


Rudolf Éva rajzi és emberi é r
telemben egyaránt alaposan fel
készül témáira, utazásaira, s 
szenvedélyesein érdekli minden, 
a mi a  tájra, a  világ különleges
ségedre, ősi foglalkozásokra, a  
hum ánum ra vonatkozik. Képi 
fogalmazása fegyelmezett. tő- 
mondatos szűkszavúság jellem
zi, a  lényegre törekvés, a  feles
leg, hiánya, ezért az élményeket 
és a művészi kidolgozást tekint
ve is minden festménye hiányta
lan'.

1978-ban egy hónapig já rt hi
vatalos tanulmányúton Bulgá
riában, sóikat tartózkodott a  
tengerparton, volt Neszebárban 
is. Ezen ősi trák  településen év
ezredek állandója a tenger m oraj
lása, a  sirályok lárm ájának zson- 
gí tó muzsikája. Negyven temp
loma, ősi romjai múzeumvárossá 
avatják. Lakói (az idegenforga

lom mellett) a halászatból élnek. 
Rudolf Éva megörökítette népes 
csoportjukat, am int heten, háttal 
a tengernek (egyikük a  hullá
mok felé fordulva) rendezik a 
halászhálót. Fejük egybefűződik 
a tenger, a  hegyiek és az ég ho
rizontjával. Végtelen nyugalom 
árad a  figurákból, maga az idő 
testesül meg csöndes, átható 
munkaritímusukban — a végte
len idő, a  táj és az ember. A ne- 
szebári .,Halszárítás” kettős lát
ványt összegez: a sajátos népi 
építkezés műemléki értékeit és az 
ablakból virító halfüzért — egy
séggé ötvöződő motívumot. Ahogy 
az a neszebári építészet renddé 
integrálja a  formákat, ezt az 
egyenleget Rudolf Éva a színek 
harm óniájával folytatja, optimá
lis fokozással.

Farostra festett olajképe, a  
„Görög halász”, Visszatükrözi a

mediterrán fényt: fehérben izzik 
a hálóját rendező-gondozó férfi 
inge, nadrágja; fekete ellenpontja, 
a haj, a  mellény. Mezítláb ül a  
parton, pihenése előkészület a 
munkára, a halfogásra, csön
des koncentráció. A Hydra-sziget 
hangulatát tükrözi a  m ű: a  hul
lámzás szelíden, ütődik a p a rt
hoz, jelezve az ősi életform át — 
a görög halász alakjában. Él
ményt jelentett Rudolf Évának 
az athéni halpiac, ahol a koszo
rúiba font „Makrélák’" látványa 
ragadta meg a képzeletét. íme, 
a kihunyt élet még itt is színek
ben ragyog — a  tenger a der
medt makréláikban. Rudolf Éva
1979-ben Görögországban já rt 
és e képeket m indjárt hazatérte 
után, 1980—1981-ben festette meg.

Losonci Miklós
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KNEB, OVH, MÉM érdekeltséggel

Vízszennyezés és haltermelés
Az elmúlt években nőtt a hal

termelés intenzitása és emelkedett 
a halhozam. Ezzel szinte egyidejű
leg fokozódott a halelhullás mér
téke. Egyre több vita keletkezett 
halászok és vízszennyezők között. 
Több bírósági döntés született, a 
vízszennyezést okozók elmaraszta
lásával. Mégis, a közvélemény előtt 
a haltermelőkkel szemben alakult 
ki fenntartás, m intha a halászati 
tevékenység lenne a vízszennyezés 
okozója, azaz a halpusztulások elő
idézője.

A vitatott ügyekbe egyre többet 
kapcsolódott be a népi ellenőrzés is, 
hiszen a haldögök úszó tömege a 
vizeken mindenki által jól látható, 
mindenkit közvetlenül zavar és 
természetes, hogy bejelentéseket 
tesznek. Hogy az esetek lehetőleg 
ne ismétlődjenek, a KNEB az ille
tékes hatóságokat nyomatékosan 
felkéri az ügyek pontos tisztázására, 
a szankciók kiszabására. Ez így egy
szerűnek is látszik, az eljárás vo
nala biztosítékot jelenthetne a víz- 
szennyezések, a halpusztulások 
megelőzésére. Az esetek jó részében 
azonban nem állapítható meg a 
közvetlen felelős. Itt kezdődik a bo
nyodalom, és az a végső eredmény, 
hogy a hal megdöglik és miután 
nincs más bizonyíthatóság, feltéte
lezhetően „sok a hal a vízben” és 
ezért szinte önmagát okozhatja, ha 
előáll az 0 2-hiány. A szennyanya
gok tulajdonsága, hogy vízbe ke
rülve jórészt átalakulnak és m int 
oxigénfogyasztók és ammóniater
melők vannak jelen. Tehát egy ipari 
vagy kommunális szennyezést csak 
akkor lehet tetten érni több napos 
késedelem esetén, ha lassan, vagy 
nem bomló, többnyire fémes ve- 
gyületek kerültek a vízbe.

A vitatott helyzetben fontos és 
hasznos a KNEB  m int pártatlan 
szerv kezdeményezése, hogy a MÉM 
és az OVH közreműködésével a víz- 
gazdálkodás, valam int a mestersé
ges és természetesvízi halgazdálko
dás aktuális kérdései kerüljenek 
megbeszélésre. Az ország sajátos 
körzeteiben — először Szarvason a 
HAKI-ban, majd Boglárlellén a Ba
latoni Halgazdaságban — került sor 
két szakmai ankétra. Ezen a kuta
tók, a termelők, a vízügyi igazgató

ságok képviselői, szakértői vettek 
részt. A KNEB részéről többek közt 
részt vett és összegezést adott Szál
kái Tóth István elnökhelyettes is.

az értekezlet munkaprogramja 
során tájékoztatást adott:
— dr. Ungvári Gábor, a KNEB 
gazdasági szakértője a halgazdál
kodást (halpusztulást) érintő 
KNEB-vizsgálatok tapasztalatairól;
— dr. Katona Emil, az OVH osz
tályvezetője az általános vízminősé
gi állapot, valam int a rendkívüli 
halpusztulást okozó vízszennyezések 
előfordulása, a vízhasználók és az 
OVH közötti együttműködés javítá
sának lehetőségeiről;
— dr. Dobrai Lajos, a MÉM főtaná
csosa a halgazdálkodást folytató 
szervezetek helyzetéről és vélemé
nyéről az adott vízminőségi álla
pottal és feltételrendszerrel kapcso
latban.

Bevezetőben dr. Krucsai Balázs, a 
KNEB főosztályvezetője és dr. Fejes 
Ottó főosztályvezető-helyettes hang
súlyozta, hogy a mezőgazdasági ter
melés természeti feltételeinek figye
lemmel kísérése során többször fog
lalkoztak a földvédelem, az öntözé
ses gazdálkodás, a víz- és halgaz
dálkodás kérdéseivel.

Az utóbbi időben kialakult hely
zet m iatt — több jelzés, bejelentés 
érkezett arról, hogy a víz- és a hal
gazdálkodók együttműködése hiá
nyos — szükségesnek tartottuk ezt 
a párbeszédet. Célunk, hogy a hal- 
gazdálkodást és a vízgazdálkodást 
folytató szakemberek véleményét, 
tapasztalatait megismerjük a helyi 
problémákat okozó kérdésekről.

Dr. Ungvári Gábor tájékoztatójá
ban kiemelte:
— a KNEB és a megyei bizottságok 
vizsgálatai több vetületben érintet
ték az elmúlt években a vízgazdál
kodás és a halgazdálkodás kérdéseit 
(haltermelés, a Balaton vízminőség
védelme, csatornahálózat-szennyvíz
tisztítás helyzete stb.);
— a halpusztulással járó vízszeny- 
nyezések gyakorisága, fő okai, idő
szaka, kárösszegei;
— két halpusztulást követő KNEB- 
vizsgálat tapasztalatai (a tatai 
Öreg-tóban; a Körös kákafoki holt
ágában). Közös vonás: a gondatlan
ság, a helyi szervek nem kielégítő

együttműködése, anyagi kár. El
térő: a tatai tón a halgazdálkodók 
nem vették figyelembe a vízügyi 
szervek jelzéseit; Kákafokon a víz
ügyi szervek mulasztották el a hal
gazdálkodók értesítését a rendkí
vüli vízszennyezésről.

Dr. Katona Emil az általános 
vízminőségi helyzetről megemlítette, 
hogy a megítélésnél bizonyos kö
vetelményrendszerekhez kell a vi
zek állapotát viszonyítani. A köve
telményrendszert korábban a KGST- 
tagországok dolgozták ki kooperá
cióban. Később azonban a hazai 
szakemberek úgy ítélték, hogy ez 
nem felel meg a hazai körülmé
nyeknek, ezért néhány éve az ille
tékes tárcák részvételével olyan 
rendszer kidolgozásához kezdtek, 
ami a hazai viszonyoknak megfelel. 
Ebben részt vett a MÉM képviselője 
is az öntözési és halgazdálkodási 
területre vonatkozóan. A szabvány
ban van egy ökológiai csoport is, 
ami olyan feltételeket tartalmaz, 
hogy a természetes vízi élővilág 
életfeltételeit biztosítani lehessen.

Az általános vízminőségi helyzet
ről az anyagokat rendszeresen meg
küldik többek közt a MÉM-nek és 
KNEB-nek is. A rendkívüli szeny- 
nyezések szaporodása m iatt (új 
technológiák és veszélyforrások) a 
társadalom is érzékenyebben reagál. 
Jellemző, hogy a 60-as évek közepe 
táján mintegy 10 rendkívüli szeny- 
nyezést jegyeztek fel; ma és már 
évek óta kb. 200—220 ilyen eset van. 
Ezek okairól általában: balesetekből 
származnak, a balesetek viszont 
90%-ban emberi gondatlanságra ve
zethetők vissza, az ellenőrzés, a 
karbantartás hiányára. Sok az olaj- 
szennyezés is, különböző okokból. 
A bajok feltárásakor az üzemelte
tők nagyfokú tájékozatlansága, ha
nyagsága derül ki.

A halas problémák is ezeknek az 
eseteknek kapcsán merülnek fel: 
1975—79 között az 1054 szennyezési 
esetből 205 esetben halpusztulás is 
bekövetkezett; 1980—84 között 306 
halpusztulás volt, ezek okai általá
ban különböző szennyezések voltak. 
Pusztultak azonban oxigénhiány 
m iatt is a halak. Ennek igen sok 
oka lehet.
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A halászati szervekkel meglevő 
együttműködési megállapodás kere
tében a mezőgazdasági és halászati 
szervek jelzik a veszélyes vízminő
ségromlást, szennyezést a VIZIG-ek 
számára. Példa az együttműködésre 
az is, hogy a MÉM kijelölte azokat 
a szakértő szervezeteket, amelyek 
halpusztulás esetén a vízügyi szer
vek szakértői. Az egyik ilyen a

Fontos, hogy haltelepítés előtt a 
telepítők a vízügyi igazgatóságok 
szakvéleményét kérjék ki a víz 
minőségének, a vízgazdálkodás fel
tételeinek stb. kérdéseiben. Az ed
digi tapasztalatok szerint a halter
melők vagy nem kérnek ilyen ál
lásfoglalást, vagy nem tartják  azt 
be tételesen, így jelentős halpusz
tulások voltak. (Példa erre a tu-

vek és a halászattal foglalkozók sa
játos szempontjaik, érveik alapján 
eszmecserét folytassanak aktuális 
kérdésekről. A jó kapcsolatok még 
nem jelentenek teljes érdekazonos
ságot. Az érdekellentétek enyhítése, 
a közös tevékenység a cél, hiszen a 
megfelelő vízminőség a vízügyesek 
és a halászok érdeke is. Ennek je
lentősége azért is nő, m ert az ál
lampolgári fegyelmezetlenség a víz
minőség helyzetét egyre súlyosbítja. 
Vízi környezetünk javítása közös 
erőfeszítéseket kíván. A hal önma
gában nem szennyezi a vizet, a ha
lászati tevékenységgel pedig nem le
hetünk vízszennyezők, hiszen a víz- 
szennyezések károsultja gyakran 
éppen a halász, a haltermelő.

Az utóbbi időben gyakran kerül 
központi helyre a halpusztulás. 
Nem egyszer minősítik a halat víz- 
szennyezőnek és így saját pusztu
lása okozójának. A nyilvánosság tá 
jékoztatásakor egyes holtágak, víz
tározók esetében a „túlnépesítést”, 
a halastavak esetében pedig a túl- 
takarmányozást említik vízszennye
zőnek. Ha ezek esetleges hatását el
sődlegesnek tekintik, ezzel egyide
jűleg elfedik az igazi vízszennyező
ket és így az intézkedések nem is 
lehetnek hatékonyak, az igazi okok 
továbbra • is fennm aradnak. Ilyen 
példa volt a Tunyogmatolcsi-holtág, 
ahol nem zárható ki a halászati 
technológiai hiányosság sem, de az 
alapvető ok a konzervgyár egyér
telmű szennyezése volt. Az öcsödi

A [környezet állandó átalakulásban létezik

MÉM NAK Vízélettani Laborató
riuma, a másik az Állategészségügyi 
Intézet. Tehát halpusztulás esetén 
nemcsak a vízminőségi, hátteret 
vizsgálják, hanem véleményt kér
nek a vízélettani labortól, a hal
tetemeket pedig az Állategészség
ügyi Intézettel vizsgáltatják. A MÉM 
Vízélettani Laboratóriuma a víz ol
daláról közelíti a problémát; a pusz
tulás tényleges okát az Állategész
ségügyi Intézetnek kellene megadni. 
Ez általában nem sikerül. (Erre 
több példa van.)

Az együttműködést szeretnénk ki
terjeszteni azokra is, akik segítsé
get adhatnának a halpusztulás m ér
tékének korrekt megállapításában 
és a tetemek eltakarításában. Ilyen
kor a MÉM illetékesének segítsé
gét szokták kérni, mert a vízügyi 
dolgozók ehhez nem értenek. El
várják tehát a területileg illetékes 
halászati vállalatok segítségét, mert 
az esetleges későbbi kárigényre vagy 
per indítására csak úgy van alap, 
ha az adatok jegyzőkönyvben rög
zítve vannak.

A kárelhárítási együttműködés
hez tartozik, hogy a kritikus idő
szakokban (tavaszi felmelegedés 
stb.) a halászok, horgászok figyel
mét előre felhívják a várható prob
lémákra, mert a szabályzat szerint 
az üzemi vizeken is a VÍZIG irá
nyításával kell védekezni (adott 
esetben ugyanis az illetékes kérése 
és akarata ellenére is védekezik a 
vízügyi hatóság a veszélyeztetett 
vízen).

nyogmatolcsi és az öcsödi holtág.) 
Tehát hatósági-államigazgatási vo
nalon megvan a kapcsolat, meg kell 
oldani a vízügyi és a halászati ter
melők, hasznosítók között is.

