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A C S U K A
MESTERSÉGES SZAPORÍTÁSÁRÓL.

Régebbi külföldi kísérleteik sike
rein felbuzdulva a MOHOSZ kezde
ményezésére a háború után hazánk
ban is megindulták a csuka mester
séges szaporítására irányuló hazai 
kísérleték. Woynárovich dr. és mun
katársai kezdték el a Haltenyész
tési Kutatóintézetben a külföldi mód
szerek átültetését és hazai viszonyok
ra való alkalmazását.

A csuka mesterséges szaporítása 
hasonlóan történik a pisztráng féléké
hez, az ivar termékeiket, úgy az ikrát 
mint a tejet száraz úton a hálák le
fedése útján veszik el, ami könnyen 
megy és a halakra nézve teljesen ár
talmatlan folyamat. Az ivar terméke
ket mesterségesen egyesítik és a 
megtermékenyítés után az ikrát vé
detten keltetik.

Az ikra a nőstény állat ivartermé
ke. Elvétele előtt az ivarnyílást és 
környékét száraz ruhával alaposan 
letöröljük, majd az ivarnyílás előtti 
hasi részt gyengéden nyomva a fej
től a farok irányába többször végig
simítjuk kezünkkel, amikoris az érett 
ikraszemek sugárban folynak ki az 
ivar nyílásból. Testsúly kilogram
momként kb. 20—25.000 ikrát tartal
maz a nőstény petefészke. A vízzel 
érintkezésbe kerülő ikra rövidesen 
megduzzad. Eredeti 6,5—9 köbmilli
méteres térfogatáról 8—12,5 Iköbmilli- 
m éterre növekszik, a meg duzzadt 
ikra átmérője 2,6—3 mm. A vízbe ke
rüléstől számítva 1—2 perc az az idő, 
amely megtermékenyítésre alkalmas. 
Alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb, 
magasabb hőmérsékleten rövidebb 
idő alatt záródik be az ikrahéjon 
az a kis nyílás, úgynevezett mikro- 
pyle, amelyen keresztül a hím ivar- 
sejt megtermékenyítés céljából be
hatol.

A hím állat ivarterméke a hím 
ivarsejtek tömkelegéből álló úgyne
vezett tej, fehér színű, meglehetősen 
tömény, tejszerű ikonzisztenciájú fo
lyadék. Elvétele ugyancsak a hastá
jék végig simítása útján történik az 
előzetesen szárazra törölt ivarnyílás 
környékéről, üveg pipettával . váló 
elszívás révén. Egy-egy hím csak né
hány tized köbcentiméter tejet ad. A 
hím warsejtelk parányi méretűek 
gömb alakú fejük kb. 1,5 y, átmérőjű, 
ostorral együtt 20—25 hosszúsá
gúak. A hígítottam tej 1 köbcentimé
terében több mint 20 milliárd hím 
ivarsejt számlálható. A hígítódban 
tejben az ivarsejtek mozdulatlanok, 
amint azonban vízzel érintkeznek: os
torukkal csapkodva önállóan mozog
ni kezdenek. Mozgási idejük általá
ban rövid, a hőmérséklettől függően 
változó, 20 \mp-tol 3—4 percig tart. 
Ennyi idő természetes körülmények 
között általában elegendő az ikrák 
megtalálásához és a mikropylén való 
behatoláshoz. Mesterséges terméke
nyítésnél ügyelni kell \arra, hogy a 
fenti idő alatt módjuk legyen a hím
ivarsejteknek az ikrákat megtermé
kenyíteni. Mint a bevezetésben em
lítettem, az ivartermékeket szárazon

hozzuk össze víz kizárásával, rend
szerint valami alkalmas zománcozott 
edényben. Az ivartermékek óvatos 
összekeverése után azokat Woynáro- 
viőh legújabb módszere szerint lyu
kas szűrőkanálon keresztül rázva

A z  ikra fejlődési fázisai.
1. Egysejtű-, 2. Négysejtű-, 3. Sapka-, 
4. Embrió állapot, 5. Kikelt lárva.

juttatjuk vizesedénybe, ahol a meg
termékenyítés folyamata azonnal le
zajlik. A megtermékenyített ikra ra

gadósságát többszöri átöblítéssel 
annyira lehet csökkenteni, hogy az hu
zamosabb ideig szállítva sem tapad 
már egy tömeggé. A keltetés úgyne
vezett Zuger-féle keltető-üvegekben 
történik. Az üvegeken alulról táplál
va állandóan friss vizet áramolta
tunk keresztül, mely az egyes ikra
szemeket gyenge mozgásban, forgás
ban tartja. Az ikrahéjon belüli emb
rió-fejlődés általában két hét alatt 
zajlik le 10 C fok hőmérsékleten.

A kikelésre érett ikrát a Zuger 
edényekből vízzel együtt leszíva ál
talában sekély vizű tálcákra rakjuk 
ki, ahol a víz gyors felmelegedésével 
perceken belül felpattannak az ikra
héjaik és fejjel vagy farokkal kibúj
nák a parányi csukalárvák. A lárvák 
napokig szikzacskójukból táplálkoz
nak és erre az időszakra felragaszt
ják magukat valami alkalmas alzat- 
ra, a keltetőkádak falára, vagy a 
vízbe helyezett galycsomókra. Szik- 
zacskójuk élfogytával kif ejlődik száj
nyílásuk, leválnak az álzatról és 
megkezdik ragadozó életmódjukat.

Intézetünk kísérleti keltetőberen
dezése évente 1—2 millió csukaiva
dékot termelt az elmúlt esztendők so
rán, melyeket az ország kisebb, hor
gászkezelésben lévő természetes vi
zeibe helyeztek ki.

A csuka mesterséges szaporításá- 
nák eredményességéről ma már biz
tos adataink vannak, amelyek indo
kolttá teszik ennek a kiváló ragado
zó természetű sporthalnak a tenyész
tését.

dr. Veszprémi Béla

pécsi

A  Pécsre utazók a Mecsek déli lej
tője alatt a repülőgépről csillogó 
víztükröt pillantanak meg. A pellérdi 
halastavak csillannak ki a zöld me
zőkből. A pécsi medencében a Me
csek keleti völgyeiből a Pécsi víz, a 
legnyugatibb völgyekből pedig a Fe
kete víz gyűjti össze a források és 
pataikok vizét. A nagy ipari város ál
landó vízhiánnyal küzd, de nem ki
sebb gondot okoz az ipartelepek, bá
nyák, gyárak és a város szennyvizé
nek levezetése. A tisztavizű hegyipa
takokból táplálkozó Pécsi víz nem 
sokáig dicsekedhet tiszta vizével, 
mert amint a szénmosót elhagyja, 
feketévé változik s több mint 40 km 
út után sem lesz tisztább, mert fel
veszi számos közbeeső ipartelep, s 
legfőképpen az egész város szenny
vizét. A víz öntisztulási folyamata 
még a Felkete vízbe torkoláis tájékán 
sem megy végbe. A Fekete víz a 
Drávától 11 km-re veszi fel a Pécsi 
víz szennyezett vizét és a Nyugati- 
Mecsek vízgyűjtőjének tiszta vize 
is fekete lesz a Pécsi víztől. A két 
vízfolyás egyesülése alatti szakasz is 
„fekete víz“,
• A Pellérdi Tógazdaság a Pécsi víz
ből nyeri tápláló vizét. Elméletben 
olyan napokon vesz vizet, amikor a 
városi szennyvizet nem engedik be a 
vízfolyásba. Valóságban azonban

Fekete víz —
és a fekete Pécsi víz
mind a Kokszmű, mind pedig a 
Pécsi Bőrgyár legújabban rendszere
sen engedi magas ammónia- és szer- 
vesanyagtartalmú szennyvizét a víz
folyásba és ezért a tógazdaság víz
ellátása a legnagyobb nehézségekkel 
küzd. Az április elején végzett víz- 
vizsgálatná! 42 mg/1 ammónium-tar- 
talmat mértünk a táplálócsatorná
ban. Ez az állapot még hónapokig el
tarthat, mert a Bőrgyár csatornája 
eldugult, omladozik s míg az ideigle
nes jellegű nyomócső elkészül és a 
szennyvizet a városi szennyvíztelep 
egyik oxidációs tavába vezetik, addig 
a Pécsi-vízbe közvetlenül vezetik be. 
A Kokszmű fenolos-ammóniás 
szennyvizének elvezetése kielégítő 
megoldást nyer, ha elkészül a nyo
mócsővezeték, mellyel a palahány óra 
permetezik majd szét a szennyvizet.

Exportra dolgozó kitűnő tógazda
ságunk termelését veszélyezteti az 
elhanyagolt szennyvízkérdés. Szenny
vízproblémáink legnagyobb része ab
ból ered, hogy a berendezések kar
bantartásával nem törődnek és ké
sőbb sokkal nagyobb költséggel kell 
helyreállítani az elhanyagolt beren
dezéseket. _

Sok „fekete víz“ folyik le a Pécsi 
vízen, míg a Fekete víz tiszta vize 
megtisztult pécsi vizet vezethet a 
Dunába. Dy
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Jxl&jáKás és a vizeit ééeJbe,
A gyakorlati tógazdák nagyon jól 

tudják, hogy a halak élete, az ívás, 
a halak táplálkozása, növekedése és 
végül a haltermés mennyire össze
függésben van az időjárással. Ugyan
így a vízben élő összes szervezet éle
te is függ az időjárástól. Az időjá
rásjelenségek közvetlenül a víz fi
zikai és kémiai tulajdonságaira hat
nak és ezek megváltozása hat az 
életjelenségekre.

A légkörben lejátszódó időjárásje
lenségekről naponta értesülünk a rá
dió időjárásjelentései útján. A víz- 
időjárásjelenségekről azonban nem 
kapunk jelentést, legfeljebb a víz hő
mérsékletmérési eredményekről ér
tesülünk az ország egyes helyeiről. 
Pedig éppenúgy a víz időjárása is 
igen sok tényezőtől függ, akárcsak a 
légkör időjárása. A sugárzás, hőmér
séklet, felhőzet, csapadék, szélirány 
és sebesség, légnyomás: nemcsak a 
légkörben játszanak fontos szerepet, 
hanem a vízben is. Az időjárás tu
dománya azonban eddig főképpen a 
légkör időjárásával foglalkozott és az 
időjárásjelenségek mérésére kiépí
tett állomás-hálózat is főképpen a 
légköri jelenségeket, legfeljebb még 
a talajhőmérsékletet és nedvességet, 
s a víz hőmérsékletét mérte.

Az időjárás tudománya azonban az 
utóbbi évtizedekben igen erőteljesen 
igyekszik utolérni a gyakorlati köve
telményeket és a megfigyelőhálózatot 
is ennek megfelelően építi ki. Fi
gyelik az erdők, a mezők, erdősávok 
időjárásjelenségeit. Ilyen követel
mény a víz gazdasági hasznosítása 
szempontjából a víz időjárásjelensé
geinek tudományos megfigyelése és a 
megfigyelések alapján a vízidőjárás- 
tan tudományos kidolgozása.

Az idő járás jelenségek elsősorban a 
víz fizikai dinamizmusára hatnak, 
folytonos fizikai változásokat idéznek 
elő a vízben. Minden változás a lég
kör időjárásjelenségeiben megtalálja 
a feleletet

A napsugárzás különböző hullám- 
hosszúságú fénysugarakat lövel a 
vízfelszínre. A különböző hullám- 
hosszúságú fénysugarak azonban a 
légkörön áthatolva a vízhez érve új 
közeget találnak, s ez a közeg nem 
légnemű, mint a légréteg, melyen át
hatolnak a sugarak, hanem cseppfo
lyós és fagyok idején szilárd. Az új 
közeg felületén a sugarak megtör
nek, irányukat változtatják és az

egységesnek látszó „fehér fény“ szét- 
bomlik különböző hullámhosszúságú 
(vörös, sárga, ibolya stb.) színes és 
egyáltalán nem látható sugarakra.

Mi lesz a fénysugarak útja? A 
különböző hullámhosszúságú fény
sugarak először is más szög alatt ha
tolnak a mélyebb vízrétegekbe, de 
nem is egyforma mélységig jutnak 
el. A természetes vizekben igen sok 
kicsiny élettelen és élő lebegőanyag 
vagy szervezet áll a fénysugarak út
jába és a sugarak egy részét vissza
verik, más részét elnyelik. A suga
rak áthatolási képessége függ a víz 
átlátszóságától, a víz átlátszóságát 
pedig a víz saját színe és a benne 
lebegő testecskék befolyásolják. Ha 
ugyanazt a vizet az év különböző 
szakában figyeljük meg, azt látjuk, 
hogy egyszer átlátszóbb, máskor pe
dig kevésbé átlátszó. Ha egész éven 
át gyakran végzünk átlátszóságméré
seket és a kapott értéket grafikusan 
ábrázoljuk, olyan görbét kapunk, 
amelyből igen sok következtetést 
vonhatunk le. Észrevesszük, hogy az 
átlátszóságnak évszakos, sőt napsza
kos változása van; változik továbbá

a szélviszonyoktól, felhőzettől füg
gően, de az élőszervezetek tömeges 
megjelenése is erősen befolyásolja az 
átlátszóságot.

A fénysugarak tehát időszakosan 
változó mélységig jutnak le a vízbe 
és a különböző hullámhosszúságú 
fénysugarak mélységbe hatolása elté
rő. Ezt a jelenséget különleges foto
méterekkel és színszűrőkkel figyelik 
meg. Sajnos, hazánkban ilyen irány
ban igen kevés vizsgálatot végeztek, 
mert hiányzanak a megfelelő mérő
műszerek. A lapunk eddigi számai
ban közölt termelésbiológiai tanul
mányokból láthattuk, hogy az egész 
vízi élet alapja a vízbe hatoló fény, 
mert az építőszervezetek a szerves
anyag előállításához az energiát a 
fényenergiából nyerik. Különböző 
építőszervezetek más-más hullám- 
hosszúságú fénysugarakat nyelnek el 
a testükben levő színtestecskék ösz- 
szetételétől függően. A vízidőjárás 
kutatásában tehát első feladatunk a 
vízbe hatoló sugárzás mérése és a 
különböző hullámhosszúságú sugarak 
mérésére megfelelő hazai műszerek 
készítése. Donászy Ernő dr.

A Zuger-palackokban keltetett csukaikra, miután a kellő érési állapotot elérte, 
vízzel telt keltető tálcákra kerül, itt az embrió megrepeszti a peteburkot, kibújik 

és megkezdi önálló mozgását. (Magyar Foto, Langer Klári felv.)
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Mit kell tudni —

A halak jelölése régóta foglalkoz
tatja mind a tudományos, mind a 
gyakorlati szakembereket. Vannak 
olyan halászati kérdések és megol
dandó feladatok, melyek csak a ha
lak megjelölésével oldhatók meg. Az 
természetes, hogy más célok érdeké
ben kell a halakat megjelölni a ter
mészetes vizeken és más okok te
szik szükségessé a halak jelölését a 
zárt és tógazdaságokban.

d
► , 1

* m m -

Jelölő lapocska a ponty hátúszóján.

A folyóvízi halászokat pl. az a kér
dés érdekli, hogy azok a gazdasági
lag jelentős halak, amelyek vízterü
letük legértékesebb halzsákmányát 
alkotják, állandóan ott tartózkod- 
nafk-e, vagy pedig vándorolnák és 
csak bizonyos évszakban foghatók az 
adott területen nagyobb számban, hi
szen ez szabja meg a halászatihoz 
szükséges technikai felkészültséget. 
Ugyancsak őket érdeklő kérdés az is, 
hogy a népesítésre szánt halivadék 
nem vándorol el vajon nagy távol
ságra, ha igen, később vissza tér-e 
vízterületükre, vagy távol marad és 
esetleg más országok halállományát 
gazdagítja.

Az egyes vizek népesítési-mértéké- 
nek kiszámításánál csak akkor lehet 
megközelítő pontossággal a terület- 
egységre eső darábszámot megálla
pítom, ha ismerik a kérdéses halfaj
nak arra a vízre vonatkozó növeke
dőképességét. Erre vonatkozó adatok 
ugyancsak haljelöléssel gyűjthetők.

Tógazdaságokban a halak nem ván
dorolhatnak el (halrács), növekedé
sük pedig az őszi lehalászáskor pon
tosan megállapítható. Itt a halak je
lölésére azért van szükség, hogy két 
vagy több különböző halállomány 
egymástól biztosan elválasztható le
gyen, illetve egyes törzskönyvezett 
anyahalak több éven át biztosan azo
nosíthatók legyenek. Tehát a jelölés 
célja az, hogy az egyes állományok 
azonos körülmények között (ugyan
abban a tóban együtt) tartott tagjai
nak teljesítőképessége (növekedés, 
takarmány értékesítés, betegségellem 
állóképesség, stb.) biztosan rögzíthe
tő és egymással összevethető legyen 
és a nemesítési szaporítási munkák 
során egyedenként ismert anyák le
gyenek felhaszriálhatók.

