítására 
elegendő ivadékot. Nem valósítottuk 
meg még a céltudatos és rendszeres 
tenyésztési és szelekciós munkát, 
nincs ivadéknevelő és törzstenyésztő 
halgazdaságunk, halászati szakoktatár 
síink elhanyagolt. E hiányosságain
kat gyorsan ki kell javítanunk.

A  halastavak létesítésekor nem sza
bad elfelejteni, hogy kevés a szántó
földünk és kevés a jó rét, a jó legelő. 
Halastavak létesítésére a jövőben a 
mélyfekvésű, savanyúfüves, szikes és 
egyéb gyenge termőterületet, vagy az 
elég nagykiterjedésű elrontott rizs
földeiket kell felhasználni. A halastó 
ilyen helyeken alkalmas lesz a belvi
zek befogadására, öntözővizek tárolá
sára is, és az éghajlatot megjavítja“.

A haltenyésztési konferencia a Hal
tenyésztési Kutató Intézet könyvtár- 
termében zajlott le. Erős Pál a mg. 
tudományok kandidátusa „A halhús
termelés biológiai összefüggései és a 
termelés fokozásának lehetőségei“ cí
mű előadásában mutatta meg azt az 
utat, amelyen második ötéves nép-
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gazdasági tervünk végrehajtása során 
haltenyésztő in kinek haladniok kell. A 
halhústermelés növelésének egyik 
sarkalatos pontja legyen halastavaink 
természetes hozamának maximálisra 
emelése. Az előadást követő hivata
los hozzászólások keretében a termé
szetes hozam jobb kihasználásának, 
továbbá fokozásának lehetőségeit tár
gyalta meg a Konferencia: dr. Woyná
rovich Elek a mg. tudományok dok
tora „A halastavi szémtrágyázás jelen
tősége a halhús termelésének növelé-

Miklós Kossuth-díjas, Szalay Mihály, 
mg. tudományok doktora.
Tibor és Palojtay Béla.

(Akadémia J\

sében“, továbbá „Állati fehérjetarme- 
iésünk egyik lehetősége“, dr. Vesz
prémi Béla „A magasabbrendű vízi
növényzet szerepe és a halhústerme
lés növelésének kérdése“, dr. Jászr 
falusi Lajos „A halhústermelés növe
lésének lehetőségei pontynemesítés
sel“, dr. Jaczó Imre „A halak beteg
ségeinek hatása a halhústermelésre a 
tógazdasági hal tenyésztésben“, Nagy 
László „A magyar halászat perspek
tívái a külföldi halászati viszonyok 
tükrében“ című előadásokban.

A hatodik Balatoni Ankét
A  Magyar Hidrológiai Társaság 

május 25—27-én rendezte meg Bala- 
tonfüreden a már hagyományossá 
vált Balatoni Ankétet. A  SZOT szana
tórium nagytermében május 26-án 
délelőtt Szabó János város- és köz
séggazdálkodási miniszterhelyettes 
ismertette az ankét célját: Visszate
kintünk mindarra, ami a Balatonnal 
kapcsolatban történt és összefoglal
juk azokat a feladatokat, melyek a 
Balatonnal kapcsolatban a második 
ötéves tervben és a távlati fejleszté
si tervben reánk vár. A  Balaton ed
digi tudományos kutatásainak ered
ményeit foglalta össze Papp Ferenc 
műszaki egyetemi tanár, a tudomá
nyos kutatások terveiről pedig Fa
zekas Károly tájékoztatta az ankét

résztvevőit. Délután a terveket hét 
szakbizottság vitatta meg egészség- 
ügyi, biológiai és vízkémiai, műszaki, 
hidrogeológiai, meteorológiai és geo
fizikai, tájrendezési és sport-kultúra, 
továbbá mezőgazdasági hasznosítás 
szempontjából. Május 27-én délelőtt 
a záróülésen a szakbizottságok által 
megvitatott javaslatokat foglalták 
össze. A záróülést az egyiptomi, in
diai és kínai taníulmány út járói haza
tért dr. Mosonyi Emil, a Hidrológiai 
Társaság elnöke fejezte be. A  máso
dik ötéves terv irányelveit érintő ha
tározati javaslatok között szerepelt 
az egész Balaton-fejlesztés egységes 
irányítását átfogó Balatoni Tanács 
felállítása.

(Dy)

A felmelegedett nyári idő ívásra serkenti a pontyokat, ösztönüktől hajtva fel
keresik a füves szélvizeket, hogy ikráikat lerakják. A  s'keres ívás a következő 

évek nagy fogásainak feltétele (Tőth felv.)
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A  folyami rák növekedése  -  

-  és vedlése
A  szakirodalmat olvasva azt ta

pasztaljuk, hogy különböző munkák 
egymástól eltérő adatokat közölnek a 
folyami rák növekedéséről és maxi
mális nagyságáról. Az eltérések any- 
nyira szembeszökőek, hogy az em
ber akaratlanul is elcsodálkozik raj
tuk. A  szóban forgó könyvek íród 
közismert szakemberek, így állításaik 
alaposságához kétség sem férhet. Vé
leményeik látszólagos ellentmondá
sát azonban könnyen megmagyaráz
hatjuk, a rák növekedését annyira 
befolyásolják a külső körülmények 
(pl. táplálkozás, mészhiány stb.), 
hogy azt általános érvényű táblázat
ba foglalni lehetetlen. Kedvező kör
nyezetben gyorsan fejlődik, de ellen
kező esetben növekedése nagyon las
sú is lehet, így a táblázatok mindig 
csak helyi érvényűek lesznek. Ennek 
szemléltetésére közlöm itt Th. Hux- 
ley és Pdeplow errevonatkozó ada
tait.

A rák életkora
H o s s z a

Huxley Pieplow

1 év 60 mm 40— 50 mm

2 év 85 „ 60— 70 „
3 év 105 ,, 80— 90 „
4 év 135 „ 100—110 ,,
5 év 150 „ 120—130 „

A  növekedés lökésszerűen történik. 
Az állatot folyamatos gyarapodásá
ban gátolja a páncél, ezért bizonyos 
időközökben leveti azt és az új pán
cél megszilárdulásáig gyors fejlő
désen esik át. Ezt az időszakot 4—8 
napra tehetjük. Ebből nyilvánvalóvá 
lesz az, hogy a növekedés egyrészt a 
vedlések számától, másrészt az ese
tenkénti gyarapodástól függ. A  rákok 
első évükben átlag 8-szor, második
ban 5-szőr, harmadikban 3—4-szer, 
negyedikben 2—3-szór, majd később 
a hímek 2-szer, a nőstények 1-szer 
vedlenek, az egész öreg példányok 
pedig valószínűleg már nem is teszik 
ezt minden évben. Az esetenkénti 
gyarapodás az állat életkorával egye
nes arányban több és több lesz, 3 
mm-től 10—15 mm-ig is terjedhet. A  
fiatalok ehhez képest gyorsabban, az 
idősebbek pedig kevesebb vedlésük 
miatt lassabban nőnek.

A  vedlés lefolyását már a XV III. 
század elején Reaumur is megfi
gyelte. Az állat közvetlenül a vedlés 
előtt mind izgatottabb lesz, potro- 
hával csapkod, lábai rángatóznak és 
csápját rezegteti. Ezzel hézagot tá
maszt régi páncélja és teste között, 
utána pihen. Ez alatt az idő alatt a 
végtagok izomzata visszahúzódik a 
test felé, úgy hogyha egy olló végét 
ilyenkor letörjük, üresnek fogjuk azt 
találni. A  következő mozzanatban a 
fej tort és a potrohot összekötő lágy 
chitinréteg fölszakad és láthatóvá 
lesz az új, még egyelőre puha pán

cél (a chilin réteg fölszakításához 
szükséges erőt az állat úgy szerzi 

•meg, hogy vérébe vizet vesz fel és 
így ennek nyomását megnöveli). Et
től kezdve a rákot akár ki is vehet
jük a vízből, még akkor sem hagyja

Rákszem 3 nézetben. (Huxley nyomán.)

abba erőfeszítéseit, hogy páncéljától 
szabaduljon. A  fej tor előre billen, 
mintha a száj tájékán csuklón járna. 
Ezek után a rák kiszabadítja végtag
jait, ennek megkönnyítésére azok
hosszában fölrepednek. Ha ez meg
történt, kihúzza egész első részét a 
fej tor páncéljából, majd egy hirtelen 
mozdulattal előre ugrik, és ezzel
potrohút is kiszabadítja. A  régi pán
cél visszacsukódik eredeti állapotába 
és megszólalásáig hasonlít mellette 
pihenő volt tulajdonosához.

A  frissen vedlett „vaj rák“ vedlés 
után néhány napig teljesen védtelen, 
ezt az időt valamilyen búvóhelyen 
tölti, mert ilyenkor nagyon sok el
lensége akad. Közben nem táplálko
zik. Az új páncél megszilárdításához 
a gyomor páncéljának két oldalán 
kívül elhelyezkedő rákszemeket dol
gozza fel.

Ezek, mivel vedlésikor ez a páncél
zat is összeroppan: vele együtt a 
gyomorba kerül, melyben föloldód
nak és a vérkeringéssel eljutnak az 
új páncélba. A  rákszemek apró, 
egyik oldalukon homorú, a másik 
oldalukon domború lencse alakú kék 
vagy rózsaszín mésztestecskék. Már 
a vedlés előtti hónapokban elkezde
nek fejlődni. Nagyságuk 3—8 mm 
közt változik.

A  vedlés fő ideje augusztusra esik. 
A  nőstények rendszerint a hímek 
után egy-két héttel vedlenek. Ez 
utóbbiak másodszori vedlése rend
szerint párzás után történik.

Régi páncéljuk elhagyása az álla
tokat nagyon megviseli. Gyakori 
eset, hogy egy-egy végtagjuk közben 
leszakad, sőt az is előfordul, hogy 
belepusztulnak. Időtartama a rák ere
jétől függően nagyon változó, Müller 
szerint 5 perctől 24 óráig is eltart
hat. Az új páncél 6—10 nap alatt 
szilárdul meg teljesen

(dr. Thuránszky Zoltán)

3 d3 szem teendők a tógazíUuáíiúMmn
A májusi változékony időjárás 

mellett az ívás nem mindenütt sike
rült és sok volt a késői leívás is. 
Feltétlenül szükséges tehát, hogy 
júniust még kihasználjuk, mert eb
ben a hónapban kikelt ivadék még 
használható. Irányelvünk mindig az 
legyen, hogy mindig több darab
számú, de némileg kisebb legyen az 
ivadék, mint nagy, de elégtelen da
rabszámú. A hasvízkóros pusztítás

Rákszemek (folyami rákról). 
(Vásárhelyi felv.)

júniusban befejeződik. Feltétlenül 
szükséges, hogy utána számbave- 
gyük a tavainkat és ahol nagy volt 
a kiesés ott azt ritkítás útján pó
toljuk. E nélkül tavaink termőké
pességét nem használjuk ki 

Tavaink rendszeres trágyázását és 
a káros növényzet irtását folytatjuk. 
A nyári halászatra szánt tavainkat, 
valamint azon tavakat, melyekben 
minőségi halat kívánunk előállítani, 
egyre emelkedő takarmány adaggal 
etetjük. A  hó végén általános próba
halászatot tartunk, viszonyainktól és 
az egyes tavak nagyságától függően 
húzóhálóval, valamint varsával. Cél 
az, hogy minél több egyed kifogásá
val győződjünk meg halaink eddigi 
gyarapodásáról, kondíciójáról és 
egészségi állapotáról. Nagyon fon
tos a június végi próbahalászat lel
kiismeretes keresztülvitele, mert en
nek alapján indítjuk be az intenzív 
takarmányozást. (Oe)

Kitüntetés
Az Állami Gazdaságok Minisztere 

két kiváló vezető tógazdát Barta 
Károlyt a Hortobágyi Hg. főagronó- 
musát és Rimanóczy Endrét az Al- 
sósomogymegyei Hg. főagronómusát 
„kiváló állattenyésztő“ jelvénnyel 
tüntette ki. Nevezettek jó munká
juk által kiérdemelt kitüntetésével 
az egész halásztársadalmat érte meg
becsülés. Rajtuk kívül még számos 
halászmester, halász és agronómus 
kapott hasonló elismerést.
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Koranyár van és az évszaknak 
megfelelően legtöbbet az ivadékne
velő tavak kötik le az üzemét járó 
tógazda figyelmét. Szép szakmánk
tól a fejlődésben lévő halporonty 
kívánja meg a legtöbb gondot, ap
rólékosságot. Mi sem természete
sebb, mint az, hogy a halász legna
gyobb büszkesége, ha az őszi leha
lászáskor szép eredménnyel zárja az 
ivadéknevelés mérlegét.

Sok egyéb tennivaló mellett a ra
gadozókérdés is súlyponti tényező 
az ivadékos tóban, mivel a zsenge 
ivadékot kezdve a rovarálcáktól a 
méteres szürkegémig minden rend 
és rangbélij állat üldözi. De vajon ez 
elegendő ok-e arra, hogy meggondo
lás nélkül elpusztítsunk minden, az 
ivadékos tavon megforduló állatot.

A  mesterséges környezetet jelentő 
tógazdaságban az emberi beavatko
zás kedvezővé teszi a ragado
zók és a zsákmányállat közötti v i
szonyt. A  tenyésztőhelyen sokszorta 
több a hal, mint a szabad vizeken s 
ugyanakkor a tóőrök puskája lé
nyegesen nehezebbé teszi a ragado
zó madarak helyzetét. De az a sze
rencsés madár, amelyik a halastóba 
mégis bejutott, a hal mellett sok 
mást is — többnyire ugyancsak hal
tenyésztésre káros apró állatot — 
elpusztít.

Ivadékos tóról lévén szó, kezdjük 
először a vöcsökfélékkel a felsoro
lást. Legismertebb közöttük a bú
bosvöcsök. Halászati szempontból 
rajtakívül számításba jöhet még a 
nálánál kisebb feketenyakú és vö
rösnyakú vöcsök. Búvárhalászatuk 
tökéletes módszerével tagadhatat
lan, hogy sok apróhalat elpusztíta
nak, de kártételük korántsem akko
ra, mint amüyennek ’gondolnók. 
Nem minden lebukásnak hal az ál
dozata. Külföldi halastavakon vég
zett nagyszámú gyomortartalom
vizsgálat a vöcsökfélék nagyarányú 
víziro varpusztítás áról tesz tanúsá
got.

A  sirályfélék, amelyeket főképp

Lecsapni készül a törpecsér 
(Sterbetz felv.)

ivadéktavak közelében tartanak ká
rosnak, elsősorban szintén rovar
pusztítók. Legközönségesebb képvi
selőjük, a dankasirály haszonkár 
mérlege már régóta tisztázódott, hi
szen a világ minden tájáról bőséges 
megfigyelési és gyomortartalomvizs
gálati adat tör pálcát védelemre jo
gosultságának érdekében. Tenger-

A  tengeri illetőségű ezüstsirály gya
kori vendég a nagyobb halastavakon 

(Sterbetz fe*v.)

járó rokona, az ezüstsirály aránylag 
gyakori vendég a nagyobb halasta
vakon. Ez a szép, hollónagyságú 
madár csak negyedik-ötödik élet
évében éri el az ivarérettséget és a 
kaj tár fiatal példányok költésidő
ben, vagyis az ivadéknevelés legkri
tikusabb időszakában sokszor he
tekig elidőznek a tengerparti hazá
juktól távoleső haldús vizeken. Táp
lálékukban nem válogatnak. Meg
eszik a halat, pelyhes madárfiókát, 
rovarokat, sőt egyszer a Tiszán egy 
partravetett kutyahulláról is: reb- 
bentettem már fel lakmározó ezüst
sirályt. A  haltenyésztésre feltétle- 
nültóárosak.