Dr. Dobrai Lajos tájékoztatásá
ban hangsúlyozta, hogy a KNEB ál
tal szervezett megbeszélés jó kere
tet adott arra, hogy a vízügyi szer

holtágba pedig a község szenny
anyagai kerültek, miközben a halat 
hibáztatták. A soltvadkerti víztáro
zóban a növényevő halait okolták. 
Eközben bizonyított dolog, hogy a 
hal tisztítja a vizet (a Fonyód— 
zardavári tavak, vagy a M arcali
víztározó halas népesítése és a 
HAKI javaslata a tatai Öreg-tóra is
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Épülő partvédelem  a Balaton déli partján 
(Tóth Árpád felvétele)

példázza ezt). A megfigyeléseket az 
OVH-val közösen végeztük, érté
keltük. Tehát az érdekek találkoz
nak. Ahol pedig a vízügyi érdekek 
azt kívánják, ott alkalmazkodik a 
halászati technológia az elsődleges 
érdekekhez.

163 ezer ha vízterületen (az or
szág összes vizén) folyik halászati 
hasznosítás extenzív vagy intenzív 
technológiával. Ez a helyzet 1978-tól 
folyamatosan alakult ki az OVH— 
MÉM állam titkári megállapodások 
alapján. Ma már jelentősen kiszé
lesedett a vízügyi és halászati kap
csolat, amit az egymásra utaltság 
is indokol.

Komoly gond, hogy a haltermelőt 
ért, vízszennyezésből származó kárt 
csak akkor fizetik ki, ha ismertté 
válik a szennyező. Ugyanakkor a 
vízügyi szervek egységesített KGST- 
vizsgálati módszerre alapozva szab
ják ki a halas üzem büntetését. A 
módszer halászati szempontból ki
fogásolható, hiszen a természetes 
körülmények között O2-termelő 
alga is O2-fogyasztó a laboratórium 
ban. Tény, hogy a halas termelő 
rendszerben, intenzív termelés ese
tén felpörgetik a víz szervesanyag
tömegét, így fokozzák a hal term é
szetes táplálékforrását. De azáltal, 
hogy a hal ezt jórészt elfogyasztja 
és teste építésére felhasználja, je
lentősen csökkenti a víz szennye
zettségét.

A jó haltermelési technológia 
használja, de nem szennyezi a vi
zet. A MÉM NAK vizsgálatai kö
zött 30—45%-ban szerepel az isme
retlen ok a halpusztulásoknál. De 
a megállapított vegyi hatások jó
része is lehet ipari vagy kommu
nális eredetű szennyezés, csak a 
vizsgálat idején már más formában 
jelentkezik és kimutatható, mint 
ammónia, kénhidrogén, rothadó 
szervesanyag stb. Így aztán r á  le
het fogni a halra ezek jelenlétét.

A Vízgazdálkodási Kutató Inté
zet 1983-ban készített anyagában

megállapítja: „A halastóból kike
rülő anyagok nem természetidege
nek és a befogadók öntisztulási fo
lyamatait nem gátolják. A halasta
vaknak vannak kedvező hatásaik a 
vízminőségre”. Ezt tám asztják alá 
a MÉM NAK vizsgálatai is. Nem 
lehet felelős a vízminőségért az a 
halastó sem, amelyet tőzeges tala
jon telepítettek és kioldódó, nehe
zen bomló szervesanyagok terhelik.

A haltermelő a vízdíj ellenében 
sajnos nem kap sem mennyiségi, 
sem minőségi garanciát, de büntet
hető. A vízszennyezés alól nem 
szabad felmentést adni, hiszen vízi 
környezetünk a legfontosabb, de 
legyen pontos az okozók megálla
pítása és arra szabjuk a büntetést, 
aki a tényleges okozó; a halászt ért

Vizsgálat a V ízélettani Laboratóriumban  
(Báskay Imre felvétele)

kárt pedig, amikor nincs megáll - 
pítva az okozó, a szennyvízbírságok 
bevételeiből kompenzálhatná a víz
ügy, ahová a bírságok befolynak.

A Balaton esetében érthető, hogy 
szigorúbbak a feltételek a környe
zetben levő halastavakra. Az eh
hez alkalmazkodó, vízminőség-kí- 
mélő technológia alkalmazása a 
gazdaság feladata. Ha a vízminőség 
a vízlecsapoló csatornákon a tavak
tól néhány száz méterre, a Balaton 
előtt rosszabb, mint a halastóba 
került víz minősége és a vízhasz
nálati terhelési norm át túllépi, te r
mészetes érdeke a gazdaságnak a 
technológia megváltoztatása.

A balatoni angolna döglése ese
tében, mielőtt még tisztázva lett 
volna a valós ok, az feltételezések
kel került a közvélemény felé. Ez 
és más esetek is arra intenek, hogy 
hangoljuk össze véleményünket, 
egyeztessük intézkedéseinket, pon
tosan ismerjük meg a károsítókat,  ̂
vízszennyezőket, és az eljárások, az 
intézkedések a tényleges felelősöket 
sújtsák.

A tájékoztatókat élénk vita kö
vette.

Dr. Tahy Béla, a MOHOSZ tit
kára:
— A halpusztulás a leggyakrabban 
a horgászvizeket érinti a rossz m(í- 
szaki állapot miatt.
— A szennyvízbírság egy részét 
fordítsák a hal visszapótlására, 
ahol a szennyező nem állapítható 
meg.

Dr. Oláh János, HAKI:
— A HAKI-t kevés esetben kérik 
fel szakvéleményezésre.
— A bírságolásnál differenciálni 
kell; vizsgálandó, milyen vizet ka
pott és milyet ad tovább egy gaz
daság.
— Szennyvíztisztításért a tógazda
ság kapjon pl. 10 Ft/m3-t.

Király István, Felső-tiszavidéki 
VÍZIG:
— Az üzemek technikai felszerelt-

A szennyvíziszap eltávolítása kotrással
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Pisztrángos üzem  Szilvásváradon (Tóth Árpád felvétele)

sége hiányos, különösen a téli kár- 
elhárításra vonatkozóan.

Dr. Egerszegi Gyula, OVH:
— A szennyvíztisztítás, költséges 
volta miatt, nehezen halad előre.
— A szennyezéseknél a helyzetet 
pártatlanul ítélik meg, a bírságolás 
rendszere indokolt.
— A halpusztulásnál bizonyítási 
nehézségek vannak, ebben segítsé
get kér.
— A holtágak halasítása előtt tel
jeskörű megelőző vizsgálódás kell.
— Az OVH-nak mint hatóságnak 
óriási a felelőssége a döntések meg
hozatalakor.

Bencze Ferenc, a HTSZ Szövetség 
titkára :
— Kockázatvállalás nélkül a gaz
dálkodó nem tudja maximálisan 
kihasználni a termelőalapokat és 
tény, hogy eddig sokkal több halat 
halásztak így le, mint ami elpusz
tult. Népgazdaságilag sem lehet 
közömbös ez a mennyiség.
— A Harkakötönyi-tóban 1983-ban 
kidöglött a halállomány; a MÉM 
NAK negatív véleménye ellenére 
újratelepítették és eredményesen 
halászták le.

Dr. Konkoly János, OVH:
— A társadalmi vízhasználat jelen
legi minősítése: enyhén szólva is 
rablógazdálkodás.
— A bem utatott szabvány nem 
dogma, azon lehet változtatni, ha a 
haltenyésztési igényeket nem elégíti 
ki.
— A halászatnak m int gazdasági 
ágazatnak kell hogy legyen tűrő
képessége és kockázatvállalása is.

Pálinkás Lajos, KÖVÍZIG:
— Új vízgazdálkodási szabályozás 
kell.
— 15 éves tapasztalat szerint a 
VÍZIG-től halasításhoz véleményt 
nem kértek.

Hernádi Alajos, Pécsi VÍZIG:
— A hal: természetbarát. Más do
log ipari módszerek és méretek 
esetén.

Elek László, BHG:
— A vizek térségében a m adártö
meg egyre nagyobb, ennek a víz
minőségre gyakorolt rontó hatása 
is bizonyos, de a halászat számára 
lassan elviselhetetlen az általuk 
okozott kár.

Dr. Müller Ferenc, HAKI:
— A holtágak halászati hasznosítá
sára van kidolgozott technológia, a 
vízszennyezés azonban igen erőtel
jes és legtöbbször közvetlenül is 
tetten érhető.

Dr. Szakolczai József, Országos 
Állategészségügyi Intézet:
— Vizsgálják a 3 legfontosabb hal
fajt a Balatonon is halegészségügyi 
szempontból.
— A halpusztulásnál nem általá
nos összefüggésen kell rágódni, ha
nem azt vizsgálni, mi változott a 
helyi tényezők közül; mi történt 
1985-ben, ami a korábbi években 
nem volt.
— A vízminőség kérdése: országo
san vizsgálják a tógazdasági gya
korlat problémáit. A termelés in
tenzitása még nem ta rt ott, hogy a 
hal a víz minőségét rossz irányban 
befolyásolná. A be- és kifolyó vi

zek hasonlításakor vízminőségrom
lás nem állapítható meg.
— Az OVH átlagos havi jelenté
seiből nem derül ki a hirtelen, lö
késszerűen jelentkező szennyezés, 
ami a halpusztulások okozója.

Szalkai Tóth István, a KNEB el
nökhelyettese:
— Elsődleges a népgazdasági ér
dekkomplexum, egymás rovására 
senkinek nem lehet előnyt bizto
sítani.
— Magyar betegség: mindig min
denki m indenütt mindennek eleget 
tesz — papíron —, de a dolgok nem 
jutnak előbbre. Néha a pénzhiány 
mögé bújva nem teszünk meg olyan 
dolgokat, am it tehetnénk.
— A Balaton víztisztaságának kér
dését az angolna- és pisztráng
telepek működésével összhangban 
kell megoldani, mert valamennyi 
területhez jelentős népgazdasági 
érdek fűződik.

A válaszok során elhangzott:
Dr. Dobrai Lajos:

— Halászati hasznosítási engedé
lyek kiadása: a területileg illetékes 
VÍZIG véleménye nélkül a MÉM 
azt nem adhatja ki; ezt maradék
talanul be is tartják.
— A holtágak hasznosítása és ál
lagmegóvása érdekében az OVH- 
val közös vizsgálat döntheti el, hogy 
a szennyiszapok eltávolítása víz
ügyi vagy halászati érdek. De az 
biztos, hogy nem halogatható a 
szennyiszapok eltávolítása, mely hat 
a vízminőségre, a vízbefogadó ké
pességre és a haltermelésre. Közös 
megoldást kell keresni.

Katona Emil:
— A vízszennyezési védekezés ha
talmas összeget igényel: 25 milliárd 
Ft 5 éves ciklusonként az állandó 
vízszennyezések elhárítására és évi 
50—100 millió F t a rendkívüli 
szennyezésekre.
— A halastavak vize: a kibocsátás 
helyén kell vizsgálni — de rugal
masan, a népgazdasági érdekek fi

gyelembevételével ; egyedi ha tárér
ték megállapítására van lehetőség.

Krucsai Balázs:
— Kiderült, hogy igen sok népgaz
dasági érdeket kell összeegyeztetni 
a gazdálkodás adott körülményei 
között.
— Lényeg: az érdekeknek egyide
jűleg és nem egymás sérelmére kell 
eleget tenni, és tulajdonképpen az 
emberi kapcsolatokon múlhat az 
eredmény.

*

A sok vélemény felszínre hozta 
az eltéréseket, de a kölcsönös meg
ismerés, a közös útkeresés szüksé
gessége a megoldásokhoz vezethet. 
A mindennapos gyakorlaton m ú
lik, hogy sikerül-e jól hasznosítani 
az ankét mondanivalóit. Az OVH 
és a MÉM további egyeztetése szük
séges, hogy megállapodásra jussa
nak például a holtágak, a le nem 
csapolható víztározók és bányata
vak állagmegóvása, a szennyező 
iszap eltávolítása kérdéseiben. A 
vízügyi szervek véleményének fo
lyamatos kikérésével, a halászati 
technológia alkalmazkodásával, in
dokolt esetben változtatásával, a vi
zet ért környezeti hatások és a víz
minőség változásának nyomon kö
vetésével, vizsgálatával, az eddigi 
gyakorlat hasznos fenntartásával és 
indokolt javításával bizonyára jó
részt megelőzhető a vízszennyezé
sek káros hatása a halászatra vo
natkozóan is.

A KNEB-nek köszönettel tarto 
zunk, am iért elősegítette a kérdé
sek széles körű tárgyalását. To
vábbi nagy segítség lenne, ha a vi
zeket súlyosan szennyezőket szem
besítené a vizek tisztaságában ér
dekeltekkel. Azt is reméljük, hogy 
a vízügyi szerveknek a rendkívüli 
szennyezések elleni védekező rend
szere a jövőben hatékonyabban 
szűri ki a károkozókat.

Dr. Dobrai Lajos
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Új rendszerű hal-önetető

A berendezés a „szárazon”

Az ercsi Ságvári Endre Halászati Termelőszövetkezet 
a halaknak a takarm ányt étvágy szerint adagoló ön
etetőt alakított ki a tógazdaságok számára.

A berendezés a mérleg-elven működik: egyszerre 
csak a kívánt mennyiségű takarm ányt adagolja ki. A 
tálcára szóródó haltakarm ány súlya zárja, az elfogyasz
tott mennyiség után az ellensúly nyitja az adagolót.

A berendezést — amelyet az OMÉK-on is bem uta
tott — a htsz megrendelésre gyártja.

T. A.

A takarm ányadagolást dugattyú szabályozza

Az önetetőt Szilágyi István htsz-elnök m utatja be

(A szerző felvételei)
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INRÜBPROM ‘85:
Milyen lesz

a holnap halgazdasága?
A leningrádi Inrübprom ’85 nemzetközi kiállítás ta 

lán legnépszerűbb látnivalói azok az akváriumok 
voltak, amelyekben csaknem 250 különféle halfajt mu
tattak be — a parányi bajkáli omulamarénától a Kasz- 
pi-tengeri óriási tokhalakig. Ez immár a negyedik 
szemléje Leningrádban a világ halgazdaságában elért 
eredményeknek. Ez alkalommal rekordszámban jelen
tek meg a résztvevők, az Inrübprom  585 azonban nem
csak ezért érdemel különös figyelmet. Míg az előző ki
állításokon elsősorban a halászati technikát m utatták 
be, addig a tavalyin a fő tém át a tengeri biológiai kin
csek megóvásának és újratermelésének újdonságai ad
ták. Erről tanúskodott a kiállítás három fő részlegének 
elnevezése is: akvakultúra; áruhaltenyésztés; halak, 
gerinctelenek és moszatok tenyésztése.

Eddig a világon zsákmányolt halmennyiség zömét a 
nyílt tengeri halászat adja. Ráadásul a hal egyre ne
hezebben tudja elkerülni a radarberendezésekkel, elekt
romos fenékhálókkal és egyéb technikával — a hálók 
helyzetét vezérlő számítógépeket is beleértve — fel
szerelt halászhajók hálóit. Vajon meddig lesznek ele
gendők a tengeri készletek az egyre növekvő méretű 
halászat közepette? A leningrádi kiállítás azt a re
ményt kelti, hogy már ma reális lehetőség van annak 
az elkerülhetetlen veszteségnek a pótlására, amely a 
halállományt éri.