Az állományjelölés alapfeltétele, 
hogy tagjai egy fajú, egy fajtájú, ki
egyenlített (cLZonos korú és súlyú) 
egyedikből álljanak. Az egyedi jelö

léseknél természetesen ilyen megkö
téseik nincsenek. Ezeknél a pontos 
adatfelvétel a döntő.

A hálák jelölésének több módja 
ismeretes: 1. csonkítással (hasúszó, 
kopoltyúfedő stb., csonkítása), 2. 
bőrbe sütött jellel, 3. bőrbejuttatott 
festékanyaggal, 4. a szervezetbe jut
tatott rádióáktív vegyülettel, 5. úszó
sugárra kötött, vagy a hal testén át
vezetett feltűnő színű műanyag fo
nalaikkal, 6. a halra erősített rozsda- 
mentes anyagból készült számozott 
lemezkékkel.

Az 1—5. sz. módszerek az állomá
nyok jelölésére alkalmasak, a 6» sz. 
módszer (számozott hal jel) alkalmazá
sával egyedi jelölések végezhetők.

Az itt röviden felsorolt jelölési 
módszerek különböző értékűek, mert 
különböző ideig tartósak. így pl. a 
csonkítások a gyorsan növő halak
nál egy tenyészidő alatt is regene
rálódhatnák és ezzel a jelölés nehe
zen, vagy nem észrehetővé válik. A 
bőrbe juttatott festék felszívódik, a 
sütéses-jelölés csak pikkelytélen ha
lakon eredményes, a rádióaktív ve- 
gyületes-jelölés regisztrálásához pe
dig különleges berendezés szükséges. 
A halakra erősített számozatlan, vagy 
számozott jelek a legalkalmasabbak 
és a gyakorlatban ezek váltak be

még leginkább. (Ismeretes még bőr
átültetésen alapuló jelölés is a pilk- 
kélytelen halaknál, de ennek üzemi 
kipróbálása még nem történt meg.)

A folyóvizeinken eddig végzett hal
jelölési kísérletek még nem elegen
dőek arra, hogy főbb halaink ván
dorlására, növekedésére vonatkozóan 
elegendő adattal rendelkezzünk. Eze
ket a jelöléseket feltétlenül folytatni 
kell és halászok ,horgászok bevoná
sával ki kell szélesíteni ezt a mun
kát. Mivel a nálunk jelölt hálák a 
Dunán a szomszédos államokba is át
mehetnek és ott kerülhetnek hálóba,

A ponty kopoltyúfedőjére erősített le
mez nem káros a megjelölt hal élet

működésére. (Jaczó felv.)

szükséges lenne a nemzetközi halá
szati együttműködést valamilyen 
formában újra feleleveníteni egy a 
régebbi Nemzetközi Dunábizottság- 
hoz hasonló szervezet létrehozásával.

Dr. Jaczó Imre

Történeti visszapillantások
A hal éppúgy, mint a vad az 

emberek nagyrészének kedvenc ele
dele és ezért azoknak kifogására, 
elejtésére szívesen talált módot és 
lehetőséget. Nemcsak szerszámot 
eszelt kit hanem halászati vonatko
zásban a vizek medrét is igyekezett 
úgy átalakítani, hogy a halat köny- 
nyebben zsákmányolja.

Ez már vízi építkezés volt. Ezen 
építkezéseket hazánkban is megta
láljuk. Az egyik legrégibb halászati 
célokat szolgáló ősi víziépítménye: a 
cége. Ez történelmi halászati mű
szó. A történelmi iratokban gyakran 
találkozunk ezzel a szóval és még 
ma is használatos halfogási mód, il
letve mondhatjuk halászószerszám. 
A cégével ugyanis a vizet elrekeszt- 
jük. A rekesztéken egy átjáró kapu 
van, hozzá pedig egy halzsák van 
erősítve, amelyben a rekeszték által 
odaterelt hal összegyűlik. Ezen az 
alapon dolgozik ma a Balatoni Ha
lászati Vállalat az 1000—1200 m 
hosszú hálókkal a Balatonon.

Ezen elzár ási módtól származik 
sok helység neve is. így pl. Tisza- 
csege. Itt egy cége fogta át a Tiszát. 
Több okirati adat van, amelyből 
Hermán Ottó megállapítja, hogy a 
cégék lényegileg szilárd építésű hal- 
fogók. (Magyar Halászat Könyve: 
1887. I. 83 l.) Ettől a halfogó mód
tól vette át a mai vízi építés a ha
józó zsilipek „csege“ műszavát.

Eleinte történetbúváraink ezrekre

becsülték ezeknek a mesterséges 
halastavaknak a számát, de Her
mán Ottó kimutatta, hogy az okmá
nyokban említett „piscina“ nem 
mindig halastavakat jelentett, ha
nem azalatt haltartók, tárolók, tó
csák, úsztatok# víztartók is érthe
tők. (A. Magyar Halászat Könyve I. 
Bp. 1887.) Az azonban bizonyos, 
hogy mesterséges halastavaink már 
az Árpádok alatt is bőven voltak, 
így halastó volt a „ Kikiritó“ Vesz
prém megyében, amelynek hatal
mas kőgátja még részben most is 
megvan, a tatai tó, amelyet a XV. 
században Zsigmond alakított ki 
halastóvá, amely már a kor köve
telményeinek megfelelő átalakítást 
nyert. II. Béla királynak egy 1138- 
ban kelt oklevele a halasvizeknek 
csatornával való táplálásáról szól.

Nádasdy Tamás 1549. december 
10-én kelt levelében Léháról azt 
írja feleségének, hogy a „tó mivét 
a mester vezetése alatt jó haladás
ban találta“. (Nádasdy Tamás leve
lezése 1882.) Ugyanis ebben a tóban 
a pisztrángot már rendszeresen te
nyésztették, amint azt egy későbbi 
levél érdekes tartalma is bizonyítja. 
Ezeknél a víziműveknél minden
esetre a halászat állott előtérben 
és ha a halastavak kifolyásánál ál
lottak malmok is, azoknak jelentő
sége abban az időben mindeneestre 
alárendeltebb jelentőségű volt.

P a p p  I s t v á n
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Valamit —

A fennálló halászati törvények sze
rint a béka hasznos víziállat (9.500/ 
1926. F. M. számú rendelet 5. §.). 
Ahol a törvény halat említ, ott a ha
lon kívül rákot, békát és piócát is 
kell érteni. Ennek megfelelően a 
békafogásihoz ugyanúgy kell állami 
halász jegyet váltani, mint a halfo
gáshoz. Fentiek mesterséges tógaz
daságokra nem, csak a természetes 
vizekre vonatkoznak.

Nyilvánvaló, hogy a múlt században 
hozott halászati törvény és az azt 
kiegészítő rendeletek bizonyos tekin
tetben már elavultak. Az élet meg
változott és a rendelkezések céljaik
nak már nem felelnek meg tökélete
sen.

Ha a halászat és haltenyésztés 
egyetemes érdekeit nézzük, meg kell 
állapítani, hogy a béka egyáltalán 
nem tartozik a „hasznos“ víziállatok 
közé. Éppen ellenkezőleg, jelenléte 
sehol sem kívánatos. Különösen nem 
ívató tavak környékén, ahol kárté
tele olyan mértéket ölthet, hogy szá
mottevő Ivadék előállítása nem is 
lehetséges.

De a béka és ivadéka minden ha
lasvízben jelen van és a halikra, va
lamint az apróbb halak elfogyasztása 
mellett még táplálók komkiurremse is 
a kihelyezett halaknak. A még ki 
nem fejlődött béka — az ebihal — 
nagy tömege, illetve darabszáma 
miatt a természetes táplálék május
júniusra eső részének jelentős há
nyadát felélheti. Ez pedig a kihelye
zett halállomány táplálékának rész
beni elvesztését jelenti, mert a „ki
mászó és elugráló“ hozam nem je
lentkezik a (halitertmésben és kárt 
okoz a haltenyésztőnek.

A kis tógazdaságok, illetve tavak 
(ívótavak) ilyenmódon előálló kára 
mindig több, mint a nagyobbaké, mi
után a béka kedvenc tartózkodási he
lye a könnyen melegedő, vízinövé
nyeikkel benőtt, viszonylag sekély 
partmenti szakasz.

Milyen békáról is van szó? Tógaz
daságainkban legtöbbnyire a kecs
kebéka (Rana esoulenta) az, amelyik 
a haltenyésztés szempontjából leg
inkább káros. A fentiekben és a to
vábbiakban erről van szó.

Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk 
ellene védekezni ismerni kell élet
módját.

Az iszapban és fagymentes helye
ken áttétéit „tenyésiz“ békák ta
vasszal vizet keresnek és zömmel áp
rilistól júliusig leívnak. Ivásuk csak 
vízben történhet mégpedig úgy, hogy 
a kanbéka átöleli hátulról a nőstény 
békát és napokig — addig, amíg a 
nőstény ikráját le nem rakta — át
ölelve, szorítva tartja (ölelő reflex). 
A nőstény füzéres ikráját csomókba 
rakja, amelyet a hím tejével ikra- 
nakás közben termékenyít meg. A 
békáikra erősen emlékeztet a har- 
csaikrára — számos példa van a 
kettő összetévesztésére. Az előbbi 
azonban füzéres szerkezetű.

Lesben ül a kecskebéka a vízirózsa levelén. Minden egyes — a béka által elnyelt— 
rovar csökkenti a tavak természetes hozamát. (Jaczó felv.)

b é k A r ó  l . . .

A békaikra kelési ideje is körül
belül azonos a harcsáéval (50—60 
napfok). A kikelő ebihal is emlékez
tet a harcsaivadékra, de más hal 
ivadékával is gyakran összetévesztik.

Kezdetben még kopoltyúval léleg
zik, majd az időjárástól és a táplál
kozási viszonyoktól függően mintegy 
2 hónap alatt fejlődik ki. Erre az 
időre farka felszívódik, lábat növeszt 
és áttér a tüdős légzésre. (Bőrlégzése 
is igen nagyfokú!) További két hó
nap alatt eléri az exportnagyságot, a 
3—10 dkg-ot.

A békák elleni védekezést tavasz- 
szal kell elkezdeni megakadályozva 
azt, hogy azok előbb ívjanak le, mint 
tenyésztett haszonhalaink.

Jó módszer a békák összefogása. 
Ez történhet békacsapdával, horogra 
tűzött piros rongy darabkákkal, vagy 
fénnyel.

A csapdás megoldás nagyon ügyes. 
Leírását Bella Mártontól a szolnoki 
htsz elnökétől hallottam. Lényege az, 
hogy a kérdéses vízbe Olyan ládikát 
kell behelyezni, amelynek oldalfalai 
befelé dőlnek és tetejére dróttal pi
ros rongyocskák vannak erősítve. A 
béka — miután a pirosra kap — fel
mászik a ládára, majd a piros után 
veti magát és beleesik a csapdába. 
Állítólag nagyon sdk békát tud fog
ná, melyek azután egészséges állapot
ban időszakonkint kiszedhetők.

A fénnyel való fogás már (kerék
pár lámpa mellett is lebonyolítható. 
A meggyújtott lámpa annyira meg- 
büvöli és maga felé fordítja a béká
kat, hogy hátulról megközelítve 
könnyen összeszedheitők.

Bár 100%-os eredményt nem vár
hatunk a békák összeszedésétől, még

is szaporodásuk meggátlása bizonyos 
fokig sikerülhet. Hallottam olyan ta
pasztalatról is, hogy a kátránycsík
kal körülvett ívótóba a béka nem 
megy be, noha könnyen át tudná 
ugrani.

Az ikra megsemmisítése történhet 
égetett mészporral való behintéssel, 
vagy a víz leeresztése révén. Utób
binál a már kikelt ebihalak is el
pusztulnak. Mérgezéssel csak azokat 
a vizeket szabad megtisztítani, ame
lyekben tenyészhalak még nincse
nek. Az ívató tavakban és azok kör
nyékén légpuskával is szokásos a 
békairtás.

A békapusztító módszereket még 
kiegészíti a természet, amely gondos
kodik nagyszámú természetes ellen
ségről ((madarak, sikló stb.). Mind
ezek ellenére sem kell attól tartani, 
hogy a békanemzetség kipusztul. 
Mert ilyen hiedelem is van. ősszel 
a minisztériumhoz fordult egy túl
buzgó madárbarát és kérte a béka
fogás haladéktalan betiltását, mert 
— mint írta — ellenkező esetben a 
hasznos, vagy ritka vízimadanak táp
lálékhiány miatti kipusztulása vár
ható. Ezt az aggodalmat nem oszt
juk, sőt az a véleményünk, hogy a 
békafogás kezdetleges módszerei 
miatt jelentős mennyiségű állati fe
hérje takarmánytól, sőt devizától 
esik el az ország. Tudvalévő dolog 
ugyanis, hogy a kecskebéka iránt 
nagy a külföldi kereslet. Nemcsak 
orvosi (itt a kanbéka a keresettebb 
cikk!), hanem étkezési és bőripari 
célokra is igénybeveszik és jól meg 
is fizetik a békát.

Rizsföldeink sok tízezer holdján a 
békák milliói teremnek meg minden 
külső beavatkozás nélkül, sőt azok 
ellenére. Egy-egy termelőszövetkezet, 
vagy állami gazdaság jelentős ha
szonra tehet szert, ha a békafogás 
technikáját magas fokra fejleszti.

Pékh Gyula
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Tógazdáink egyik legtöbb gon
dot okozó feladata a vadhal irtása. 
A vadhál-bőség ugyanis jelentéke
nyen lerontja a természetes hozamot, 
mivel a vadhal erős versenytársa a 
pontynak a fogyasztásban, ugyan
akkor pedig rossz értékesítője a fel
vett élelemnek. Márpedig egy tógaz
dának sem közömbös az — de nép- 
gazdasági szempontból sem érdekte
len —■, hogy a feletetett takarmány 
hogyan értékesül, ebből kifolyóan az 
önköltség hogyan alakul?

Nem akarok itt reátémi azon le
hetőségek taglalására, melyekkel a 
vadhal a tóba jut, sem pedig azok 
irtásának különböző módjaira, hiszen 
ezzel a kérdéssel általánosságban 
már foglalkozott Kluge Gyula a Ha
lászat 1954. I. évf. 6. számában és 
Rimanóczy Endre ugyanezen folyó
irat 1955. II. évf. 1. számában. Itt 
csupán a tógazda aktuális munkájá
ra, a kihelyezéssel, illetve népesítés- 
sei kapcsolatos teendőkre szeretnék 
röviden utálni, azok fontosságéra 
reávilágítani.

A vadhál irtásának egyik legfon
tosabb módja — többek között — a 
megfelelő mennyiségű és minőségű 
nemes ragadozó kihelyezése.

Minden egyes tavat vadhál bősé
gének megfelelően kell nemes raga
dozóval népesíteni, hogy az mennyi
ségileg visszaszorítható legyen, ami 
áltál a takarmányozás eredménye 
lényegesen javul, a tó hozama kife
jezetten emelkedik. így a piacra 
nemcsak több ponty kerülhet, de 
maga a nemes ragadozó is ízletes 
halhúsként, mint keresett cikk érté
kesíthető.

A jó terméseredmény nemcsak az 
értéktelen vadhál kiirtáséban leli ma

dozók mennyisége kevesebb, mmt a 
vadhál-mentes területen, ami a vad
halnák kot. holdankénti 12,2 kg-jában 
is kifejezésre jut. A vadhál ilyen 
mennyiségű jelenlétének pedig kö
vetkezménye az alacsony természe
tes hozam és a rossz takarmány
értékesítés.

A vadhál-mentes területen viszont 
több a nemes ragadozó, ami — te
kintetbe véve, hogy vadhal nincs — 
optimálisnak mondható. Minthogy a 
pontynak nincs versenytársa a ta
karmányfogyasztásban, a takarmány- 
értékesítés lényegesen jobb, a ter
mészetes hozam pedig kétszeresére 
emelkedett.

Ha most a nemes ragadozók ösz- 
szetételét nézzük, azt látjuk., hogy 
a vadhál-mentes területen a süllő 
ötszöröse, a harcsa pedig 1,3-szor 
több, mig a pisztráng-sügér 0,44-̂ ed

E h
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T erm észe 
tes h ozam

T ak arm .
hozam
1:4 .5

B ru ttó ]
h ozam é

va d h a l
k g /k h

ra ga d ozók

harcsa sü llő
p isztr.
sügér

k g /k h . k g /k h

V adh alas
terü let 487 12 ,2 2,0 1,0 5,8 84 104 232

V ad h a l m en 
tes terü let 489,5 — 2,6 5,0 2,6 167 148 323

I R T S U K  —

a uaSudaícat
gyarázatát, hanem ezenkívül a beteg 
és fejlődésben lemaradt pontyok rit
kításában is, amiáltál a fertőző be
tegségek elterjedése is korlátozódik; 
nem utolsó sorban pedig a vadívás- 
ból származó ivadékok csökkentésé
vel a tervszerű termelés jobb ke
resztülvitelében is.