A  csérek, sirályaink legiközelebhi 
rokonai, elsősorban ugyancsak ro
varevők. A  jólfejlődő ponty ivadék 
aránylag hamar eléri azt a nagysá
got, amely mór megóvja őt a csér
félék torka méretétől. Első időkben 
riasztással tartsuk távol a csért az 
ivadékos tótól, de, ha már fejlettebb 
a halállomány, akkor egyszeriben a 
tógazda barátai közé sorolhatjuk a 
rovarfogó cséreket. Külön megem
lékezem itt a magyar természetvé
delem egyik legféltettebb mad aráról, 
a manapság már csak nagyritkán 
•nálunk költő törpecsérről. A  háború 
előtt a szegedi tavakon még néhány

párban költött ez a kecses, szép kis 
madár, de annak idején a halgazda
ság a sirályokkal, halászcsérekkel 
együtt őket is lövette. Nagy kár volt 
érte, mert a törpecsér egyike a leg
későbben érkező madarainknak s 
így a pontyivadékban már kárt nem 
tehet.

Fészkeit leginkább június végén, 
július elején találtuk a fehértói szi
kes zátonyokon. A  közvetlenül a 
költésidő kezdetén megérkező fecs
kenagyságú madárkák ilyen előre
haladottabb időben már csak a ví
zirovarokat és a vadhalivadékot 
pusztíthatták, a pontyivadék ellen
ben már méreten felüli volt neki. A  
még csérnél is kisebb kormos, fe
hérszárnyú és a ritkaságszámbame- 
nő fattyúszerkők táplálékvizsgálatá
ból kitűnt, hogy az kilencven száza
lékban rovarfélékből áll.

Nyári alkonyatokon sokszor el
gyönyörködtem a rajzó csiborokat 
és csikbogarakat vadászó kékvér
csék munkájában. A  madár gyönge 
lábacskáival ügyesen elkapja a rö
pülő bogarat, azután fönn a levegő
ben csőrével lefejti a kemény chitin 
szárnyfedőket és zsákmányát elcse
megézve folytatja tovább a vadá
szatot.

Réti fülesbagoly gyomrokban és 
gyönybagoly köpetekben nem egy
szer találtam a vízicickány marad
ványait

Végét-hosszat nem érő gyomor
vizsgálati adatokkal és megfigyelé
sekkel lehetne bizonygatni, hogy 
mennyi csibort, csokbogarat és szi
takötőlárvát pusztítanak el a halevő 
ragadozómadarak. Ne bíráljuk a ter
mészetvédelmi intézkedéseket, ame
lyek a lehetőség határáig védelmet 
biztosítanak nekik, hanem nézzük 
meg az érem másik oldalát is. A  
sok-sok vizsgálati adat igazolja, 
hogy nem drága ár az a hal, amit 
itt-ott elfogott a rendszeresen riasz
tott ivadékpusztító ragadozómadár. 
Ha az általuk elfogyasztott sok-sok 
szitakötő és csibor meg csikbogár 
lárva szabadon vadászhatna, min
den bizonnyal sokkal nagyobb 
veszteségeket szenvednének zsenge 
pontyivadékaink. Sterbetz István

A gyöngybagoly köpeteiben többszőr 
találtam vízi cickány maradványokat 

(Sterbetz fe.v.)

105



F E J L E S S Z Ü K  A B A L A T O
tógazdaság egyes tavaiba. Az őszi 
lehalászás során ezekből egy szemet 
sem lógtak vissza.

Mindez bizonyíthatja, hogy a per- 
metiben kelletett süllő porontyok élet-- 
képessége csorbát szenved, talán 
ezért pusztultak el. A  süllőikra és 
zsengeivadék optimális vízhőfoka 
12—15 fok között van. Ettől az opti
mális és szükséges létviszonytól a 
permetkamrában a süllőikra meg 
van fosztva, ott ugyanis a levegő 
20—22 fokra is fel van melegítve. A  
hőmérséklet emelkedésével az ikra 
kelés! időszaka pár nappal megrövi
dül, s így a koraszülés gyanúja is 
felmerülhet. Ennek kihatásai, mint 
az ott folytatott kísérletek bizonyít
ják, a kikelés utáni napokon még 
nem mutatkoznak, azonban nincs 
kizárva, hogy fejlődésük későbbi 
szakaszéban ez jelentkezik.

Ezért ezt a kérdést mind tógazda
sági, mind lecsapolható természetes 
vizek viszonyai között a legalapo
sabban meg kell vizsgálni és ha az 
ily módon előállított és anyává lett 
süllő utódainál sem tapasztalunk 
különösebb rendellenességet, akkor 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a 
keltetési mód megfelel célunknak.

összefoglalva, a Balaton süllő- és 
pontyállományának hathatós fejlesz-

I fogy t
A közelmúltban jelent meg a föld

művelésügyi minisztériumnak a ha
lászati termelőszövetkezetek munka
egységelszámolásáról készített ki
adványa. A  halászati munkakönyv
ben a mezőgazdasági tsz-eknél alkal
mazott munkaegységelszámölási
rendszer alapelvei érvényesülnek; de 
a halászat és a halászati szövetkezet 
sajátos viszonyaira alkalmazva.

Ezek a sajátosságok a munkaegy
ség szerinti javadalmazás szempont
jából a következők:

1. A  halászatban a munkafolyamat 
befejezése egybeesik a termelőfo
lyamat befejezésével. A  munka 
eredménye a munka elvégzésekor 
azonnal jelentkezik, megmérhető, 
értékelhető ás nyomban pénzértékre 
változtatható (kifogott hal!). Ez az 
előny biztonságossá teszi az előle
gekkel való gazdálkodást.

2. A  munka egység javadalmazás a 
halászatban előforduló egyéb mun
kák (pl. hálókészítés, ivadékelőállí
tás, ' elnök, könyvelő, agronómus 
munkája) viszonylatában is a ter
melés valóságos eredményére tá
maszkodik és megteremti az egyéb 
munkákat végző szövetkezeti tagok 
személyes érdekeltségét a termelés 
eredményének fokozásában.

3. Az elvégzett munka mennyisé
gét a kifogott hal mennyisége és mi-
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Ikra szállításkor feltétlenül gondoskodjunk az ikra nedvesen tartásáról (Horti felv.)

halfogási eredmények mutat
ják, hogy az utolsó évtizedben 1946- 
tól 55-ig évente 454 q-val kevesebb 
fogast és 290 q-val kevesebb pon
tyot fogtak ki, mint az 1927—1937 
közötti időben. A  felszabadulás után 
minid a Balatoni Halászati Vállalat, 
mind a HAKI új tenyésztéstechni
kai eljárásokkal törekedett a nemes
állományt fejleszteni. Hogy ezek 
nem hozták meg a várt eredményt 
annak okait a következőkben keres
hetjük.

Lehetséges, hogy a Balatonba né
pesített és mesterségesen előállított 
pár napos vagy hetes pontyivadék 
elkallódik, ületve a többi halak 
zsákmánya lesz. Vitatni lehet az 
ivadékok életképességét is, mivel elő
állításuk mesterséges úton történt és 
még nincs kákísérletezve, hogy ezek 
1—2—3 nyaras stb. korukban, ho
gyan növekednek, betegséggel szem
ben hogyan viselkednek, a mostoha 
körülményeket hogyan bírják.

Lehetséges, hogy a tógazdasági 
vállalatoktól vásárolt és has vízkór
ban megbetegedett pontyivadék a 
Balatonba népesítve nagyrészt el
pusztul és az ott lévőket is megfer
tőzi. Ennek lehetőségét a legújabb, 
román és német kutatások is meg-

A Tolnai Haltenyésztő Állomás a 
„Béta“ htsz bárkájában mentett meg 
az árvíz elől sok anyapontyot és 

ivadékot (Pékh felv.)

erősítik annyira, hogy náluk tilos a 
kétes egészségű ivadék népesítése a 
természetes vizekbe. Ezenkívül a kí
sérletek még azt is bebizonyították, 
hogy a mesterséges körülmények 
között tenyésztett tógazdasági ponty- 
ivadék, ha természetes vizekbe te
lepítik az idők folyamán elveszti azt 
a növekedőképességet és testalkatot, 
amivel tógazdasági viszonyok között 
rendelkezik. Az igaz, hogy a máso
dik világháború . előtti időszakban 
végzett ilyen irányú teljesítmény
vizsgálatok a Balatonba telepített 
nem es ponty jó növekedési tulaj
donságáról tesznek tanúságot, azon
ban nem szabad elfelejteni, hogy 
abban az időben 10 és 20 dekás át
lagsúlyban került ki népesítésre, 
tehát a kritikus fejlődési időszakon 
túl volt már és ami még fontos, tó
gazdaságainkban a hasvízkórbeteg- 
ség nem volt oly általános, mint 
ma.

Minthogy a Balaton süllőállomá
nyának gyarapodása többek között 
az alsóőrsi és keszthelyi süllőkelte
tő telepek létesítése ellenére sem 
következik be, a permetben való 
keltetés technikája vár még tökéle
tesítésre, illetve mélyrehatóbb kikí
sérletezésre. Minderre az alább fel
sorolt kísérleti eredmények enged

j e k  következtetni:
1952-ben 25 000 db egy ideig per

metben érlelt süllőikrát tartalmazó 
fészket szállítottunk szakszerűen a 
gödöllői tógazdaságba Alsóőrsről. A  
fészket ragadozótól mentes tóba he
lyeztük ki, és ősszel 10 db 5 dkg-os 
süllőávadékot halásztunk csak le.

Tudomásom szerint permetben 
keltetett vagy érlelt süllőikrát abban 
az időben más tógazdaságokba is 
szállítottak és az eredmény igen vál
tozatos volt.

1955-ben 3 db ételhordó kannában 
szállítottak permetben érlelt és a 
betonm ed ©nőében kikelt több 10 000 
db zsenge süllőivadékot a buzsáki
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tésére a következő javaslatot te
szem:

1. Vissza kell térnünk arra a ré
gebben alkalmazott népesítési eljá
rásra, hogy a Balatonba csak 6 dkg- 
nál nagyobb pontyivadékot telepít
senek.

2. A  mesterségesen előállított' 
pontyivadéknak életképességéről tó
gazdasági viszonylatban először az 
ivarérettség utáni időszakig meg 
kell győződni.

3. A  Balaton—zardavári és szár
szói halastavak ívatásra, tekintettel, 
hogy tőzeges-lápos talajon épültek, 
a víz savanyúsága miatt nem felel
nek meg. Lehetőséget kell keresni, 
hogy máshol száraz, nem vizenyős 
agyagos-homokos, talajon létesítse
nek ívótavakat és az itt kelt poron
tyokat azután neveljék tovább az 
előbbi tavakban kb. 10 dkg súlyig. 
A- vörsi tavak megfelelnek ívatás- 
rár' Műszála kérdés, hogy hány ki
sebb nagyobb terjedelmű ívó tó vol
na szükséges ahhoz, hogy bennük 
megteremjen az a jó pár 100 q 
pontyivadék, ami a Balaton évi né- 
pesítéséhez szükséges.

4. Le kell állítani a tógazdasági, 
legtöbbször beteg pontyivadék né- 
pesítését a Balatonba.

5. Arra kell törekedni, hogy ke-

&i munkaeg,tyseg>e
nősége határozza meg, ami a szövet
kezet tagjait minél több és minél 
job hal termelésére, végeredményé
ben belterjesebb gazdálkodásra ösz
tönzi.

4. A  több és jobb termelés az 1 fő 
tényleges halász átlagkeresetében és 
a munkaegységre jutó nagyobb fo
rintértékben tükröződik és így igaz
ságos, hogy a nem tényleges halá
szatban végzett munkák (pl. az el
nök munkája) is az átlagkereset és a 
forintérték alakulásától legyen füg
gővé téve. (Mindazáltal az elnök,' 
a könyvelő stb. részére itt is megma
rad a termelési tervhez méretezett 
havi fix pénz járandóság.)

A  munkakönyv a premizálás 
irányelveit is tartalmazza és érde
kessége még, hogy olyan határszá
mokkal dolgozik, amelyek az összes 
htsz-ek részére egységes, országos 
keretet nyújtanak, ugyanakkor azon
ban lehetővé teszik az egyes htsz-ek 
részére a sajátos viszonyaikat s ezen 
belül vízterületeik minőségét, hal
állományát figyelembevevő helyi 
normák rugalmas alkalmazását.

A  htsz-ek részére kibocsátott mun
kakönyv újabb lépés természetes- 
vizi halászatunk és halászati szövet
kezeteink szocialista fejlődésének út
ján s biztosak vagyunk benne, hogy 
halászaink is ekként fogják érté
kelni. (—ó—)

Május vége, június eleje. A  felmelegedett szélvizekben ívnak a pontyok (Tóth feiv.)

resztezett pontytenyészanyag kerül
jön a Balatonba. Erre a célra a Ba- 
laton-i 2,90 alatti profilindexű pik
kelyes tejes tőpontyot kellene ke
resztezni egészséges tógazdasági ik- 
rás pikkelyes nemesponttyal. Ezzel 
azt érnénk el, hogy a Balatonban 50 
százalékos vadvérrel rendelkező 
pontyivadék kerülne kihelyezésre. A  
teljes profilindexénél a 2,90-es ér
téknek felső határként való betar
tása az utódok nemes tulajdonságai
nak biztosításához szükségesek. A 
tenyészszülők továbbneveléséhez és 
teleltetéséhez szakszerűen készített 
és üzemeltetett telelők nélkülözhe
tetlenek.

Szükséges, hogy kellő számú (leg
alább 50—100 db) tógazdasági ikrás 
anya álljon rendelkezésre, hogy 
azokból minden évben a legivar- 
órettebbeket lehessen ívatásra kivá
logatni. Ez az állomány 4 évenként 
kicserélendő. A  tejeseket minden 
évben az ívás ideje előtt legalább 1 
hónappal kell a Balatonból kifogni, 
hogy ivartermékük beérése az ikrá
itokkal azonos tógazdasági viszonyok 
között történjen. Ez idő alatt az 
esetileg megsérült, gyengének látszó 
tejesek kiszelektálandók.

6. Külföldön a süllőivadékot is 
bizonyos nagyságig nevelik, csak 
azután kerül kitelepítésre. A  Bala- 
tonszárszó-i teljesen le nem csapol
ható tavat erre a célra be kellene 
állítani, ahonnét a kis süllők gra
vitációs úton a Balatonba volnának 
bocsátandfiuk. A süllő a vízleeresz
téssel amúgy is elsőnek hagyja el 
az ányamedret, így remény van rá, 
hogy gödrökben, tócsákban nem 
marad vissza.