A kiállításon a szovjet bemutató nemcsak a legna
gyobb volt, hanem az egyik legérdekesebb is. Az Aszt- 
rahányból különleges konténerekben Leningrádba szál
lított Kaszpi-tengeri tokhalak a szó szoros értelmében 
élő emlékeztetők, hogy a pesszimista prognózisok el
lenére a szovjet tudósoknak és haltenyésztőknek sike
rü lt megóvniuk ezeket a legrégibb reliktumcsoportba 
tartozó csodálatos halakat. A szovjet kiállítás egyik 
szenzációja volt az Oszetr elnevezésű berendezés, ame
lyet az iparban az ikra keltetésére, a tudományban 
pedig olyan biotechnológiai eljárások kimunkálására 
használnak fel, amelyek révén hallárvák nyerhetők. 
Jelenleg a Kaszpi-tenger medencéjében (amely tokfé
lékből a világon kifogott mennyiség 90 százalékát ad
ja) 12 haltenyésztő üzem  működik. Számukat és telje
sítőképességüket a jövőben megnövelik. E haltenyésztő 
üzemek munkájának, valam int a mesterséges ívóhe
lyek létesítésének köszönhetően a lazacfélékből kifo
gott mennyiség — amely a negyvenes években a kri
tikus minimumra (kb. 5000 tonna) csökkent — ma már 
elérte az évi 25—27 ezer tonnát. így az ínyencek to
vábbra is számíthatnak a híres orosz kaviárra. A hal
állomány növekedését azonban nemcsak gasztronómiai 
vagy kereskedelmi szempontból kell értékelni: az egyik 
szovjet tudós kifejezésével élve, a tokfélék ősi csa
ládja ugyanolyan természeti csoda, mint Komodo- 
sziget óriásgyíkjai, vagy Ausztrália erszényesei.

Mint ahogyan Vlagyimir Kamencev, a Szovjetunió 
halgazdasági minisztere közölte, a Szovjetunióban je
lenleg több mint 160 ivadékkeltető és haltenyésztő 
gazdaság van, ahonnan évente körülbelül tízmilliárd 
növendékhal kerül ki. A legértékesebb halfajok há
nyada növekszik. A tudósok becslése szerint a Szovjet
unióban kifogott tokfélék egyharmadát és a lazacfélék 
egynegyedét éppen a mesterséges újratermelés adja.

Ami az akvakultúrákat illeti, ezen a téren az elsőség 
kétségtelenül a japánoké, akik évente mintegy kétmil
lió tonnányi tengeri produktumot termelnek a víz 
alatti „farmokon”. A Szovjetunióban a munka mérete 
ebben a szférában egyelőre jóval szerényebb. Az In- Gorbuszlazacot telepítenek a Szahalin-sziget folyótba
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Kam csatka: a lazacfélék hazája

rübprom ’85 kiállításon bem utatott eredmények azon
ban sokat ígérőek. így például a szovjet Távol-Keleten 
létesített víz alatti ültetvényeken sikeresen tenyészte
nek tengeri paréjt, valam int különféle moszatokat, 
amelyeket az élelmiszer- és illatszeriparban, a bioló
giában és az orvostudományban használnak fel. A déli 
tengerek partvidékén gránátgarnélát, osztrigát, fekete
kagylót tenyésztő gazdaságokat szerveztek. A szakem
berek körében különös érdeklődést keltett az első szov
jet tengeri farm létesítése: a Fehér-tengeren berende
zett gazdaságban ehető feketekagylót termelnek, s ki
fejlesztik e puhatestűek tenyésztésének eredeti techno
lógiáját az északi viszonyok között.

Persze a leningrádi kiállítás nem tudott mindenben 
kimerítő feleletet adni arra a kérdésre, hogy milyen 
lesz a világ halgazdaságának holnapja — de megmu
tatta, hogy annak jellege változik, még ha ez egyelőre 
nem is olyan alapvető, mint ahogyan szeretnénk. É r
zékelhető a halgazdálkodásban a tapasztalatcserére, a 
nemzetközi együttműködés szilárdítására irányuló tö
rekvés is.

Alekszej Putyincev 
(az APN közgazdasági hírmagyarázója)

Műhelyben 
fogják a pontyot

A leningrádi Elektron össz-szövetségi Tudományos 
Kutató Intézetben automatizált műhelyt konstruáltak 
halak zárt vízellátó rendszerben való tenyésztésére. Az 
egész ciklus fémmedencékben zajlik le, ahol a víz bio
lógiai tisztaságán érzékeny műszerek őrködnek. A tu
dósok által kidolgozott technológia révén a pontyoktól 
utódok nyerhetők és minden négyzetméternyi vízfelület
re számítva évente 100 kg hal termelhető. (A képen: az 
intézet automatizált haltenyésztő műhelye.)

(APN)

Pisztrángtenyésztés
hőforrásvízben

Ásványi anyagokban gazdag hőforrások vizének 
hasznosítását javasolták pisztráng tenyésztés céljaira a Ri
gában működő Balti Halgazdálkodási Tudományos Ku
tatóintézet munkatársai.

A több mint 400 méteres mélységben található m e
legvízréteg állapota gyakorlatilag állandónak tekinthe
tő. A hőmérséklet itt egész évben 13 °C, ami a halak 
folyamatos szaporodását teszi lehetővé. Az oxigén szin

te teljes hiánya eredményeiként ezekben a földalatti 
víztárolókban gyakorlatilag nincsenek kórokozó bakté
riumok.

Ezen értékes vizek hasznosítására és a pisztrángok 
optimális életközegévé alakítása érdekében a biológu
sok megtalálták a termálvizek oxigéndúsítási és kiter
melési módszerét. A tudósok tervei szerint közvetlenül 
a tengeröbölben építettek különleges medencéket. Ezek 
a tározók hatalmas, kifordított ejtőernyő-kupolákra em
lékeztetnek, ide csöveken keresztül érkezik az oxigénnel 
dúsított termálvíz. Az állandó cirkuláció következtében 
a víz nyáron nem melegszik fel és télen nem hűl le, 
Egy év alatt a néhány milligrammos ivadékok 200 gram
mos haliakká növekednek — hagyományos körülmények 
között ugyanennyi idő alatt mindössze 50 grammra nö- 
vekszenék. A kétéves halak súlya az új körülmények 
között már eléri az 500—800 grammot. Korábban ennek 
eléréséhez a pisztrángoknak négy esztendőre volt szük
ségük.

(APN)
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Biológiai, hidrobiológiai, 
biotechnológiai potenciál 

a halászatban
Ma már a tények, saját tapasz

talatok is bőségesen bizonyítják, 
hogy a mezőgazdasági termelés 
alapvető fejlődési lehetőségei a bio
lógiai potenciálban, a viszonylag 
kedvező természeti lehetőségeink
ben vannak. Ez különösen akkor 
jelentős felismerés, ha az elmúlt 
évek ipari eredetű költséghatásait 
összevetjük a piaci lehetőségekkel, 
a mezőgazdasági termelői árak ala
kulásával. A halászatban jól végig 
követhető, hogy azonos termelési 
szint és 6—8%-os átlagos árm ér
séklődés mellett is a nyereség a ti
zedére csökkent (100 milliót megha
ladó a nyereségcsökkenés 3 év alatt).

A halászatban a biológiai lehe
tőségek mellett a hidrobiológia te
rületén is vannak további kihasz
nálatlanságok. Mindennek eszköze
ként a biotechnika és -technológia 
fokozottabb igénybevétele lehet 
szükséges. És ha m ár eszközről van 
szó, jogos lehet a kérdés, hogy az 
új biotechnikai módszerek alkalm a
zása milyen szakosítottság és kon
centráltság, milyen üzemméretek 
mellett lehet gazdaságos, érdemi 
eredményt hozó. Előzetesen csak 
példaként említem meg azt az el 
nem döntött vitát, hogy a terület- 
egységre jutó halhozamot szabad-e 
és milyen mértékben növelni, s mi
lyen befektetéssel? De éppen itt 
van a kulcskérdés, hogy van-e olyan 
lehetőség, amellyel gazdaságosan 
növelhető a haltermelés? Nem tu 
dományos mélységgel, csupán ed
digi ismereteink mozaikjainak ösz- 
szerakása és az összefüggések alap
ján vegyünk elő néhány, bizonyára 
tartaléknak felfogható lehetőséget a 
haltermelés szempontjából.

Manapság szakmai körökben is
mét egyre többet vitatják, hogy a 
nemesített, biológiailag értékesebb 
halfajták valóban többet érnek-e a 
termelés számára. A vitatkozókban 
az fel sem merül, hogy a termelés 
alkalmazott módszerében vajon rej- 
lik-e hiba, hogy a kidolgozott hal
termelési technológiát mennyire 
tartják  be, hogy a bizonyítottan jó 
módszereket miért teszik ki bizony
talan eredményű változtatásoknak. 
Ennek a kérdésnek a szóbahozása 
ma ismét aktuálissá vált halásza
tunkban. Azért is, mert miközben a 
külföldön dolgozó szakembereink — 
akiknek a száma örvendetesen nő 
— rendszeresen elismerésben része
sülnek, itthon jeles szakembereink 
körében is előfordulnak kifogásol

ható és eredménytelen próbálkozá
sok, a bevált módszerek átértéke
lése, holott azok helyébe jobbat nem 
tudnak adni. Tehát a szemlélet és 
egyfajta fegyelem (vagy fegyelme-

P ontyfejés

zetlenség) problémái kezdenek el
uralkodni a „hazai pályán”. Éppen 
ezért ne legyen idegen, hogy isme
rősnek tűnő kérdéseket vetek fel. 
A kissé felszínes bemutatással a 
tendenciákra szeretnénk utalni.

A BIOLÓGIAI POTENCIÁL

A  hal m int biológiai tényező 
magában hordoz olyan kedvező tu 
lajdonságokat, mellyel versenyképes 
más, húst adó állatokkal. Ragadjuk 
ki például a pontyot, m int a hazai 
halfaj-összetételünk 58%-át képező 
nemes tömeghalunkat. Egy ponty
anya 300—500 ezer darab ikra le
adására képes egy-egy alkalommal, 
de 5—6 éven át 2—3 millió db lehet 
életteljesítménye. Ha a 10%-os or
szágos megmaradási átlagot vesszük 
— 1 kg-os áruhal — számításba, 
akkor egy anya után 200—300 tonna 
halhús produkálható. Ha jó növe
kedési eréllyel és takarm ányértéke
sítő képességgel rendelkező egyedek 
tömegét kapjuk, és például a takar
mány keményítőértékét nézve (k. é.) 
2,5 kg-mal szemben 2,2 kg-ból állí
tunk elő 1 kg halhúst, akkor egy jó 
tulajdonságú anya, illetve szülőpár 
után megtakarítható 0,3X200 vagy

Pisztrángikra (Balatoni HG) (Tóth Árpád felvétele)

8



K eltetés (Dinnyés) (Tóth Árpád felvétele)

bieken túl kedvező lehetőségeket 
teremt a ragadozó halak növekedé
séhez. Ma már valamennyi vízréteg 
— táplálékszint — takarm ányforrá
sát ki tudjuk használni gazdasági 
halfajainkkal. A táplálékláncba be
illesztett halfajaink alkalmasak a 
vizek gazdaságos, hatékony kihasz
nálására. Kutatásunk egyre többet 
foglalkozik a vizek természetes táp
lálékforrásaival, a hal számára jól 
hasznosítható planktontényezők ará
nyának javításával, a különböző 
hulladékanyagok haltáplálásra fel
használhatóságának módszereivel.

BIOTECHNOLÓGIA

A  szakértők véleménye szerint — 
mely ma már egyre több ország il
letékesének álláspontjával is egye
zik — a biotechnológia ;a jövőben 
olyan meghatározó és átütő erejű 
változást eredményezhet a gazda
sági életben, mint amelyhez hason
lót a mikroelektronika jelent nap
jainkban.

Az új biotechnológiákat egy lé
nyeges momentum különbözteti

Haltápüzem  a HAKI-ban (Máté József felvéte le)

300 tonna, azaz 60—90 tonna k. é. 
A számításokat lehet tovább rész
letezni a fehérjére és másra bontva 
is. Ha olyan jó anyagunk lenne, 
hogy 2 év alatt elérhető a kívánt 
piaci súly, további nyereségünk 
származhat egy áttelelés megtaka
rításából, azaz: újabb elhullástól és 
kondícióromlástól mentesülünk. A 
nemesítés súlyozott kiterjedése a 
betegségekkel szembeni ellenálló
képesség növelésére és az elhullás 
5%-os csökkenése esetén a jelenle
gihez képest 50%-kal lenne több az 
áruhal, így ismét jelentős nyere
séghez juthatunk. Végül a nemesí
tés kiterjed a piaci alkalmasságra 
is, így zsírban szegényebb pontyra 
törekszünk, ami manapság ugyan
csak fontos szempont. A harcsa- 
nemesítéssel a piaci igények kielé
gítése javulhat. Ez a néhány neme- 
sítési, genetikai munka is bizonyítja 
a biológiai érték növelésének lehe
tőségeit.

A HIDROBIOLÓGIa I POTENCIÁL

További lehetőség a takarm ányo
zás módszerében rejlik, amihez jó 
alapadottságot ad a vízi közeg, 
annak hidrobiológiái összetevője, 
hiszen egyfajta „legelőként” szol
gál a víz a tömeghalaink számára. 
Ehhez igazodhatunk stimulálással, 
a számunkra kívánatos mikroszer
vezet tömegének fokozásával (első
sorban műtrágya, trágyaanyagok és 
alkalmasabb mikroszervezet-tenyész- 
törzsek adagolásával, bizonyos 
szennyvizek betáplálásával, vala
mint a jó polikultúra alkalmazásá
val — melynél ma már tudjuk, 
hogy a vizeink, talajaink szerint a 
változó összetétel a jó). A túlzások, 
a szélsőséges népesítési arányok 
persze nem adhatnak tartós és biz
tonságos hozamot, sőt a legutóbbi 
években arra is szerezhettünk ta 
pasztalatokat, hogy kondíciórontó

hatású is lehet a növényevők túl- 
népesítése a pontyra, hiszen a táp
láléklánc optimális összetételét meg
zavarjuk a mikroszervezetek köré
ben. De ugyanakkor vétek lenne a 
növényevők kiiktatására gondolni. 
A feladat a kidolgozott arányok 
szem előtt tartása, a vízi táplálék
szintek jó kihasználása és nem egy
oldalúan olyan piaci hatások kor
látlan érvényesítése, melyek csak 
rövid távon hathatnak előnyösen, 
hogy azután hosszú ideig zavart, 
visszaesést okozzanak. Más a halas
tavak és más a természetes vizek 
hidrobiológiái előnye. Tény azon
ban, hogy a vízi élet jó fehérjefor
rás és a halastavaknál jelentős a 
fehérjetakarmány-pótló, de a vita
min- és az ásványianyag-forrás is; 
míg a természetes vizeknél az előb-

meg a hagyományos eljárásoktól, 
mégpedig az, hogy azokban az em
ber által megadott feladatokat prog
ramozott mikroorganizmusok, nö
vényi és állati sejtek végzik. Vég
eredményben a genetikai kódot (egy 
tulajdonság genetikai programját) 
visszük át az egyik sejtből a má
sikba. Ez a módszer adja kezünkbe 
az élővilág tudatos, célirányos meg
változtatási lehetőségének kulcsát, 
tehát az emberiség — jelen esetben 
a mezőgazdaság — számára legideá
lisabb mikroorganizmusok, növény- 
és állattípusok építőelemekből való 
tudatos konstruálásának lehetőségét.