Az, hogy mennyi nemes ragadozót 
helyezünk ki kát. holdanként, függ — 
mint fentebb is említettem — a tó 
vadhál-bőségétől, amit Rimanóczy 
Endre is hangsúlyoz a már idézett 
cikkében.

Hogy milyen különbség lehetsé
ges terméseredmény tekintetében a

vadhállál fertőzött és vadhál-mentes 
tavakban és hogy milyen ezekben a 
nemes ragadozók aránya, arra áll
jon itt példának egyik tógazdaság, 
melynek vadhalas területét szembe
állítottam vadhál-mentes területével. 
Az így nyert számck a legjobb bizo
nyítékai az elmondottaknak, habár 
a kiemelt tógazdaság összes vadhal 
állománya a bruttó termeléshez vi
szonyítva 2,2%.

A táblázat adataiból kitűnik, hogy 
a vadhalas területen a nemes raga

része a vadhalas területen lévő 
mennyiségnek. Ebből ama lehet kö
vetkeztetni, hogy a nemes ragado
zok közül a süllő az, mely optimá
lis népesítéssel leghatékonyabban 
működik közre a vadhál irtásában, 
amint erre már Báldy Bálint is rá
világít a Halászat 1955. II. évf. 1. 
számában megjelent cikkében.

Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a harcsának és pisztráng-sü
gérnek nincsenek érdemei e tekin
tetben.

Méltóságteljesen hömpölyög a Duna a gödi szakaszon az újpesti Május 1 htsz. vizén.
(Veszprémi felv.)

Német L.
agronómus.

A  Proales daphnicola Thompson 
nevű kerekesféreg a dafniákon él, de 
alkalomszerűen más kisebb víziszer
vezeteken is megtelepedik. A gazdá
ra kerülése érdekében speciális ra
gadós fogó-fonalat választ ki az erre 
a célra szolgáló páros mirigye segít
ségével. Ezt maga után húzza és en
nek segítségével tapad meg a daf- 
nián. Ugyan ezt teszi a zsenge hal- 
ivadékkal is és fonalával annyira be
hálózza, megkötözi, hogy a halacska 
mozgás és légzésképtelenné válik, 
majd elpusztul. Ennek igazolására 
beállított akváriumi kísérletek mind 
pozitív eredménnyel zárultak. (A 
Rübnoe hozjajsztvo közlése.)

*
Hozzávetőlegesen 1 millió állatfajt 

ismerünk, ebből kb. 60 ezer gerin
ces állat, a gerinceseknek kb. Vs-a, 
mintegy 20 ezer: halfaj.
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V E G Y E S
NÉPESf TÉS

gos takarmányozást, amivel még biz
tosabbá válik az, hogy a takarmányt 
valóban a piacra nevelendő halak fo
gyasztják el.

A halastó népesség összetételével 
kapcsolatban a haltenyésztők véle
ménye nem egyöntetű. Bár kísérleti 
tógazdasági eredmények és gyakor
lati tapasztalatok bebizonyították, 
hogy a halastavak tápláléktermésé
nek kihasználása sokkal jobb külön
böző pontykorosztályokból álló ve
gyes népesség esetén, mégis ennek 
a kétségtelenül terméstfokozó mód
szernek meg vannak a maga árny
oldalai is. A vegyes népesítésnek vi
tathatatlan előnye, a jobb természe
tes táplálék kihasználáson keresztül 
a nagyobb területhozam. Intenzív ta
karmányozás esetén az is előny, hogy 
az etetőkaróktól félreszorított kisebb 
testű pontok jobb híján a nagyok 
ürülékét is elfogyasztják és ezzel 
jobb takarményértékesülést biztosí
tanak. Vegyes népesítéssel egyik kor
osztálynak nagymérvű kiesése esetén 
még „menthetjük a menthetőt“, va
lamire való termést érhetünk el ak
kor is, ha az már teljesen kilátásta
lannak látszott.

Ezekkel a komoly súlyú termésfo
kozó előnyökkel szemben sok terme
léstechnikai nehézség és hátrány áll.

A ragadozó és mellékhal (cornpó) 
népesítésétől eltekintve a vegyes né- 
pesítéskor a következő lehetőségeink 
vannak.

1. Két vagy többféle súly csoportú 
három nyaras népesítés (tulajdon
képpen nem számítják vegyes népe
sítésnek).

2. Két vagy több súlycsoportú két 
nyár ások népesítése (ezt sem tartják 
típusos vegyes népesítésnek).

3. Három- és kétnyaras pontyok ve
gyes népesítése 10—50 dekás kezdeti 
súlykülönbséggel.

4. Háromnyaras és ráívatott iva
dékponty vegyes népesítése.

5. Piaci hallá nevelendő kétnyaras 
és ráívatott vagy ráhelyezett ivadék 
vegyes népesítése.

6. Nyújtott hallá nevelendő két
nyaras ponty mellé kihelyezett vagy 
ráívatott ivadékponty vegyes népesí
tése.

Általánosan ismeretes az a meg
állapítás, hogy minél nagyobb a ve
gyes népesítés korosztályai vagy 
súlyosztályai között a kezdeti súly
különbség, annál jobb területkihasz
nálást érhetünk el. Továbbá a körül
mények mindig a kevesebb számban 
lévő egyedeknek kedveznek tekintet 
nélkül nagyságukra, végül a piaci ha
lak mellett nevelt pontyivadék csak
nem teljes egészében többlet termés
nek számít, ami ezt jelenti, hogy ha 
nem nevelnénk ivadékot abban a tó
ban, akkor sem lenne jelentősen na
gyobb a piaci pontyok súlygyarapo
dása. (Ez természetesen arányos iva
dék állomány esetén, a piaci ponty 
súlymennyiségének 20—40%-áig áll.)

A fentiek alapján legjobb terület
kihasználást érhetünk el háromnya- 
ras és ivadékponty egy tóban törté

nő tenyésztésével. Ha a kisebb test
súlyú halakat kevesebb számban he
lyezzük a nagyobbak mellé akkor 
ezek a vártnál nagyobbra fognak nő
ni. Egész különös helyzet áll elő, 
amikor nyújtásra kitett kétnyarasok 
mellé ivadékot is helyezünk, az 
amúgy is jó területkihasználást még 
ivadékkal is fokozzuk, de az ivadé
kunk természetesen apró marad.

Amint láthatjuk a vegyes népesítés 
a termelőt különleges feladatok és 
komplikációk elé állíthatja. Több
termelésünk érdekében azonban ezt 
a lehetőséget nem szabad elejteni. 
Be kell tartanunk azonban több, ta
pasztalatból leszűrt, termeléstechni
kai szabályt.

1. Míg a hasvízkór teljesen le nem 
zajlott nem szabad ráhelyezni más
vagy hasonló korosztályú halat.

2. Ha az egyik korosztály beteg
ség következtében kiesett, akkor fe
lül kell vizsgálnunk takarmányozási 
előirányzatunkat a visszamaradó 
korosztály igényének megfelelően. 
Az idősebb korosztály kiesése esetén 
például olyan mértékűre szállítsuk le 
a takarmányozást, mint amilyenre 
azt a visszamaradó ivadék megkí
vánja.

3. Vegyes népesítésű tavakban a 
takarmányozást úgy állítsuk be, hogy 
az ivadék pontyok az etetőkaró mel
lett lehetőleg ne jussanak takar
mányhoz. Ezzel az a plankton és fe
néktáplálék összeszedésére kénysze
rül.

4. A motorizálás előrehaladása le
hetővé teszi a napi kétszeri félada

5. A vegyes népesítésű tavakat sok
szor sokkal többször kell ellenőrizni, 
a népesség növekedését figyelemmel 
kísérni, mint az egyöntetű állomány
nyal népesített tavakat. Röviden a 
vegyes népesítés jelentősebb, több 
gondosságot kíván.

Fokozott termelési célkitűzések 
megvalósítása terén a vegyes népesí
tés különösen nagy alföldi tavaink
ban olyan terméseredményeket hoz
hat, melyet egyöntetű népesítéssel 
aligha érhetnénk el.

Dr. Woynárovich Elek

MÁRCIUS 25—27. között szokat
lan ntieleg, egészen nyári időjárás 
volt, ezekben a napokban megélén
külteik a tavaik. A halaik erősen mo
zogták, ugrottáik. Keresték a táplálé
kot is, mely legtöbb tóban már bő
ven állott rendelkezésükre. Több he
lyen megfigyelték, hogy a hálok fol
tosak, pettyesek, ami a kezdődő 
hasvízkór jele, számolni ikell tehát 
helyenként a betegséggel, sőt elhul
lással is. Előrelátó tógazdaságok tar
talékolnak maguknak ivadékot pót- 
kihelyezésre.

*
Lapunk márciusi számában

„Figyeljük a szennyvízgomba képző
dését“ c. cikkben a Beggiatoa álba 
kék alga mejelölés tévesen került be 
a cikkbe, a Beggiatoa alba kénbákté- 
rium a helyes megjelölés.

A halász káder utánpótlás ötletes módját látjuk Lengyelországban, ahol a Beldany 
tó melletti munkásüdülő vendégei részt vesznek a halászaton és némelyikük 

bizony kedvet kap a halászélethez.
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A  S Z Á M O K
B E S Z É L N E K . . .

A HALÁSZAT márciusi számában 
megemlékeztünk a halászati szövet
kezetek fennállásának tizedik évfor
dulójáról és egy kiragadott példával 
illusztráltuk a tőkés gazdálkodáshoz 
képest elért nagyobb eredményeiket.

A kérdés megérdemli, hogy vissza
térjünk rá.

A halászati szövetkezetek eseté
ben — eltérőieg a mezőgazdasági 
tsz-ektől — nem arról van szó, hogy 
a nagyüzemi gazdálkodás felsőbb
rendűségét kell bizonyítani a kis- 
parcellás egyéni gazdálkodással 
szemben (merthiszen a halászok 
nem egyéni kisüzemeket vittek be a 
szövetkezetbe, hanem állami tulaj
donba került nagyobb üzemszaka- 
szokra alkultak meg), hanem annak 
összehasonlításáról; hogyan gazdál
kodott a tőkés rendszer egy nagyobb 
gazdasági egység keretében és ezzel 
szemben mit értek el ugyanezen a 
területen a tőkés iga alól felszaba
dult dolgozók alkotó erőik kibonta
kozását biztosító népi demokráciánk
ban.

Mielőtt a számok beszélnének, 
álljon itt a tőkés rendszer természe- 
tesvizi gazdálkodásának rövid jel
lemzése, Székelyi Árpád kartársunk 
hiteles tolmácsolásában. E szerint a 
halászat „nagyüzemét” irányító halá
szati társulatnak „az lett volna a fel
adata, hogy foiyóimikat és természe
tes vizeinket nagyobb gazdasági egy
ségbe foglalva a vizek kizsarolását 
szükségtelenné tegye . . .  E célkitűzés
nek a társulatok nem felelhettek 
meg, mivel tagjai: a parti birtoko
sok, ill. jogtulajdonosok az önkor
mányzattal rendelkező társulati

egyesítést kizárólag a magúik pilla
natnyi (hasznára fordították. A társu
latok a nagyobb gazdasági egysé
gekbe foglalt vízszakaszokat árveré
sen a lehető legmagasabb haszon
bérért adták bérbe, sok esetben 
nem is főfoglalkozású, sőt nem is ha
lász számára, a befolyt bért birtokuk 
arányában egymás közt szétosztották, 
ivadékneivelőre, halasításra, csekély 
kivételtől eltekintve nem voltak haj
landók áldozni.” — Ehhez még csak 
azt tehetnék hozzá, hogy a kapita
lista bérlő-vállalkozók nemcsak a vi
zeket uzsorázták ki, hanem a halá
szokat is és nincs mit csodálkozni 
azon, hogy a halász nem halasztott 
az őt elnyomó, kiuzsorázó kapitalista 
részére, sőt a vetés nélküli aratásnak 
ebben a korszakában olyan módon 
igyekezett magát revanzsálni, ami
lyen mód arra kínálkozott. A kapi
talista bérlő „gazdálkodása” kime
rült az egyéni profit hajszolásában, 
amit szinte veszetté fokozott a féle
lem, hogy a következő árverésen va
lami ráígérő fűszerkereskedő, vagy a 
nép zsírján meghízott ügyvéd (mert 
ilyenek is voltak!) kiveti őt a bérlet
ből.

A parti birtokosok halászati tulaj
donjoga állami tulajdonba került, a 
megbízott ügyvéd és spekuláns fű
szerkereskedő halászbérlők eltűntek 
a süllyesztőben, a rablásra ösztönző 
árverési, lejárati határidőhöz kötött 
egyszemélyi bérlő-vállalkozó rend
szert felváltotta a dolgozók kollektí
vája, a hivatásos halászok szövetke
zete, a hivatástudat, a biztonság ér
zése, hogy érdemes jól gazdálkodni 
— sőt ha kell, áldozatot hozná, befek
tetni, mert nem fenyeget árverési 
,,konkurencia” —, felváltotta az az 
érzés és tudat, hogy „tiéd az ország, 
magadnak építed” , hogy a cselédből 
gazda lett, akit kettős érdekeltség 
fűz a sajátjához, az ország és a sa
játmaga azonos érdéke.

A  Győrividéki Halászati Társulat 
9 bérlővel 6040 kát. hold vízterüleiten 
gazdálkodott. Egyetlen fennmaradt 
adata szerint összfogása 1940-ben 
349 q volt, ennek 88 százaléka ke
szeg 1,8 százaléka ponty, 0,6 százalé
ka süllő. Ezzel szemben a győri ELŐ
RE htsz 8730 kát. hold, tehát alig va
lamivel nagyobb, zömben azonos te
rületen a táblázatban közölt terme
lési eredményeiket érte el:

A kapitalista termelés hozama 
1940-ben kát. holdanként 5,7 kg, volt, 
ezzel szemben a szövetkezeté 1954- 
ben 16,2 kg, tehát annak kicsi híján 
háromszorosa. Ugyanilyen kedvező a 
szövetkezet fölénye a ponty és a sül

Év ősszfogás q Ponty Süllő
1951 1103 5,5% 2,4%
T952 1570 2,1% 2,6%
1953 1488 5,3% 2,1%
1954 1422 (árvizes év) 5,6% 2,7%

Átlag: 4,62% 2,45%
Talán ennyi is elég annak megér

téséhez: milyen változást hozott fel
szabadulásunk dicső eseménye ter- 
mészetesvizi halászatunk történeté
ben.

Nemsokára ívnak a pontyok. Ilyenkor borító, vagy rövid kerítő hálóval kifogjuk 
az ívó pontyokat és érett ivarterméküket lefejjük mesterséges megtermékenyítésre. 
Fejés előtt a halakat gondosan letöröljük. A  pontyszülőket ketten fejik. Az egyik 
körülcsavart ronggyal a hal farkát és a tálat fogja, a másik a hal fejét és jobb 

kezével £eji a halat. (Jászfalusi felv.)

lő százalékarány át tökintve is. Vélet
len ez? Nem! A kapitalisták — ismét 
Székelyét idézve — ivadéknevelésre, 
halasításra nem voltak hajlandók 
„áldozni“, ezzel szemben az ELŐRE 
htsz évek kitartó, szorgalmas mun
kájával 5 ivató tavat létesített 15 
kát. hold kiterjedésével és 189 kát. 
holdon végez ivadéknevelést, rend
szeresen ivatja a süllőt, menti a 
künnrekedt ivadékot.

Iktassunk még ide néhány más jel
lemző adatot.