7. Addig is amíg beigazolódik az, 
hogy a permetben érlelés a süllő ik
ra és a zsengeivadék életképessé
gére káros kihatásai nincs, sürgősen 
tanulmányozni kellene a természe
tes ívóhelyek (az ún. akadok) víz és

fauna-flóra viszonyait és az ott 
észlelt tapasztalatokat, illetve táp
lálkozási viszonyokat a betonmeden
cékben nevelt zsenge ivadékra al
kalmazni lehetne. A  betonmeden- 
oékből kikerülő süllőivadék telepí
tését a Balaton különböző helyein 
kell végezni, különösen olyan védett 
helyeiken, ahol az előzetes vizsgála
tok alapján biztosra vehető, hogy a’ 
továbbfejlődésükhöz szükséges élet- 
feltételeket megtalálják.

8. Addig, míg az előző pontban vá
zolt kísérletek és vizsgálatok a kér
déseket teljesen tisztázzák, a per
ionfészkeket részben kihelyezésük 
helyén kellene hagyni az' ikrák ki
keléséig, .vagy a bailiatooudvari v i
szonyokhoz hasonló helyeken kelle
ne keltetni.

Si A  süllőállomány fejlesztésének 
döntő láncszeme, hogy a keszeg stb. 
állomány tovább szaporodásának le
hetőségét is biztosítsuk. Ezt a mes
terséges fészkek kihelyezésével és a 
fogási tilalom szabályozásával, a 
húzóhálók szembőségének újabb 
megállapításával, a halászat inten
zitásának csökkentésével, stb. ér
hetjük el. A  kérdéseket a vállalat 
szakemberei és a biológusok isme
rik, az ő feladatuk ezeket megol
dani.

dr. Jászfalusi Lajos

Jelölt tükrös ponty az Ohati Állami 
Gazdaságban (Antalffy felv.)
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N Á L U K  IS MEQVIRRADT. . .
’  v <^ . T

A két nagy szovjet halászregény 
közül — (az egyiknek a címe „Úszó 
-falu“, a másiké: „Nálunk már meg
virradt ...“) — önkéntelenül is az 
utóbbi jutott eszembe, amikor a 
SZABADSÁG halászati termelőszö
vetkezet zárszámadó közgyűlése után 
a vonat kirobogott velünk a nagy
baracskai állomásról. Amíg a nagy
szerű motoros Pullmann-kocsi, — 
szintén az árvíz „hozadéka“, — to
varingott a tavaszi tájban, én is 
zárszámadást csináltam magamban 
és nem tudtam máshova kilyukadni, 
mint a fentírt címhez. Igen, a nagy
baracskai halászoknál is megvirradt 
m ár...

Már odamenet szokatlan mozgal
masságot tapasztaltunk a községben 
és környékén. Lépten-nyomon újjá
épülő, vagy újonnan épülő házak lát
ványa, anyagot szállító teherkocsik 
szinte egymást kergető sorainak 
nyüzsgés-mozgása jelzik az árvíz 
nyomán megindult hatalmas munkát. 
A htsz ezelőtt két hónappal még 
megviselt, gyűrött székháza tünemé
nyesen rövid idő alatt „talpig“ új ru
hába öltözött, — ajtó, ablak, pado
zat, piktorolás: minden vadonatúj 
rajta és benne, messziről hirdeti a 
dolgozók államának alkotóerejét, se
gítő készségét, mely a halászok felé 
sem maradt el. S hogy el ne felejt
sük: két szövetkezeti halásztársunk 
rombadőilt hajlékainak helyén két új 
kőház várja a bokrétaünnepet. A  
szövetkezet zárszámadó közgyűlése 
egyben székházavató díszközgyűlés 
is, ünnepi közgyűlés.

Ilyen környezetben a „sablonos^ 
elnöki beszámoló minden egyszerű 
mondata, számadata is fokozott fi
gyelmet és érdeklődést kelt.

— A  természet mostohasága foly
tán 1955 volt egyik legnehezebb 
évünk, de mégis előbbre jutottunk. 
Termelési tervünket 118 százalékra, 
beadásunkat 100 százalékra teljesítet
tük. Közös felszerelésünk értéke 80 
ezer forintról 160 ezer forintra emel
kedett és valamivel nőtt a fel nem 
osztható tartalékalapunk is. Gép
parkunk hinárvágóval szaporodott. 
Kát. holdankénti termelésünk több 
mint kétszerese az országos szövet
kezeti átlagnak, sajnos, több mint 80 
százalékban silány hal. Most a minő
ségi haltenyésztésre vettük az 
irányt. 10 holdas ívató tó építését 
vettük tervbe. Az árvíz az iszap te
temes részét kisöpörte, vizünk fel

frissült, úgyhogy halászati bázisunk 
nagymértékben megjavult.

És még egy jó hír a halászat ré
szére:

— Ügy értesültünk, hogy a Jugo
szláviával kötött egyezmény értel
mében a Ferenc-csatornát karbahoz- 
zák, a kotrási munkák, ami után 
éveken át epekedtünk, rövidesen 
megkezdődnek. . .

Nagy haladásm nagy taps. Mosoly
gós arcok. Legmosolygósabb Malik 
Ferenc elnök szaktársunké. De Gá
bor bátyánk gondterhelt arca is ki
derült, — talán nem nyomakszik már 
rá ezentúl olyan nagy súllyal a htsz 
minden pénzügyi gondja-baja, mint 
eddig:

A községbeliek közül is itt vannak 
sokan, a tanácselnökkel az élen. 
Együtt ünnepelnek, együtt örülnek a 
halászokkal, akiknél már szintén 
megvirradt. . .

Bárok — meg a szúró tápli
öreg halászokkal beszélgetve sok

szor szóba kerülnek olyan szerszá
mok, melyeknek a fiatalok legfel
jebb, ha hírét hallották. Ezek közt 
emlegetik a barkót meg a szúró táp- 
lit. A  bárok inkább a halászgató 
parasztok szerszáma volt, mint a 'hi
vatásos halászoké. Nem volt ez más, 
mint egy jókora emelő háló, melyet 
zátonyok szélébe levert ágasfára sze
reltek vas tengellyel, olyanformán, 
mint a gémeskutat. Az ágasfa, egy, 
a vízfolyásra keresztben álló sövény
fal közepén állt, a sövény után a víz 
visszafelé folyt, limány keletkezett. 
Ezt a helyet rendszeresen beetették, 
s ide eresztették estefelé a hálót, 
még ezt is megszórták főtt kukori
cával. Hajnalban aztán a sövény elé 
evezett szép csendben a halász, rá
csimpaszkodott a nyelére s fel
emelte a hálót, melyben rendszerint

Készül a bári rckesztés a mohácsi .«Petőfi" htsz vizén (Sárfy felv.)

ugrált is néhány potyka. Tudták ezt 
a tolvaj halászok is, és igyekeztek a 
halászt megelőzni. Ezek ellen úgy 
védekeztek, hogy az ágasfából ki
húzták a tengelyt, s vékony ágat 
vagy nádat szúrtak a helyébe. A fe
nékre engedett hálót ez is elbírta. De 
ha a tolvaj halász nehezedett a 
nyélre, a póttengely eltört, az egész 
hátra csúszott, s vele a tolvaj is víz
be pottyant. Ez nemcsak azért volt 
hasznos, mert a hajnali fürdő elvet
te a kedvét a hallopástól, de a vizes 
gúnya alapján könnyen a nyomára 
is lehetett akadni. A számonkérést 
nem bízták a hatóságokra. A  bar
kót napjában csak kétszer emelték 
ki, reggel és este, különben a fené
ken volt.

Ezt a szerszámot inkább a Duna 
felső szakaszán használták a Sziget
köztől a Szentendrei-szigetig. A szá
zad elején azonban, részben *a víz 
változott, nem voltak megfelelő he
lyek, ’ másrészt a bérlő halászat vált 

‘erőteljesebbé, így 1920 körül már 
csak néhány öreg ember használta s 
azok elhaltéval feledésbe is került.

Ugyancsak inkább félhalászok 
dolgoztak a szúró táplival is. Szintén 
emelőháló volt, de kisebb, alig egy 
négyzetméteres. Nyele azonban füg
gőlegesen állt és 4—5 méter hosszú 
is volt. Főleg Vácott és Újpesten 
használták, méghozzá úgy, hogy a 
part mellé kikötött tutajok alá szúr
tak vele vízfolyással szemben. Hogy 
a víz a hálót el ne fordítsa, a kávák 
végét a nyélhez „spannolták“ ki.

A  tutajok alatt szívesen tanyázott 
a hal s a bedugott táplit már hal
lal együtt hozta kifelé a víz. Ezt is 
hajnalban űzték s hogy a kevés tu
tajon helyet biztosítsanak maguk
nak, sokan a fél éjszakát is ott töl
tötték. A húszas évek elején eltűntek 
Újpest partjairól a bőrmosó tutajok 
s ezzel megszűnt a szúrótápli hasz
nálati lehetősége is. SE.
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képek alapján még világosabban 
szemlélhető.

A  halak parazitamentesítő fürde
tésének módszere külföldön már el
tér jedten használt és a gyakorlatba 
jó l bevezetett módszer a tervszerű 
többtermelés szolgálatában. Sajnos 
hazai haltenyésztőink ma még nem 
alkalmazzák mint a parazitás be
tegségek megelőzését szolgáló eljá
rást, csupán, mikor már nagy a 
baj, mint gyógyítást, az invázió 
megszüntetését kívánják, — de még 
ezt is csak ritkán —, a halak élős
ködőmentesítő fürdetésével elérni.

A  fejlődés útja azonban az, hogy

A tömeges halivadéknev elést
gyakran nagymértékben akadályoz
zák, sőt sok esetben meggátolják a 
parazitás betegségek pusztításai. 
Ezek ellen a betegségek ellen para
zitamentesítő fürdetésekkel lehet

aktív védekezést folytatni. A  fürde
tést az eddigi irodalmi adatok és a 
gyakorlat szerint csak nagyobb iva
déknál (10 g-on felül) alkalmazták, 
mely ellenálló a fürdetés során be
következő mechanikus behatásokkal 
szemben. Az ivadékbetegségek elle
ni gyakorlati védekezés során szük
séges már igen kis súlyú néhány 
hetes ivadék parazitamentesítő für
detése, mely az eddig ismert eszkö
zökkel'csak nagy törési veszteséggel 
hajtható végre. Mindezek alapján 
szükséges volt olyan eszközt szer
kesztenünk, amely ezt a törési vesz
teséget kiküszöböli, vagy legalább 
is minimálisra csökkenti. Ez sike
rült is és így készítettük el a kere
tes, kifordítható puha textilanyag
ból készült fürdetőzsákot a zsenge 
halivadék parazitamentesítő fürde
téséhez.

Ennek az eszköznek a lényege az, 
hogy a fürdető oldatot tartalmazó 
edénybe jó l beillő, annak folyadék
terét jó l kihasználó keretre puha 
textilanyagból belül olyan zsákot 
kell készítem, melynek a szövése 
olyan, hogy a folyadékot átereszti, 
de a halakat visszatartja és a halak 
zsákból történő kiengedését törés
mentesen biztosítja. Ugyanis az igen 
zsenge ivadék rátapad a használt 
eszköz oldalára és onnan nehezen 
távolítható el. Ezt úgy oldottuk 
meg, hogy a fürdető zsák száját hé
zagmentesen a keret felső részéhez

erősítettük, a zsák alsó végét suga
rasan rögzített kötőkkel a keret al
só részéhez feszítettük ki. így a für
detés alatt feszes, merev, kosársze
rű fürdető zsákot nyertünk. A ha
lak kibocsátásakor a kötők kioldá
sával a zsák alsó vége szabaddá vá
lik, kifordítható, belőle az ivadék 
gondosan, törésmentesen kiúsztatha
tó. Nagyobb ivadéknál a kifordítás 
elhagyható. A  keretes fürdetőzsák 
szerkezete és alkalmazása a közölt

nálunk is be kell vezetni ezeket a 
módszereket, ha a rejtett tartaléko
kat a termelés számára fel akarják 
tárni.

Az itt leírt és bemutatott mód
szert sikerrel használhatják mind
azok] a haltenyésztő gazdaságok, 
amelyek megelőzésként, vagy aktív 
leküzdésként a zsenge halivadékot 
parazilamentesítő fürdetéssel ke
zelik.

Dr. Jaczó Imre

A beadási verseny győztese :

Kossuth hisz, Szeged
Idézzük a Halért levelét: 
Igazoljuk a imJai napon feladott ( 

/dísztáviratunkat: „További mun-/ 
Jkát és sok sikert kívánunk a szö
vetkezet vezetőségének és mindent 
(tagjának abból az alkalomból,/ 
/hogy a szövetkezet elsőnek telje- > 
/ sítette egész évi beadási kötelezett- \ 
(ségét és ezzel a halbeadási verseny ( 
'ez évi győztese lett“ .

Táviratunk kiegészítéseképpen) 
) köszönetünket fejezzük ki a szö-\ 
(vetkezet szép teljesítményéért, kü- J 
/lön) is meg kell említenünk, hogy/ 
7a szövetkezet nemcsak mennyiség
iben szállított kifogástalan árut,( 
(hanem a beadott hal túlnyomó ré-( 
/sze elsőrendű halféleség volt. Ez- 
)ze! a szövetkezet jelentősen hozzá
járu lt ahhoz, hogy szegedi fiók-( 
/üzletünk összetételében és minő-/ 
/sógében elsőrendű áruval állhas- 
ison a fogyasztóközönség rendelke-( 
(zésére. Mindezekért a szövetkezet-/ 
/nek hálás köszönetünket fejezzük) 
)ki.

Földényi Sándor ( 
igazgató



A  csehszlovákiai híres Rosenberk tó Trebonban

Be kell vallanunk, hogy a II. öt
éves terv irányelveinek olvasása 
után a még oly szép és gazdag prog- 
grarn sem tudta elnyomni bennünk 
a csalódott kérdést: miért mariadt ki 
halászatunk fejlesztése a tervezet
ből, hiszen ennél jóval kisebb jelen
tőségű feladatokkal is részletesen 
foglalkozik? Ennek magyarázatát 
keresve, sokféle kérdés vetődött fel 
bennünk.

Nem volna már területünk, ahol 
új halastavakat építhetnénk? Nem 
jutna víz az új halastavaknak a 
tiszai térségben? Vagy talán a tó
gazdaságok létesítéséhez szükséges, 
elég tekintélyes beruházás az, ami 
akadályozza, hogy új tavakat épít
hessünk? Kevés talán a takarmá
nyunk és azt ami van, a melegvérű 
állatok részére kell fenntartani? 
Kellőképpen elláttuk volna már 
lakosságunkat halhússal, vagy nincs 
export, vagy nem kielégítőek a hol
danként hozamok? Nem bizonyul
tak volna jó befektetésnek az új ha
lastavak létesítésére a legutóbbi 
években nyújtott beruházások?

Vegyük csak sorjába ezeket a ko
moly kérdéseket. Vajon hogy is áll 
halgazdálkodásunk szénája.

Eléggé sűrűn lakott kis hazánk
ban nincsenek már szűzföldek, hogy 
szántóink területét lényegesen nö
velhessük. Növénytermesztésünk fej
lesztésének nincs is más útja. mint 
a hozamfokozás. Nyugodtan kijelent-* 
hetjük azonban, hogy még tízezer 
hold számára vannak olyan mély
fekvésű, savanyúfüves, gyengén ter
mő, vagy egyenesen használhatatlan 
szikes területeink, amelyek halas
tavakká berendezve sokszorta több 
értéket termelnek, mint jelenlegi ál
lapotukban. Csupán a Hortobágyon 
még annyi ősi állapotban a rossz 
szikes terület* hogy a tervbevett víz_ 
tárolókkal együtt magában is két
szeresére növelhetné tógazdaságaink 
területét.