Figyelemmel a világgazdasági 
helyzetre, a gazdaságilag fejlett or
szágok gyorsan felfigyeltek az új 
biotechnológia adta lehetőségekre 
és a 70-es évek második felétől ha-
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R ecirkulációs rendszer a H AKI halnevelőjében (Máté József felvétele)

vagy sejtalkotórészek tulajdonságai
nak technikai felhasználása. Az új 
technológia fogalmát mezőgazdasági 
szempontból a következőképpen 
határozzuk meg: genetikailag m a
nipulált mikroorganizmusok, ala
csonyabb- és magasabbrendű növé
nyi, valam int állati sejtek, sejtal
kotórészek képességeinek alkalm a
zása.

Az állati sejtekre alapozott eljá
rások mezőgazdasági jelentősége 
még annyira új, hogy biotechnoló
giai fontosságát neves hazai szak
emberek is csak napjainkban ismer
ték fel. A növényi sejtgenetikához 
hasonlóan, a gyakorlati jelentősé
gét a sejtmanipulációt követő teljes 
állatfelnevelés lehetősége adja meg.

Az enzimekre alapozott eljárások 
mezőgazdasági jelentősége már is
mertebb és egyre fontosabb, hiszen 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
alkalmazása módot nyújt a másod

talmas összegeket invesztáltak erre 
a területre. A verseny megindult és 
a nyolcvanas évek közepére kiéle
ződött Japán, Nyugat-Európa és az 
Egyesült Államok között. Ma már 
szinte minden közepesen fejlett, 
vagy fejlett országnak saját bio
technológiai program ja van, azért, 
hogy ne m aradjanak le e területen 
úgy, ahogy a mikroelektronikában, 
melyért később (napjainkban) sú
lyos árat fizetnek.

Felismerve az új biotechnológiá
ban rejlő potenciális jelentőséget, a 
magyar kormány 1983-ban jóvá
hagyta a magyar biotechnológiai 
programot „A biotechnológiai eljá
rások kutatása, fejlesztése és alkal
mazása a mezőgazdaságban és ipar
ban” címmel.

A biotechnológia fogalomnak több
féle meghatározása van, mely a le
hetőségeknek és eredményeknek 
megfelelően fejlődött, változott. A 
biotechnológia célja a mikroorganiz
musok, sejt- és szövettenyészetek,

lagos nyersanyagok humán célú 
hasznosítására, melléktermékek és 
hulladékanyagok értéknövelésével 
takarmányfehérje-bázisunk szélesí
tésére, a megtermelt élelmiszer
nyersanyagok tárolása és feldolgo
zása alatti minőségmegóvására, a 
kihozatal-növelésre, a hulladéksze
gény technológiák meghonosítására.

Kiemelést érdemel a mikroorga
nizmusok alkalmazása. A világ né
pessége a következő évezred elejére 
meg fog duplázódni. Ez a tény a 
mezőgazdasági termelés növekedé
sét igényli.

A szennyvízkezelés a mikroorga
nizmusok alkalmazásának az egyik 
legfontosabb területe. A szennyvíz- 
kezelés hagyományos célja a szerves 
anyagok és a kórokozók csökken
tése a szennyvízben, hogy azt ká
ros következmények nélkül lehes
sen a felszíni vizekbe bocsátani. 
A folyamat gazdaságosságát javít
hatjuk, ha a tisztítóból származó 
vizet újra felhasználjuk, a biomasz- 
szát vagy annak bizonyos kompo
nensét hasznosítjuk, vagy ha alkal-
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SZÁZHÚSZ HORGÁSZVÍZ
Szerkesztette: VÍGH JÓZSEF

Áruponty kiterm elése a ketrecekből (Szigetszentm iklós)
(Tóth Árpád felvétele)

masabb mikróbapopulációval gyor
sabban, hatékonyabban végezzük a 
szennyvízkezelést. A szennyvíziszap 
mikróbatömegének fehérjéje is ér
tékes. A fehérje kinyerésére álta
lában csak az élelmiszer-, az erjesz
tőipari és bizonyos mezőgazdasági 
szennyvizek alkalmasak, amelyeket 
a takarmányba lehet bekeverni. (Ál
latok trágyáját megfelelő mikro
biológiai kezeléssel állati takar
mánnyá lehet közvetlenül is kon
vertálni.)

Az alkalmazási területek közül 
a fejlődő országok mezőgazdasági 
és élelmiszer-termelése, valam int az 
egészségügy vonalán várnak gyors 
segítséget a biotechnológiától, míg 
az iparosodottabb országok gazda
sági életük megújulását, jelentős 
profitot és a környezetvédelem 
egyre sürgetőbb megoldását remélik.

A biotechnológia fogalomkörével 
egyre inkább célszerű megismer
kedni, hogy ettől is remélhessük a 
jövőbeni hozamfokozó gazdaságos 
termelés lehetőségeit. De a már el
ért tudományos eredmények felhasz
nálását is komolyabban kell venni, 
hiszen ezeknek gyakorlati lehetősé
gei vannak. A X. Halászati Tudo
mányos Napok egyik fontos témája 
volt például a vizek időszakos fe
hérjeforrásainak kérdése, a halkor
osztályok és fajok fehérjeigénye stb. 
(Mindezekről részletesebben már 
korábban többször is adtunk h írt a 
Halászatban.) Talán újszerű és las
san tisztázottá válik például a 
szennyvizek felhasználása is a hal
termelésben. Mint ahogy az is, hogy 
a haltermelésben a vízitáplálék
láncban milyen célszerű, a vízi kör
nyezetet nem károsító serkentést 
használhatunk, hogy mind jobban 
fokozhassuk a víz eredeti termelő 
tulajdonságának a hal számára elő
nyös lehetőségeit. (Már utalást te t
tem arra, hogy a műtrágya- és 
trágyahasználat további értékelése

szükséges hidrobiológiái és gazda
ságossági okok m iatt is.)

*

Eszmefuttatásommal a technoló
giai fegyelemre, az ismert úton ma
radásra szeretném a figyelmet rá 
terelni, hogy a haltermelésben rejlő 
biológiai, hidrobiológiái, biotechno
lógiai és gazdaságossági lehetősége
ket ki tudjuk használni.

Amikor a technikai feltételek ja 
vításának új lehetőségei vannak a 
halászatban is, és ezáltal az opti
mális feltételek biztonságosabbá te
hetők (hiszen az 0 2-bevitel, a kívá
natos időben adagolt takarmány, a 
korszerűbb vízkormányzás, a víz
tulajdonsághoz igazított halfaj-ösz- 
szetétel, a vízi élet serkentésének 
módszerei stb. ma már kidolgozot
tak), s elérhető eszközök állnak 
rendelkezésre, akkor marad a fe
gyelmezett, céltudatos, szakszerű 
alkalmazás és remélhető a jó ered
mény. Ehhez ma már egyre több jól 
képzett, hozzáértő szakemberünk 
van, akiktől remélhető, hogy a ha
gyományos mellett egyre inkább ki
bontakoztatják az új, korszerű mód
szereket, beviszik a termelésbe a 
legújabb tudományos eredményeket. 
A kutatóktól pedig az alkalmazásra 
kész módszereket várják a term e
lők. Minden új módszer annyit ér, 
amennyire gazdaságossá teszi a te r
melést és amennyiben az eredeti 
természeti erőforrások kihasználá
sára törekszik. A halászatban sok 
még a lehetőség e téren. Nem tö
rekedhetünk az egyre költségesebb 
„iparszerű” termelés előnyben ré
szesítésére, csak akkor, ha ott is 
tudjuk érvényesíteni az olcsó anya
gok — hulladékok — felhasználá
sát, mely kompenzálhatja más költ
ségek növekedését.

D. L.

(Megjelent 23,5 A/5 ív és 16 
oldal fekete-fehér +  1 lap színes 
melléklet terjedelemben, 87 áb
rával és 32 fényképpel. Mező- 
gazdasági Kiadó — MOHOSZ, 
Budapest, 1985. Ára: 82 Ft.)

Értékes, régóta hiányolt ú ti
könyvet vehetnek kézbe a ván- 
dor horgászat kedvelői. Idézzük 
a szerkesztőt: „Százhúsz, túlnyo
mórészt igen gazdagon halasí- 
tott, horgászkezelésben levő víz
terület, tó, tározó, holtág és csa
torna (többségükhöz térképváz
la t is tartozik) megközelítésének 
módjával és horgászatával is
merkedhetnek meg az olvasók. 
Mind olyan víz, amelynek gon
dozói szívesen fogadják a  más 
tájakról érkező horgásztársakat: 
korlátlanul vagy nagy számban 
adnak ki napijegyet, s a  helyi 
szabályok megtartását, a  horgász
morálon alapuló magaviseletét 
segítőkészséggel, az ottani tapasz
talatok átadásával viszonozzák. 
A horgásztúrista végül is nem 
csak a sikeres horgászat örömeit 
élheti át, hiszen egy-egy kirán
dulás országjáró vállalkozás is, 
amely a vasi, zalai erdős dom
boktól az Alföld sajátos szépsé
gű nádas tavain át a Mátra és a  
Bükk hegyi tározóig sok élményt 
kínál.”

Az alapos helyismerettel ren
delkező szerzőgárda jól oldotta 
meg feladatát. Igyekeznek eliga
zítani a helyi horgászrendek 
szövevényében. Felsorolják a  víz
területenként változó tilalmakat, 
amelyeknek megszegése könnyen 
járhat hosszú időre emlékezete
sen, kellemetlen következmények
kel. A leírások és ábrák alap
ján valamennyi ism ertetett víz
terület jól megközelíthető, a  hor
gászkirándulások szakmailag is 
megtervezhetők.
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Dr. Woynarovich Elek 70 éves

Neves szakemberünk, sokak tanára, több 
haltenyésztési módszer kidolgozója, a 
FAO szakértője még most is a halászat 
aktív dolgozója — hetven éves. E jelen
tős évforduló alkalmából — tiszteletünk 
jeléül is — röviden írunk életéről.

Így vall önmagáról:
— A nyolc diákév, amit a Fráter György (ma Földes 

Ferenc) Gimnáziumban töltöttem 1925—1933 között, 
kitörölhetetlen morális és tudásialapot, kötelességtuda
tot és felejthetetlen emlékeket vésett tudatomba. Ez 
volt az az idő, amikor kiválasztottuk életcéljainkat, 
ideáljainkat, barátainkat és átestünk az első halálos 
nagy szerelmeken. A látszólag unalmas, egyhangú 
órák a latt a legfogékonyabb életszakaszunk mozgalmai, 
álmaink, vágyaink, törekvéseink, felnőtté válásunk el
lentmondásai dúltak-harcoltak bennünk. Ekkor értet
tük meg, hogy ha valamire vinni akarjuk az életben, 
akkor tanulni kell, s nem csak azt, am it a  tanár fel
adott, hanem sokkal-sokkal többet.

A természet megfigyelése, a tanyán töltött idő kora 
gyermekségemtől kedves foglalatosságom volt. Míg 
továbbtanuló osztálytársaim jelentős része a  miskolci 
Jogakadémiára ment, addig én (mint egyetlen különc) 
a budapesti Pázmány (ma Eötvös Loránd) Tudomány- 
egyetem természetrajz—kémia szakára iratkoztam be.

A zoológia nagyon csábított, aminek szeretetét az 
első jeles kollokviumom is megpecsételte. De a többi 
tárgyak is nagyon érdekeltek. Négy és fél évi, élmé
nyekben igen gazdag egyetemi polgári lét után zoo
lógiából (mint fő tárgyból), kémiából és botanikából 
(mint melléktárgyakból) summa cum laude doktorál
tam. Erre a címemre vagyok ma is a legbüszkébb, 
m ert igen keményen megdolgoztam érte. Doktori disz- 
szertációmat a budapesti Feneketlen-tó limnológiai 
viszonyairól írtam. (A múlt évben a Feneketlen-tó 
megmentésére az én kutatási eredményeimet is fel
használták. Tehát akkor sem hiába dolgoztam.)

Még mint egyetemi hallgató, bejártam  a Halélettani 
és Szennyvízvizsgáló Kísérleti Intézetbe, szorgalmasan 
tanultam  a vízkémiát, és nagy kitüntetésként ingyenes 
asszisztense lettem dr. Maucha Rezső egyetemi ma
gántanárnak, aki az intézet igazgatója volt. Igen büsz
ke vagyok arra is, hogy dr. Winkler Lajos professzor
nál — a vízben oldott oxigén meghatározását kidol
gozó világhírű kémikusnál — vízkémiából egyedül
állóan „igen jeles”-re vizsgáztam.

Az egyetem elvégzése után állásom már szinte adott 
volt a Halélettani Intézetben, m int ideiglenes minő
ségű kisegítő szakmunkaerő. Nem kellett állástalan 
diplomásként küszködnöm.

A szamárlétrán — m int ambiciózus tudományos 
kutató — „tojás-lassan” csúsztam felfelé. Közben jött 
a katonaság (két év), a háború és a hadifogság hosszú 
évei. Közben a frontról való szabadulás érdekében 
egyéves németországi ösztöndíjat pályáztam és kaptam 
meg. (Németül még egyetemista koromban megtanul
tam, m ert kellett a szakirodalom tanulmányozásához.) 
A háború vége katonaruhában Dániában, Frederichs- 
havenben talált. A hadifogságban megtanultam ango
lul. (Már akkor megért bennem az, hogy hiába min
den szép tudományos elképzelés, ha nem tudunk nyel
veket.)

A felszabadulás után rövid ideig mint földművelés-

Nigériában, 1983-ban

ügyi minisztériumi tanácsadó, majd m int tudományos 
kutató dolgoztam a haltenyésztés fejlesztésén. Több 
elméleti, sőt a gyakorlatban is értékesíthető tudom á
nyos eredményt mondhattam a magaménak. Ezek kö
zül a süllőikra permetben való érlelése elterjedt szinte 
egész Európában. A halastavak szervestrágyázása pro
dukciós biológiai alapon ma is használt módszer Eu
rópában. A halászhálók konzerválási eljárásával csak 
a Balatonnál milliónyi forintot takarítottak meg 
évente. A csuka mesterséges szaporítását is én csinál
tam először hazánkban. A Balaton pedig egyetemista 
korom óta szinte folyamatosan foglalkoztatott. Több 
nyáron át végzett munkám eredményeit Entz—Sebes
tyén „A Balaton élete” című könyvébe is bedolgozta. 
Szerettem arról gondoskodni, hogy tudományos ered
ményeim a gyakorlatban is hasznosuljanak. Addigi 
tudományos eredményeim alapján 1953-ban a mező- 
gazdasági tudományok doktora akadémiai fokozatot 
kaptam meg.