Kát. holdankénti fogás
1. Dunaiöldvár—hátai Hal.

társulat paksi üzemsza
kasza 1941 — — — — 4,8 kg
Paksi Vörös Csillag htsz.
1954. _ _ _ _ _  6,1 kg

2. Vásárosnaményi-csapi
Hal. társulat 1943. — — 1,7 kg
Alkotmány htsz. 1953. — 11,5 kg

3. SZOLNOKVIDÉKI Hal. 
társulat 1943. — — — 13,- kg 
Szolnoki NOVEMBER 7
htsz. 1953. — — — — 19,3 kg 
És folytathatnék még tovább. 
Ezeket az adatokat azért hoztuk 

elő, hogy a bizakodás fegyverét ad
juk a halászati termelőszövetkezetek 
kezébe, gondolkozásra késztessük a 
sötétenlátókat, a végletekben gon
dolkozókat, akik a meglévő hibáktól 
nem látják a haladást — a fáktól az 
erdőt, (ó)
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JCGh£OJtabo*k a
Tapasztaltaim igen sok jó tulaj

donságát: jól aikklimatizálódott,
vadhalat, békát pusztít, sőt újabb 
ismereteink szerint a törpeharcsá
nak egyetlen biológiai ellenfele, ki
váló sporthorgász zsákmány, húsa 
ízletes. Hallottam több lekicsinylő 
véleményt: lassan fejlődik, kényes, 
nem volt érdemes őshazájából hoz
zánk behozni s így tovább. Egy 
azonban bizonyos és ez az, hogy 
egyre többet hallunk róla mégpedig 
nem csupán sporthorgászainktól, 
hanem tógazdádnktól is.

Pér adatot szedek elő feljegyzé
seimből a nagytorkú feketesügérről. 
Az 1948. évben 6 db fiatal 75 dekás 
anyányi, illetve apányi feketesügért 
helyeztem ki az akkor még 75 szá
zalékban gyékénnyel, náddal, fűzze] 
benőtt B. IILais tóba. Június 6-án a 
35 holdas tó partjáról sikerült egy 
párt észlelnem. Csupán rövid ideig 
sikerült szemmel tartanom őket, ha
marosan eltűntek. Csak sejtettem, 
hogy a páros partmenti sétának kö
vetkezményed lesznek. Egész nyáron 
át semmi pozitívumot nem sikerült 
fellelni, az őszi lehalászatkor vi
szont 12 q gyönyörű, 10—12 dekás 
ivadékot gyűjtöttünk be.

1949. tavaszán egyik mélyvízű s 
csak előző évben sikeresen kitisztí
tott tóba helyeztünk ki holdanként 
8 db ún. anya jelöltet, — számítva 
pár ívásra is a temérdek béka és 
kárász ellen. Fiatal, lelkes halász 
szaktársam május 28-án hírül hoz
za, hogy feketesügéreket — mi 
pisztrángsügémek hívtuk — lát két 
napja a partok körül ólálkodni. 29- 
én, — egy vasárnap reggel — jókor 
a helyszínre érkezünk vérbeli hor
gász szaktársakkal és csónakba 
ülünk. A tó rövidszárú T-alakú. Egy 
hét óta délkeleti szél járt s mivel 
a tó délkeleti oldalán domb emel
kedik, a domb által védett oldalra 
irányítjuk figyelmünket. Nagyon 
gyenge szellő lengedez. Hosszú ideig 
csak iközel-távol ponty loccsanások 
hallatszanak és partközeiben az ebi-

Kagylóhéj, mint fészek. A Gobims 
nembe tartozó egyik géb faj a fé
szeképítésnél kényelmes módszert 
választ. A hím üres kagylóhéjat ke
res. Ha a kagyló nincs megfelelő 
helyzetben, addig mozgatja, míg 
nyílásával lefelé helyezkedik el. A 
kagyló alatt mélyedést váj és bőr- 
váladéUával zárja el a kagylóhéj 
széle alatti nyílást. A kagyló fölé 
homokdombot épít, melyet úgy ké
szít, hogy farkával odasodorja a ho
mokot. Az ikr ásókat egymásután 
odacsalogatja és az ikrgsok ikráikat 
a kagylóüreg tetejére rögzítik. A te
jes az ikrákat 9 napig őrzi, amikor
ra kikelnek a lárvák. Akváriumban 
óraüveg helyettesítheti a kagylóhé
jat és így nagyon jól látható az ik
rák fejlődése és a halak viselke
dése.

(teketesüQ & ixái
halak szipogatnak. De íme, a part
tól mintegy ölre csupán félméteres 
mélységben egy feketesügér áll me
reven. Rossz a megvilágítás, csóna
kunk is lassan távolodik a tó közé
pe felé. Egy nyomás a rúddal, de 
elsokaltuk, a kővémeredni látszó 
feketesügérünk elinalt. Node, hol is 
állt a koma? Menjünk csak hűlt 
helyére! De most már óvatosabban. 
Alig csendesülünk le, ismét megje
lenik feketesügérünk a mély felől. 
Izgatottan úszkál, látszik, hogy 
előbbi helyét akarja ismét elfoglal
ni, ám a csónak árnyéka van ott. 
Ami neki árnyékba borult az ne
künk fényt hozott. Nem kellett soká 
keresni a fészket. A parttól két mé
terre 50 cm mély vízben a vályogos 
tófenéken kalapformájú fötrés kö
zepén korhadt, vékonyszáM káka- 
csomó, mintha a szálak hosszant 
szabdalva lennének, de tömve ik
rával. Az ikra nagyságban a ponty

örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
népgazdaságunk termelésébe a múlt 
év folyamán új tényező lépett, új 
tógazdáink a termelőszövetkezetek 
már az első évben nem kicsiny- 
lendői mennyiségben gyarapították 
a halhústermést. 1954-ben 13 megye 
43 községében 46 tsz. kereken 700 
kát. holdon 748 q halhúst termelt.

A közismert kezdeti nehézségeket 
figyelembevéve biztató eredmény 
ez, és feljogosít arra a reményre, 
(hogy új tógazdáink valóra váltják a

Túr kévéd — Harcos 
Bánokszentgyörgyi — Béke 
Komádi — Béke 
Zombai — Béke
Törökkoppányi — Koppányvölgye 
Andocsi — Sztálin

1955-ben előreláthatólag 94 köz
ségben nem kevesebb mint 105 ter
melőszövetkezet, több mint 2500 kh- 
on fog pontyhúst termelni és békés
megyei nemes vetélkedésre szóló

és compó ikra közötti, színe sárgás, 
barna színárnyalattal.

Keressünk tovább! Odébb ismét 
egy merev, fészkét őrző feketesügér. 
Most már óvatosabban, ráeső fényre 
helyezkedünk. De mintha itt több 
lenne az ebihal, föl és le furulyáz
nak. Egyik-másik túlságosan közel 
merészkedik merev csőszünkhöz. 
Ezeket bekapdossa, de rövidesen is
mét visszaköpi. A kiköpött ebihal 
a tófenékre süllyed s mozdulatlan 
marad. De vajon máért köpi ki? Jól 
lakott tán? Próbáljuk megfogni. 
Elő a horoggal. Lelkes horgásztár
sunk hajigái ja a különböző csalikat. 
Ez sem jó, meg az sem jó. Hosszas 
próbálgatás után ebihal csalival 
próbálkozunk. így sikerült egy ki
ürült tejest elcsípni. Bélcsatornájá
ban mérsékelt mennyiségű táplálék, 
jól észlelhetően zömében ebihal.

Ebben a tóban egész nyáron át 
figyelhettük a feketesügér fejlődé
sét: Leihalászatra 20 q meglehetősen 
szétszórt ivadékot adtak az „anya- 
jelöltek” .

Kluge Gy.

mezőgazdaságfejlesztés halászati 
programjából rájuk eső célkitűzése
ket.

A kezdeti hiányosságokhoz soro
landó, hogy egy tsz-ben a tógazda
sági és rizsföldi terméseredmény 
számbavételét nem különítették el, 
amiáltal az egészen pontos orszá
gos kiértékelés sajnálatosan nem 
vált lehetővé.

A hat legjobb termelési eredményt 
elért tsz:
terület nettó hozam
kh összesen kh-ként

kg
17 8328 490
18 6400 355
15 4600 306
2.5 726 290
2 510 255
8 2000 250

felhívás, melyet a „Halászat“ külön
hírben közöl, minden bizonnyal je
lentős tervtúlteljesítésnek lesz az el
indítója.

(P. N.)

A tengerentúlról áttelepített feketesügér a magyar vizekben jobban növekszik, 
mint bazájában és mint ikraőrző biztosítja fajának bő szaporodását. 

(Veszprémi felv.)

TSZ.  E 1 1 1 MBNYEK
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Ez a pikkelyes ponty már megközelíti az eszményi testalakulású pontyot.
(Woynárovich felv.)

A Halászat márciusi számában 
cikk jelent meg a halak fejlődés- 

történetéről. Ez a cilklk röviden ismer
tette a Magyarországon élő halak 
rendszertanát is. Megállapította azt 
is, hogy a Jura korszakban kb. 160 
millió évvel ezelőtt alakultak ki a 
csontos halak, melyeknek a körében 
találhatók a mai haszonhalaink túl
nyomó része. Ragadjunk ki most 
ezek közül egyet, magyar viszonyok 
között a legfontosabbat, a pontyot és 
nézzük meg a lényeges alkati és élet
módi tulajdonságait.

A ponty pontosabban tőponty 
(Cyprinus carpio L.) a csontos halak 
rendjébe a pontyfélék (Cyprinidae) 
családjába tartozik. Ebbe a családba 
tartoznak még a különféle keszegfé
lék, kárász, compó, rózsásmárna, stb. 
hazánkban 31 faja él a ponty félék 
családjának. A felsorolásban látható, 
hogy a család fontos haszonhalakat 
foglal magában, az értékesebb fajok
ból viszont a nemes ragadozó halak 
táplálékának nagy része tevődik ki. 
Az ipar számára is fontos alapanya
gokat szolgáltatnak az idetartozó ha
lak (halkonzervek, halliszt, a gárda

Merőben eltér a tógazdasági nemes
ponty testformája őséétől, a nyurga
pontyétól, mélynek orsóalakú teste 

lassan fejlődik.

pikkelyéből készül a gyöngyeszen
cia). Az egész családra jellemző, hogy 
fajaik igen szaporák. Űszóhólyagjuk 
kétrészes, a család legtöbb tagja 
békés életmódot folytat, kivételek 
azonban vannak, sőt a nagyobb ál
latok éhezés esetén kannibalizmusra 
is vetemedhetnek.

A család névadó, tehát legfonto
sabb faja a ponty. Hankó adatai sze
rint őshazája a Fekete tenger kör
nyéke és Európába is innen vándo
rolt át. Nézzük meg először alkati 
tulajdonságait. Szája túráshoz kivá
lóan alkalmazkodott, harmonikasze- 
rűen előrenyújtható, összesen 4 ba
jusza van, melyek közül kettő a fel
ső ajkon (ezek a rövidebbek) a két 
hosszabb pedig a szájzugon helyezke
dik el.

Pikkelyezettség szempontjából több 
válfaj ismeretes. Megkülönböztetünk 
pikkelyes pontyot, melynek egész 
testét kerek pikkelyek borítják. A 
tükrös pontyon a pikkelyek a test 
nagyrészén hiányoznak, a meglévők 
elsősorban az oldalvonalon, a háti és 
hasi oldalon jelentkeznek. A tükrös 
pontyon a pikkelyek igen nagyok és 
egyenlőtlenek. A bőrpontynak nincs 
pikkelye, teste csupasz. A ponty pik
kelye általában kerek, rajta kon
centrikus köröket figyelhetünk meg, 
melyek alkalmas alapot szolgáltatnak 
ahhoz, hogy életkorát meghatároz
hassuk.

Hátúszója hosszú, 2—3 kemény és 
17—22 lágy sugárból tevődik össze. 
A hátúszón és farkúszón kívül talá
lunk még a testen mell-, hasi- és 
farkalatti úszót is.

Testalakja igen változatos. Előfor
dulnak szinte orsószerűen megnyúlt 
vadpontyok és egészen magashátú 
zömök testalakúak. A két szélső típus 
között igen nagy a változatok száma, 

.a testalak fontos tulajdonság te
nyésztési szempontból. Az alacsony
hátú, orsószerűen megnyúlt testalakú

cAmit a halájzn 
a p úul

pontyok lassú növekedésűek, rossz 
táplálékértékesítők és kevesebb hús  ̂
mennyiséggel rendelkező állatok. El-: 
lerntétes típus a magas, széleshátú 
ponty, melyet hosszú tenyésztési 
munka hozott létre. A haltenyésztés
ben fontos feladat tehát az, hogy ál
lományunkból állandóan selejtezzük 
az alacsonyhátú csökött példányokat 
és helyettük jó tenyésztési tulajdon
ságokkal rendelkező pontyokat sza
porítsunk. A testhossz-magasság há
nyadosa az, mely alapján következ
tetni lehet egy pontyegyed tenyész
tési értékére, a haltenyésztők ezt az 
arányt profilindexnek hívják. Köny- 
nyen kiszámíthatjuk, ha lemérjük a 
hal hosszát, orrcsúcstól a farok kez
detéig és a magasságot bognártüské
től a hasig, merőlegesen a hosszten
gelyre. A (hosszéntéket osztjuk a 
magasság értékével. Általában a jó 
tenyésztési tulajdonságú ponty pro
filindexe 3 alatt van. A tenyészhalak 
között szokás még altípusokat is 
megkülönböztetni, így például aisch- 
gründi, galíciai, franikenbergi, göLliscih- 
aui, lausiitzá, istb. típusúkat. Az al
típusok a kitenyésztő tógazdaságok
ról vannak elnevezve.

Színének variációja vetekszik a 
testalak variációs lehetőségeivel. 
Aranysárgától a kékeszöldig minden 
árnyalatban fellelhető, bár általános
ságban megállapítható, hogy a hát
tájék sötétebb, a hastájék világosabb.

A ponty külső tulajdonságainak a 
részletezése után nézzük meg a bonc- 
tani, anatómiai adottságokat.

A szájnyílás a nyelőcsőben folyta
tódik, a táplálékot a garatfogak őr
lik apróra. A garatfogak a garat 
előtt találhatók, az utolsó kopoltyú- 
íven helyezkedve el, számuk a ponty
nál 5—5. Képlete 1,1.3------3,1.1. So
káig vitatott volt a garatfogak sze-

4$ 1 8 17

A ponty testrészei, szervei: 1. száj űrt 
5. hashártya, 6. máj, 7. bél, 8. here, 
12. húgyivarnyílás, 13. farokalatti úsz 

17. gerincoszlop, 1
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él kell tadma...
repe a táplálék felaprításában, ma 
már azonban — úgy látszik — a vita 
eldőlt, és bebizonyosodott, hogy igen
is résztvesznek a táplálék őrlésében. 
A felőrlött táplálék a nyelőcsövem ke
resztül közvetlenül a középbélbe ke
rül, a pontynak ugyanis nincs gyom
ra.’ A középbél folytatása a végbél, 
melynek kivezető nyílása a fark- 
alatti úszó előtt található. A bélcső 
hossza kb. háromszorosa a testhosz- 
szúságnak, ezért több hurokba ren
deződik el a testüregben. Az emész
tésnél fontos szerepe van a négy fő
lebenyből álló májnak, melynek vá
ladéka az epe. Az epe vezetéke a 
garat és a középbél találkozásánál 
lép be a bélcsőbe. A hasnyálmirigy, 
mely a bél hurkai között elszórva ta
lálható, szintén az emésztést előse
gítő mirigy. A felnyitott testüregű 
állatnál látjuk még a máj lebenyei 
közé ékelődve a lépet, az úszóhólya
got, mely a pontynál kétrészes és 
összeköttetésben van a bélcsatorná
val, az úszóhólyag és a gerincoszlop 
között a vesét, a petefészket vagy a 
heréket, melyeknek kivezető nyílás^ 
közös az emésztőkészülék kivezető 
nyílásával.

Ezek után vizsgáljuk meg a ponty 
életmódját.. Jellegzetesen békés ter
mészetű állat, tápláléka a legkülön
félébb anyagokból tevődik össze. El
sősorban állatevő, amennyiben táplá
lékának nagy részét planktonikus ál
latok, azonkívül rovarlárvák, elsősor
ban szúnyoglárvák alkotják. Nem 
veti meg azonban a növényi eredetű 
anyagokat sem, mert béltartalomvizs
gálatok során nagyon gyakran lehet 
hínárleveleket, magvakat is találni a 
táplálék között. Ebből következik, 
hogy a pontyokat növényi magvak
kal lehet takarmányozni, ez az alap
ja a mesterséges ponty tenyésztésnek.

Kifogástalan profilindexű, kitűnő testformájú tógazdasági tükrös nemesponty.
(Woynárovich felv.)

Nagyon szívesen megeszi a csillag
fürtöt, szójababot, korpát, kukoricát, 
árpát, zabot, búzát, burgonyát, nap
raforgó pogácsát, stb. Azonban kizá
rólag mesterséges takarmányon nem 
tenyészthető, mert a mesterséges ta
karmányokból hiányoznak a nélkü
lözhetetlen anyagok, bizonyos amino- 
savak, melyek feltétlenül szüksége
sek az állatok számára. Ezért töre
kedni kell, hogy a vízben minél több 
természetes táplálékot tudjanak ta
lálni a pontyok.