Víz is van még bőven, hála a tisza- 
löki vízrendszernek és a nagy csa
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tornahálőzatnak, ami az öntözés ér
dekében épült ki. Sőt: az öntözéses 
gazdálkodás jóval lassabban fejlődhet 
csak, mint eredetileg tervezve volt, a 
szakemberhiány, a különféle talajtani 
okok és a nagy munltoaerőszükséglei 
következtében (holdanként kétszer 
annyi munkáskéz kell az öntözött te
rületre, mint a mezőgazdaságba és 
5—6-szór annyi mint a tógazdaságba). 
Innen van az is, hogy ma a berende
zett területnek közel egyharmadán 
nem folyik öntözéses termelés. Mind
ezek alapján nagy vízi létesítménye
ink igénybe nem vett kapacitását jól 
kihasználhatjuk az új tógazdaságok 
bekapcsolásával és így az ezekre a 
főművekre fordított sokszáz milliós 
beruházások is előbb megtérülhetnek. 
A halastavak különben sem tekint
hetők az öntözéses kultúrák vetély- 
társának, mert egész éves vízigényük 
háromnegyedét a téli és kora tavaszi, 
mindenképpen a tengerbe folyó ma
gas vizekből tárolhatják be.

Az ötéves terv előirányzata mintha 
egyenesen a haltenyésztésre szabta 
volna a következőket: „A beruházá
sokat főként azokba a termelési ágak
ba kell irányítani, amelyek a hazai 
adottságoknál fogva a legkedvezőbb 
lehetőségekkel rendelkeznek... A 
mezőgazdasági beruházásokat jelen
tősen növelni kell, de alapos számí
tásokkal gondosan mérlegelni kell a 
beruházások gazdaságosságát...“ Mi, 
haltenyésztők csak örülhetünk annak, 
hogy ez a gazdaságossági szemlélet 
előtérbe került. Ha ugyanis a gazda
sági megerősödés gyors útját keres
sük, akkor a mindenképpen szüksé
ges beruházások megvalósítása után 
fennmaradó keretek jelentős részét 
feltétlenül azoknak az ágaknak a ki- 
fejlesztésére kell fordítanunk, ame
lyekben a beruházás a kedvező ter
melési lehetőségek révén néhány éven 
belül amortizálódik. Ilyen a nagy 
földmunkákkal járó, de kevésbé 
anyagigényes halastóépítés is, mert a 
termelt nemzeti jövedelem (nyereség, 
akkumuláció) nettó-értékéből már 
közepes belterjességű üzemben is ál
talában 3—5 év alatt megtérül az épí-

A TER V B EN  halten

tési költség, a tógazdaság pedig év« 
tizedekig, sőt néha évszázadokig tej 
meli a halhúst.

Nézzük most a takarmánykérdést 
A legtöbb abraktakarmánynak az 
rendeltetése, hogy feletetésével állat 
terméket, elsősorban húst termeljünlj 
Nyilvánvaló, hogy itt is döntő a ga® 
datságosság kérdése. A tógazdasága 
infc részére évek óta juttatott évi töb 
száz vagonos abrakkiutalás mutatja, 
hogy halaink takarmányjogosultsa 
gát már nem vitatják. Valóban, a tó
gazdasági ponty a kukoricát vagy ár
pát még közvetlenül is jobban érté
kesíti, mint a sertés. Ha azonban — 
helyesen — nemcsak a takarmány«* 
zással elért többlethús termeléséből 
számítjuk ki az abrak értékesülését, 
hanem felértékeljük — abraktakar« 
mányra számítva — a halastónak be
rendezett terület eredeti növényter
melési hozamát és a felhasznált ser
téstrágya hasonló hozamfokozó hatá
sát is, és ezt az összes súlygyarapo 
dással állítjuk szembe, kiderül, hogy 
1 kg halhús megtermeléséihez mind
össze 2,5—3 kg, de mindenképpen { 
kg-nál kevesebb teljes értékű abrak
takarmány szükséges. Egyéb számítás 
sok is mind azt mutatják, hogy pon
tyokkal feletetve kapjuk a legnagyobl 
élősúly-gyarapodást, illetve a legtöbb; 
állati fehérjét 1 kg nemes abrakból 
Nem közömbös, hogy az abraknak 
csak a szénhydrát tartalma döntő, de 
az állattenyésztésünkben leginkább 
hiányzó táplálóanyagot, a fehérjét 
akár teljesen is nélkülözheti, mert azt 
halaink a halastóban megtermő táp- 
lál ékállaikákból gyűjtik be. Az sem 
mellékes, hogy a halak télen nem 
esznek, a tógazdaságok a takarmány 
zömét a nyári hónapokban etetik fel, 
téli takarmánygond tehát nincs.

Az elmúlt évek időszakos húsellá-

Kecsegeivadék felnevelésére beállított 
lag" Htsz-nél kikeltetett zseí



lésünk is helyet kér

ási zavarai idején sokan azok közül 
jg ráfanyalodtak a halra, akik koráb
ban —• szárazföldi előítéleteik alap
ián — a halat nem tartották ételnek, 
Csak egyszer kellett b el ekés tolniok a 
tó halászlébe, vagy rántott halba! Ez 
mutatja a halfogyasztók egyre növek
vő és a piacok rendszeres hadellátá
sát egyre türelmetlenebbül követelő 
nagy tábora is, amelynek a halhús- 
termelésünk pár ezer mázsás éven
kénti növelése ma már szinte meg 
sein kottyan,

A sertéshús kedvelői viszont bizo
nyára szívesen hallják: az exportált 
élőpontyért ugyanannyi devizát ka
punk, mint a sertéshúsért. Ennek az 
1Z oka, hogy az élőponty még a ten
geri államokban is csemegének szár 
tnít, és ízletes húsáért szívesen fize
tik meg a legtöbb tengeri hal árának 
5—4 szeresét is. Az export-igényeket 
íz ónban ma még távolról sem tudjuk 
kielégíteni, pedig a halexport gazda
sági mérlege is kedvező, hiszen egy 
íold halastóról több devizaértéket ter- 
nelhetünk, mint sokféle szántóról, 
$gy deviza forint megtermeléséhez 
pedig csak feleannyi hazai ráfordí
tás, ^sima forint“ szükséges, mint 
például az exportra termelt rizsnél.

Sokan nem tudják, hogy a nagyüze
miekben a halhústermelés önköltsége 
ényegesen, kg-onként mintegy 2 fo- 
inttal is kisebb, mint a sertéshúsé. 
\mi pedig a hozamokat illeti, 1953. 
>ta sorjában így növekedtek: 210, 
530, majd tavaly 250 kg haltermést 
iá!asztunk le holdanként. Halastava- 
nk hozama ma kétszer akkorák, mint 
például Csehszlovákia vagy Lengyel- 
ország tógazdaságaiban és jóval na
gyobbak, mint a tógazdasági halter- 
nelést folytató legtöbb mérsékelt ég- 
m államban, még annak ellenére is, 
logy a tenyésztés és az ivadékneve-

•thez számolják a paksi „Vörös Csil- 
^geivadékot (Jaczó fe.v.)

Csendes délelőtt a faddi ha1 ásztanyári (Tóth fe'v.)

lés színvonala ma még elmaradottabb. 
nálunk, különösen az NDK-hoz ha
sonlítva.

Halászatunk komoly fellendülését 
az 1953. decemberi mezőgazdaságfej
lesztési határozat indította el és le
hetővé tette, hogy sokezer holdon új 
tógazdaságokat építsünk. E tavak 
egyike sem hever üzembehelyezetie- 
nül vagy elhagyottan, mint sokezer 
holdnyi elöregedett rizstelep és azzal, 
hogy az elmúlt évben már 14 000 má
zsával nagyobb haltermést halásztunk 
le összes halasvizeinkből, mint 1954- 
ben, olyan termelési szintet értünk 
el, amelyet a felszabadulás előtti 
csúcsteljesítmények már meg sem kö
zelítenek.

A rendelkezésre álló eszközeinknek 
csak kisebb részét kötné le, de ha
zánk építéséinek javára volna, ha az 
alapvető ágazatoknál gyorsabban fo
koznak azoknak a különleges me
zőgazdasági ágazatoknak a kifejlesz
tését, amelyek termelésének bővítésé
re és termékeik értékesítésére külö
nösen kedvező adottságaik vannak. A 
paradicsom, paprika és apró mag-ter
mesztés, a szőlő, gyümölcs és kert- 

. gazdálkodás mellett feltétlenül ezek 
közé sorolhatjrulk a haltenyésztést is.

Éppen ezért kérjük: kerüljön bele 
a II. ötéves tervbe a haltenyésztésünk 
fejlesztése is, de ne csak a feladatok, 
a kitűzött termelési célok, hanem az 
azok megvalósításához szükséges leg
fontosabb feltételek megjelölésével is. 
Csak így biztosíthatjuk, hogy elke
rüljük azt, ami az 1953. évi decem
beri határozatot követően történt: a 
feladatok megvoltak, de teljesítésük 
csak részben volt lehetséges, mert a 
megvalósításhoz szükséges pénzügyi 
és egyéb feltételek legnagyobb részé
re nem tért ki a határozat, és az 
egyes részlegek vezetői azok jogosult
ságát sokszor nagy harcok árán is 
csak kis részben ismerték el.

Álljon itt befejezőül röviden javas
latunk:

1. A tógazdasági haltermelést 1960- 
ig a jelenlegi 60 000 mázsás lehalá

szásról 120 000 mázsára lehet fokozni. 
Ennek érdekében az állami halgazda
ságok tóterüietét 13 000, a termelő- 
szövetkezetekét pedig 3000 holddal 
kell növelni. Az új tógazdaságok ma
gas- és mélyépítésére holdanként 7— 
14, átlagosan legalább 10 000 forint 
beruházási keretet kell biztosítani.

2. Tógazdaságaink, rizsföldeink és 
egyéb halasvizeink évente hiányzó 
nemes halivadék-iszükiségietének za
vartalan biztosítása érdekében a meg
lévő kísérleti halgazdaságok bázisá
nak bővítésével mintegy 1000 holdnyi 
területen ivadéknevelő és törzste
nyésztő halgazdaságokat kell létesí
teni.

3. Természetesvízi halállományunk 
fejlesztése érdekében két, egyenként 
legalább 50 holdas kecsege és márna
szaporító telepet kell létesíteni duz
zasztóművek közelében.

4. Fokozni kell a halászati munka- 
folyamatok gépesítését és a halászati 
termelőszervek ellátását olcsó mű
anyaghálókkal.

5. Az eddigieknél sokkal hatásosabb 
rendszabályokat kell foganatosítani 
természetes vizeink egyre veszedel
mesebb mértéket öltő szennyeződésé
nek megakadályozására.

6. Meg kell szervezni alsó, középső 
és felsőfokon a haltenyésztési szak
emberek képzését, és a jelenleginél 
fokozottabb megbecsülésben kell ré
szesíteni a milliós termelési értékek 
megvalósításáért dolgozó halászati 
szakembereinket.

Kérjük, hogy népgazdaságunk ve
zetői komolyan mérlegeljék a halgaz
dálkodás fejlesztésében rejlő lehető
ségeket, és biztosítsák az előfeltétele
ket azokhoz az új feladatokhoz, ame
lyek megvalósítása egész népünk ér
dekeit szolgálja.

Szalay Mihály

Használt házsátrak eladók. Javítást, 
készítést vállalok. BÉLÁK, V. Nagy 
Sándor u. 4. Tel.: 312—086.
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A tógazdaságokban kétségtelenül a 
takarmányozás okozza a legtöbb 
gondot. Nehéz azt beosztani, amiből 
nincs elég, de kétszer nehezebb a 
kevésnek a beosztása, márpedig ta
karmányból a haltakarmányozási 
időszak első felében igen szűkösek a 
készleteink.

Nem tudunk csodálatos takar
mányszaporítási módszereket java
solni, pedig vannak olyanok, akik 
ezt is elvárnák tőlünk. Felhívjuk 
azonban a figyelmet néhány olyan 
szervezési és beosztási kérdésre, 
mellyel legalábbis a meglévő, illetőleg 
a még ezévben rendelkezésre bocsá
tott takarmányt jobb értékesüléssel, 
eredményesebben alakíthatjuk át 
halhússá.

Még néhány évvel ezelőtt a hal
tenyésztésünk akkori vezetői így ki
áltottak fel illetékesek előtt: „Adja
tok takarmányt, adunk halat!“ Ez a 
mondat is élesen megvilágítja azt a 
szoros összefüggést, ami a takarmány 
és a halhús mennyisége között van. 
Minden valamire való halász-szak
ember ennek az igazában aligha ké- 
telkedhetik. Mégis a fenti szólást a 
következőképpen módosítanám: „Ad
jatok takarmányt és engedjétek azt 
úgy beosztani, hogy abból a legtöbb 
halhús lehessen.“  Az elmúlt évek 
tapasztalatai szerint ugyanis ko
moly takarmánykészletek csak az új 
elcsépelése után ömlöttek a gazda
ságokba. Legtöbb tógazdaságban a 
takarmány adagok maximuma au
gusztus-szeptemberre tolódott el, ho
lott minden szakkönyv és gyakorlati 
tapasztalat azt hirdeti, hogy a takar
mányadagokat egyenletesen kell el
osztani a termelési év folyamán, az 
etetés május végén induljon meg, 
június-júliusra érje el a maximumot 
és szeptember közepére fejeződjék 
be. De mit csináljunk, ha mindig 
csak az újból jut a takarmány? En
gedjék meg, hogy mi osszuk azt be. 
Több gazdaság, ahol volt raktár, az 
ősszel kapott takarmány egy részét 
nem pocsékolta el azon melegében, 
hanem könnyelműen eltette azt jobb 
időkre, amikor legjobb tudása sze
rint jobban tudná azt felhasználni. 
Azonban — mint sokszor az életben 
— megismétlődött a tücsök és a 
hangya meséje. „Aallatok doeglenek, 
suergoesen takarmaanyt keerek/ 
Jött a tücsökmódra császárkodó, 
vadidegen, még nem is tógazdaságok 
távirata. M it volt, mit tenni az illeté
kes főhatóságoknak, elirányították a 
hangya tógazdaságok magtáraiból a 
megtakarított készleteket. Még jó 
volt, ha a szállítás költségeit nem 
kellett megfizetniök. Ez a gyakorlat 
hívta életre azt a következményt, 
hogy az optimista halgazdaságok 
száma megcsappant, a tücsökgazda
ságoké pedig erősen felszaparodott. 
M it von mindez maga után? Azt,

halta kormány ozást!

hogy ma a legjobb haltenyésztők is, 
akár kell, akár nem/ még vagonme
legen igyekeznek a tavakba önteni a 
kapott takarmányt, mert nem tud
ják, hogy egy hónap múlva nem vi
szik-e el a kiutalt készletet. így for
dulhatott elő a múlt években, hogy 
egyes gazdaságok még szeptember 
végén, október elején is teljes inten
zitással etettek* Büszkén jelentették, 
hogy a takarmányozási tervet telje
sítették, de hogy milyen volt a ta
karmány értékesülése, arról jobb 
nem is beszélni.