A tudományos kutató napjai nem egyhangúak: si
ker és csalódás, előrelépés és zsákutca sűrűn váltja 
egymást. Rengeteg időt töltöttem vidéken vizeink mel
lett kutatva, terveken dolgozva és egyszerű halá
szoknak továbbképző tanfolyamokat tartva. 1948-tól 
az Agráregyetemre is meghívtak, hogy haltenyésztést 
tanítsak. Többször utaztam a kelet-európai országokba, 
ahol előadásokat tartottam  és tapasztalatokat gyűjtöt
tem.

1956 májusában nagy fordulat állt be az életembe. 
Kineveztek a Magyar Tudományos Akadémia tihanyi 
Biológiai Kutató Intézetének igazgatójává azzal, hogy 
az akkor is már oly szükségesnek mutatkozó Balaton- 
kutatást fejlesszem tovább. Tihanyi igazgatóságom 
csak 6 és fél évig tartott. Nem én nem váltam  be, ha
nem a Balaton-kutatástól fordította el a szakmai felső 
vezetés az intézetet. 1961-ben munkahelyet kellett vál
toztatnom. De ezzel is szerencsém volt, m ert a debre
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Állattani In 
tézetébe neveztek ki tanszékvezető egyetemi tanárnak.

Egy tudományos karrier legnagyobb átka, ha a ku
tatónak többször kell munkahelyet, m unkaterületet és 
tém át változtatnia. Addigi munkássága tapasztalatai, 
fáradságos adatgyűjtése, szakirodalom-gyűjteménye fe- 
leslegessé válnak. Ebben is szerencsém volt, m ert a 
halaktól, a haltenyésztéstől és a halak mesterséges 
szaporításának szűkebb témájától sohasem szakadtam
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el. Nem követtem elöljáróim intelmeit, hogy „a jó 
igazgató a szervezői munkájával gyűjtheti érdemeit, 
a jó egyetemi tanár pedig azzal, hogy kiváló pedagó
gusokat képez” . . .  Ezeket elsősorban is elvégeztem, 
de a többi időm m aradt a halaké.

Két év után Debrecenben már tudományos rektor
helyettes voltam, megnövekedett adminisztrációs mun
kával és sok-sok gonddal. De közben a Bikali Állami 
Gazdaság igazgatójával országos pályázatot nyertünk, 
mert úgy szerveztük és hajtottuk végre a haltenyész
tést, hogy hektáronként több éven át 16 mázsánál na
gyobb haltermelést értünk el. (Kimagaslóan nagy ter
més volt akkor ez az országban.)

1966-ban a Varsában tarto tt nemzetközi limnológiai 
kongresszuson a  ponty mesterséges szaporításáról ta r
tottam előadást. (Mivel a hallgatóság fele németül, a 
másik fele angolul tudott, csak egy olyan előadást si
került rögtönözni, amiben a mondatokat egymás után 
németül is, angolul is szinte szinkronban elmondtam.) 
1967. szeptemberében jött a felkérés egy fél évre Ne
pálba — a Himalája országába — FAO halászati szak
értőnek. Kapva kaptam az ajánlaton, bár azt sem tud
tam, milyen fizetést, életkörülményeket kapok. Csak 
egyet tudtam: a halászat területén kell dolgozni, am i
hez úgy éreztem, jól értek. 1968. február 28-án a FAO 
halászati igazgatójának a köszöntő és jókívánságait tol
mácsoló levelét adta át az egyik halászati tisztviselő, 
aki Rómában várt a Termini állomáson. így is lehet 
valamit elkezdeni — gondoltam . . .  A következő napok 
lótása-futása, az eligazítás, oktatás, régi jelentések, do
kumentumok tanulmányozása, alapos orvosi vizsga, mil
lió tanács felejthetetlen bizonyítéka volt a jól megszer
vezett útbaindításnak. A világ igen sok országának fia 
mind segítőkészen, őszintén állt mellém, az 52 éves, 
de új beosztásában zöldfülű mellé, hogy nepáli kül
detésem minél sikeresebb legyen. Egy gondolat az ak
kor hallottak közül kitörölhetetlenül az agyamba vé
sődött: „A fejlődő országok fiai nem jobbak, nem rosz- 
szaibbak, nem okosabbak és nem butábbak, nem lus
tábbak és nem szorgalmasabbak, m int mi, csak merő
ben mások, ezért őket, szokásaikat, viselkedésüket, ha
gyományaikat, gondolkodásukat úgy kell venni, aho
gyan vannak”. A fejlődő országok fiait meg kell ér
teni, meg kell ismerni, meg kell szeretni, hogy közös 
munkánk eredményes lehessen. Március 8-án m ár Űi- 
Delhi utcáin bámultam a csodálatos, sok színű Kelet, a 
nagymúltú India egy darabkáját. Három nap múlva 
Nepál teraszos rizsföldjei felett vitt a gép, a világ leg
magasabb hegyláncától övezett Kathmandu-völgybe. Egy 
érdekes, ősi hagyományban és régi épületekben bővel
kedő új világba cseppentem. (Ezt a legszínesebb útle
írásból sem tudtam volna elképzelni.) Bámulkodásra 
azonban nem sok idő jutott. Kezdődött a fáradságos tró
pusi munka, halastó- és tógazdaság-építés, tervezés, el
lenőrzés, tanítás, több szintű adatgyűjtés stb.

Alig múlt el egy hónán, az Egyesült Nemzetek igen 
segítőkész ceyloni származású képviselője (mint akko
ri főnököm), megkérdezte, meghosszabbíthatja-e jtt- 
tartózkodásomat egv évre. Igen boldogan adtam bele
egyezésemet. Az első meghosszabbítást több követte, 
így v é g ü l  is hat évet töltöttem az igen szegény, de gvö- 
nyörű, felülmúlhatatlan természeti és kultúrális kin
csekben bővelkedő országban. Közben tűrhetően meg- 
lanultam  a nepáli nyelvet (ami a szanszkrit nyelv egyik 
leszármazottja).

Nepálból tanácsadásra, tervezésre, előadások tartásá
ra sokfelé kellett utazni: hónapokat töltöttem India 
különböző részeiben. Kasmírban. Himanchal Prades- 
ban, Punjab-ban, Bengálban, Bihar. Orissza és Maha- 
rashtra államokban. Hetekig voltam Thaiföldön, majd 
Malaysiában.

Nepálban a hat év alatt bemutató halgazdaságokat, 
halszaporító állomásokat építettünk, bevezettem a ha- 
lasfavi kacsatenyésztést, meghonosítottuk a növényevő 
kínai pontyok tenyésztését és mesterségei szaporítását.

Hat év után a FAO Nepálból Venezuelába, Caracas- 
Nepál haltenyésztése azóta is szépen virágzik, 
ba helyezett át az ottani, beinduló halászati p roiect 
menedzserének. Venezuelában azonban csak őshonos 
halfajokkal volt szabad foglalkozni. Itt is halszaporító

állomást és bemutató tógazdaságot építettem, de sok 
tanfolyamot tartottam  és sokirányú szervező m unkát 
végeztem. Persze 58 éves fejjel meg kellett tanulni spa
nyolul. Nagy megtiszteltetésnek és munkám elismeré
sének vehettem azt, hogy a FAO felkért szekció-koor
dinátor előadónak a Kyoto-ban, Japánban (1976-ban) 
tartott haltenyésztési világszimpoziumon. Ekkor volt 
módom a Hawaii- és a Fülöp-szigetekre is ellátogatni; 
Venezuelából látogattam át szakmai céllal Mexikóba, 
Guatemalába, Panamába, Peruba és Brazíliába.

Mikor a venezuelai megbízatásom lejárt, m ár közel 
10 évet töltöttem az Egyesült Nemzetek Szervezetében. 
62 éves voltam, elértem az itt szokásos nyugdíjkorha
tárt. A FAO azonban még ma is számottart szakértői 
munkámra, a világ minden táján gyűjtött gyakorlati, 
szakmai ismereteimre. 1978, 1979, 1981 telén összesen 
több mint egy évet dolgoztam a halászat fejlesztésén 
Madagaszkárban. Persze itt m ár franciául is szót kel
lett értenem, ha nem akartam  teljesen kiszolgáltatott 
lenni. Ugyanis a tolmácsoláshoz nemcsak nyelvtudás, 
de szakismeret is kellene, de ez ritkán van jelen együtt, 
ezért jobban szerettem magam elmondani, am it kell. 
De olyan malgasi halászokat is meg kellett tanítanom 
a halszanorítás fogásaira, akik csak a malgas  beszél
ték. Angol—malgas szótáram volt. kartontáblákra fel
írtam a halszaporítás közben előforduló szavakat (ni. 
ikra. tei, hím. nősténv. keverni, leönteni stb ). és az 
egyszerű emberek az egv-két szavas mondataimból és 
mutogatásaim alapién iól elsaiátít ották a technológiát.

1980-ban az állattenyésztéssel integrált haltenyésztés 
szimpóziumára, a Fülöp-szigetekre hívtak meg előadó
nak. A malavsiai halászati igazgató, tudomást szerezv e  
ott-tartózkodásómról, meghívott, hogy a paradicsom- 
gyönyörűségű Penang szigetén a sertéstrágva tógazda
sági félhasználására tegyek iavaslatot és megoldási ter
vet.. Gyönyörű két hetet töltöttem 0tt

1982-ben Tanzániában. 1982-ba-n a Közép -afrikai Köz
társaságban és Zambiában végeztem a FAO felkérésé
re haltenyésztés-szervezői. -oktatói és -tervezői munkát. 
A FAO megbízásából 2 szakkönvve t  is írtam, s össze
sen 7 könyvemet adta ki a FAO. Közben 1977-ben szep
tembertől a szarvasi Haltenvésztési Kutató Intézetnek 
lettem a tudományos tanácsadóia ahonnan 1980-ban. 
R5 éves koromban mentem nyugdíiba. A munka azok
ban ezzel nem állt metf. Az Agrober—Agroinvest már 
1978-ban kiküldött proiectelőkészítő munkára Irak 
ba. Iránba, maid több alkalommal Nigériába. Az ass- 
waní nagv víztároló halai szaporításának a megszerve- 
zésére több hónapot dolgoztam a Nílusi-víztárolón. Gö
rögországban a .Tamnai-tó mollctt énülő halszaporító 
állomást  is én készítettem elő.

1980-ban Brazília nyitotta ki kapuit a magyar me
zőgazdaság szakemberei előtt. Nekünk olyan haltenyész
tési programot sikerült adni, amit a Szent Ferenc-folyó 
(Rio Sao Francisco) völgyének fejlesztésére szervezett 
állami társaság (a CODEVASF) elfogadott, és velünk 
kétoldalú szerződést kötött. Venezuelában ismertem meg 
azokat a halfajokat, amikkel Brazíliában fogunk dol
gozni. A szerződésben kikötöttek szerint a haltenvész
tési munkálatokat — m int vezető koordinátornak — 
nékem kell irányítanom, ezért 3 évig évi 6—6 hónapot 
dolgozom Brazíliában. A project 1983-ban indult be. 
Hogy ott ne csak dolgozni, de oktatni is tudiak. 68 éves 
koromban megtanultam portugálul. Elmúlok m ár het
ven éves, amikor ez a munka befejeződik. Közben vár 
még rám az asswani nílusi sügér mesterséges szaporí
tásának a megoldása.

Néhány évvel ezelőtt megkérdezték tőlem: hogyan 
lettem trópusi haltenyésztési szakértő? A kérdés meg
lepett és talán nem is válaszoltam rá megfelelően. Most 
próbálok rá  helyesebben válaszolni. Először is a szak
mát kell ismerni igen alaposan, nem csali elméletben, 
hanem gyakorlati megoldásaiban is. Nemcsak a hazánk
ban alkalmazott termelési elveket, technológiákat kell 
tudni, m ert ez kevés a világ más tájain. Tudni kell 
alaposan a trópusi adottságokat és körülményeket, te r
melési igényeket és ezekhez kell keresni a technológiá
kat. Mindent meg kell figyelni, és sokat kell tanulni 
nemcsak mások és magunk tapasztalataiból, hanem si-
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kertelenségeinkből is. Pontos szakmai naplót kell ve
zetni, hogy semmi se menjen élményeinkből, tapaszta
latainkból veszendőbe. Nyitott szemmel és illő alázat
tal kell járni a természetben és tudni kell olvasni a 
jelenségeiből. És mindenék felett sokat és igen sokat 
kell tanulni. Válaszom most sokaknak nagyképűnek 
tű n ik . . .  De úgy vélem, közepes tehetségű embernek, 
mint amilyenek a legtöbben vagyunk, másképpen nem 
megy.

A munka a trópusokon koránt sem olyan nehéz, mint 
ahogyan azt sokan mondják azért, hogy élményeik sú
lyát növeljék. A „szörnyű” forróságot, a tűző napot, a 
hatalmas szélsőségeket józan élettel, mértékletességgel, 
önuralommal, helyes öltözködéssel, az orvosi és higié
niai előírások betartásával könnyen el lehet viselni, 
így az egészségre sem ártalmas a trópus. Szerencsével 
el lehet kerülni a vízben és szárazföldön leselkedő ve
szélyeket, a mérgező tüskéjű halakat, krokodilokat, 
mérgeskígyókat, ártalmas rovarokat, skorpiókat, dara
zsakat, poloskákat. Sok alattomos betegséget (bithar- 
ziát, fikriózist, maláriát) is fel lehet szedni a trópuso
kon, de ezek ellen van megelőzés és megfelelő orvos
ság. Cserébe mindezekért csodálatos természetet, gyö

nyörű tájakat, nagyszerű emberek barátságát, m unka
sikert és lelki békét kap az ember.

★

Woynarovich Elek, lapunk rendszeres szakírója, több
ször adott képet munkájáról, foglalt állást fontos szak
mai kérdésekben, és szaktekintélyével sok segítséget 
adott a halászatnak. Ha egy ilyen gazdag életútról, amit 
70 év alatt megélt, nem is adhatott nagyobb részletes
séggel képet, e rövidített bemutatást is köszönettel vesz- 
szük. A z is jellemző rá, hogy még m a is nagy elfog
laltsága m ellett vállalkozott önmaga bemutatására. Élet
útja  — sok érdekességén tú l — sok tanulságot ad első
sorban a szorgalom, a kitartás, a z elképzelt célhoz való 
ragaszkodás tekintetében. Állóképessége, a sokféle kö 
rülményhez alkalmazkodó képessége bizonyára egyedi 
adottsága is. A zok közé a kevesek közé tartozik , akik  
a világ szinte valamennyi, jórészt mostoha vidékét be
járták, dolgoztak ott.

További jó egészséget, aktív életet kívánunk!

Dr. Dobrai Lajos

A balatoni halak vizsgálata
Az 1965. évi balatoni halpusztulás a szakmai és a lai

kus közvéleményt egyaránt megrázta, mivel bebizonyí
totta, hogy a környezetszennyezés, melynek veszélyei
ről már abban az időben is rengeteget vitatkoztak, m i
lyen óriási, szinte felmérhetetlen károkat okozhat. A 
megdöbbenés azonban ham ar elmúlt és még 10 évnek 
kellett elmúlni, valam int 1975-ben a halpusztulásnak 
megismétlődnie ahhoz, hogy a tó környezetvédelmi vizs
gálata szervezett keretek között meginduljon, és több 
más tényező (levegő, víz, talaj, növényzet stb.) mellett 
a halak vizsgálatára is sor kerüljön. Ez a munka azó
ta is folyamatos és számos értékes tapasztalat megszer
zésére vezetett. Ezekből csak a legfontosabbak bemu
tatására van itt lehetőség.