Említettük, hogy a pontyfélékhez 
tartozó halak nagyon szaporák, ér
vényes ez a pontyra is. Test kilo
grammonként 150—200.OÓÓ ikrát rak 
le és termékenyít meg. Ivása április
tól júliusig húzódik. Ikráit a sekély 
mélységű füves, jól felmelegedő part
szélekre rakja le. Az ikrák kb. 2 mm 
átmérőjűek. Tógazdaságban ma már 
áttérnek a pontyok mesterséges sza
porítására, az ivarterrhékeket: az ik
rát és a tejet, külön-külön kifejik a 
halból és utána összekeverik. Meg
termékenyítés után az ikrákat nád
fészekre teszik és a ragadozók, ikra
pusztítók ellen kassal védik. Fontos, 
hogy a keltetés oxigéndús vízben 
történjék, mert a fejlődő ikrák elég 
magas oxigéniigénvűek. A nagyobb 
természetes vizeknél (Balaton, Duna, 
Tisza) már szintén mesterséges úton 
történik a ponty megtermékenyítése, 
sőt keltetése is. A „fürdő“ pontyokat 
kifogják, kifejik az ivartermékéket 
és nem nádfészekre, hanem zsákvá
szon keretre vagy halászhálóra szór
ják szét egyenletesen az ikrákat, me
lyeket keltető telepekre szállítanak, 
ahol azokat vízen kívül, permetben 
érlelik meg. A kikelésre érett ikrá
kat keltető medencébe helyezik, ahol 
kikelnek és kellő takarmányozás, il
letve nevelés után beengedik a tóba, 
vagy folyóba. így sokkal intenzívebb 
és eredményesebb a természetes vi
zek halasítása.

A ponty megtalálható Magyar- 
ország minden számottevő vizében, 
de mégis legszívesebben a tavakban, 
vagy a holtágakban, a lassú folyású 
vizekben tartózkodik. A vízinövény
zettel benőtt helyeket keresi fel leg
inkább, ahol a víz nem mély és így 
nyáron jól felmelegszik. A magyar 
tógazdaságok különösképpen alkal
masak a pontytenyésztésre, mert az 
ország fekvése, éghajlata optimális a 
ponty számára, összehasonlító ada
tok vannak arra, hogy hazánkban 
lényegesen gyorsabban fejlődik, mint 
például az északabbra lévő Lengyel
vagy Németországban.

—i—f

A fokozott pontyosítás lényegesen 
emelni fogja a Balaton pontyállomá

nyát.
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Édesvizeink cápája, tigrise, falánk 
és telhetetlen bestia stb. a neve a 
magyar szakirodalomban a csuká
nak. Az elnevezésekhez méltó a bá
násmód is. Tilalmi ideje, legkisebb 
fogható mérete nincs. A piacokon 
megszokott látvány az ikrát, tejet 
csepegtető, majd az ujjnyi hosszú 
csuka is. Nem jogosan, de tehetetle
nül bosszankodik-e a józanul gondol
kozó halász és horgász a törvény ál
tal is szentesített pazarláson? Nem 
jogosan kérdi-e, hogy miért van ez 
így? Amikor a halász szívesen fog
ja, mert mindig jól értékesítheti. 
Ugyanezt teszi a horgász is, mert 
fogása igen jó szórakozást nyújt. E 
kérdésre könnyen megfelelhetek. A 
csukánál is, mint más halnál a tó
gazdasági életmódról következtetnek, 
sőt ezt akarják a szabad-vízben is 
minden áron ráerőszakolni.

Hogy a csuka a tógazdaságok ivó
tavába nem való, azt elismerem. Az 
a tógazda, aki ilyet eltűr, meg is ér
demli az ivadéj* feli aláss al okozott 
kárt. De hogy gondolkozva, tervsze
rűen kihelyezve nem tesz kárt, sőt 
tetemes hasznot is hajthat, annak

bizonyítására hadd mondjak el egy 
tógazdaságban megtörtént esetet. 
Egy dunántúli tógazdaság tavai erő
sen fertőzve voltak szeméthallal, 
mégpedig ezen belül is a legvesze
delmesebb fajokkal, a naphallal és 
a törpeharcsával. Nagyobb alig ke
rült közöttük, a legtöbb csak pár 
cm volt. De ez aztán bőségesen. Volt 
olyan tó, hogy lecsapoláskor az el- 
szökötteket, — melyek jelentős részt 
képeztek — figyelembe nem véve, 
holdanként a 100 kg-ot is elérte. Ezt 
az apróságot természetesen semmire 
nem lehetett használni, az egész 
mennyiség a partra kidobva rothadt 
el. Az elszabadultak szennyezték a 
környező szabad vizeket, s ezzel 
mérhetetlen kárt okoztak. A tógaz
daság vezetője már unta ezt az ál
lapotot, hiszen a természetes hozam 
katasztrofális volt. így pl. az egyik 
32 holdas hizlaló tóban, ahol hol
danként 100 db 34 dekás ponttyal 
népesített, őszi lehalászáskor a ter
mészetes hozam holdanként 70 kg 
ponty és 100 kg szeméthal volt. A 
következő évben ugyanezt a tavat a 
következőképp népesítette:

Ismét 100 db 34 dekás ponty és 3 
db (1 ikrás és 2 tejes) csuka á 85 
dekás, összesen: 2,55 kg súlyban.

Az őszi lehalászás eredménye a
következő volt:
Ponty I. o. 2396 db =  5455 kg
Ponty II. o. 525 db =  662 kg
Ponty III. o. 40 db =  38 kg
Compó 6 db == 1 kg
Kárász 65 kg
Csuka 624 db =  385 kg

6606 kg
Ebből levonva kihelyezési súly: 

Ponty 1088,— kg 
Csuka 2,55 kg
összesen: 10&t0,55 kg

Marad természetes hozam: 5535,45 
kg!

A pontyból kallódás 239 db volt. 
A 621 db csuka-ivadék nem sok, de 
számításba kell venni, hogy a kihe
lyezett tenyészállatok második éve
sek voltak. Igen sok volt a termé
szetes pusztulás. A ponty-kallódást 
nem lehet tisztán a csuka rovására 
írni, mert ezeket a nagyobb magas
hátú tógazdasági pontyokat nem 
igen tudta felfalni. De még ha ezt is 
a rovására írnok, a 172,51 kg termé
szetes hozam határozottan javára bil
lenti a mérleget.

Amint tehát látjuk, vizeink tigrise, 
a minden eszközzel irtandó bestia, 
ésszel és tudással népesítve még tó
gazdaságainkban is hajt hasznot. 
Ezért részére legkisebb fogható mé
ret megállapítását, ivási idő alatti 
tilalmat kérünk, az elfogulatlanul 
gondolkodó halászok és horgászok 
nevében. Szakembereinket pedig arra 
kérjük, kezdjék meg a csuka táp
lálkozásának tanulmányozását, gyo
mortartalom-vizsgálatok alapján.

Vásárhelyi István
A „Der Fischwirt“ szerint a nyílt 

vizekben fertőző hasvízkórban meg
betegedett keszeg és egyéb vadhal- 
fajták ugyanazt a vérképet mutat
ják, mint a hasvízkóros tógazdasági 
pontyok. Emelkedik a fehérvérsejtek 
száma és a vörös vér sejtek száma 
erősen csökken.

A  folyami halak előszeretettel keresik 
fel a patakok torkolatát, ahol az 
áramló víz bőséges táplálékot sodor 

számukra. (Veszprémi felv,)

-  A TÓGAZDASÁGBAN
Március nagyrésze kedvezőtlen 

volt, erős volt a hideg és a csapa
dék, ami a kihelyezési munkákat 
hátráltatta. A lemaradást sürgősen 
pótolni kell, s április elején a kihe
lyezés befejezendő. A tavakban bő
ségesen van plankton, ami a kihe
lyezett anyag gyors fejlődését bizto
sítja. Nagy előny az időben történt 
kihelyezés, mert ezzel a termelési 
idény hosszabb és egészségesebb ál
lomány kerül a vizekbe. Április a 
hasvízkór hónapja, tavainkat na
ponta gondosan ellenőrizni kell, 
nem lépett-e fel a hasvízkór? Ha 
betegséget észlelünk, az ellenőrzést 
fokozzuk, a töltéseket naponta csó
nakon körüljárjuk s a hullákat gon
dosan összeszedve megállapítjuk a 
veszteséget. Ajánlatos a tavakat ke
resztben, hosszában is csónakon be
járni, mert nem minden hulla verő
dik ki a partszéleikre, sőt vizsgála
tunknak a fenékre is ki kell terjed
nie. Áprilisban a víz még többnyire 
átlátszó és így a tó fenéken is ész
revehető az esetleges pusztulás.

Gondos összeszedés nélkül nem 
nyerhetünk tájékozódást a kiesésről, 
s a nyár végén — amikor segíteni 
már nem tudunk — látjuk felületes 
munkánk káros következményeit. A 
természetes hozam teljes kihaszná
lását pótkihelyezés révén feltétlenül 
biztosítani kell. Pótkihelyezést ad
dig, amíg a betegség le nem zajlott 
nem szabad végeznünk, mert ilyen 
eljárással csak a betegség idejét

hosszabbítjuk meg. A plankton nö
velése érdekében a trágya kiszórá
sát április elején megkezdjük. En
nek módja a jobb eredményt bizto
sító korszerű dr. Woynárovidh-féle 
módszer. Ettől csak ott térhetünk el, 
ahol a tavak kicsiny volta nem te
szi lehetővé nagyobb csónak alkal
mazását. A trágyázást több hónapra 
kiterjedően, folyamatosan kell vé
geznünk, hogy a plankton mennyi
ségét minél hosszabb időre biztosít
hassuk. A mész és műtrágyákat le
hetőleg szintén gépesítései szórjuk 
ki.

A gépesítéssel a szerves és szer
vetlen trágyák kiszórását nemcsak 
jobban, de olcsóbban valósítjuk 
meg.

Április a süllőívás ideje. Erre már 
előzetesen felkészültünk. Naponta 
ellenőriztük annak eredményét s a 
friss ikrát felhasználtuk, vagy meg
rendelőinknek elküldjük. Hozzálát
tunk a harcsaívatás előkészítéséhez 
is. Átválogatjuk és nemek szerint 
külön helyezzük tenyészpontyainkat 
is. Ahol melegebb víz biztosítható, 
már április közepén ívatumk.

A hó végén már felverődik a ká
ros növényzet is. Esox kaszálógé- 
peinket megindítjuk s amíg a nö
vényzet szükségessé teszi, állandóan 
üzemeltetjük. Kisebb tavakban, 
vagy sekély vízben csuklóskaszával 
dolgozunk.

O, Gy.
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Az acéledzéasel foglalkozó üzemek 
néha tekintélyes mennyiségiben bo
csátanak a vizekbe ciántartalmú 
szennyvizet, mely igen súlyos hal- 
pusztulást okoz. A svájci EAWAG 
kutatói foglalkoztak az égető kérdés
sel és megállapították, hogy a cián- 
tartalmú szennyvíz hipokloritital va
ló méregtelenítése a gyakorlatban jó 
eredménnyel végezhető el. A hi- 
poklotrit — más nevén Javelle-víz — 
akkor is tökéletesen méregteleníti a 
ciántartalmú szennyvizet, ha annak 
ciántartalma megközelíti az 1000 
mg/litert.

*
Mesébe illő hozam- 

eredményeket közöl
nek a nyugatafrikai 
pontyhonosítási kísér
letekkel kapcsolat
ban. A svájci Fische

rei Zeitung szerint több Panyam-i 
tóban a természetes hozam a hektá
ronkénti 1250 kg-ot is meghaladta és 
takarmányozással 8—9000 emelték! 
Ez kb. tízszerese a nálunk ismert re
kordhozamnak! A magyarázat abban 
rejlik, hogy a nyugatafrihai tavak 
átlagos hőfoka egész éven át 24—26 
C°, a halak tehát egész éven át ve
szik fel a takarmányt. A kísérletek 
során azt észlelték, hogy a jó növe
kedőképességű törzsekből származó 
tízdekás ivadékpontyok hat hónap 
alatt elérték a négykilós egyedi
súlyt!

*

erősen csokikéin, ennek foka azonban 
nem mindig a gyártási technológiá
tól és az anyagtól függ.

A legújabb vizsgálatok kiderítet
ték, hogy az azonos anyagú és ki- 
gyártású szálak fény okozta szakító
szilárdság-csökkenése nagyban függ 
attól, hogy a szál felülete fényes, 
avagy fénytelen. Amíg a fényes felü
letű szál azonos megvilágítási idő 
alatt szakítószilárdságának csupán 36 
százalékát veszítette el, az azonos 
anyagú és kigyártású fénytelen szál
nál ez az érték 64 százalékra emel
kedett! Ugyanezt észlelték a fényér
zékenység csökkentése céljából szí
nesre festett zsinóroknál, így például 
a fényes felületű barnám színezett 
zsinór 5 százalékos szakítószilárdság- 
csökkenésével szemben a fénytelen 
felületű, ugyancsak barnára festett 
gyártmánynál 29 százalékos veszte
séget észleltek.

Az igen érdekes és gyakorlatilag 
értékes szovjet tapasztalatok szerint 
tehát célszerű a perlonfonalból ké
szült hálót a fénytől óvni, ami annál 
könnyebben lehetséges, mivél anya
ga nem rothad, tehát terítsfán való 
kiszárítása felesleges és zárt helyen 
is elvégezhető. De horgászaink is 
okulhatnak a szovjet tapasztalato
kon, amikor zsinórbeszerzésüknél a 
fényes felületű minőséget választják. 

*

Érdekes statisztikát közöl a 
„Sportfischer”  c. folyóirat egyes or-

A PFC jelentése 
szerint jól váltak be 
a repülőgépről esz
közölt pisztráng-iva
dék kihelyezések. Há
rom nap leforgása 

alatt 79 tavat magoltak be 400 000 
ujjnyi ivadékkal, mivel a tavak ne
hezen férhetők hozzá, a megszokott 
módszerekkel erre egy teljes nyár 
lett volna szükséges. A veszteség 
aránylag kicsiny volt, mert egyhely
ben lebegő helikoptereket vettek 
igénybe, melyek alig néhány méter
nyire helybenállva közelitették meg 
a tavak víztükrét. A magolás jól si
került, de ha ezek a tavak olyan ne
hezen közelíthetők meg, hogyan 
fogják majd ki belőlük a nagyra- 
nőtt pisztrángokat?

Közlemények jelentek meg arról, 
hogy egyik nagy hálókötő üzemünk 
tervbevette a perlomiszálbói készített 
hálók gyártását. Ezzel kapcsolatban 
célszerűnek látszik ismertetni az 
egyik szovjet folyóiratnak azt a 
megállapítását, mely szerint a poli- 
amid-bázisú műanyagzsinegeknek 
nagy hátránya erős fényérzékenysé
gük. Aránylag rövid megvilágítási 
idő során a szálak szakítószilárdsága

Védett ikrakeltetéssel szaporítják a 
Körösök halállományát a Viharsarok 

htsz. halászai. (Szalay felv.)

szágok horgászainak számáról. A re
latív „horgász-sűrűségben”  Luxem
burg előkelő helyen szerepel, min
den harminc lakosra jut egy hor
gász, ami honi viszonyainkra vonat
koztatva kb. 300 000 horgászt jelent! 
Hollandiában 480 egyesületben 85 000 
horgász tömörül, a francia horgász
egyesületek 2,300.000 tagot tartanak 
számon, de ebben nem szerepelnek 
a szintén horgászó családtagok, a ti
zennégy éven afoilkúk és a díjmente
sen horgászó hadirokkantok és „gaz
daságilag gyengék”  százezrei. Olasz
országban a 84 provinciára osztott 
horgászok száma aránylag kicsiny: 
300 000, ezzel szemben sokszázezer a 
tengeri horgászoknak száma, akik 
— mivel a tengerben mindenki sza
badon horgászhat — nem tagjai 
egyesületnek. Belgium aránylag el
maradott 163 000 horgászával, az 
Egyesült Államokban viszont kerek 
húsz millió horgászt tartanak nyil
ván.

*

A dán Arne Jokers 
sikeres kísérleteiről 
számol be a „Der Fi
scher“. A dán hal
biológus uretánnal és 
evipánnal kábított 
halakat hűtött le fokozatosan annyi
ra, hogy idővel belefagytak a tartá- 
nyok jégtömbjeibe. Jokers ezeket a 
jegelt halakat harminc napig tartot
ta életben, lassú felmelegítésre a ha
lak tekintélyes része életre kelt és 
szaporodóképességük sem szenvedett. 
Mivel a veszteség mindössze 38—40% 
volt a harmincnapos fagyasztás kö
vetkeztében, a Jokers-féle kísérletek 
gyakorlati eredménye az lehet, hogy 
sikerül a tenyészhalaknak mostoha 
körülmények között nagy távolságra 
való szállításának régi problémáját 
megoldani.