Az elmondottak alapján jogos és 
az múgyis szűkös takarmány jobb 
kihasználása érdekében fölötte kívá
natos, hogy a Halgazdasági Tröszt 
részére kiutalt takarmányt ne le
hessen más igazgatósághoz átutalni. 
Bár igaz és nagy szerencse, hogy a 
pontyok télen nem esznek, tehát ak
kor fölöslegesen és kihasználatlanul 
áll a takarmány a tógazdaságok 
magtáraiban, de amnál ékesebbek ta
vasszal és nyár elején, amikor a me
legvérű állatokat legeltetni is lehet, 
de a ponty éhesen várhatja a csép
lőgépek búgását. Legalább 10—20 
százalékkal jobb lenne a takarmány 
értékesülése, ha azt a halak hizlalást 
kívánalmainak megfelelően lehetne 
beosztani.

A  másik takarmánypocsékolásra 
vezető tényt a következőképpen fe
jezhetnénk ki: egyenlősdi a takar
mányelosztásnál. Igaz, minden vál
lalat halhústermelési tervének meg
felelően kap takarmáayt. Ez helyes, 
de nem helyes a további elosztás. 
Legtöbb halászmester, tóőr a maga 
tavába szeretné önteni a legtöbb ta
karmányt, még akkor is, ha halai

Így ne tároljuk az anyapontyokat 
íAntalffy felv.l

csak vonakodva esznek. Náluk a 
tervteljesítés, a prémium és a nagy- 
mennyiségű takarmány fogalmai tel
jesen össze vannak fonódva. Ha sok 
takarmányt sikerül kipréselni a köz
pontból, akkor meg lesz a terv, és 
egy kalap pénzt kap prémiumként. 
De jaj, ha szűkös a takarmány, nincs 
tervteljesítés, elmarad a prémium és 
jön a szemrehányás. Nem lehet a 
fentiek alapján azon sem csodálkoz
ni, hogy egyes üzemegységek leta
gadják azt is, hogy betegség volt ná
luk, mert attól félnek, hogy csökken
tik a takarmányt. Gyakori a központi 
üzemegységeknek a közmondásos 
szentszerű viselkedése, kinek tudva
levőleg maga felé hajlik a keze. 
Egyes gazdaságokban a tapasztalatom 
szerint minden más közvetett ter
mésfokozó tevékenységet, trágyázást, 
káros növényzet irtást szívesebben 
elhanyagolnak, de annál erélyeseb
ben követelik a taakrmányt, mint a 
tervteljesítéshez egyedül vezető le
hetőséget. M i következhet mindeb
ből? Közvetett vagy közvetlen ta- 
karmánypocsékolás. Ha elvitte a has- 
vízkór a halállományt, van a tóban 
ivadék, azt hizlalják meg „a terv- 
teljesítés érdekében“ a kapott ta
karmánnyal és elvetik a hizlalt iva
dék ellenállóképességének a megtö
résével a hasvízkóros fertőzés mag- 
vát.

A helytelen, okszerűtlen takarmá
nyozás közvetett mutatója a termé
szetes hozam alakulása. Gondolkod
junk afelett, hogyan lehetne a jobb 
takarmányértékesülést, takarékos 
felhasználást premizálni. Ha a nagy 
természetes hozam jó prémiumot 
hoz, akkor valóban érdemes lesz a 
káros vízinövényzetet nagy kínnal- 
fáradsággal kiirtani és pénzben fog 
jelentkezni az, ha valaki nemcsak 
nagy hebehurgyán a tóba hányja a 
trágyát, hanem a legkorszerűbb mód
szerrel a tó egész területén elosztva 
juttatja azt rendeltetési helyére. 
Ilyen prémiumrendszer mellett érde
mes lesz néha azt is jelenteni, hogy 
csökkent az étvágy, csak féladagot 
etessünk. Nem volna kár az sem, ha 
a másod tóőr is érdeklődnék a próba
halászat eredménye után, s ő is szá
molgatná, hogy a két próbahalászat 
között milyen volt a növekedés, 
mennyi takarmányt takarított meg 
eddig és mennyi pénz üti a markát, 
így megoldódnék a tavasszal elkese
redettek premizálása is. Elkeseredet
tek a halászati dolgozók, kiknek ta
vaiból a hasvízkór elvitte a halat, 
ők  már május végén tudják, hogy ha 
szemkidülledésig dolgoznák% akkor 
sem lesz prémium. Gyakran az elke
seredettek is inkább derülátók, s ke
ményüket, mely legtöbbször alapta
lan, bo takarmánnyal táplálják.

A  szakemberek jó l átgondolhatnák 
a kérdést. Olyan prémium-rendelet 
születhetnék meg, mely a takarmány 
biztos és gazdaságos felhasználásához 
és nem pocsékolásához vezet. Mind
nyájan egyetérthetünk a következő 
dlapeVoben: ne a mennyiségi, hanem 
elsősorban a minőségi munkát pre
mizáljuk. Woynárovich
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A  Deutsche Fischerei Zeitung ja
nuári számában a magyar halastavak 
szervestrágyázásának kísérleti ered
ményeiről ír. A  halastavak szerves- 
trágyázásának eddigi módozatai, a 
szétterítés kis csomókban, főleg az 
etetőkarók melletti kihelyezés nem 
megfelelő. A  fenéken szétterített trá
gya elszigeteli az iszapréteget, hal
mokban kihelyezéskor oxigénhiány 
lép fel, a szervesanyagok metános 
erjedése és a nitrátok elemi nitro
génre való felbomlása észlelhető. Az 
v rs x * etetőkarók melletti ki- 
\í Y 'ä BA—  helyezés a halaknak 
r kellemetlen mellékízt

kölcsönöz. Az eddig 
alkalmazott szerves- 

trágyázási módszerek általában nem 
emelik a tó teljes területének hoza
mát. Az eddig szokásos szervestrá- 
gyázási módszerekkel szemben a 
szórógéppel eszközölt széntrágyázási 
eljárás jelentős fejlődést jelent. A  
vizekben lejátszódó Szervesanyag 
képződésnek a széndioxid az alapkö
ve, a produkciós biológiai szempont
ból helyes szervestrágyázás célja: 
széndioxidot juttatni a vízbe olymó
don, hogy a szervestrágya rövid idő 
alatt kevés veszteséggel alakuljon át 
a vízben élő mikroorganizmusok ha
tására széndioxiddá. A  motorhajtású 
szivattyúval a vízbe juttatott szer- 
vestrágyaoldat, melynek köbmétere 
tob. 50 kg trágyát tartalmaz, egyenle
tesen jut a tófelületre és a vízben 
jól oldódik. A  trágyaszórógép szer
vetlen trágyázásnál is jól megfelel, 
az anyag kis részecskékben jól el
oszolva jut a vízbe.

*
Ugyancsak a DFZ 

februári számában be
számol arról, hogy a 
gonadotrop hormo
nokkal végzett kísér

letek során Németországban meg
próbálkoztak a pénzespér hipofizálá-

sával. A  kísérlet pozitív eredménnyel 
járt. A  Schleuseeből és Werraból 
származó elektromos halászattal fo
gott példányokat pontyokból nyert, 
acetönnal szárított hipofízis-kivonat
tal injeciálták intramusculárisan. A  
kezelés előtt nem ivarérett ikrások 
közül kettő kivételével mindegyikből 
sikerült megtermékenyíthető ikrát 
nyerni. A  tejesekből csak kevés sper
ma volt nyerhető, ez arra vezethető 
vissza, hogy egy részük már a befo
gáskor ivar érett volt, és a nőstények
kel való együttes tartásuk során sok 
tejet veszítettek. A  hipofizált halak 
ivadékai normálisan fejlődtek.

*
Ugyancsak a DFZ 

februári számában 
olvashatunk új al- 
káli-szinterf oszfáttal 
1955-ben végzett tó- 
t ágyázási kísérletekről. Ezek a Nie
derspree tógazdaságban lezajlott kí
sérletek azt igazolták, hogy az új 
anyaggal nagyobb hozamfokozás volt 
elérhető, mint az azonos foszfortar
talmú Thomas-foszfáttal. Az új anyag 
a tógazdaságokban előnyösen alkal
mazható. A  használt szinterfoszfát 
citromsavban oldható foszforpentoxid 
tartalma 20—24%, ezenkívül kb. 
40 százalék CaO-ot tartalmaz. Az al- 
káli-szinterfoszfát a Thomas-foszfát
tal szemben a kísérleti tavakban 25 
százalékos hozamemelkedést eredmé
nyezett.

*
Egy — a Wielen- 

bach-i kutató intézet
be került — 10 050 
gramm súlyú ikrás- 
ponty ikratartalmának 
megszámlálása során megállapítot
ták, hogy az 953 000 ikrát tartalma
zott. A  lefejés előtt az ívatómedencé- 
ben lezajlott részleges ívás során 
súlyveszteséges 1620 gramm, a lefejt 
850 ml ikra darabszáma 544 000, a

leölt állatból még kifejhető ikra 122 
ezer darab volt. A  hal petefészkének 
súlya 1135 gramm volt, a benne lévő, 
ki nem fejlődött ikra darabszáma 33 
ezerre volt becsülhető, s ez összesen 
1,2 millió ikrát jelent.

*
Az Allgemeine

Fischerei Zeitung- *
bán olvashatjuk,
hogy az egyes halfar 
jók táplálkozási fel
tételei, azok természetes életkörülmé
nyeinek vizsgálatából kell ismerni és 
mesterségesen, a természetes veszé
lyek kikapcsolásával kell utánozni, il
letve kiegészíteni. A  kisméretű, jó ta
lajú és növényzetű kis víztartókban 
tekintélyes mennyiségű természetes 
táplálékot lehet nyerni és az ivadékot 
akár szárított, akár élő szervezetek
kel lehet etetni. A csukaivadék elő- 
nyújtásakor ügyelni kell a kannibaliz
musra, célszerű az előnyújtó víztar
tókba kelésre érett keszegikrát her 
lyezni. A süllő előnyújtó tavakat ser
téstrágyával kezeljük, hogy az élei
mül szolgáló viziibolihák jól fejlődje
nek.

A  megtermékenyített 
halikra és zsenge iva
dék szállításának fontos 
problémájával foglalko
zik az AFZ-ben D. Liet- 
mann, képekkel bőven illusztrált ta
nulmányában egész sor igen hasznos 
tanáccsal szolgál a szállítás előké
szítésére, kivitelére és az átvétel 
megszervezésére vonatkozólag. Liet- 
mann részletesen elmagyarázza a 
megtermékenyített ikra szállításánál 
újabban széltében használatos kere
tes ládák célszerű kezelését, értékeli 
az egyes kannatípusok és szállító- 
edények gyakorlati előnyeit és hát
rányait. Ismerteti a Borne-féle kúpos 
kannatípust, mely vízzel színig fel
töltve fesz igen jó szolgálatokat. Rend
kívül értékes és magyar vonatkozás
ban is jelentős az az adathalmaz, 
melyet a cikkhez mellékelt táblázat
ban tár elénk a szerző. A  táblázat 
alapján megállapítható az egyes 
kannanagyságoknál, a különböző 
szállítási időknél, a levegő- és víz- 
hőfokoknál és az egyes halfajtáknál 
megengedhető és veszély nélkül szál
lítható darabszám. (f)

Jóformájú nemes anyáktól közel 300 a gyönyörű pontyivadékot szállított el az Ohati Állami gazdaság (Antalffy felv.)
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A Halászat múlt évi 7. és 8. szá
mában az Egyesült Nemzetek Élel
mezési és Mezőgazdasági Szerveze
tének (a FAO-nak) kiadványai alap
ján néhány adatot közöltünk a v i
lág halászatának 1953. évi termelé
séről. A  FAO szakértői az 1953. évi 
termést 21,1 millió tonnára becsül-

Ázsia (A  Szovjetunió nélkül) 
Európa ,, • ,,
Szovjetunió............................
Észak-Amerika......................
A fr ik a .....................................
Dél-Am erika..........................
Óceánia...................................

összesen:

Az összeállításból kitűnik, hogy a 
haltermésnek kb. 95 százaléka az 
Egyenlítőtől északra fekvő vizekből 
kerül ki. Az ódesvizi halterméssel 
kapcsolatban ez könnyen érthető, 
mivel szárazföldjeink, tehát tavaink 
és folyóvizeink túlnyomó része is az 
északi féltekén fekszik. Ezzel szem
ben a tengerek és az óceánok igazi 
birodalma az Egyenlítőtől délre te
rül el, tehát indokoltnak látszik az 
a kérdés, hogy a tengeri halfogások
nak miért csak egy töredéke jut a 
déli félteke vizeire. A  kérdés annál 
is indokoltabb, mivel a korszerűen 
berendezett tengerjáró halászhajók, 
amelyek méltán nevezhetők úszó 
konzervgyáraknak és úszó hűtőhá
zaknak, manapság már a sok ezer 
mérföldre eső jó „hallegelőket“ is 
felkereshetik és hónapokon keresz
tül tartózkodhatnak a távoli vizeken.

A  déli -félteke halászatának jelen
téktelensége nem is a távolsággal, 
hanem az ott uralkodó hatalmas v i
zek viszonylagos terméketlenségével 
magyarázható.

A  tengerben az elet alapja a mély- 
és felszíni víz jó keveredése. Ez az 
előfeltétel a legtöbb trópusi' víznél 
hiányzik. Hogy milyen különbségek 
vannak! a táplálékgazdagság tekinte
tében a terméketlen óceáni és a ter
mékeny parti Vizek között, az ki
tűnik abból, ihogy nagy általános
ságban az óceán-víz literenként csak 
tízezer, a parti víz azonban ötmillió, 
tehát ötszázszor annyi törpeplank
tont tartalmaz. De a parti vizeknél 
még táplálékdúsabbak azok a tenger
területek, amelyekben a meleg, só
ban gazdagabb és a hideg, sószegény 
tengeráramlások keverednek. Ha a 
vízáramlások lapos, tengeralatti 
„padokon44 és tengeralatti „fennsíko
kon“ találkoznak, akkor a jó legelő- 
területeken kívül haszonhalaink 
eredményes ívására is adva vannak 
az előfeltételek. Az északatlanti ten
germedence azért jó halászterület, 
mert vázé állandó, nagy körforgást 
végez. A legerősebb és a legmélyebb-

MINT A HŐSI
ték, amelyből 3 millió tonna édesvizi 
hal volt.

A Fa O legújabb adatközlése sze
rint l£i54-ben már 28,3 millió tonnát 
tett ki a bruttó termés, tehát egy év 
alatt 1,2 millió tonnával növekedett.