A munkát az Országos Állategészségügyi Intézetben  
a Hal- és Méhegészségügyi Osztály, valam int a Toxi
kológiai Osztály szakemberei végzik. A fő kutatási cél
kitűzés a legfontosabb balatoni halak (a süllő, a ponty 
és a dévérkeszeg) általános egészségügyi helyzetének, 
valamint néhány mérgező, illetve szennyező anyag 
okozta kémiai szennyezettségének megismerése volt. 
Tulajdonképpen alapadatokat vettünk fel több mint 
2000 hal vonatkozásában, hogy az esetleges pusztulás 
során található elváltozás, a szennyezettség módosulá
sa értékelhető, viszonyítható lehessen.

A tó siófoki, fonyódi és keszthelyi térségében, évente 
március és október között, havonkénti gyakorisággal 
vettünk hal- és vízmintát, összehasonlításiként azonos 
faiba tartozó halakat dolgoztunk fel a tihanyi Belső
tóból, a Velencei-tóból, valam int tógazdaságokból is. 
Mivel a Balatonba évente nagy mennyiségű, tógazda
ságban tenyésztett pontyot telepítenek, a telepítések 
előtt 80—100 db halat is megvizsgáltunk. A vizsgálat 
parazitológiai, szövettani, mikrobiológiai, valam int toxi
kológiai feldolgozásira szorítkozott. Ez utóbbi során kló
rozott szénhidrogének, valam int nehézfémek  meghatá- 
rozásia történt meg. A vízminták vizsgálata az érvényes 
MSZ-szabványok, valam int KGST-ajánlások szerint 
ment végbe.

A tárgyidőszakban laboratóriumi körülmények kö
zött megvizsgáltuk a szintetikus rtiretroidok. a diko- 
nirt. a malathion halaikra gyakorolt hatását, valamint 
a szervezetben a réz- és a cinktartalom sze zo n á lis  in- 
gadozását próbáltuk meg előidézni. Amikor az említett 
időszakban halpusztulásról szereztünk tudomást a kö
rülmények részletes felderítésével és az elhullott halak

vizsgálatával kíséreltük meg az elhullások okát tisz
tázni. E munkáinkkal kapcsolatban csak utalhatunk az 
egyes összefoglaló vizsgálati eredményekre.

A halak küllemi vizsgálata során a több m int 2000 
példány kb. másfél-két % -án figyeltünk meg a testfe
lületen mechanikai sérüléseket, pikkelyhiányokat, me
lyeket a háló okozta károsodásokra vezettünk vissza. 
A halak kondíciójában a származási helynek megfele
lően lényeges különbséget nem találtunk.

A parazitológiai vizsgálat során ugyancsak nem volt 
lényeges különbség a különböző helyekről származó, 
azonos fajú halak parazitafaunájáb an. Az élősködők 
száma alapján enyhe, illetve közepes fokú fertőzöttsé- 
get állapítottunk meg (1. táblázat). Olyan eseteket, am i
kor ezek az élősködőik betegséget vagy jelentős kondí
cióromlást (kivéve a Ligulás dévérkeszegeket) okoztak 
volna, nem tapasztaltunk.

A boncolás során betegségre vagy mérgezésre utaló 
elváltozásokat általában nem találtunk. Esetenként azon
ban néhány pontyban az úszóhólyag-gyulladás külön
böző formáit figyeltük meg. A halak 23—27%-ában a 
máj színének a normálistól való eltérését (májelfaju
lást) állapítottunk meg. Szövettani vizsgálattal megál
lapítottuk, hogy az észlelt máj elváltozásokat vagy kü
lönböző fokú zsíros beszűrődés eredményezte, vagy a 
glikogénhiánnyal függött össze. Glikogénhiányt elsősor
ban süllőkön és keszegeken figyeltünk meg a tavaszi 
időszakokban, és a zsíros beszűrődés ezeknek a halak
nak a májában volt a legsúlyosabb. Nem találtunk vi
szont összefüggést a máj elváltozások és a szervezetből, 
illetve az izomzatból kim utatott réz, cink, ólom, kad- 
mium, valamint a klórozott szénhidrogének mennyisége 
között.

A pontyokból a Rhabdovius carpio (tavaszi virémia 
okozója) kimutatása minden esetben negatív volt. A 
bakteriológiai vizsgálatok során egy esetben tenyész
tettünk ki veséből Aeromonas hydrophila baktérium o
kat. Egyébként főleg tavasszal tenyésztek ki a máiból 
és a veséből szaprofita vízbaktériumok, melyek a bél
ből, a haláltusa során kerülhettek a szervekbe.

A toxikológiai vizsgálatok során a klórozott szénhid
rogének mennvisége egy esetben sem érte el a hatá
lyos rendelőtökben megadott határértéket. A szóban for
gó vegyületek mindössze ezred, illetve század m g/kg-os 
mennyiségben fordultak elő (2. táblázat). Bomlatlan 
DDT-molékulát csak egy-két esetben találtunk, és a
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1. táblázat

A balatoni halak parazita- 
fertőzöttsége

Dé-
Ponty vénke- Süllő 

szeg

Külső élősködők
1. Egyesejtűek 

Trichodina 
Chilodonella 
Ichthyophithi- 
irius

2. Többsejtűek 
Ergasilus 
Aflgulus 
Piscicola 
Dactylogyrus 
Gyrodactylus 
Diplozoon 
Aetheres
Belső élősködők

1. Egysejtűek 
Sphaerospona 
Myxoboluis 
Henneguya 
Coccidium

2. Többsejtűek 
Sanguinicola 
Khawia
Bothriocephalus
Ligula
Diplostomum
Philometra

+ + +
+ — —

+ — —

_ - +
+ — —

+ + +
+ + —

+ — —

— + —

—
— +

+
+ + +

+ —
+

+ +
+ — —

+ — —

— + —

+ + —

— + —

2. táblázat
Az izomzat klórozott szénhidrogén tartalma ppm-ben, friss szövetre

számítva

Megneve
zés DDT DDE DDD y  —

HCH

Balatoni
Süllő
Dévér
Ponty
Tógazda
sági
Ponty

A

0,080 0,009 0,076 0,060 
0,055 0,020 0,025 0,015 
0,017 0,032 0,014 0,006

0,068 0,056 0,040 0,150

3. táblázat
balatoni halak májának és izomzatának nehézfém

tartalma ppm-ben friss szövetre számítva
M egnevezés Cu Zn Pb Cd

máj m in—-max 2,55—35,68 33,00—733,40 0,37—3,16 0,01—0,94
X 15,00 235,14 2,06 0,08Ponty s 13,60 183,50 2,00 0,02

izom m in—m ax 0,17— 1,72 5,79— 25,87 0,36—0,93 0,02—0,68
X 1,44 15,35 0,46 0,03
s 1,06 14,49 0,25 0,01

máj m in—m ax 8.01—32,58 25,20— 36,51 0,16—0,88 0,16—0,37
D é- X 7,76 25,57 0,47 0,20
vér- s 2,28 7,40 0,28 0,05
k e- izom m in—m ax 047,— 2,07 3,51— 6,64 0,26—1,99 0,03—0,06
szeg X 0,94 4,54 0,54 0,04

s 0,66 0,53 0,33 0,01

máj min-^max 1,77— 9,70 13,12— 33,99 0,39—9,96 0,06—0,09
X 1,36 14,64 2,02 0,08

Süllő s 0,23 1,41 2,60 0,02
izom m in—m ax 0,48— 2,27 2,62— 4,13 0,19—0,31 0,04—0,07

X 0,50 4,04 0,30 0,05
s 0,15 0,50 0,06 0,03

bomlástermékek (DDE, DDD) szintje is elhanyagolható
an alacsony volt.

A nehézfém-kimutatások során jellegzetes eltérést ta
pasztaltunk az egyes halfajok réz- és cinkértékei kö
zött (3. táblázat). Ez a különbség főleg a májban mu
tatkozott és ehhez enyhefokú évszakos ingadozás is 
csatlakozott. A m ájus-júniusi hónapokban m ért értékek 
kissé magasabbak voltak a nyár végi, őszi értékek
nél. A réz, a cink, a kadmium és az ólom mennyisé
ge a toxikus szintet egy esetben sem érte el. A kim u
tatott értékek azonban egy-egy hal különböző szer
veiben jelentősen változtak, és különbség volt a külön
böző fajú halak azonos szervei között is. A cinktarta- 
lom a réztartalm at többszörösen meghaladta. A dévér- 
keszeg, de különösen a ponty szennyezettsége a süllőé
től magasabb volt. Nem találtunk viszont jellemző kü
lönbséget a különböző területekről származó, azonos 
fajba tartozó halak szerveiben. A süllőkben az értékek 
az év folyamán nagyjából azonos szinten változtak, a 
maximumok a 4 1978. EüM. rendeletben közölt fogyaszt
hatósági értékeket (friss szervre 80 pnm cink, illetve 60 
ppm réz: izomzatra 60 ppm cink, illetve 10 ppm réz; 
0,3 ppm kadmium. illetve 2.5 nőm ólom friss szervre 
és izomra egyaránt) nem haladták meg. A dévérkeszp- 
gekben és a pontyokban a nehézfémek értékei széles 
határok között ingadoztak. A cinktartalom — különö
sen a pontyok m ájában — a határértéket az esetek több 
mint 20%-ában meghaladta. A kontrollként vizsgált ha
lak a balatoni haliakhoz képest általában kedvezőtle
nebb képet mutattak, egyedül a nehézfémértékek vol
tak alacsonyabb szintűek.

A szintetikus piretroidok vizsgálata során megállapí
tottuk, hogy azok a halakra mérgezőik. A károsodott 
példányok izgalmi, valamint ox igénh iányra utaló tü 
neteket mutatva pusztultak el. Ezekben szövettanilag 
a bőr és a kopoltvú nyálkasejtiéinek p u s ztulását. vala
mint a központi idegrendszer k á ro so d á sá  á lla p ítottuk 
meg.

A dikonirt, illetve a malathion küllemi elváltozást,

viselkedési vagy táplálkozási zavart nem okozott. Az 
előbbi vegyületnél elektronmikroszkópos, az utóbbinál 
pedig m ár szövettani vizsgálattal is a májban, illetve 
a bőrben és az agyvelőben találtunk elváltozásokat.

összefoglalva tapasztalatainkat az állapítható meg, 
hogy a balatoni környezet változása ez ideig nem segí
tette a korábban is ismert kórokozók kártételét és nem 
idézte elő korábban nem kórokozónak ismert szerveze
tek kórokozóvá válását sem. A Balatonban újnak szá
mító élősködők minden bizonnyal a pontytelepítés ré
vén jutottak a tóba.

A balatoni környezet nehézfémmel, valam int klóro
zott szénhidrogénnel való szennyezettsége nem olyan 
fokú, hogy ez a halak egészségét nyilvánvalóan káro
sítaná, heveny vagy idült mérgezést okozna, vagy hal- 
pusztulást idézne elő. így tehát hitelt érdemlően állít
hatjuk, hogy a Balatonban történő halpusztulás esetén 
valamely helyi tényező rosszra fordulását (lokális víz- 
szennyezést stb.) kell az elhullás hátterében keresnünk. 
Az ilyen jellegű okok gondos, körültekintő munkával 
tisztázhatók a pusztulás azonnali bejelentése, illetve a 
hullák maradéktalan összegyűjtése esetén. (A szél ál
tal napokig ide-oda sodort tetemek jelenléte ugyanis 
számos valótlan következtetés forrása lehet.)

Napjainkban egyre inkább megerősödik az a tapasz
talat, hogy a vízminőség tartós romlását, a szennyező- 
anyagok lassú felszaporodását a halak jelzik a legmeg- 
bízhatóbban. ígv a rendszeres vízügyi vizsgálatoknatk 
megfelelően szükségesnek tartjuk a folyamatosan vég
zett halegészségügyi, toxikológiai vizsgálatokat az egyéb 
balatoni halakra, sőt a Kis-Balaton halaira is k iter
jeszteni. így az eredményeket összehasonlítva bízón vít- 
ható lenne a tározó víztisztításának hatékonysága, illet
ve a Zala folyó vizének az itt élő halakra gyakorolt 
hatása.

Hilbertné dr. Miklovics Magdolna 
Dr. Kovács-Gayer Éva 

Dr. Ramotsa Julianna 
Dr. Szakolczai József
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TILTÁSOK HALFOGó KNAK. 1986. 
január 1-től Hamburgban és kör
nyékén rendeletileg betiltották az 
élő csalihalak használatát, vala-

m int a jég alatti halfogást. A tör
vényerejű rendeletet a természetvé
dők szorgalmazására hozták az il
letékesek. FISCH UND FANG (85) 
N° 12.

KŐEVŐK? Régi tapasztalat, hogy 
a pisztrángok időnként apró köve- 
két, kavicsokat is lenyelnek, melyek 
leginkább a bélben időznek rövi- 
debb-hosszabb ideig. Egy most ta
lált 780 grammos halban összesen 
97,5 gramm mennyiségben találtak 
ilyen idegen anyagot. Ez annyit je
lent, hogy a testsúly 12%-át ilyen 
kövek te tték  (ki — a legnagyobb 
13,4 gramm súlyú volt. H. Mann 
szerint az ilyen  „kőevés” ott gya
kori, ahol ja táp egy része a tófe
nékre hu ll, másrészt ott sok az apró 
kavics, kődarabka. FISCH UND 
FANG (85) N° 12.

A LEGTISZTÁBBAK KÖZÉ TAR
TOZIK. A szomszédos Ausztriában 
a Duna a legtisztább folyók közé 
tartozik, mely persze nem önmagá
tól vált ilyenné. Csupán tavaly 6,5 
milliárd schillinget használtak fel 
újabb és újabb szennyvíztisztító be
rendezések építésére. Európa öreg 
folyója — Bécs fölött — annyira 
"gyógyult”, hogy ott már a galócák 
is jól érzik magukat, rendszeresen 
szaporodnak, a halászok és horgá
szok nem kis örömére. FISCH UND 
FANG (85) N° 12.

A KOMPUTER ELDÖNTI. Ausztrá
liában — a CSIRO intézetben — 
kifejlesztettek egy olyan kom puter
rel kombinált készüléket, mely pon
tosan meghatározzq az étkezési ha
lak frisseségi fokát, ehetőségét. 
FISCH UND FANG (85) N° 12.

SERKENTIK A  LAZACOK NÖVE
KEDÉSÉT. Japán kutatóknak sike
rült mesterségesen előállítani egy 
olyan hormonkészítményt, mely elő
segíti a lazacok gyors fejlődését. 
Ennek nyomán a 9—10 cm test
hosszúságú és 10—12 g súlyú halak 
— nyolc héten belül — megkétsze
rezik testsúlyukat. A  kezeletlen ha
lak csak fele ilyen mértékben gya
rapodnak. A z új módszert az ak- 
vakultúrákban már bevezették. 
FRANKFURTER ALLGEMEINE  
ZTG. (85) 10. 4.