*

Ki hinné, hogy a 
halak „örvendeni”  is 
tudnak Az „Outdoor 
Life”  szerint ezt D.
Townee ismert halbio
lógus állapította meg, 
aki hónapokon át töUött, fején bú
vársisakkal felszerelve, naponta több 
órát közepes mélységű tavak fene
kén megbújva, hogy a halak életkö
rülményeit vizsgálja. D. Townee 
többízben figyelte meg, hogy a hir
telen támadt nyári zápor erősen 
serkentőleg hat a halakra, az eső 
megindulásával a halak mintegy 
„örömtáncba” kezdenek és cikázásai- 
kat, vágtatásaikat nem szüntetik be, 
amíg az eső tart, utána ismét el
csendesednek. A különös tüneményt 
nem magyarázza az eső okozta oxi- 
géndúsulás serkentő hatása, ha ez 
volna az oka, úgy a halak az eső 
megszűnése után is „vidámak” ma
radnának, amíg csak el nem fogy az 
oxigén-áldás. A cikázás azonban az 
eső elmúltával pillanatok alatt meg- 
szwnik, amikor a vízben még nem 
csökkent az oxigén dúsulása.

(—házy)
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Belterjes gazdálkodás —
t e r m é s z e t e s  v i z e i n k b e n

Évről-évre növekvő fájdalmunkat, 
gondunkat, problémáinkat, a halállo
mány rohamos csökkenését természe
tes vizeinkben csakis a lehető legbel- 
terjesebb gazdálkodással orvosolhat
juk! A következőkben ezt az utat 
szeretném néhány gondolattal meg
világítani, vitára és további feldol
gozásra bocsátani.

Először is a külterjes és belterjes 
halgazdálkodás fogalmát kell tisztáz
nunk és egymással összehasonlítanunk. 
Külterjes gazdálkodásról akkor beszé
lünk, amikor a természetes vizeknek— 
esetleg tógazdaságnak — életébe az 
emberi kéz jóformán egyáltalán nem 
avatkozik bele. Minél erősebb az em
beri beavatkozás, annál belterjesebb 
a gazdálkodás. Maradéktalanul bel
terjesek a korszerű haltenyésztő tó
gazdaságok. Ezek belterjességét a 
tervszerű ivadéknevelés, talajjavítás, 
trágyázás, takarmányozás és a sze
méthalak elleni küzdelem jelentik. 
Amennyit mindebből valamely ter
mészetes vízben meg tudunk valósí
tani, olyan mértékben lesz ott bel
terjes a gazdálkodásunk. Természe
tes, hogy a korszerű tógazdaságok és 
a természetes vizek között általában 
olyan alapvető különbségek vannak, 
amik kizárják azt, hogy a természe
tes vizekben maradéktalanul belter
jesen gazdálkodhassunk. A legjelen
tősebb különbség, hogy a természe
tes vizeket általábap nem lehet le
csapolni.

A nyílt folyóvizek, hidrológiai vi- 
viszonyaik miatt mai ismereteink 
alapján még bajosan kezelhetők bel
terjesen, a népesítések eredménye is 
csak ritkán és nehezen ellenőrizhető 
megfelelő jelölési módszer és eljá
rás hiányában. Az állóvizek, a holt
ágak, a zsilipek közé zárt folyó
ágak (pl. Soroksári Dunaág) viszont 
an oál alkalmasabbak erre, s a nyílt 
folyóinkon épített és építendő duz
zasztók és erőművek közé kerülő fo
lyószakaszokat is érdemes lenne ilyen 
szempontból figyelembe venni és ta
nulmányozni.

A beltéri es gazdálkodás tényezőit 
vizsgálva elsőnek a halak táplálkozá
sának kérdésével kell foglalkoznunk. 
Ma már tógazdasági kísérletek sorá
ból tudjuk, hogy a pontyfélék táp
lálkozásában — még takarmányozás 
esetében is — döntő fontosságú sze
repe van a természetes haltáplálék- 
nak, a plankton fogalmába tartozó 
mikroszkopikus nagyságú lebegő

szervezeteknek, növényeknek, de 
még inkább állatoknak, a különböző 
véglényeknek, ostorosoknak, ázalék- 
állatoknak, kerekesférgeknek, pará
nyi rákféléknek, vízibolháknak és 
szúnyoglárváknak. Ezek jelentősége 
oly nagy, hogy még a mesterséges 
táplálás, takarmányozás eredménye 
is a természetes haltáplálék függvé
nye, amennyiben a hal akkor fo
gyasztja igazán szívesen a takar
mányt és akkor értékesíti jól hal
hússá, ha a vízben elegendő termé
szetes táplálékot is talál. A halasta
vak trágyázásának célja a plankton
táplálék kifejlődésének, szaporodásá
nak előmozdítása. Vizsgálni kellene 
hatását a természetes vizek halter
mésére, különösen a természetes táp
lálékban szegény vizek halhúster
mőképességét kellene megkísérelni 
trágyázással javítani. Ami a takar
mányozást illeti, ez a horgászvizek
ben bizonyos mértékben már régóta 
folyik a pontyok helyhez szoktató 
etetésével.

Igen fontos a táplálkozás kérdésé
ben a szeméthalak szerepe. Ha meg
gondoljuk, hogy az ötdekás keszeg 
is jórészt ugyanazt a természetes 
táplálékot keresi és fogyasztja, mint 
az ötkilós ponty, megértjük, miért 
irtják a tógazdaságokban minden 
eszközzel a szeméthalakat és belát
juk, hogy célszerű és kívánatos sze-

Ö N H I T T S É G . . .

Látja, örzse néni, nekem kö
szönheti a HALÉRT, hogy má- 

sodszor is „kiváló üzem“ lett.

lektáló halászattal, vagy ha lehet, 
más módon is lehető legkisebbre 
csökkenteni számukat. Alaptalan az 
a félelem, hogy a szeméthalak meg
csappanása esetén a ragadozók a ha
szonivadékot pusztítják majd. Egy
részt, mert a szeméthalak teljes ki
irtása úgysem lehetséges, másrészt, 
mert a beteg, sérült nemesivadékot 
a ragadozók úgyis zsákmányul ejtik 
s éppen e hasznos tevékenységükért 
az olyan halastavakban is tartanak 
ragadozókat, ahol szeméthal egyálta
lán nincs, vagy csak kevés van.

A belterjes gazdálkodás másik fon
tos tényezője az a törekvés, hogy 
mindig azt a halfajtát, vagy válto
zatot hozzuk túlsúlyba, amely abban 
a természetes vízben a legjobban, 
leggyorsabban fejlődik, betegségek
kel szemben ellenálló, alkalmazko
dóképes és kedvező életteret talál 
magának. Ez meglehetősen kényes 
kérdés. A múltban sok hiba történt 
itt. Saját kárunkon kellett megta
nulni, hogy az a nemespontyfajta, 
amelyik kiváló tulajdonságaival ki
tűnő eredményeket adott abban a 
tógazdaságban, ahol kitenyésztették, 
más tógazdaságban már korántsem 
vált be ennyire, természetes vizekbe 
telepítve pedig eUkaiIlódott, elsatnyult, 
vagy méginkább elszökdösött, mivel 
nem találta meg a számára ideális 
életkörülményeket alkalmazkodóké
pesség hiánya és igényessége miatt. 
(Ezt tapasztalhattuk például a So
roksári Dunaágban is.) Mindez vi
szont egyáltalán nem ok arra, hogy 
egyes természetes vizek rosszul nö
vekvő, degenerált vadpontyállomá- 
nyát tovább ápoljuk, esetleg még 
tenyésszük is. Erről szó sem lehet. 
A helyes megoldás: keresztezéssel 
kitenyészteni olyan fajtát, amely 
egyesíti magában a nemesponty ki
váló növekedési képességével a vad
ponty igénytelenségét, alkalmazkodó
képességét és nem utolsósorban a 
betegségekkel szembeni ellenállóké
pességét, amit sajnos, a tógazdasági 
tenyészanyagokról nem igen mond
hatunk el.

Ahhoz, hogy mindazokat a feltevé
seket, amelyekről a belterjes gazdál
kodás lehetőségeinek tanulmányozá
sa során szó volt, ellenőrizhessük, 
feltétlenül szükséges volna — egye
lőre legalább egyes természetes vi
zekre kiterjedően — megfelelő és 
megbízható jelölő módszer és eljárás 
sürgős kidolgozása és alkalmazása. 
Csak a munka eredményességének 
állandó és biztos ellenőrzésével le
het a hibákat idejében észrevenni és 
kiküszöbölni. Páskándy János 

halász, Gödöllő.

A H A L É R T É K E S Í T Ő  V Á L L A L A T
( Budapest, V. Néphadsereg-u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím : Halértékesítő Budapest) 
az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és a halászattál foglalkozó állami 
vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek hal- 
termését is részben vagy egészben megvásárolja. —  Budapesti nagyker. telepék: IX . Csarnok-tér 5. 
(tel.: 180-207) és IX. ,  Gönczy Pál-u. 4. (telefon: 188-721) Élőhálszállító vagonpark : Budapest-Kelen
föld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Balatoni kirendeltség: Siófok.
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A vízhőmérséklet döntően sza
bályozza a halak növekedését, táp
lálkozását és szaporodását. Ered
ményes haltenyésztő munkát — a 
vízhőmérséklet változások ismerete 
nélkül — nem végezhetünk. Min
dennap reggel 6 órakör és délután 
4 órakor meg kell mérnünk a víz
hőmérsékletet és e két adat átlaga 
adja meg az aznapi középvízhő- 
mérséklet értéket.

Az élőlények hőmérsékletváltozá
sok iránti érzékenysége közismert. 
Mivel a halak váltakozó hőmérsék
letű állatok, mindig környezetük 
hőmérsékletét veszik fel. Minél hi
degebb a környező víz, annál ala
csonyabb a halak testének hőmér
séklete is, ezzel együtt csökken 
életfolyamatuk intenzitása, táplá
lékfelvételük (étvágyuk), emészté
sük, az ivartermékek beérése, a 
légzőmozgások száma stb.

Minden halfajnak van optimális 
(legmegfelelőbb) hőmérséklete, ek
kor éli életét zavartalanul és a leg
teljesebb harmóniában. Az optimá
lisnál magasabb, vagy alacsonyabb 
hőmérséklet csökkenti a halak nö
vekedését, étvágyát stb.

Általában a hálák 7—10 C fok 
hömérsékletváltozást kibírnak, ha 
ez fokozatosan megy végbe. Hirte
len bekövetkező hőmérsékletválto
zás a halakat elpusztítja. Erre kü
lönösen a kihelyezéskor ügyelnünk 
kell. Ha a nagy tavakban tenyész
tett halak — ahol a hőmérséklet 
változások lassan mennek végbe — 
kisebb terjedelmű és gyakori hő
mérsékletváltozásnak kitett tavak
ba kerülnek, nem fejlődnek normá
lisan és idővel degenerálódnak. 
Termál vizekbe kihelyezett pontyok 
mégegyszer olyan jól gyarapodnak, 
mint normális körülmények között, 
csak éppen szaporodásukban mu
tatkozik rendellenesség.

A halak étvágya a víz hőfokától 
függ, a pontynak 18—25 C fokon 
van a legjobb étvágya, míg 14—18 
C fok hőmérsékletű vízben még jól 
eszik, de már 14 fok alatt étvágyát 
elveszti és 7—8 fokon táplálkozását 
majdnem teljesen beszünteti. Ez 
alól kivétel a pontyivadék, mely 
enyhe tél folyamán is táplálkozik.

Minthogy a ponty étvágya a víz 
hőfokától függ, takarmányozását is 
ehhez, szabjuk. 14 C foknál hide
gebb vízben (április—október) ne 
etessünk. 14—16 C fokos vízben 
(május—szeptember) kis adagokat, 
16—20 C fokos vízben (június, 
augusztus vége) normális adagokat 
és 20—25 C fokos vízben (július, 
augusztus eleje) felmelt adagokat 
adunk.

Fontos a takarmányadagolás napi 
időpontjának meghatározása. A ku
tatások bebizonyították, hogy me
leg napokon reggel 5—6 óra között,

is U'ámícsíUlet

hűvösebb napokon pedig 10—12 óra 
tájban legcélszerűbb etetni. Káni
kulai időben a takarmányt csökken
teni kell.

A ponty az állandó hőfokú vízben 
érzi jól magát. Hirtelen lehűlés 
esetén a pontyok vándorútra kel
nek, keresik azt a bizonyos optimá
lis hőmérsékletű vízréteget, ahol 
tovább élhetik megszokott életüket. 
A levegő lehűlésével előbb a sekély 
parti vízrétegek, majd a mélyebb 
vízrészek hűlnek le. Hűvös időjá
ráskor a ponty az adagolt takar
mányt a mélyebb vízben szíveseb
ben veszi fel, mintha azt a partszé
len adagolnák. Felmelegedéskor a 
partrészen keresi táplálékát, tehát 
itt célszerű etetni. Helyezzük el 
ezért az etető karókat elszórtan, 
hogy adott időjárás esetében, vagy 
a partrészen, vagy a mélyebb víz
ben adagolhassuk a takarmányt.

A vízhőmérséklet a halak szapo
rodását, az ikrák kikelést idejét is 
hathatósan befolyásolja. Általában 
mondhatjuk, hogy meleg időjárás 
esetén előbb következik be az ívás, 
míg hidegben később. Legkedve
zőbb átlag vízhőmérséklet ívásra 
csukának 8, süllőnek 12, pontynak 
20, harcsának 21, compónak 22 C 
fok.

A hőmérséklet szabályozza az ik
rák fejlődésének időtartamát, az 
ikrák kikelést idejét. Ez halfajon
ként változik és örökletes tulajdon
ság. A csukaikra fejlődésének a 7— 
10 C fokos víz kedvez a legjobban 
és az ikra fejlődése 14—16 napig

tart. A süllőikrának legmegfelelőbb 
a 9—10 fokos víz és 11—12 napig 
fejlődik. A ponty ikrája 18—23 C 
fokos vízben 3—4 nap alatt kel ki. 
A harcsa ikrája 21—25 C fokos víz
ben 2—3 nap alatt kikelésre érett.

Valamely halfaj ikrájának a ki
kelést idejét, vagyis azt az időt, 
mely az ikra lerakásától az ivadék 
kibúvásáig eltelik, napfokokban 
szokták megadni. A nap fok azt a 
számot jelenti, mely megmondja, 
hogy hány napig tart az ikraérés 1 
C fokos vízben. Például a sebes 
pisztráng ikrájának kelést ideje 520 
napfok, a csukáé 140, a süllőé 110, a 
pontyé 65, a harcsáé 60. Ha a víz 
hőmérséklete emelkedik, a kikelést 
idő is megrövidül. Például ha a víz 
hőfoka 10 C fok, akkor 110 :10 =  11 
nap alatt kel ki a süllő ikrája.

A hőmérséklet a többi környezet
tényezővel karöltve megszabja a 
halak elterjedését is. Például a 
pisztráng félék csak azokat a hide
gebb (stenoterm) hegyvidéki vizeket 
kedvelik, melyek nincsenek kitéve 
nagy évi hőmérséklet-ingadozásnak 
és nyáron 16 C foknál nem mele
gednek fel jobban. A ponty félék 
viszont, az erősen felmelegedő — 
euriterm — síksági vizekben talál
ják kedvező életfeltételeiket.

A vízhőmérsékleten kívül a ha
lakra még hat a szélirány és szél
erősség, a napfény időtartama és a 
légnyomás.

Cikkünket Antipa világhírű hal
biológus szavaival fejezzük be; „Ha 
a halakat tanulmányozzuk, soha ne 
feledjük el, hogy életüket mindig 
az Éhség és a Szerelem kormányoz
za, s továbbá, ho$jy ezeket a termé
szet mennyire irányítja. Ennek ki
kutatása már a mi feladatunk.

Dr. Jászfalusi Lajos

héjon áttörve a harcsaivadék nemsokára a világra jön. (Jászfalusi felv.)
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Újítások,

Nagyüzemi gazdálkodásunk terme
lékenységének növelését, illetve az 
önköltség csökkentését igen előnyö
sen befolyásolhatja egy-egy jól be
vált újítás, vagy ésszerűsítés gya
korlati alkalmazása. Az ipar terüle
tén nap mint nap születnek komoly 
megtakarítást jelentő újítások, ame
lyekről az újítók lapja részletes is
mertetést ad. E lap olvasása közben 
szembeötlő a mezőgazdasági újításo
kat ismertető rovat témaszegénysége, 
önként felvetődik a kérdés: orszá
gunk el nem hanyagolható agrárte
rületei nem szorulnak az iparhoz ha
sonló mértékben újításokra, ésszerű
sítésekre ?