Világrészenként a termés a követ
kezőképpen alakult:

1938 1951 1954
m i l l i ó tón na

11,04 10,76 12,38
5,55 6,87 7,39
1,56 2,30 2,50
3,15 3,52 3,71
0,42 1,14 1,57
0,24 0,55 0,64
0,08 0,09 0,12

22,04 25,23 28,31

re ható tengeráramlás, a Golf-áram, 
az Egyenlítőtől indul 12 000 km-es 
útjára és a Mexikói-öblön, majd pe
dig a keskeny Floridai úton keresz
tül nagy erővel zúdul a nyüt óceán
ba. Főága Írország, Anglia, Norvé
gia és izland partjait érintve* egé
szen a Spitzbergákig hatol, hogy 
végül beletorkol!jón ,az Északi Jeges- 
tengerhez tartozó Barents-tengerbe. 
Ugyancsak a meleg Golf-áram és a 
hideg Labrador-áram keverékvizé
nek köszönhető az Űj^Fundland kö
rüli kitűnő hallegelő. A  japáni szige
tek kontinentális talapzatát borító 
tengerrészek közismert halbőségét a 
hideg északsarki áramnak a trópu
sokról érkező meleg áramlatokkal 
való találkozása okozza.

A haltermés alakulását feltüntető 
táblázatból kitűnik, hogy 1938-tól 
1954-ig, tehát 16 év alatt a fogásnö
vekedés mindössze 28 százalék volt, 
ami átlagosan évi 1,7 százaléknak 
felel meg. Ha azonban csak az utol
só 3 esztendő adatait tekintjük, ak
kor már átlagosan évi 4 százalékos 
az emelkedés, amely lényegesen 
meghaladja a világ népességének nö-

Nem jó fényt vet a gazdaságra, ha a 
dögök eltakarítását a kutyának kell 

elvégeznie (Antalffy felv.)

vekedését. A népszaporulattal kap
csolatban néhány érdekes adat áll 
rendelkezésre. A  lakosság átlagos évi 
természetes szaporulata 1926—H{39 
között Franciaországban 0,08 száza
lék, Angliában 0,36 százalék, Né
metországban 0,62 százalék, az Egye
sült Államokban 0,67 százalék volt. 
Ugyanebben az időszakban a Szov
jetunió lakossága évi átlagban 2 
millióval, vagyis 1,23 százalékkal 
szaporodott. Az utóbbi évek folya
mán azonban a Szovjetunióban az 
évi természetes szaporulat már több 
mint 3 millióra, tehát 1,5 százalék 
félé emelkedett.

Földünk lakóinak számát jelenleg 
2650 miihóra, az évi szaporulatot pe
dig mintegy 30 millióra, tehát kb. 
1,1 százalékra becsülik.

A  világ halászatának fejlődéséről 
még tanulságosabb képet kapunk, ha 
visszatekintünk a századfordulóig. A 
FAO adatai szerint

5,0 millió tonna 
9,5 millió tonna

22.0 millió tonna
20.0 millió tonna
23.0 millió tonna 
28,3 mülió tonna

1900-ban
1920-ban
1938-ban
1947-ben
1950-ben
1954-ben

volt a bruttó termés. Az utolsó 54 év 
alatt tehát a halászat termésered
ménye több mint öt és félszeresre 
emelkedett, ami évi 8,6 százalékos 
terméstöbbletnek felel meg.

A  halászatnak általában, de külö
nösképpen a tengeri halászatnak már 
napjainkban is rendkívül nagy köz
ellátási jelentősége van. Az i£t55. 
évi bruttó halt érmést már 30 millió 
tonnára becsülik, a világ hústerme
lését pedig 32 millió tonnára, bár 
egyes adatok szerint a bruttó hús
termelés megközelíti a 45 millió ton
nát. A  Föld lakóinak száma mintegy 
2650 millió. Ezek az adatok leegy
szerűsítve azt jelentik, hogy jelenleg 
1 főre évente kb 12,7—17 kg hús és 
kb 11,3 kg hal jut.

A  tengeri halászat fejlesztésének a 
lehetőségei azonban a hústermelés
hez viszonyítva aránytalanul ked
vezőbben, és a haltermelés növeke
désének küátásai összehasonlítha
tatlanul nagyobbak. A  halászatban 
elsősorban érdekelt országok nagy
arányú előkészületeiből és a reális
nak tekinthető távlati tervekből a 
szakemberek arra a megállapításra 
jutottak, hegy 1960-ban mintegy 36 
millió, 1980-ban pedig kb. 60 m il
lió tonna haltermés várható. A  fej
lődésnek ezt a gyors ütemét a hús
termelés márcsak a takarmányszük
séglet miatt sem képes követni. Ép
pen ezért teljesen indokolt az a 
megállapítás, hogy maholnap több 
lesz a hal, mint a hús! A  több hús
ra, a még több halra és általában az 
élelmiszertermelés állandó növelé
sére pedig feltétlenül szükség van, 
mivel Földünk lakóinak száma nem
csak állandóan növekszik, de az em
berek egyre jobban is akarnak élni.

(Raskó)
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AZ 1956.  ÉVI

balatoni süli őkelietésv&l
A balatoni süllőkeltetés ebben az 

évben az eddigiekhez viszonyítva 
nagyon szép sikerrel járt. Meg kell 
állapítani, hogy a Balatoni Halá
szati Vállalat Vezetősége nagyon 
szépen előkészült a süllők ívás ára. 
Rendbehozatta az alsóőrsi halkelte
tő telep motorikus berendezéseit, és 
igen nagyszámú fészket készíttetett 
és helyezett ki.

Az idén az elhúzódó tél a süllők 
ívását Is késleltette, mintegy két

Az Esox-kasza vontatásra is jól hasz
nálható. (Antalffy felv.)

héttel. Míg más években általában 
április első hetében szokták a süllők 
az ívást elkezdeni, az idén csak áp
rilis 16-án. Ezt néhány napos me
leg napfényes idő előzte meg. A  hő
mérséklet 15—18 C fokos volt. Az 
első ikraszállítmány április 16-án 
érkezett be az .alsóőrsi halkeltetőbe, 
mely teljesen kitöltötte a keltető 
kapacitását. 18-án ismét esős, szeles 
hűvös idő köszöntött be, 19-én erős 
lehűlés volt, északi széllel, úgyhogy 
nem tudtak kimenni a hajóval a 
fészkek „felnézésére“ . 21-én, 22-én 
reggeli dérképződés is volt. 23-án 
az idő ismét javulni kezdett. Ekkor
ra a 16-̂ án beszállított ikrák elérték 
a tizes fejlődési stádiumot, így azt 
kísérletképpen nem a betonkádak
ban keltették ki, hanem igen gon
dos és körültekintő módon elszállí
tották Udvari környékére, ott ki fe
szített kötelekre akasztották és ott 
keltek ki.

Nagy problémát okozott, hogy a 
16-át megelőző meleg idő oly nagy 
mennyiségű ikrát eredményezett, 
hogy mind a két permetkamra meg
telt fészekkel, sőt ezenkívül még a 
4 db keltető kád is. így az ikrák egy 
nagyrészét a permetes keltetés he
lyett vízben kellett kikeltetni. 24-étől 
kezdve a keltető zsúfoltsága miatt 
több fészket már nem lehetett oda
szállítani, hanem ehelyett a déli 
(Földvár, Szárszó, Lelle) akadókról 
átvitték az árnyékosabb északi part
ra (Sági sarok, Szepezd-i sarok, 
Révfülöp-i kikötő, Udvari) és ott cö

löpök közé kifeszített kötelekre ag
gatva keltek ki. Ez sajnos csak 
szükségmegoldás volt, (annak sem a 
legjobb) hiszen tudjuk, hogy ez még 
primitívebb módszer a háború előtti 
süllőkeltetésnél is, amikor a fészke
ket sűrűszemű dróthálóval körülke
rített helyen keltették ki. Itt azon
ban dróthálós kerítés nem volt, va
lószínűleg az ikra rabló halak nagy 
örömére ... (Meg kellene már végül 
építeni azt a régóta tervezett per- 
metkaímrát, ahol nem lenne zsúfolt
ság!)

Az utolsó fészkeket április 2U-én 
szedték fel, ezekben a napokban 
már a süllőikrák között nagy meny- 
nyiségű göndér ikra is volt.

Ebben az évben az alsóőrsi kelte
tőbe összesen 2431 db fészket szállí
tottak be, és keltettek ki, szabad
vízi keltetésre pedig 1553 db fészket 
szállítottak, összesen tehát közel 
4000 db fészek volt. Valamennyi 
fészket (a permetes és a szabadvízi 
keltetésűeket is) minősítettük, en
nek alapján összesen 86 millió süllő 
ikrát gyűjtöttek be. M ivel a kelte- 
tési idény alatt általában az idő jó 
volt, a 2—3 napos hidegebb idő alatt 
a víz komolyabban nem tudott le
hűlni, a kelési százalék is igen ma
gas volt.

A  kikelt süllőket fokozatosan en
gedtük be a Balatonba, sajnos a 
zsúfoltság miatt az idény elején 
nagymértékben kellett ritkítani a 
medencék állományát. Azonban kí
sérletképpen hagytunk bent né
hány ezer db ivadékot a medencék
ben, amelyek nagyon szépen fejlőd
tek. Ezek még ma is ott vannak, sőt 
néhány darab belőlük remekül érzi 
magát a HAKI-ban egy akvárium
ban.

Érdekes megfigyelést lehet vé
gezni, főként az akváriumi példá
nyokon. Legfontosabb az, hogy 
annyit esznek, hogy szinte nehéz el
látni őket táplálékkal. 6 db kis sül
lő 40—50 db Daphniát félóra alatt 
elpusztít. Nagyságuk kb. 5 hetes ko
rukban 25 mm.

Ez megint eszünkbe juttatja a 
Halászatban kb. egy évvel ezelőtt 
megjelent cikket, mely sürget egy 
nevelő tavat a süllőivadékok száma- 
ra az alsóőrsi keltető közelében. 
Megérné a befektetést, mert ott 
Daphniákkal jól elláthatók volná
nak, jól megerősödnének, gyorsan 
nőnének és így kerülnének be a 
Balatonba.

összefoglalva, az 1956-os évi sül
lőkeltetés igen sikeres volt. A  válla
lat vezetősége is mindent megtett a 
siker érdekében, de dicséret illeti 
Juhász Károlyt és brigádját is. Saj
nos azonban a jelek arra vallanak, 
hogy ugyanez nem lesz elmondható 
a pontyról. Nem tudjuk az okát, de 
az az érzésünk, hogy ott nem követ
tek el mindent, sőt! Miért vannak 
keltetők, ha nem működnek azok? 
Ha a keszthelyi műszaki okok miatt 
nem is tökéletes, az alsóőrsi jól be
vált, ennek ellenére egyetlen ponty- 
fészket nem vittek oda érlelni. De 
ne vágjunk elébe, majd meglátjuk 
és a következő számban * beszámo
lunk róla.

Horti József

G RATULÁLUNK a Halértékesítő 
Vállalatnak abból az alkalomból, 
hogy immár ötödször nyerte el a „K i
váló Vállalat“  címet. Az Országház- 
étteremben lezajlott ünnepélyen vet
te kézhez Bana László, a kelenföldi 
halszállító vagonpark „parancsnoka“ 
a „Belkereskedelem kiváló dolgozó
ja“ kitüntetést. Bana László 30 éve 
dolgozik a szakmában.

Az Alsóörsön létesült Daphnia-tenyésztő árkok. Az itt elszaporodó Daphniákból 
lesz a süllő-ivadék tápláléka (Horti fe v.)

115



Szii/ác/ÁMfOs okié-, foicfyz esette

Gazdasági szempontból jelentékte
len halacska azonban biológiai ér
dekessége miatt érdemes foglalkoz
ni a halászai hasábjain a szivárvá- 
nyos öklével is. A  pontyfélék csa
ládjába tartoznak az ökle félék, 
melyeknek legközönségesebb tagja 
a szivárványos ökle. A  nem jelleg
zetes tulajdonsága a test viszonyla-

Szivárványos ökle (Rhodeus amarus)

gos magassága, a nem kifejezett ol
dalvonal és a bajusztalan, jobbára 
alul nyíló száj. A  garatfogak simák, 
kés alakúak, egy sorban állók mind
két oldalon 5—5 foggal.

A  nem névadó faja a szivárvá
nyos ökle (Rhodeus amarus Bloch). 
A magyar halászati nyelv még ke
serű hal, lafiotiya, petikehal és 
szentpéter hala néven ismerik. 
Alakja meglehetősen hasonlít a 
pontyéhoz vagy kárászéhoz, de 5—6 
cm-nél sohasem nő meg nagyobbra. 
Oldalvonala csak a test elején lát
ható, kb. 5—6 pikkely hosszban. 
Hát-, farok-, farkalatti-, mell- és 
hasúszót visel. Színe mint majd
nem hal színe a környezet, az ivar 
és az évszak szerint változó. Ivási 
idő előtt mindkét nem hasonlít egy

máshoz, a hát zöldesszürke, oldalai 
ezüstösek. Egy fénylő hosszirányú 
zöld sáv húzódik végig a testen. Az 
uszonyok általában vöröses szí
nűek. Iváskor a hím csodálatosan 
szép nászruhát ölt. A  test a legvál
tozatosabb szivárvány színekben 
tündöklik.

A  szivárványos ökle ívása ápri
lis—május hónapokban zajlik le. A  
halnak a jellegzetessége éppen az 
ívásából adódik, ezért érdemes ezzel 
kicsit bővebben foglalkozni. Ivás 
előtt a száj környékén, főként a 
felső állkapocs tájékán fehéres, ap
ró pörsenések jelennek meg, melyek 
nem mások, mint a felhámsejteknek 
az elburjánzása. Másik érdekesség 
az ikrás öklével észlelhet. Ivás- 
előtt az ikrás hal kb. 4—5 cm hosz- 
szú vörös színű tojócsövet képez. A  
tojócső a kloakánál, a farkalatti 
úszó előtt ered, és szabadon lebeg, 
gyakran hosszabban, mint maga a 
halacska. ívás közben az ikrák a 
tojócsövön jutnak ki \a hal testéből. 
Az ikrák kitágítják a tojócsövet 
úgyhogy az gyöngy füzérhez hasonlít. 
Az ívással kapcsolatos fő érdekes
ség azonban még csak most követ
kezik, mellyel az ökle talán egye- 
dülivé válik az egész halvilágban. 
Míg más hal vagy a parti növény
zetre, vagy kövekre rákja ikráit, 
addig a szivárványos ökle messze
menő ivadék-gondozási ösztönnel a 
tavi kagyló kopoltyú lemezei közé 
helyezi el azokat. Ikrája kb. 3 mm 
nagyságú, sárgás színű. A  kopoltyú
lemezek között az ikra védett he
lyen van, állandóan friss vizet kap 
és itt is indul fejlődésnek, sőt ki is 
kel. Csak a szikzacskós állapot 
alatt, illetve után hagyja el mene
dékhelyét a kis halacska, és kezd ön
álló életet élni. A  kagylóba az ökle

a tojócsövek segítségével juttatja 
be az ikrát.

A  szivárványos ökle táplálékát pi
ciny planktonikus rákocskák, fér
gek, stb. képezik.

Valószínű, hogy Közép- és Kelet- 
Európának úgyszintén Ázsia nagy 
részének komolyabb folyótban meg
található. Magyarországon a Duna 
és mellékfolyói, de a Balaton is ott
honául szolgál. Némely Duna holt
ágban óriási módon elszaporodott.

Fürge cselle (Phoxáius laevis)

Másik, bizonyos szempontból ha
sonló kis halacska a fürge cselle. 
Szintén a ponty félék családjának a 
tagja. Jellemző a nemre, hogy az 
idetartozó halak teste hengeres, 
megnyúlt, szájuk kicsiny, piciny 
pikkelyeik tökéletlenül fedik egy
mást. Az oldalvonal itt sem teljes, 
a kopoltyúfedőről csak a has
úszóig terjed.