FRANCIÁKNÁL HONOSODIK A 
HARCSA. A harcsa (Silurus glanis) 
a Rajnától keletre, mindenekelőtt 
Közép- és Kelet-Európábán őshonos, 
Franciaországban nem élt. Néhány

évvel ezelőtt a francia halászok be
telepítették néhány természetes víz
be ezt a nagyra fejlődő, kitűnő hú
sú ragadozót. A harcsák megtalál
ták életfeltételeiket a francia vi
zekben, főleg a Seille folyóban. 
Nemcsak szaporodnak, hanem egyes 
példányok már meghaladják a 40 
kilós testsúlyt is. Az illetékeseknek 
máris fő a fejük, mert a mohó ha
lak alapos munkát végeznek: fo
lyamatosan gyérítik az őshonos hal
állományt, de Imég a vízimadár- 
állományban is érzékeny károkat 
okoznak. A harcsák gyérítésére 
többféle elképzelés is van, de meg
valósításuk sikere bizonytalan. 
SCIENCES ET AVENIR (85) N° 11.

VÁLTOZIK AZ ÉLŐVILÁG. A savas 
esők hatására az állóvizek is sava- 
nyodnak. Ma m ár tudunk olyan 
kanadai és európai tavaikról, ahol a 
víz pH-értéke 5,02 alá sülyedt — 
melynek nyomán lehetetlenné válik 
a halak léte. Kanadai kutatók most 
azt elemzik, hogy a vizek savanyo- 
dásával egyidőben mi módon vál
tozik az élővilág minőségi és meny- 
nyiségi összetétele. Ebben az elem
zésben az alga-flórát épp úgy fi
gyelik, m int a zooolankton-állo- 
mány változását. GEO (85) N° 10

HALTERMELÉS A Z NDK-BAN. A 
Német Demokratikus Köztársaság
ban összesen 131 000 hektárnyi bel
víz — ezen belül halastó — áll a 
hnlászok és horgászok rendelkezé
sére, ahol évente mintegy 20 500 
tonnányi halat, többnyire pontyot 
és pisztrángot termelnek. FISCH 
UND FANG (85) N° 12'.

ELŐRETÖR A YERSINIA RUCKE- 
RT. A Német Szövetségi Köztársa
ságban egyre több helyen — és a 
legváratlanabb időben — támadj a 
meg a pisztrángokat a Yersinia 
ruckeri baktérium. A veszedelmes 
kórokozó mindenekelőtt a belső 
szerveket károsítja. Az úszóhólyag 
falát, a beleket teszi tönkre, de a 
száj tájékán is megjelenik. Köny- 
nyen felismerhető, mert az ajkakon, 
az állón kisebb-nagyobb bevérzése
ket okoz. Terjedése valószínűleg a 
vízimadarak segítségével történik. 
Gyógyítására különféle antibiotiku
mokat ajánlanak. DEUTSCHE 
SFORTFISCHER ZTG. (85) Jahrg.
3. N° 11.

MEDÚZÁK ELPUSZTÍTOTTÁK A 
HALAKAT. Úgynevezett „tűzmedú- 
zák” sodródtak — kedvező széllel, 
illetve hullámzással — a norvégiai 
Aure/Nordmöre térségbe, ahol ket
recekben lazacokat és szivárványos 
pisztrángokat neveltek. A veszedel
mes állatok szinte körbeölelték a 
ketreceket, ahol részint az oxigén
hiánytól, részint a medúzák által 
termelt csalánozó méregtől elpusz
tult több m int 2 tonnánvi hal. 
DEUTSCHE SPORTFISCHER ZTG. 
(85) Jahrg. 3. N° 11.

VIG YÉK A Z  ANGOLNÁKAT! Hal
biológusok, halászok és horgászok

Miről

a külföldi

egyre erőteljesebben követelik Ba
jorországban (NSZK), hogy az an
golnákat száműzzék v izeikből. Ezzel 
összhangban m inden eszközzel fog
ják ki az ott található angolnákat

és újabb telepítési akcióra többé ne 
kerüljön sor! — hangzik a közös 
óhaj. (Miért a nagy ellenszenv? 
Mert nem tartozik az őshonos fau
nába, másrészt csillapíthatatlan ét
vágyával táplálékkonkurense a leg
több halnak. A z angolnaellenzők 
nemcsak la „kígyóhalat” szeretnék 
száműzni, hanem a néhány éve be
telepített amurt is . .. DEUTSCHE 
SPORTFISCHER ZTG. J. (85) Jahrg.
3. N° 11.

VÁDOLJÁK A MEZŐGAZDÁSZO
KAT. A vízszennyezéseknek leg
alább 25 százalékát a mezőgazdaság 
okozza — egy most készült vizsgá
lat szerint. A nem éppen hízelgő 
vizsgálati eredmény számadatokkal

is igazolja a fentieket. Az NSZK- 
ban egy-egy hektárnyi szántóföldre 
évente 294 kilónyi műtrágyát szór
nak, másrészt négyszer annyi talaj
fertőtlenítőt, rovarirtó szert juttat
nak ki a földekre, illetve a növény- 
kultúrákra, mint azt a hatvanas 
években tették. E kemikáliák egy 
része akadálytalanul a felszíni vi
zekbe jut, ahol a növény- és állat
világ végzetesen károsodik. A víz- 
szennyezések ügye a Közös Piac 
brüsszeli ülésén is szerepelt — mint
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számol be

sajtó?

halaszthatatlanul megoldandó fel
adat. ANGELWOCHE (85) Jahrg. 2. 
N° 25.

VILÁGREKORD! A zürichi René 
Wilhelm Dél-Indiában, a Cauvery 
folyóból kifogta a világrekordnak 
számító ezüstmárnát. A hatalmas 
hal 45 kilós volt és 50 percig kel
lett fárasztani, amíg megadta ma
gát a felcsalizott horgon. PETRI 
HEIL (85) N° 11.

H ALASTAVI REKONSTRUKCIÓ. 
A Lengyel Népköztársaságban je
lenleg (mintegy 35 000 hektárnyi 
halastavat felújítanak. Ennek során 
főleg az iszapot távolítják el, m ás
részt megerősítik a gátakat és a 
zsilipeket. Terv szerint 1990-ben 
40%-kal több halastavat kell a ha
lászat rendelkezésére bocsátani, 
mint amennyit jelenleg hasznosíta
nak. DEUTSCHER ANGELSPORT  
(85) N° 11.

ÁLLOMÁNYFELMÉRÉS. Szovjet 
halbiológusok nagyszabású vizsgála
tot hajtottak végre a Távol-Keleten,

az Amur folyó torkolati részén. Az 
ott őshonos kaluga-tokok fejlődését, 
állományát vették szemügyre. Az 
expedíció vezetője, M. Krychitin el
mondta, hogy jaz értékes húsú és 
ikrájú halakból hébe-hóba 1 tonnás 
példányok is hálóba kerülnek! 
DEUTSCHER ANGELSPORT (85) 
N° 11.

SZTRÁJKOLTAK. Portugália déli 
részén a szardíniahalászok megha
tározott időre beszüntették a m un

kát. Így tiltakoztak az egyre növek
vő adó- és hajóbérleti díjak újabb 
emelése ellen. DEUTSCHER AN
GELSPORT (85) N° 11.

DELFIN-HIBRID. A  japán Kamo- 
gawa delfináriumban sikeres pár

zás, vemhesség után napvilágot lá
tott egy delfinhibrid, méghozzá egy 
kis kardszárnyú és palackorrú szü
lőpárostól. REP. JNT. WHALING  
COMM. (84) iN° 6'.

TENGERI ALGÁK AZ ÉTLAPON. 
F. E. Becerril és társai dolgozatuk
ban ismertetik azt a nyolc tengeri 
algafajt, amelyek a {Mexikót övező

tengerekben élnek és emberi fo
gyasztásra felhasználhatók. A szer
zők ugyancsak ismertetik az emlí
tett algák fehérje-, szénhidrát-, zsír- 
tartalmát és elkészítésüknek külön
féle módozatait. TECHNOL. ALI- 
MENT. (84) Yol. 19. N° 1.

AZ ÁTVÁLTOZÓ ZSÍR. F. M. 
Rzhavskaya és társa azt elemezték, 
hogy a polietilén fóliába csomagolt 
hal, halliszt zsírja mi módon oxidá
lódik és változik a tárolás alatt? 
A Szovjetunióban jelenleg hatféle 
fóliát használnak a halak csoma
golására. TEKHNOLOGIJA RYB- 
NCKH PRODUKTOV, VNIRO (84) 
81—94.

HALCSOMAGOLÁS GÁZKEVE
RÉKBEN. MAP-eljár ásnak (ango
lul: Modified atmospheric packing) 
az a lényege, hogy a halakat egy 
speciális gázkeverékben — szén
dioxidban, nitrogén és oxigén gáz
térben csomagolják (természete
sen automata készülékek segítségé
vel). Jóllehet ez a módszer valami
vel drágább, m in t a hagyományos 
csomagolás, a befektetés mégis ki
fizetődő. Ugyanis a MAP-eljárássál 
tartósított, illetve kiszerelt halak 
kétszer, sőt Iháromszor tovább tárol
hatók. TORRY AD VIS NOTE (84) 
N° 88.

EHEIM-ÁRAK. A világhírű EHEIM 
cég 1985. decemberében az alábbi 
árakon kínálta törpe vízszűrő be
rendezéseit: törpe-filter (típusa 2007;

180 liter/óra 3 W teljesítmény mel
lett) 42,5; mini-filter (típusa 2010; 
150 liter/óra 8 W teljesítmény mel
lett) 86,50; közép-filter (típusa 2017; 
840 liter/óra 14 W teljesítmény mel
lett) 286; óriás-filter (típusa 2034; 
1500 liter/óra 65 W teljesítmény mel
lett) 745 DM. (Gunther Eheim, Ing. 
D—7301 Deizisau — NSZK)

AKVÁRIUMKÍNÁLAT. A Német 
Szövetségi Köztársaságban az alábbi 
árakon kínálják a ragasztott akvá
riumokat: 84 liter űrtartalm ú 59; 
200 liter űrtartalm ú 105; 408 liter 
űrtartalm ú 285; 500 liter űrtartalm ú 
359; 1050 liter űrtartalm ú (12 mm-

es üvegből összeállítva) 698 DM. 
(FERNHOLZ Aquarienbau, D—6349 
Sinn — NSZK)

JUBILEUM. 1985-ben ünnepelte 35 
éves fennállását a wilhelmshaveni 
(NSZK) északi-tengeri nyilvános ak
várium, ahol nem kevesebb, mint 
200 000 liter tengervíz áll rendel
kezésére a több s záz különleges ál
latnak. DATZ (85) N° 12.

Dr. Pénzes Beiben

Pisztráng a sörgyárban. A 
Mezőgazdasági Világirodalom  
írja:  Hihetet lennek tűn ik , de 
mégis valóság, hogy egy  Köln  
mellet t i  leállí tott  sörfőzde ré 
gi tartá lyaiban (némi újakkal  
kiegészí tve) p isz trángnevelő t  
rendeztek  be. A z  i t t  term elt  
pisz trángok egyre  kerese t teb 
bek a ta r tom ány  igényes fo
gyasztói  körében, m er t  a ten-  
gerihal-ellátással szem ben  a 
friss és „ szagtalan” árut e lőn y 
ben részesítik . A  termelés  
olyan körü lm én yek  közö t t  gaz
daságos, ha az üzem ek  elegen
dő saját v ízforrása van. A 
pisz trángivadékot 200—300 gr 
élőtömeggel ves z i  át az üzem  
a tenyész tők tő l .  A z  á llományi  
7—9 hónapos tartással 800— 
1500 grammos tömegig  nevelik,  
majd saját já rm ű ve iken  a fo 
gyasz tókhoz szállí t ják. A  v ize t  
saját der í tőrendszerükön v e z e 
tik át, k iszűrik  a takarm án y  - 
m aradványokat  és a halak  
ürülékét,  m a jd  a v ize t  m e g 
tisz t í tva  a Rajnába eresztik .  
A .,hizlalást” időszak alatt  1 kg 
tes ttöm eg-gyarapodáshoz e g y e 
denkén t  1,4 kg nagy ér tékű,  
különleges k everék takarm án yt  
használnak fel. A v íz  hőm ér
sékle tének állandóan 15 és 16 
C-fokosnak kell  lennie, hogy  
az optimális  old o tt  o x igén -m eny- 
nyiséget  tartani tudja.

Pöschl Nándor
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Pintytenyésztés szerves trágyával
DR. OLÁH JÁNOS
H altenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

A szervestrágyázás a halastó 
minden tápanyagát olcsón és haté
konyan növeli. A szervetlen-trá
gyázástól eltérően ez az eljárás 
közvetlen táplálékot ju tta t az al
gáknak, baktériumoknak, bentikus 
és planktonikus állatoknak, sőt a 
halpopulációknak is. A szervestrá
gyázás mind az alga-, mind a bak
térium-táplálékláncot ellátja táp
anyaggal. A gyakorlatban a szer- 
vesanyag-bevitel fő forrásai az ál
lati trágya, a háztartási szennyvíz 
és a zöld növények. A gabonafé
lékkel vagy más alacsony fehérje- 
tartalm ú anyaggal történő haltakar
mányozást nem tekintik .szerves- 
trágyázásnak, noha e takarmányok 
tápanyagának csaknem 95 százaléka 
a baktérium -táplálékláncba kerül, 
és csak 5 hasznosul közvetlenül a 
halnövekedésben. E vonatkozásban 
a ferm entált baromfitrágya vagy a 
gabonaetetés között tehát nincs kü
lönbség.

A halastó-trágyázás m int a gya
korlati tenyésztés tókezelési eszköze 
igen régi hagyomány Európában, 
és története az ókori Kína gyakor
latáig visszanyúlik. Európai kifej
lődése a trágyázás takarmányozást 
kiegészítő gyakorlatát jelentette és 
igen magas szintű fejlődést ért el 
Magyarországon (Woynarovich, 
1956), bár az utóbbi két évtizedben 
a műtrágyák széles körű felhaszná
lásával és állami dotálásával a szer
vestrágyázás visszaesett. Ezzel szem
ben számos ázsiai ország tenyész
tési gyakorlatában a szervestrágyá
zás az elsődleges és a takarm ányo
zás a kiegészítő tevékenység. Ú jab
ban a hetvenes években izraeli ku
tatók jelentős elméleti és gyakor
lati sikereket értek el trágyaetetés
sel. A tavat csak állati trágyával 
táplálták, minden gabona- vagy 
pellettakarmány etetése és minden
nemű szervetlen trágyázás nélkül
(Moav és mts., 1977; Rappaport és
mts., 1977, 1978; Schroeder, 1974, 
1975). Később mind a fejlődő orszá
gok fehérjeéhsége, mind a fejlett 
államok növekvő szerveshulladék- 
elhelyezési gondja erősítette ezt a 
kutatási irányt. E munkában meg
kísérlem összefoglalni ezen  ú j ku
tatási irány legfontosabb eredmé
nyeit. A korábbiakat ragyogóan
összefoglalta Winberg és Lyahnovits 
(1965) kitűnő könyve.