Az „Állami Gazdaság“ című lap, 
valamint az „Erdőgazdaság“ is rova
tot nyitott e munkaterületeket érintő 
újítások, ésszerűsítések ismertetésé
re. Szüksége lenne egy ilyen rovatra 
fiatal lapunknak a „Halászat“-nak is. 
Meg kell ugyanis állapítanunk, hogy 
újítási mozgalmunk a halászat tech
nikai fejlesztése, valamint a munka- 
módszerek terén is, dacára Trösztünk 
ösztönző felhívásainak, ellaposodott. 
Ha születik is újítás egyik-másik hal
gazdaságban, annak terjesztése, ál
talános használatbavéte le az eddigi 

* tapasztalatok szerint elég nehézke
sen, lassan ment. Nem tisztázott a 
technikai berendezést kívánó újítá
sok legyártása- és az újítási model
lek pontos méréseken alapuló kikí
sérletezésének kérdése sem.

ésszerűsítések —
a h a l á s z a t b a n . . .

szolgálják haltermelésünk eredmé
nyességét. Helyes lenne ezeket az öt- 
letnapckat feleleveníteni, tapaszta- 
laticserével összekötve központi 
(Tröszt) rendezés mellett a halgazda
ságok küldötteinek részvételével, ese- 
tenkint más-más halgazdaság terüle
tén.

A halászati újítás, ésszerűsítés és 
tapasztalatcsere fontosságát tehát la
punk megfelelő rovata hangsúlyozná 
ki, tartaná felszínen, az újítások is
mertetése révén. Egy-egy újítás sor
sa — születésétől az általános gya- 
korlatbavételig — így végig kísérhe
tő lenne. A javasolt módosítások, 
hozzászólások e rovatban kerülhet
nének leközlésre és így az újítás ki
forrhatná magát a kivitelezésre már 
alkalmas formájáig.

Gyakori tapasztalat, hogy az újítá
sok kivitelezése, különösen ha gépi 
berendezést és műszaki tudást is 
igényel, nehézkes és több esetben 
megfelelő műszaki felkészültség és 
kivitelezési lehetőség hiányában csak 
javaslat maradt. Kísérleti műhely 
felállításával e téren segíteni lehet
ne. Kísérleti műhelyül annak a hal
gazdaságnak központi műhelyét le
hetne nyilvánítani, amely-legjobban 
fel van szerelve vas- és famegmun
káló gépekkel és géplakatos, bognár 
esetleg asztalos szakmunkással is 
rendelkezik. A  kísérleti műhelyek 
fenntartásának költségeit a minisz
tériumok költségvetésébe felvett kü

lön keret biztosítja, a hiányos mű
helyfelszereléseket esetleg a fenti ke
ret segítségével be lehetne szerezni.

Az újításdkrál és találmányról szó
ló 41/1953. M. T. számú rendelet igen 
jelentős intézkedéseket tesz az újí
tási kísérletek végrehajtására és a 
megvalósítás érdekében. Ehhez bér
alapot is biztosít, illetve e célból a 
teljes béralapot a mezőgazdaság te
rületén 0,1%-kal túl is lehet lépni.

Gyakran az újítók saját maguk kí
sérletezik ki újításaikat. A tárgyila
gos, minden oldalról megbízhatóbb 
eredmények céljából helyesebb lenne, 
ha a kísérletek széleskörű lefolytatá
sára a Tröszt egyik halgazdaságát 
jelölné ki, ahol esetleg az újonnan 
kikerülő és a közeljövőben már mun
kába álló f iatál halász agronómusok e 
téren is hathatósan működhetnének 
közre. A kísérletek eredményei 
ugyancsak lapunk megfelelő rovatá
ban kerülnének ismertetésre.

Hogy a halgazdaságokban eddig 
már alkalmazásba vett újításokat 
széles körben megismerhessük, he
lyes lenne, ha e rovat esetenként fog
lalkoznék fontossági sorrendben az ed
dig már bevezetett újításokkal. Rö
vid műszaki leírást adna (ábrák, 
fényképek) az újításról és ismertet
né azok üzemi eredményeit is.

Az újítási rovat vezetője a Hal
gazdasági Tröszt újítási felelőse le
hetne, akinek kezéhez befutnak az 
újítási javaslatok és aki így orszá
gos szemszögből szaksajtónkon ke
resztül intézhetné a halászati újítá
sok fontos ügyét.

Rimanóczy Endre 
főagronómus.

Törpeharcsa és gyomhalirtás —
A M M Ó N I U M K L O R I D D A L

A Halgazdasági Tröszt elődje a 
Tógazdasági Vállalat ötletnapok ren
dezésével segítette élő munkaterüle
tünkön az újítás ügyét, eredménye
sen. így pl. 1949-ben a Simongáton 
megrendezett ötletnapon, melyen a 
Déldunántúli tógazdaságok 25 kül
dötte vett részt, hat újítási és öt 
ésszerűsítési javaslat született meg, 
melyek azóta bevezetve hasznosan

Holtágak, kisebb természetes ta
vak intenzív bal tenyésztésének 
egyik akadálya a törpeharcsa nagy
mértékű elszaporodása. A száj öli

haltenyésztő állomáson a száj öli 
holt-Tisza-ág III. sz. tavában szük
ségessé vált a törpeharcsa és gyom
halak kiirtása. A tó vizét leszivaty- 
tyúzták, a fenéken maradt vizet a 
halakkal együtt a meder legmélyebb 
részein húzott árokba gyűj
tötték, melynek hossza 180 m, szé
lessége 2 m, a vízmagassága átlag 20 
em volt, kb. 72 m3 víz maradt vissza 
és 50 cm mély iszap. Az árok men
tén végighaladva 10 kg ammónáum- 
kloridot egyenletesen hintettek vé
gig a 180 m hosszú árokban. A hin
tés uitán azonnal is, de még egy és 
fél óra múlva is a törpeharcsák 
gyors, kanyargó fél — egyméteres 
úszás után dermedtté váltak. A víz
ben oldatban maradt ammónium- 
ion mennyisége 7,79 pH mellett 28,1 
mg/1 volt. A fenti esetben tehát a 
tó újrafeltöltóse esetén a víz annyi
ra felhígul, hogy újranépesítóskor 
az ammónia nem lesz ártalmas. Ha
sonló gyomhalimtás esetén mindig 
küldjünk be vízmintát a Halte- 
nyésztósi Kutató Intézet vízvizsgáló 
laboratóriumának, hogy megállapít
sa, hányszoros hígításra van szük
ség a halirtás után, hogy az ammó
nia ne legyen ártalmas.

Dy.Halásztelepülés a Koreai Demokratikus Népköztársaságban.
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A paksi „Vörös Csillag Halászati 
Termelőszövetkezet” köztudomá
súan folyóvízre támaszkodó terme
lőszövetkezet.

Hazánk többi hasonló vízterület
tel rendelkező szövetkezetei abban 
az előnyös helyzetben vannak szö
vetkezünkkel szemben, hogy ren
delkeznek tekintélyes nagyságú 
holtágakkal, melyeken a ponty mes
terséges szaporítása és nevelése 
nagy általánosságban megoldható 
feladat.

Ügy érezzük, hogy illetékesek va
gyunk a fentiek alapján a folyóvi
zekre támaszkodó halászat helyzeté
vel foglalkozni.

Ezzel kapcsolatban három kér
désre szeretnék olvasóimnak felele
tet adni:

1. Milyen okai vannak a folyóvízi 
halállomány állandó csökkenésé
nek?

2. Hogyan lehet a folyóvízi halá
szati termelőszövetkezetek termelé
sét növelni?

3. Mivel magyarázható, hogy mos
toha területi viszonyai ellenére is jó 
eredményeket ért el termelőszövet
kezetünk?

Ma már csak egykorú leírásokból, 
öreg halászok nagyapáitól fennma
radt anekdotákból ismerjük nagy 
folyóink, a Duna és a Tisza egykorú 
bőséges halállományát.

Tudományos kutatóink megálla
pították, hogy ez az egykorú — 
szinte hihetetlen mennyiségű — 
halállomány a folyók szabályozásá
val csökkenni kezdett. A holtágak 
elzárása, az árterületek lecsapolása, 
a nagy kanyarok levágása, a folyó 
kőgátak közé szorítása megfosztotta 
a halállományt ősi, „paradicsomi”  
szaporodási és életterétől. Ezt a tu
dományos megállapítást szövetkeze
tünk területén beigazoltnak lát
juk.

Vízterületünk teljes hosszában, 
mindkét parton megtaláljunk a kőhá
nyásokat, melyek évről-évre jobban

A Viharsarok htsz. kecéző halászai 
ősszel hatalmas harcsákat fogtak.

és jobban feltöltődnek, eliszaposod
nak.

Ma már ott erdőket lehet ritkíta
ni, ahol apáink még a laptalóval 
mély vizeket halásztak. Évről-évre 
tapasztaljuk, hogy az alkalmas ha
lászóhelyek csökkenése miatt csök
ken az egy halászóhelyen kifogott 
hal mennyisége is. A fentieken túl, 
nemcsak a vízi műtárgyaik okozzák 
a folyóvízi halállomány csökkenését.

A folyó ma már fontos vízi közle
kedési útvonal is és mindkét part
ján a korszerű ipari létesítmények 
egész sora található. Hosszú hajóka
ravánok haladnak a folyón, melyeké
nek vontatói fáradtolajat és egyéb 
káros szerves anyagokat bocsátanak 
a vízbe. Az ipari létesítmények fe
lületesen derített szennyvize mérge
ző anyagokat hoz a folyóba. Mind
ezek pusztítják a halállományt. így 
például a soroksári Dunaág fenol 
mérgezése még szakaszunkon is ész
lelhető. Az előbb felsorolt tényezők 
világosan bizonyítják hogy meg
szűnt a folyóvizek természetes hal
bősége. A felületes szemlélő talán

A nyári aszályok idején a Tisza rend
kívül nagy apadásakor nagy területek 

estek ki a haltermelésből.
(Woynárovich felv.)

azt a következtetést vonhatná le, 
hogy ezek szerint megszűnt a folyó
vízi halászat életlehetősége is.

Mi, akik erre talán illetékesek va
gyunk, nem így látjuk helyzetün
ket: És itt akarok a folyóvizi halá
szati termelő szövetkeztek termelé
sének növ élhetőség érői beszélni.

Éppen a műtárgyakkal, szabályo
zott folyó adja azt a lehetőséget, 
hogy az egyes, még jelenleg is kellő 
vízmélységgel rendelkező, kőgátak
kal elzárt úgynevezett „félholtágait”  
a folyó felé nyílt kifolyásánál zsilip
pel elzárjuk és a lecsapolhatóság, ki- 
szivattyúzás lehetőségét figyelembe 
véve mesterséges halkeltetésre és 
haltenyésztésre alkalmas tóvá át
építsük. Ez a mód véleményem sze
rint minden folyóvízzel rendelkező 
szövetkezetnél fennáll. Ezt a mód
szert az elkövetkezendő gazdasági 
években gyakorlatban alkalmazni 
kívánja szövetkezetünk és így a du- 
naföldvári „Kéményesite és a dunapa-

taji „Katlang” nevű mellékvizeinket 
halastóvá kívánjuk átépíteni.

Ezen túlmenően feltétlenül he
lyesnek látnám, ha a kormányza
tunk segítséget és módot adna halá
szati termelőszövetkezteinknek, hogy

Folyik a szép teátformáiú pontyok 
válogatása a Viharsarok htsz.-ben. 

(Szakács felv.)

a mg. tsz-ekhez hasonlóan a kedve
ző és erre alkalmas parti területeken 
korszerű halastavakat hozhassanak 
létre.

Kettős célt érnénk el ezzel:
1. Megerősítenők termelőszövet

kezeteink helyzetét, a tagok jövedel
mét .

2. Növelnők a jóhaltermelést.
Dolgozó halászaink nagy akarattal

és szorgalommal gazdálkodnának itt 
is, mert szakértelmük után az in
nen nyert jövedelmükkel kiegyensú
lyozottabbá tennék a természetes víz 
szeszélyessége miatt nagyon változé
kony jövedelmüket.

A fenti problémák ellenére a 
paksi „Vörös Csillag Htsz” jelentős 
eredményeiket ért el a folyóvízi ha
lászat területén. Ezt annak tulajdo
níthatjuk, hogy termelőszövetkeze
tünk rendelkezik a halászati szerszá
mok minden fajtájával és nagyszer
számos brigádokba felosztva a mun
kát a hal- és vízjárási körülménye
ket jól ismerve igyekszik a termé
szeti nehézségeket legyőzni.

Utoljára, de nem utolsósorban kí
vánok foglalkozni a folyóvízi halál
lomány csökkenésének egy nem ter
mészetes okával. Ez az ok: a hábo
rús pusztítás. Tapasztalatból tudjuk, 
hogy az elmúlt világháború hadmű
veletei során a vízben robbant löve
dékek, a folyóba dobott aknák rob
banása szinte pótolhatatlan károkat 
okozott a halállományban. Ezzel 
kapcsolatban a paksi „Vörös Csillag 
Htsz” dolgozó halászainak egy a vé
leménye: Minden erőnkkel harcol
ni a világbéke fenntartásáért, nem 
akarjuk többé a háborús romokat, 
a nyomort, a szenvedést. Mi a ter
melőszövetkezetünk terméseredmé
nyeinek fokozásával válaszolunk a 
háborús uszítóknak.

Bencze Ferenc
A paksi „Vörös Csillag hisz“ elnöke
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AKVÁRIUMUNK DÍSZE —

a hAontetha

Az akváriumban meghonosított 
halfajták közül azóta sem sikerült 
oly gyönyörű állatot meghonosítani, 
amióta A. Rabaud francia lepke
vadász Kolumbia és Peru határán 
a Putumayo folyó környékén az 
1936. év tavaszán felfedezte a neon- 
tetrát. Ez a hal kizárólag ezen a 
vidéken, a sűrű őserdők között 
folyó kisebb folyókban és azok ki
öntéseiben él. Az igen nagy magas
ságú és sűrű lombozata őserdő erő
sen szűrt fényt enged át, ez okozza 
e halfajta — de különösen az ikrá
ból Mkelő ivadék — különösen in
tenzív fényérzékenységét. A vízhő
mérséklet átlagban 20 C°, a 24 C 
fokot sohasem lépi túl. Fény hiá
nyában növényi vegetáció a vízben 
nem található. A vízfeneket elpusz
tult, vízbehüLlott növényi anyagok, 
kidőlt fatörzsek korhadó rétege bo
rítja. A folyók eredete őskőzetű 
mészmentes talajból fakad, és az át
lagosan 2,5 m évi csapadékmennyi
ség igen bővizűvé teszi őket. Ezen 
okok indokolják a víz lágyságát 
és savas kémhatását.

Az átlag 3,5—1 cm-es nagyságú 
neontetra különleges szépségét az a 
szemből kiinduló zöldeskéken izzó 
neoncsík adja, amely a test oldal
vonalán fut végig. Hasa ezüstfehér, 
innen a farokúszóig rubinvörös, az 
úszók színtelenék. Ivari különbséget 
csupán az ivarérett példányokon tu
dunk teljes biztonsággal felfedezni a 
nőstény domború hasvonalán, míg a 
hím hasvonala inkább kissé beesett. 
Igen békés, meglepően ellenállóké
pes, tehát {Akváriumban nagyon jól

tartható és ezért is közkedveltségnek 
örvendő fajta. Tartómedencéjét lágy 
esővízzel és kisavazott homokkal 
olyan növényzettel rendezzük be, 
amely bírja a nem túl nagy fényű el
helyezést. A neonmedencét közvetlen 
napfény lehetőleg egyáltalában ne 
érje, hőmérsékletét 20—22 fők között 
tartsuk. Elfogad bármilyen eleven 
eleséget, azonban a táplálék nagysá
gára ügyelni kell, mert szája igen 
kicsiny.

Hazánkban még nem mondható a 
neontetra elierjedtnek, aminek az 
az oka, hogy még mindig nem sike
rült kifogástalan tény észtörzset im
portálnunk. A kísérletek számtalan 
sora azt igazolja, hogy a leggondo
sabb tenyésztési előírások betartása 
mellett is a lerakott 100—150 ikrából

FOLYÓ ÉV TAVASZÁN az F. M. 
támogatásával a HTSZ-ek, valamint 
Tsz-ek nagymennyiségű pontyivadé
kot vesznek át a Halgazdasági Tröszt 
halgazdaságaiból. A pontyivadék le
szállítása március végével megkez
dődött és előreláthatóan április vé
géig fog tartani. Több mint 1000 q 
pontyivadék kerül kihelyezésre a 
HTSZ-eknél és Tsz-eknél.