A  fürge cselle (Phoxinus laevis 
Agassiz), magyar néven csetrinek, 
egrihalnak, pelehalnak, putrinak és 
tökhalnak is hívják Hermán Ottó 
szerint. Apró termetű kis halacska. 
Színe élénk, változó. A  hal alap
színe zöldesszürke, melyet sötét fol
tok tarkítanak, az oldalai zöldessár
gák, szájzug karminvörös, toroktáj 
fekete, melle piros. Az oldalon 
aranyszínű sáp található| végighú
zódva az egész halon. Ennél a hal
nál ez az élénk színezés nem ívás 
előtti és alatti nászruha, mert ivar
tól függetlenül az év más szakaszá
ban is ilyen. Átlagos testnagysága 
6—8 cm.

A  fürge cselle Európa nagy részé
ben, inkább azonban Nyugat-Euró- 
pában elterjedt. Hazánkban a Bala
tonban, Szamosban, Marosban je
gyezték fel. A  tapolcai tavas bar
langnak érdekes állata. Erdélyi fel
vidéki folyókban, patakokban gya
kori. Hegységekben nagy magasság
ból is ismert.

Tiszta kavicsos vízben él legszí
vesebben. Rajokban szoktak össze
gyűlni. Táplálékukat növényi részecs
kék, rovarokm férgek teszik ki. ívá- 
suk május—júniusban van. íváskor 
ezen a halon is találhatók bőrkiüté
sek. Sekély homokos helyet választ 
ki az ívásra, rendesen egy ikrás és 
két három tejes együtt. 3—á éves 
korban válik ivaréretté.

Halászati jelentősége hazánkban 
semmi. Pisztrángos helyeken a 
pisztráng tápláléka. — i—f—

V Á S Á R O L J O N  A

H Á L Ó  Ü Z E M É B E N

Gyárt mindennemű anyagból — kender, 
pamut, műanyag — és minden méretre 
húzó és eresztőhálókat, varsát, dobó-, kerítő-% 
emelő- és vadfogó hálókat

Cün: jeeped, Victor Húga utca 4.
Posta fiók  89. — T ele fon :  32-33
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V Á L A S Z -
— dr. Jászfalusi Lajos : , ,Fejlesszük a Balaton süllő- 
és pontyállományát” c. cikkére (106— 107. old.)

A  cikk írója a süllőfogás szempontjá
ból az 1927—37. évtizedet Hasonlítja össze 
a felszabaauxás utam 10 évvel, és ebből 
vonja le a süllő permetes keltetésével és 
egyáltalán a jelenlegi szaporítási móddal 
kapcsolatos elitéió bírálatot. Minden
esetre a süliőíogás szempontjából leg- 
joob, háború előtti 10 év fogási adatai
nak az összevetése a felszabadulás utáni 
adatokkal, amiből 5 évoen ngm volt 
szinte semminemű süllőszapontás. és a 
permetes süliókeltetés hatása is csak az 
utolsó 3 évben jelentkezhetett (mert hi
szen az 1950-oen megindult alsóőrsi süllő- 
keltetőben kikelt süllők a legjobb eset
ben is csak 1952. Őszén kerülhettek há
lóba). sem nem logikus, sem nem kö
vetkezetes, de alaposnak sem mondható.

A  mesterséges megtermékenyí lésből 
származó pontyivadék elkallódása és a 
többi halak zsákmányává válása éppen 
olyan fel tevés, mint ennek az ellenke
zője. Jászfaiusmak az a véleménye^Jjg.gy 
a mesterséges előállítás következtében az 
életképesség csorbát szenved, feltevés 
csupán. Aki a haiak mesterséges szapo
rításának a kérdését alaposan ismeri, és 
össze tudja hasonlítani azt a természe
tes ívási folyamattal, abban ilyen kéte
lyek — csak egészen alapos indokok 
alapján — merülhetnek föl. Hiszen a ha
laknál nincs valami igen mestersége« 
dologról szó. Talán a hipofizálás lenne 
az. A  mi módszerünk a természetes fo
lyamatnak zománctálban történő leután- 
zása. Ha Jászfalusi elhinné Jaczó hipo- 
fizált pontyainak mesterséges megtermé
kenyítéssel nyert utódai megmaradását, 
kevesebb eréllyel hangoztatná ezt a vé
leményét. Ha látta volna pár éven át az 
alsóőrsi, velencei, ráckevei befconkádak- 
ban vagy a vörsi tavakban százezerszám
ra virgoncán hemzsegő ivadékot, mely 
mindegyikének zománctál volt a bölcső
je, akkor nem hangsúlyozná ilyen bát
ran az életképesség-csökkenéssel kapcso
latos feltevését. Véleményem szerint lo
gikusan úgy következik ez, hogy az élet- 
képesség megbolygatásának következmé
nye a kezdeti életszakaszokban mutatko
zik a legerősebben. Mint ahogy a kora
szülött, igen mesterséges viszonyok kö
zött tartott • csecsemők halandósága is az 
első időben a légnagyobb. Véleményem 
szerint túlságosafi misztikusnak tűnik az 
életképesség-csökkenés raktározódása a 
későbbi évekre, esetleg a mesterséges 
pontyok utódaira. Természetesen még 
igen sok minden nincs kikísérletezve, 
pl.: „Az 1—2—3 nyaras korukban hogyan 
növekednek, betegséggel szemben hogyan 
viselkednek, a mostoha körülményeket 
hogyan bírják“ a mesterségesen előállí
tott pontyok. De kérdezem, hogyan le
hetne ezt exakt kísérlettel bebizonyítani? 
Ugyanazt az ikrás- és tejespontyot (nem’ 
törzset) először hagyjuk természetesen 
ívni, azután a fele ikramennyiséget (mely 
esetleg már nem olyan, mint az első 
érés volt) mesterségesen termékenyíteni. 
De hogy neveljük fel őket? Együtt? Ak
kor nem lesz kontroll. Külön-külön? 
Akkor merőben mások a környezeti fel
tételek. melyeknek hatását letagadni nem 
lehet. A  fenti kísérletek valóban exakt 
módon lefolytatva sok-sok ezer forintba 
kerülnének. Olcsóbb és talán eredménye
sebb véleményem szerint, ha a termé
szeti törvények következetességét hívjuk 
segítségül. Pl, a pisztrángot 80 éve sza
porítják intenzíven mesterségesen. Ha 
egy adott jelre a vizekből minden mes
terséges vagy mesterséges ősöktől szár
mazó pisztráng kiugranék. üresen ma
radna csiaknem minden európai pisztrán- 
gos víz. Hasonló a helyzet sok tó csuká
jával és marénájával is. Ezekre nem vo
natkozik az életképesség feltételezett 
csökkenése?

A  pontyállománnyal kapcsolatban két 
reális körülményt Jászfalusi teljesen 
figyelmen kívül hagy, nevezetesen nem 
veszi számításba a megnöyekedett hor

gászzsákmányt, mely végeredményben 
szintén a Balaton ponty termése és azt. 
hogy az 1953—54-ben behelyezett beteg 
pontyivadék megfertőzhette és minden 
bizonnyal meg is fertőzte a mesterséges 
szaporításból származó ivadékot éppen 
úgy. mint a természetes szaporulatból 
származókat. Ha az utóbbi két évben 
vizsgálta volna a balatoni halászok háló
jába került pomyivadékot, melynek 
szinte mindegyikén fel lehetett fedezni a 
betegség nyomait, ezt a súlyos körül
ményt nem hagyta volna figyelmen kí
vül. Viszont könnyebb és szubjektív 
okokból is kényelmesebb volt a nagyobb

Varsaállítás a Velence-menti Sukorón. 
(Sólymos felv.)

pontyzsákmány elmaradásának g. kétség
telen tényét az általam kidolgozott, vi
lágviszonylatban is új, mesterséges 
pontyszaporítási módszer sikertelenségére 
hárítani. A  pontyivadék próbafogások 
1951—53. évi adatai és a horgászok retur 
pontyfogása mindennél ékesebben bizo
nyította azt, hogy a pontyivadék állo
mány igenis szépen emelkedett a Bala
tonban. Sikeresnek ígérkezett a mester
séges szaporítás, mely szinte költségmen
tes. Jött azonban 1953. ősze és 1954. ami
kor a tógazdaságból száz mázsa számra 
behordott ivadék felborította a szép re
ményeket. A  Balaton jelenlegi pontyta- 
lansága bizonyíték az idegen ivadék be
telepítése ellen, de nem bizonyíthatja 
tárgyilagosan és logikusan gondolkozva a 
mesterséges szaporítás sikertelenségét.

Visszatérve a süllőre. Jászfalusi a per
metes süllő ikra érlelés ellen két kísér
leti eredményt hoz fel. a gödöllőit és a 
buzsákit. és ezekből bátran levonja a kö
vetkeztetést: „Mindez bizonyíthatja, hogy 
a permetben keltetett süllőporonty élet- 
képessége csorbát szenved, talán ezért 
pusztulnak el.“ Pedig a kikeléstől az 
őszi lehalászásig számtalan más okból is 
elpusztulhat a süllő, akár permetben. 
akár a legtermészetesebb viszonyok kö
zött ért meg ikra korában. Nem akarom 
azokra a kísérleteimre emlékeztetni, 
amikor több tóban átlagban kb. 30 szá
zaléka megmaradt őszig a permetben 
keltetett süllőknek. A  permetben kelte
tett süllőknek egy esetben történt na
gyobb arányú megmaradása már min

denkiben eloszlathatja az életképesség
csökkenés logikusan meg nem magyaráz
ható feltevését. De csak annyit kérek 
Jászfalusitól, nézze meg alkalomadtán a 
ráckevei, velencei, alsóőrsi betonkadak- 
ban, vagy Tihanyban, vagy a HAKl-ban 
akváriumban fürgén úszkáló permetes 
süllőket, Ezek láttán, ha akarná* ploszla- 
nának kételyei. Igazat adok neki viszont 
e téren is. Állítsunk be exakt kísérlete
ket. De nem olyanokat, mint a gödöllői 
és a buzsáki, amikor az is kétségpevon- 
ható. — mert hosszú szállítás iktatódott 
közbe —, hogy vajon éltek-e azok meg
érkezéskor.

A  permetes kamra hőfokával kapcso
latban a szerző információja teljesen té
ves. A  kis „meleg“ kamrában 15—16 C° 
körüli, a nagy hideg kamrában 10—12 C° 
körüli a hőmérséklet. Nézze meg az 1951. 
óta vezetett hőmérsékleti naplót.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy Jász
falusi bírálata mesterséges szaporítási el
járásaimmal kapcsolatban mellőzi a lo
gikát és tárgyilagosságot és inkább hisz 
megfoghatatlan csodákban (pl. életképes
ségcsökkenés raktározódása a későbbi 
életkorra, esetleg az utódokra), mintsem 
elismerje, módszerem adott viszonyok 
közötti helyességét.

Javaslataival kapcsolatban röviden a 
következőket mondhatom: 1. javaslata 
igen helyes, csak kérdezem azt. honnan? 
Eltekintve attól, hogy számos példa azt 
bizonyítja, hogy a nagyobbra nőtt iva
dék esik áldozatul elsősorban a hasvíz- 
kórnak. ezen tehát gondolkoznunk kell. 
Ha megbízhatóan egészséges nagy egy
nyaras vagy kétnyaras volna a tógazda
ságokban, biztosan tudom, egy tógazda
sági szakember sem engedné azokat a 
Balatonba önteni.

A  2. pontra már fent feleltem.
A  3, javaslatra válaszolva — az nem 

műszaki, hanem elsősorban anyagi kér
dés. Ha van pénzünk tógazdaság építé
sére, ott inkább piaci halat neveljünk, 
kevesebb a kockázat és .biztosabb a ha
szon. A  HAKI-ban történtek már értékes 
kísérletek e kérdésnek más irányból való 
megoldására.

A  4. javaslattal nyitott kapukat dönget 
Jászfalusi, mert ez már javaslatunkra 
megtörtént. (Lásd intézeti -évi jelentés 
1955.)

Az 5, javaslatban mondott keresztezett 
pontyok előállításának helyességében én 
is kételkedhetnék. Ennek ellenére szük
ségből a mesterséges szaporítás során 
legtöbbször ilyen keresztezéseket va
gyunk kénytelenek előállítani. De a ter
melőképesség szempontjából ennek az 
előnyeiről nem vagyok meggyőződve. 
Aki próbálta, tudja azt, hogy ívás előtt 
egy hónappal a Balatonból igen nehéz 
kifogni kellő szárúban pontyot.

A  6. javaslatra: Szárszón és Zarda- 
váron már évekkel ezelőtt javasoltuk a 
süllő előnevelését, A  javaslat tehát 
nem új.

A  7, javaslatra az ívóhelyek fauna és 
flóra viszonyai a szükséges mértékben 
ismeretesek. A  betonmedencében vaió 
alkalmazásuk, is részben megtörtént, mi
vel a táplálékot planktonhálóval a Bala
ton nyílt vizéből gyűjtöttük. A  széttele- 
pítés technikai kérdés.

A  8. javaslat részben évenként megtör
ténik a borókafészkek kihelyezésével. 
Sokszor a hálófészkek is kint maradnak 
— szükségből —% de ezeket az áprilisban 
legalább hetenként előforduló viharok 
úgy leiszapolják, hogy a halászok alig 
bírják azokat felszaggatni az 5—10 cm 
vastag iszap alól. Ezekről garantáltan 
nem kel egy darab süllőikra sem ki.

A  9. javaslat sem hat az újdonság ér
zetével.

Nehéz, göröngyös út a kritikusok útja. 
Igen alaposan felkészülve és a szubjek
tív érzelmeket eltemetve, szabad csak 
erre az útra lépni. Könnyen akadnak 
olyanok, akik felülnek a felületes kriti
kának. Nem tudom, nem ennek a kriti
kának a hatása-e az a zűrzavar, mely a 
balatoni süllő- és pontyszaporításban 
mutatkozott ebben az évben, Talán ezért 
nem keltettek ki egy darab pontyot sem 
a drágán épített keszthelyi és alsóőrsi 
keltetőben.

(Dr. Woynarovich Elek)
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Ennyi hálóhúzó még leányból is sok (Antalffy íelv.)

Ha megismerkedtünk akvá
riumaink magasabbrendű lakói
val, a halakkal, meg kell ba
rátkoznunk a vízi életközösség 
alsóbbrendű képviselőivel is. 
Ha ezt nem tesszük, nem értjük 
meg a vízben lejátszódó élet 
szüntelen körforgását, az élet 
megannyi pusztulását és a pusz
tulásban már benne rejlő éle-

Fent: Sida crystallina ágascsápú rák. 
Lent: A Chidorus Spaericus ágascsápú 

rák.

tét. Az élet örök érvényű téte
le: a nagy hal meglesz! a kiseb
bet, a nagy halat a még na
gyobb, majd a legnagyobb hal 
is elpusztul és felbomló szerve
zete mikroorganizmusokon ke
resztül ismét visszatér az élő 
körforgásba. Ez így megy év
milliók óta.

Az akváriumban szinte ,,ma
guktól4 4 kifejlődő apró orga
nizmusok, az alsóbbrendű rá
kok, férgek, lárvák, a csigák 
eleséggel vagy más módon ke
rülnek az akváriumba. Velük

együtt sokszor kerülnek be 
élősködők vagy egyéb kárte
vők. Ezek életével foglalkozunk 
most.

Egysejtűek (Protozoa), osto
rosok (Flagellata), gyökérlabűak 
(Rhizopoda), napállatocskák 
(Heliozoa), csillangósok (Cilia- 
ta) stb., más néven ázalékálla- 
tok (Infusoria) azok, amelyek 
még a legkisebb pocsolyában 
is, ahol bomlás végbemegy, így 
akváriumunkban is, —: megta
lálhatók. Részben szabad szem
mel is észlelhetők, részben csak 
mikroszkóppal láthatók. Legna
gyobb részük halaink kitűnő 
tápláléka. Túlságos elszaporodá
suk (az akvárium vizén át nézve 
sokszor gomolygó szürke fel
felhőt alkotnak) a nagyobb ha
lakra nézve súlyos veszedelem: 
pl. kopoltyúrostjaikra tapadva 
gyulladást, illetve fulladozásos 
halált okoznak. Az ellenük való 
védekezés más téma keretébe 
tartozik ugyan, de annyit azért 
jegyezzünk meg, hogy a vízcse
re ilyenkor semmi esetre sem 
ajánlatos. Egyes fertőtlenítő 
szerek, pl. a Trypaflavin, eset
leg a víz savanyítása sokszor 
célra vezető lehet, de leghatá
sosabb mégis csak egy jó szűrő 
és gyorsan futó filtráló készü
lék.

Szivacsok (Spongiae). Testük 
egyszerű tömlő, melynek kova
váza van. Alakjuk az ismert 
tengeri szivacsokéhoz hasonló, 
növényekre vagy más szilárd 
aljzatra tapadva élnek. Az édes-

A l s ó b b r e n d ű  ál latot
víziek tengeri rokonaiknak csak 
•kicsinyitett másai, mindössze 
néhány cm nagyságot érnek el. 
Véglényekkel táplálkoznak.

Csalánozók (Cnidaria). Az
édesvízi polipocskák a Hydra 
nem képviselői. Édesvizeink la
kói, főleg növényekre vagy más 
szilárd aljzatra rögződnek. Tes
tük rövid — szájnyílással ellá
tott — tömlő és a hozzá tartozó 
csalánsejtekkel ellátott karok. 
Ezekkel ragadják meg a megbé
nított áldozatot és azt szájnyílá
sukhoz viszik és elfogyasztják. 
Akváriumban nem tűrhetők. 
Ammoniumnitráttal irthatok, 
adag: 10 literenként 1 gramm.

örvényférgek (Turbellaria). 
Közülük a Planaiíia nevű puha
testű féreg sokszor alkalmat
lankodik akváriumunkban. Ha a 
vízben tovaúszó kis f érget meg
figyeljük, láthatjuk, hogy nyo
mában parányi örvény keletke
zik. Ezt az állat egész testét bô - 
rító csillószőrök gyors mozgá
sa idézi elő. Testük végén raga
dós rész van, ezzel igen erősen

a

Tubifexek a talajba fúródva.

tudnak kapaszkodni. Pusztítá
suk: 10 liter vízbe tegyünk 2 
gramm ammoniumnitrátot.. Ha 
tüllzacskóban nyers húst helye
zünk az akváriumba, ezen a 
férgek összegyűlnek és kiemel
hetők.

Kerekes férgek (Rotatoria). 
Számos változatuk az apró hal
ivadék táplálékaként kerül me
dencénkbe. Rendszerint igen 
aprók} <(0,2— 0,6 mm), kehety- 
formájú felső testük csillósző- 
rökkel borított. A  szőrök foly
tonos mozgása örvényt idéz elő,
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az akvaristák medencéiben

*

ez egyrészt segíti a táplálék fel
vételét, másrészt helyváltozta
tás céljára szolgál.

Gyűrűs férgek (Annelida). 
Sok fajuk közül bennünket csak 
a Tubifex nevű ke véss érté jű fé
reg érdekel. Iszapos, főleg az 
ipari szennyvizeket levezető 
árokban él tömegesen. Sokszor 
milliószámra imbolyog az ilyen 
vizek talaján. A  legkisebb érin
tésre visszahúzódik az iszapba, 
azzal együtt kell kiszedni és 
abból kiszátálni. Szinte vala
mennyi halfajunk szereti, ezért 
a legelterjedtebb haleleségnek 
számít. Etetésekor óvatosan 
kell eljárni, mert az azonnal el 
nem fogyasztott férgek az akvá
rium talajába fúrják magúkat, 
a medence talaját feltúrják. 
Oxigénfogyasztásuk is meglehe
tősen nagy.

Nadályok (Hirudinae). Az or
vosi pióca és a lópióca akvarisz
tikái szempontból nem jön szá
mításba. A halpióca (Piscicola 
geometra), mint veszedelmes 
kártevő ismeretes. Teste henge
res, mindössze pár centiméter 
hosszú. Áldozatait majdnem 
mindig a halak közül választ
ja ki. A halakra tapadt piócát 
sóval távolíthatjuk el.

Branchypus stagnalis levéllábú rák 
oldalnézetben.

Rákok (Crustacea.) Ezek kép
viselik akváriumban ápolt álla
taink legfőbb táplálékát. Kö
zülük az ágascsápúak (Chlado- 
cera) fajai: Daphnia magna, 
Daphnia pulex, Bosmina longi- 
rostis és számos többi változa
tuk, mint kitűnő haltáplálék jön 
számításba. Közülük a nagyob
bak alkalmasak az akváriumban 
túlságosan elszaporodott ázalék- 
állatok irtására. Az evezőlábúqk 
(Copepoda): Cyclopsok, Diapto- 
musok különböző fajai , fajai 
növendék halaink táplálékául

A  tolnai „Béke" htsz. faddi halászbokra ifj. Uszléber Antal vezetésével 2,5 1 ponty
ikrát keltet ezekben a kosarakban (Tóth felv.)

szolgálnak. Ezek lárvái (Naup- 
lius) a legifjabb halivadék leg
jobb táplálékaiként ismerete
sek. A  Chladocerák és a Cope- 
podák szaporodása érdekes cik
likus folyamat. Megjelenésük a 
szabad vizekben szorosan ösz- 
szefügg a fellépő hőmérsékleti, 
kémiai és fényviszonyokkal. 
Hirtelení bekövetkező változá
sok olykor tömeges pusztulásu
kat okozzák. Az állatok fajukat 
telelő (fagyot és szárazságot 
egyaránt tűrő) petékkel mentik 
át.

Kissé nagyobb termetű, 10— 
15 mm nagyságú rákocska a 
vízi ászka (Asellus aquaticus). 
Teste lapos, színe piszkos zöl
des. Parti kövek, korhadékok 
között él. halainkra nem veszé
lyes, sőt a nagyobb testű halak 
szívesen fogyasztják. Itt említ
jük meg az inkább patakvizek
ben tanyázó bolharákot (Gam
marus pulex). Lapított teste a 
nagyobb rákokéra emlékeztet. 
Nagyobb hadak táplálékaként 
szintén számításba jöhet.

A  Copepodák közé tartozik a 
rosszhírű ponty tetű (Argulus 
foliaceus). Mindössze pár milli
méter nagyságú élősködő, teste 
lapos, szívókorongjaival a halra 
rátapad és nedveit kiszívja. Bár 
életének legnagyobb részét ha
lakra tapadva tölti, lárva korá
ban, de más alkalommal is a 
szabad vízben úszik és halele- 
séggel kerül az akváriumba. Ha 
az akváriumba szánt eleséget 
átnézzük, a pontytetűt könnyen 
felfedezhetjük, mert gyors sik

lómozgásával elüt a lassan, ug
rásszerűen szökdécseléssel köz
lekedő Daphniáktól és Cyclop- 
soktól. Ha már megtelepedett 
halunkon, a halat hálóval ki
emeljük és erős sós oldatba 
mártott vattával letörüljük a 
pontytetűt a hal testéről.

Érdekes testalkatú rákocska 
a Branchipodák közé tartozó 20 
—40 mm nagyságú Apus canc~

A vízatkát nem szeretik a halak.

riformis nevű levéllábú rák. La
pos, féltojás alakú hátpáncéljá
val, 30— 40 pár lábával, melye
ket fantasztikus gyorsasággal 
mozgat, igazán rendkívüli je
lenség. Sajnos, nagyon ritka, 
leginkább vízzel hirtelen meg
telt, előzőleg kiszáradt pocso
lyák megéledt vizében fordul 
elő. Ugyancsak itt kell megem
lítenünk az Estheria tetracera 
nevű, 4— 5 mm nagyságú, át
látszó, kétteknőjű héjba burkolt 
rákfélét.

Hankovszky Dezső
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BecAÜlfiilc meg, a
■- tecmésjzetei vuzemkíei*,!

Amikor most a természetes vizek 
ragadozóhalainak érdekében tollat 
fotgoik, tudom, hogy hálátlan és ne
héz feladatra vállalkozom, mert a 
kérdésben már eddig is éles ellen
tétek mutatkoztak.

A  vita a körül szokott forogni, 
hogy védjük, szaporítsuk-e a raga
dozóhalakat, vagy, a pontytermelés 
érdekében irtsuk és szorítsuk le erő
sen számukat?

Könnyű a helyzete a tógazdasági 
haltenyésztőnek! Lehalászáskor
minden évben lecsapolja tavait és 
megtisztítja azokat a szeméthalak
tól. Neki tehát valóban csak kevés 
ragadozóra van szüksége, hogy azok 
a táplálóvízzel bejutó szeméthalat, 
a beteg halakat és a vadívásból 
származó pontyivadékot elfogyasz- 
szák.

Úgy hiszem, vita nélkül megegye
zünk abban, hogy olyan vizekben, 
amelyek nem biztosítanak kedvező 
életfeltételeket a pontynak, vagy 
amelyekben a pontyállomány jelen
tős növelésére az ez idő szerint ren
delkezésre álló ismeretekkel és esz
közökkel nem gondolhatunk, a ne
mes ragadozók szaporítása és védel
me szükséges és hasznos, hiszen a 
szeméthalhúst értékes hússá alakít
ják át.

Sokkal bonyolultabb a kérdés 
azokban a jó pontyos vizekben, ahol 
a pontyokkal szemben a szemétha
lak óriási tömege áll táplálékvetély- 
társként.

A  szeméthalak táplálékvetélytárs- 
szerepe, pontyhozamcsökkentő jelen
tősége közismert tény. A  pontyter
melés emelése érdekében tehát el
sőrendű feladat a szeméthalak szá
mának szabályozása, csökkentése. 
Azok, akik a ragadozók kiküszöbö
lését (sürgetik, a szelektáló halásza
tot ajánlják a ragadozók „munkájá
nak“ helyettesítésére. Szükséges és 
hasznos intézkedés ez is, de nem ele
gendő. A  növényzettel benőtt, parti 
övezetben — ahol pedig a szemét
halak jelentős része él —, körülmé
nyes és nem sok eredményt ígér a 
szelektáló halászat. így a ponty és 
táplálékvetélytársai közti biológiai 
egyensúlyt a ragadozók tartják fenn, 
az 8 szelektáló „tevékenységüket“ a 
le nem csapolható vizekben az em
beri pótolni sohasemí tudja. Az 
egyensúlyt felborítani pedig súlyos

hiba, ami feltétlenül a halállomány 
minőségi romlásához, szeméthaleldo- 
rádóhoz vezet. A  természet a sze
méthalak „fékentartására“ bölcsen 
osztotta el a ragadozókat: a sügér, az 
őn, a süllő és csuka, továbbá a har
csa általában más-más vadászterüle
teken portyázva egészíti ki másfajú 
ragadozótársainak szerepét.

Hátra van még az a kényes kér
dés, hogy ragadozóink milyen ha
lakkal táplálkoznak túlnyomórész
ben, szeméthallal-e, vagy ponttyal? 
Itt tapintunk rá az egész probléma 
elevenjére, mert hiszen arról van

Az árvíz-okozta romok között már 
megindult az élet. Hálókötés a Rezét- 
ben (bajai „Üj Élet" htsz, Tóth feiv.)

szó, hogy a szeméthalak pusztításá
val mutatkozó haszon arányban álLe 
a ponty állomány bán okozott kárral? 
Véleményem szerint a mérleg hatá
rozottan és erősen a haszon oldalára 
billen, amihez még hozzájárul a ne
mes ragadozó halak értékes húster
mése is.

Sajnos, az ilyen irányú kutatások 
és vizsgálatok nagy hiánya miatt ez 
adatokkal még alig bizonyítható. Az 
illetékeseknek feltétlenül elő kell 
mozdítaniuk azt, hogy a kérdés meg
nyugtató tisztázására különböző vi
zekre kiterjedően rendszeres gyo
mortartalomvizsgálatokat végezze
nek. Mivel a fogságba jutott ragado
zó egyrészt gyakran kiöklendezi a 
zsákmányolt halat, másrészt elég 
gyorsan emészt, kétségtelenül ne
héz a feladat, de perdöntő adatokhoz 
csak így juthatunk.

A  kevés adat közül, ami nyilvános
ságra került, utalok Vásárhelyi Ist
vánnak a „Halászat“ 1948. évi 10— 
12. Összevont számában megjelent 
„Adatok a harcsa táplálkozásához“

c. tanulmányára, amelyben 114 darab 
0,6—20 kg közötti harcsa gyomor
tartalma vizsgálatának adatait dol
gozta fel. A  harcsák gyomrában 
(emlősökön, puhatestű eken, rovarál
cákon, rákon és békán kívül) össze
sen 188 darb halat talált, amelyek 
24 fajt képviseltek, s az összes 
emészthető táplálék 70,5 százalékát 
tették ki. A  fajonkénti felsorolásnál 
szembetűnő, hogy pontyot mind
össze két darabot talált (ezek is 
csökött, fejlődésben visszamaradt 
példányok voltak), ami az összesen 
fogyasztott halak számának alig 
több, mint egy százaléka! A súly
arányt tekintve, a zsákmányolt 
pontysúly az összes hal súlyának 
alig több, mint két százaléka!

Ezek a harcsák a Tiszából kerül
tek ki, vagyis folyóvízből, az 1943— 
1944. években. Elképzelhető, hogy 
nagyon jó pontyos állóvízben ez a 
százalék esetleg megduplázódik, 
vagy akár megháromszorozódik. 
Ilyen mértékben sem lehet azonban 
komoly kártételnek nevezni, annál 
is kevésbé, mert leginkább a beteg, 
vagy sérült, illetve csökött pontyok 
esnek a harcsának áldozatául.

A  vízszabályozások és az ipari 
szennyezések halainak életkörülmé
nyeire igen károsak s tegyük hozzá, 
a ponty életlehetőségeit sokkal ér
zékenyebben érintik, mint a vadha
lakét, amelyek állománya pusztulás 
után sokkal gyorsabban, meglepően 
rövid idő alatt regenerálódik. Helye
sen tesszük tehát, ha összefogva a 
természettel, minden vizünkben meg
becsüljük, tilalmi idővel, legkisebb 
mérettel védjük és ha szükségesnek 
mutatkozik szaporítjuk is ragadozó 
haszonhalainkat.

Páskándy János
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