*
Márciusban 15 db Esox-motoros 

kaszálógép érkezett hazánkba a ba
ráti Csehszlovákiából. Az Ágem a 
kaszákból 5 darabot az állami gaz
daságok tógazdaságai, 10 darabot a

Fénylő csíkokként villannak a neontetrák akváriumunk vizében. (Marton felv.)

csupán 15—20 db nevelhető fel át
lagosan, mert az ikrák túlnyomó 
többsége meg sem termékenyül, de a 
kikelt ivadék egy része is életképte
len, elpusztul. Tenyésztéséhez 10 li
ter űrtartalmú medence elegendő, 
ami gondosan megtisztítandó minden 
bomló, vagy oldódó anyagtól. Talaj 
felesleges. Egészen lágy, közepesen 
savas, oldott szerves vagy szervetlen 
anyagoktól mentes vizet 22—24 
C°-on tartsunk az ikrázás során. Az 
ivarérett, lehetőleg fiatal párt este 
tegyük ki a szaporító medencébe, 
másnap, vagy az azt követő nap reg
gelén az egymást gyorsan követő ak
tusokban szórják ivarterméküket a 
medencébe kis üvegdarábbal leerősí
tett, bármilyen fmomlombú növény
zetre. A szaporítómedencét már az 
ikrázáskor gondosan árnyékoljuk, 
majd a szülőket nyomban eltávolvt- 
va a medencét le sötétítjük. A 24 óra 
alatt kikelő ivadék 4—5 nap múlva 
naupliusokkal táplálható s 4 hetes 
korában már felveszi szülei gyönyörű 
színét az akvarista igazi örömére.

Dr. Marton Szilárd

Halgazdasági Tröszt halgazdaságai 
között osztott szét. Ezen szállít
mánnyal motoros-kasza állományúink 
annyira megszaporodott, hogy min
den nagyobb tógazdaság rendelkezni 
fog Esox-al.

*
Bár március nagy részében hideg 

volt, s a barackvirágzás is eltoló
dott a süllőívás megkezdődött. Már
cius 29-én a szegedi halgazdaságban 
az élső két pár süllő bőven belepett 
fészket rakott.

Tógazdaságaink jól felkészültek a 
süllőívásra, mert a HTSZ-ek és a 
sportegyesületek részéről mintegy 
600 süllőfészek szállítására kaptáik 
megrendelést.

Másfél évtized után Svájc részé
ről is történt érdeklődés magyar 
süllőikra-szállítás iránt.

Kártevők irtásához:
Pézsmapatkányfogó 26.— Ft, egér
fogó 2.50, pocokcsapó 7.—, pat- 

kánycsapda-lkányacsappantyú 
32.—, rókacsapóvas-farkascsapda 
78.—, Utánvéttel: Kulcsártól, Bu
dapest, Rákóczi út 6. Kívánság
szerűt készítek.
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AK V A R I S T Á K  —
TANULJUK MEG AZ INFUZÓRIUM 

TENYÉSZTÉSÉT ! . . .

Még a leghaladottabb akvarista is 
zavarba jön, amikor a szikzacskóju
kat éppen felélt, alig gombostűnyí 
vékony ivadékot kell megfelelő táp
lálékhoz juttatva átsegítenie az élet 
első nehéz szakaszán. Az eleven
tojók, de az ikrával szaporodók egv 
része is megelégszik ugyan a finom
ra őrölt mesterséges eleséggel, az ik- 
rázóknak túlnyomó része éhenhal 
ezen a részére természetellenes kosz
ton, hiszen csak élő eleséget hajlandó

Felül baloldalt: így hajtogatjuk a kőr- 
alakúra vágott szűrőpapírt. Jobboldalt: 
a kúppá hajtogatott szűrőpapír az 
üvegtölcsérben. Baloldalt alul: Üveg- 
pipettával lopózzuk ki az infuzórium- 

felhőt a tenyésztő tartányből.

elfogadni. A kicsiny szájaknak még 
kisebb falatokra van szükségük, egy- 
ideig kitart a minden akváriumiban 
fellelhető egysejtűek, főleg papucs
állatkák készlete, de ezek hamar el
fogynak és következik az éhezés és 
a halál. Néhány élelmesebb és erő
sebb halacska átvészeli a nehéz na
pokat, de a többszáz ivadékból csak 
kevés nő fel akkorára, amikor már 
nagyobb falatokkal, makróval, en- 
chytreus vagy tubifex-péppel, szitált 
rákocskákkal táplálható.

A szakkönyvek előírásai azt mond
ják: az első napokon etessünk in- 
fuzóriumokkal, viszont csak kevesen 
vannak, akik megfelelő mennyiségű 
ázalékállatkát tudnak tenyészteni, 
beáztatják a szárított salátaport vagy 
szénát és várják a „csodát“ . Néha si
kerül, többnyire nem és csak olyan 
kevés paramécium fejlődik a tenyé
szetben,* hogy az édeskevés a több
száz balszáj acskának, inkább arra 
jó, hogy rothadási csírákkal fertőzze 
meg a tenyésztőmedencét.

Ilyen a papucsállatka (Paramaecium) 
közepes nagyításban.

Lássuk az infuzórium-tenyésztés- 
nek jól bevált „titkát“ ! Nem minden 
salátapor vagy széna alkalmas a 
célra. Az infuzórium nem a növényi 
porból képződik, hanem a salátaleve
lekre, a szénaszálakra reászáradt, de 
életképes ázalékokat kell életre kel
teni és elszaporítani. Magától értető
dik tehát, hogy a vízhez közel nőtt 
salátán, a mocsaras-ingoványos ré
ten sarjadt szénán több lesz az in
fuzórium, hiszen annak életeleme a 
víz. Ilyen helyről származó növényt 
használjunk és azt lassan, fénytől és 
hőtől védve szárítsuk ki. A hirtelen 
száradás és a magas hő elöli az áza
lékokat.

A salátaport, illetve szénát az ik- 
ráztatás előtt 4—6 nappal szórjuk 
bele lehetőleg négyszögletes üveg
edénybe, liternyi langyos vízre két 
csipetnyit használjunk és adjunk a 
vízbe kevés konyhasót is. Meg nem 
magyarázott, de a gyakorlatban iga
zolt tény, hogy a szögletes üvegben 
jobban tenyésznek az ázalékok, lehet, 
hogy ennek oka valami fénytörési té
nyezőben rejlik. Az üveget helyezzük 
világos és legalább 20 C° hőmérsék
letet biztosító helyre, a közvetlen 
napfényt kerüljük!

Tenyészetünkben csakhamar meg
indul az ázílékok szaporodása, a hő
mérséklettől és a fényviszonyoktól 
függően átlag egy hét kell ahhoz, 
hogy a vízben csak úgy nyüzsögje
nek az ázalékok, főleg a papucsalakú 
paraméciumok, melyeket szabad
szemmel, de még jobban kisnagyí- 
tású lupával jól láthatunk, amint ra
jokba verődve alkotnak felhőt az 
üvegtartány legvilágosabb részén. Az 
ázalékok hamar felélik a vízben levő 
tápanyagokat, ezeket naponta 8—10 
csepp tejjel pótoljuk.

Közben leikráztak a halaink, ki
kelt az ikra és amint az ivadék el
veszítette szikzacskóját: szabadon 
úszkálva vadászik élésé gr e, itt az 
ideje, hogy megkezdjük a papucs- 
állatkákkal való etetést. Az általá
nosan alkalmazott módszer: infuzó- 
riumos vizet önteni a medencébe, 
merőben hibás, mert rengeteg rot
hasztó csírát oltunk ezzel be, ami 
vízromlást okoz. A gyakorlatban 
igen jól bevált az a módszer, melyet 
ezeknek a soroknak írója „újított“ 
vagy húsz esztendővel ezelőtt. Kis 
üvegtölcsérbe összehajtogatott szűrő
papírt helyezünk (patikus barátunk 
megmutatja ennek módját), a szűrő
papír fölé kis teaszűrőt tartunk. Az 
infuzórium-tenyészetnek abból a ré
széből, főleg a jobban megvilágított 
helyéről, ahol szemmel látható mó
don rajzanak az ázalékok, üveglopó- 
val kiszívunk vagv féldecit és ezt 
reáöntjük a teaszűrőre. A teaszűrő 
visszatartja a növényi lebegő része
ket, a szűrőpapírra tiszta víz és a 
benne levő infuzórium kerül. A szű
rőpapír átengedi a baktériumokat, 
de visszatartja az ázalékokat, ha a 
víz lefolyt, újabb lopónyit szűrünk

át aszerint, hogy sok vagy kevés az 
ivadékunk. Ha a víz lefolyt; szoba
hőmérsékletű tiszta vizet öntünk a 
szűrőpapírra, mely kimossa a szűrő
papíron rekedt ázalékokat. Egy-két- 
szeri mosás után széthajtogatjuk la
posra a tölcsérből kiszedett papirost 
és azt szüredékes felével reáfektet
jük az ivadékmedence vizére. A pa
piros nem süllyed alá, az ázalékok 
percek alatt lerajzanak róla és jól 
láthatjuk — főleg oldalsó megvilágí
tás esetén — a fehérszínű vesszőcs
kékből álló paramécium-rajokat, 
amint úszkálni kezdenek a meden
cében. És csakhamar láthatjuk, amint 
az ivadék elkezdi reájuk szorgal
mas vadászatát.

Infuzórium-tenyészetünket több 
napon át használhatjuk, célszerű 
3—3 napos időközökben újabb te
nyészetet készíteni, hogy az első ki
merülése esetén a másodikat és ké
sőbb a harmadikat használhassuk. 
A tenyészet „öregedése“ során elfogy 
belőle a paramécium, viszont renge
teg sodróállatka és kerekesféreg kép
ződik, ami a növekedő ivadékszájak
nak biztosít nagyobb falatokat. De 
kifejlődnek a tenyészetben azok az 
élőlények, melyek az ázalékokat 
pusztítják, a tenyészet ilyenkor már 
nem használható.

Igen célszerű a paraméciumok raj
zásakor az ázalékfelhő legsűrűjéből 
keveset kilopózni, reácseppenteni a 
salátapor, illetve szénakészletre és 
lassan reászárítani, a legközelebbi 
tenyésztésnél nagyobb és bővebb 
lesz az „aratás“.

A szűrőpapiros módszernél jobb és 
gyorsabb a centrifugálással és több
szöri mosással való ázaléik izolálás, ez 
azonban túlhaladja az „amatőr“ ak
varista kereteit.

(farkasházy)

Infuzórium tenyészetünkben millió
szám hemzseg az apró halszáiaknak 
megfelelő haleleség. (Woynárovich 

mikrofelv.)
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Baja város kifejlődésében és egész 
életében nagy szerepet játszik 
földrajzi fekvése, a Duna közelsége. 
Ezt mutatja be, ha nem is hiányta
lanul, a Türr István Múzeum 1951 
óta fennálló Duna-kiállftása.

Az első terem a Duna természet
rajzával foglalkozik. Megismertet a 
folyam múltjával, a víz különböző 
tulajdonságaival. Mikroszkópiái fel
vételek mutatják parányi élőlényeit, 
s hogy miképp alkalmazkodnak kör
nyezetükhöz. A víz, ártéri rét és erdő 
növényein kívül a Duna halainak 
majdnem teljes sorozatát is szemlél
hetjük. A következő három terem
ben a dunai halászatról van szó. 
Megfigyelhetjük, hogyan alakítják a 
szerszámokat a hal és a meder tu
lajdonságaihoz, mint fokozzák a terme
lékenységet az eszköz alakításával 
és társulással. Az első teremben az 
egyedül dolgozó (kisszerszámos) ha
lász eszközanyaga látható, a puszta 
kézzel való halfogástól a tapogatón, 
varsán, horgokon át a kecéig, eme
lő-, rekesztő- és dobóhálákig. A 
szerszámok mellett elhelyezett képek 
azok használatát mutatják, a fel
irat ok pedig utalnak a szerszámnak 
a mederhez való viszonyára (sóde- 
ros vagy homokos részre, folyó vagy 
állóvízre való-e). Ennek a terem
nek külön látványossága az egy da
rab fából vájt csónak, mely a múlt 
század elején még általánosan hasz
nált volt. Falra festett táblázaton 
tanulmányozható a Duna Budapest— 
Mohács közötti szakaszán használa
tos szerszámok elterjedése. Jól meg
mutatkozik; hogy Paks tájékán, 
ahol a folyó is megváltoztatja sza-

A szabad vizek gyékényes vízpartja 
bő táplálékot terem és jó búvóhely 

az ivadéknak. (Veszpréihi felv.)

kaszjellegét, a sóderos medret a ho
mokos, iszapos, kanyargás, mellék- 
ágas váltja fel, ennek megfelelően a 
szerszámkészletben is változás tör
ténik. A következő teremben azok 
a szerszámok vannak, melyek keze
léséhez több ember szükséges f̂e
nékhorgok, milling, sleppzsák, bú
várháló, fiák, kecsege- és kerítő
háló).

A halászélet bemutatása a bajai 
halászcéh emlékeivel kezdődik, lát
hatók a cóhkönyvek, pecsétek, és a 
céh jelvénye az arany ponty. A cé
hek megszűnte után a halászatban 
is á kapitalista bérlőrendszer ala
kult ki, melyet a felszabadulás után 
a halászszövetkezetek váltottak fel. 
A szövetkezeti halásznak halneme
sítéssel, haltenyésztéssel segít a tu
domány. Ezeken kívül még tárgyak

A HALGAZDASÁGOK gépesítése 
erőteljes ütemben folyik. A folyó év
ben a halgazdaságok számos új 
géppel bővítették felszerelésüket, s 
ezáltal korszerűsödött termelésük. 
Motoros kaszálógépek, motoros trá
gyaszórók, csónak farmotorok, szi
vattyúk segítik a haltermelést.

★

Nagy lendülettel folyik az állami 
halgazdaságok kihelyezési versenye. 
A március utolsó hetében beállt hi
deg miatt a munka ideiglenesen 
megszakadt, több halgazdaság még 
márciusban befejezte a kihelyezést. 
Április végére várható, hogy az ekniúlt 
év termelési versenyének első he
lyezettjei az Alsósomogymegyei, Bi- 
harugrai és Szegedi Halgazdaságok 
a kihelyezést befejezik.

*
MIND AZ ÁLLAMI gazdaságok

nál, mind a Halgazdasági Trösztnél 
több tógazdaság megépítése befeje
ződött. Ezek mind többszáz holdnyi

AUS DEM INHALT:
Dr. Donászy: Witterung und das 

Leben der Gewässer.
Dr. Veszprémi: Die künstliche 

Züchtung des Hechtes.
Dr. Woynárovich: Die gemischte 

Besetzung.
Dr. Jászfalusi: Fischzucht und 

Temperatur.
Dr. Jaczó: Das Bezeichnen der 

Fische.
Horti: Über Karpfen — für Fi

scher.
Vásárhelyi: Der Hecht.
Pékh: Frösche in der Teichwirt

schaft.
Rimanóczi: Neuerungen in der 

Fischerei.
Kluge: Bemerkungen über den 

grossmäuligen Schwarzharsch.

és fényképek mutatják a halászta
nyák életét, a szerszám készítését, a 
hal kezelését.

A továbbiakban a bajai hajós és 
dunai molnárélettel, a különböző 
kismesterségekkel foglalkozik a ki
állítás, bemutatva azok céhemlé
keit, régi szerszámait. Külön szo
bában láthatók Türr Istvánnak, a 
múlt század nagy szabadságharco
sának emléktárgyai.

A kiállítás létrehozásában a mú
zeumi szakembereknek nagy segít
séget nyújtottak a dunai halászok 
is. Szerszámokat ajándékoztak a 
múzeumnak, beszéltek a régi és 
mostani halászéletről, sőt többen a 
rendezés munkájából is kivették ré
szüket.

A kiállítást nem csak „laikusok” 
látogatják, hanem a városban nagy 
számban lévő horgászok is. De nem
csak ők, hanem a hivatásos halá
szok is, akik annak idején az anya
got adták, gyakran betérnek a mú
zeumiba, s mint mondják, tanul
nak a látottakból.

Sólymos Ede

kiterjedésűek. összesen több mint 
2000 k. hold területtel bővültek az 
új termelési évben állami tógazda
ságaink.

*
Az NDK részéről érdeklődtek ki

sebb mennyiségű tükrös magyar 
pontyivadék iránt. A felszabadulás 
óta külföld felé nem szállítottunk 
ivadékot, így annál inkább örven
detes halexportunk ezirányú kiter
jesztése. Az export lebonyolítására 
előreláthatóan április vége körül fog 
sor kerülni.

Petrás Tivadar, a „Viharsarok“ htsz. 
haltenyésztője örül a sikeres kelés

nek. (Szalay felv.)
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