Ez idő tá jt a hidrobiológiában a 
folyamatok mennyiségi feltárása 
még alig indult, ezért a produkciós 
folyamatok alapútjait mennyiségi 
szempontokból még nagyon hiányo
san értékelték. Sőt napjainkban a 
nagyobb számban rendelkezésre ál

ló megbízható mennyiségi módszer
ből is nagyon kevés kerül a halastó
kutatás alkalmazásába és halasta
vaink problémakörén sajnos kevés 
jólképzett hidrobiológus dolgozik. 
Egészen a legújabb időkig csaknem 
minden elsődleges termelés mérést 
sötét—világos palack módszerrel 
mértek, gyakran egész napos in
kubációs időket alkalmazva, amely 
a naponta képződő szervesanyag- 
termelés jelentős alulbecslését je
lentette, ami ily módon nem tette 
lehetővé a tavak mindennapos hal
termelését meghatározó reális 
transzformáció-arányok megértését. 
Nagyon kevesen értékelték a halas
tavak N-forgalmának irányait, an
nak ellenére, hogy hektáronként 
évente nitrogén-tonnák alakulnak 
át az ammonifikáció, denit- 
rifikáció és nitrogénkötés folyama
taiban. Ez a helyzet különösen ne
hezíti és a további fejlődést korlá
tozza a trágyaetetési technológiát 
alkalmazó rendszerekben, amelyek 
kizárólag az alga- és baktérium 
tápláléklánc anyag- és energia- 
áramlásától függnek.

TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK
A  trágyázott tavakban a termelési 

folyamatok ismeretlensége ellenére, 
pusztán empirikus módon izraeli 
kutatók jelentős eredményeket ér
tek el a kezelési paraméterek kidol
gozásában. Az már a kezdeteknél 
világossá vált, hogy a pontymono
kultúra nem tudja elég hatásosan 
hasznosítani az összes természetes 
haltáplálék szervezet forrást, ami a 
teljes táplálékláncban rendelkezésre 
áll. Sőt ezen túl a szerves terhelésű

ökoszisztémákban a halpopulációk 
révén történő vízminőség-szabályo
zásnak is nagy jelentősége van. 
A szűrő táplálkozású halfajok, mint 
pl. a fehér busa, katla, tilapia a 
szeszton összes kiszűrhető és 
emészthető részecskéjét hasznosít
ja, és meglehetősen kiegyensúlyo
zott planktonhelyzetet ta rt fenn. 
Bár még így is az emészthetetlen 
algafajok, mint a Microcystis túl- 
szaporodása komoly egyensúlyvesz
tést idézhet elő a plankton életé
ben. Az aljzaton keresgélő, azt túró 
halfajok, mint a ponty, mrigal a 
bentikus táplálékszervezeteket hasz
nosítják, megakadályozva a redukált 
anyagok káros felhalmozódását a 
víz—üledék határ oxidált állapot
ban tartásával. Az állandóan fel
túrt üledékfelszín kedvezőtlen a tró
pusi halastavakban oly gyakori és 
nemkívánatos Microcystis tömeges 
kifejlődésére.

Schroeder (1978) egyenes össze
függést állapított meg a népesítési 
sűrűség és maximális halhozam  
között 1500—9000 ivadék ha—1 ta r
tományban (1. ábra). Ugyanilyen 
népesítési tartományban, de alul
trágyázott tavakban Schroeder 
(1974), Sharma és Oláh (1976), va
lam int Buck és mts. (1978) sokkal 
kisebb halhozam-maximumokat ér
tek el. Sőt még kisebb mértékű 
alultrágyázás esetén is csökkent a 
halhozam maximuma (Noriega- 
Curtis, 1979). Amikor a népesítési 
sűrűséget 18 000 ha—l értékre nö
velték, a miximális halhozam azo
nos volt mint az optimális 8000— 
9000 ha—l népesítésnél elért érték 
(Moav és mts., 1977; Oláh, 1985). 
Egy 23 000 egyed h a~ 1 értékű, még

1. ábra. Ö sszefüggés a  halnépesítési sűrűség és a m axim ális halhozam  között trá
gyázott tavakban
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túlnépesítettebb rendszerben igen 
komoly volt mind a planktonikus, 
mind a bentikus szervezetekre irá
nyuló „túllegelési hatás”, ami tönk
retette a táplálékpopulációk repro
dukciós potenciálját és így jelentő
sen lecsökkent a maximális halho
zam (Tang, 1970). A jelenlegi tudás 
és tapasztalati anyag birtokában a 
tanácsolható népesítési sűrűség op
timális trágyázásnál 8000—9000 kis 
ivadék ha—1, vagy hektáronként 
3000—4000 nagy ivadék. Közbeeső 
lehalászással ez az érték 18 000, il
letve 10 000 is lehet.

Az optimális trágyázás az a leg
nagyobb mennyiségű trágya, ami a 
hal növekedési sebességét károsan 
nem érintő környezeti hatás nélkül 
bevihető és hasznosítható a tóban. 
Ezt a mennyiséget több, megfelelő 
népesítési szerkezetet és sűrűséget 
alkalmazó kísérletekben próbálták 
meghatározni. Jó néhány átszámí
tási faktort kellett kidolgoznom, 
hogy a különböző országokban, kü
lönböző állatok ürülékével, külön
böző arányú trágya felhasználásá
val végzett kísérletek adatait ösz- 
szehasonlíthassam. Az 1. táblázat
ban általánosítottam a különböző

1. táblázat

A  naponta ürített nyers 
szarvasmarha-, sertés- és baromfi

trágya száraz súlya, szerves C-, 
összes N- és P-tartalma 

(g, állat—1 nap—1)

•3 >?N  , - í

Szarvasmarha 5000 2500 160 19 
Sertés 500 250 20 7
Baromfi 50 25 2 0,7

forrásokból összegyűjtött egyetlen 
állat napi nyers ürülékének száraz
anyag-, szervesszén-, összes N- és 
P-tartalm át. Bár minden esetben 
az állat ürülékének aktuális táp
anyagtartalma széles tartományban 
változhat a faj, kor és takarm ányo
zási technológiától függően és így 
a közölt értékek idealizált megkö
zelítések, de mind a gyakorlati, 
mind az ökológiai számításokban 
alkalmazhatók. Látható, hogy a na
ponta kiürített száraz anyag és 
szerves szén mennyisége tízszer 
több a sertés esetén a baromfihoz 
viszonyítva, és tízszer több a 
szarvasmarhánál, mint a sertésnél. 
A fajlagos össz-N és össz-P ta rta 
lom viszont kevesebb a szarvas
marhatrágyában, mint a sertés
vagy baromfiürülékben. A ferm en
tált trágyák fajlagos össz-N ta rta l
ma magasabb, mint a nyers trá 
gyáké, de ebben a számolásban e 
különbséget nem vettem figyelem
be. Jelen elemző munka csak azok
ra a kísérletekre terjedt ki, ame
lyek értékelésében a népesítés szer
kezetre, népesítés sűrűségre, hal
produkcióra és trágyázási arányok

2. táblázat

Optimális /trágyázás a [különböző tenyésztéstechnológiát alkalmazó tavakban

Szerző Faj Népesítés
ha—1

H alterm elés 
g c m — 2 Trágya 

nap—1

Trágyázás 
g C m—2 

nap—1

Bunns és Stickney, 1980 T. aurea 8 000 0,162 csirke 5,00
Buck és mtsai, 1978 polikulitúra 10 000 0,220 sertés 1,65

Moav és mtsai, 1977 polikultúra 18 000 0,326 szarvasmarha 5,00
Tang, 1970 polikulitúra 23 000 0,210 kevert 1,70

Noriega-Curtis, 1979 polikultúra 8 000 0,215 szarvasmarha 3,40
Oláh, 1985 polikultúra 17 500 0,310 csirke 5,00

Sharma és Oláh, 1986 bikultúra
polikultúra

3 500 
8500

0,180
0,184

sertés
sertés

2,00
2,00

Schroeder, 1974 polikultúra 5 000 0,106 szarvasmarha 1,20
Schroeder és Hepher, 
1979 polikultúra 16 000 0,300 szarvasmarha 5,00

(A g C “̂2 nap —i értékek 100-zal szorzandók a halhozam kg hal ha—i nap—1 
értékek és 20-szal a száraz trágya ha—1 nap—1 [értékek nyeréséhez)

ra vonatkozó összes adatot közöl
tek és azok alkalmazott egységekbe 
átalakíthatok voltak (2. táblázat). 
A felhasznált trágyamennyiséget 
jelölő különböző egységeket átala
kítottam szerves C—2 nap—1 egy
ségre. Az értékelhető tavi kísérle
tek szerint az optimális trágyázás 
5 g C m—2 nap—1. Számos kísérlet
ben a trágyázási terv a lehetséges 
felső határ kifejezett alábecslésé
vel készült (Schroeder, 1974; Buck 
és mts., 1978; Sharma és Oláh, 
1968). A halhozamok együtt emel
kedtek a trágyadózisokkal, egészen 
5 g C m—2 nap—l értékig. Sajnos, 
jelenleg még nincs elegendő infor
mációnk arra vonatkozóan, hogy a 
napi 5 g C m—2-nél magasabb dó- 
zisú terhelést az ökoszisztéma ho
gyan dolgozza fel. Egy legújabb, 
ferm entált baromfitrágyával vég
zett kísérletünkben a 0, 1, 3, 4, 5 
és 6 g C m—2 napi trágyázási ter
helést vizsgáltuk, és a maximális 
halhozamot 5 g C —2 értéknél kap
tuk (Oláh, 1985). Jelenlegi tudás
szintűnkön tehát a napi 5 g C m—2 
vagy 100 kg szárazsúly ha—1 nap—1 
trágyázási param éter fogadható el.

TERMELÉSI FOLYAM ATOK

Lényeges megfogalmazni, hogy 
az ily módon trágyázott halastavak 
a leghipertróf abb vízi ökosziszté
mák, amelyekben a lehetséges leg
intenzívebb termelési folyamatok 
működnek levegőztetés nélkül. E 
következtetés meglehetősen teoreti
kus. Sajnos az egyértelmű gyakor
lati érdek mind ez ideig kevés ku
tatást vonzott a termelési folyama
tok mennyiségi megértésére. Még 
a legkoncepciózusabb és legszínvo
nalasabb munka (Schroeder, 1978) 
is csak nagyon kevés, egyébként 
hozzáférhető módszert alkalmaz a 
napjainkban a természetes vizek 
anyag- és . energiaáramlásának 
mennyiségi értékelésére általánosan

használatos, korszerű módszerarze
nálból. E sajátos helyzetet csak ak
kor érthetjük meg, ha pillantást 
vetünk az akvakultúra történetére. 
A fejlődés első szakaszában a figye
lem értelemszerűen arra irányult, 
hogyan állítsuk elő olcsón és meg
bízhatóan a legkülönbözőbb halfa
jok lárváit. Jelenleg már, a fejlő
dés második szakaszában, az a köz
ponti kérdés, hogyan neveljük fel 
olcsó, megbízható módszerekkel e 
lárvákat piaci méretű halakká. A 
szerves hulladékanyagok kizáró
lag természetes hasznosításán ala
puló, egyéb energia- és költségbe
fektetést nem igénylő trágyaetetési 
technológia igen vonzó perspektívát 
jelent. Ez az igen hatékony és ol
csó technológia különösen a tró
pusi országokban ígéretes, ahol a 
bőséges napenergia biztosítja a 
rendszer egész évi működését.

Az utóbbi években nagyszámú 
munka született az elsődleges ter
melés és a halhozam közötti össze
függés feltárására. Igaz, e tanul
mányok legtöbbje a természetes vi
zekkel foglalkozik és csak néhány 
van köztük, amely a halastavi ter
melést vizsgálta (Noriega-Curtis, 
1979; Liang és mts., 1981). Külön
böző tenyésztési technológiákat al
kalmazó indiai és magyarországi 
tavak elsődleges termelésének és 
halhozamának összefüggéseit elem
ző összehasonlító vizsgálatokat vé
geztünk (Oláh és mts., 1985). E ku
tatómunka összesen 54 halastóra 
terjedt ki. Itt 13 tó elsődleges te r
melése és halhozama közötti ered
ményeket közlöm (2. ábra). A  ko
rábban publikált dolgozatokban 
közzétett eredményeket is ábrázo
lom, hogy legalább az összefüggés 
tendenciái világossá váljanak. A 
természetes vizekhez hasonlóan a 
szervetlen műtrágyával kezelt ha
lastavakban is nőtt a halhozam az 
elsődleges termelés emelkedésével. 
Hepher 1962-ben közölt klasszikus 
dolgozata is megerősíti ezt az ősz-
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3. táblázat
Bruttó elsődleges termelés (GP), 

bakteriális termelés (BP), 
haltermelés (FP) és hatékonyságai 

FF FP
GP x 100; GP + BP x 100 

a különböző haltenyésztő 
rendszerekben (g C m—2 nap —i)

Rend
szerek GP BP FP

X
felütfe io

X
fe
PQ
+fe

Szervet
len trá
gyával 
kezelt 
tavak
1 1,01 0,3 0,031 3,06 2,34
2 1,73 0,24 0,040 2,31 2,03
3 5,29 2,4 0,108 2,04 1,40
4 5,32 2,1 0,100 1,87 1,34

bruttó elsődleges termelés g
-2

Cm nap

2. ábra. Ö sszefüggés a bruttó elsődleges term elés és a halhozam  között a m űtrá
gyázott, háztartási szennyvízoxidációs és trágyázott tavakban

Háztar
tási
szenny
vízox i
dációs
tavak

szefüggést. A szervestrágyázott ha
lastavak esetében a jelentős napi 
allochton szervesszén-terhelés bo
nyolítja a helyzetet. A napi hal
produkció nem követte az elsődle
ges termelés emelkedését sem a 
háztartási szennyvízzel kezelt, sem 
a trágyázott halastavakban. Norie- 
ga-Curtis (1979) korábbi dolgoza
tainak eredményei is hasonló hely
zetet hasonlóan tükröznek. A je
lenleg rendelkezésre álló adatok 
azt bizonyítják, hogy a napi köze
pes szervesszén-terhelésű halasta
vakban a halhozamot, legalábbis az 
adott tartományban, nem a primér 
produkció határozza meg elsősor
ban. A háztartási szennyvízoxidá
ciós halastavakban a napi szerves
szén-terhelés 1 g C m—2, az alul
trágyázott halastavakban 2 (kivéve 
Noriega-Curtis tavait, ahol a trá 
gyázással tóba ju ttato tt szén meny- 
nyisége napi 3,4 g C m—2 volt). A 
magas, 5 g C m—2 nap —1 allochton 
szervesszén-terhelésnél a halhozam 
ismét elsődleges termelés-függő 
volt (2. ábra). E következtetést há
rom, egymástól független kísérlet 
eredménye is alátám asztja (Schroe- 
der, 1978; Liang és mts., 1981; 
Oláh, 1985). Az összefüggés az el
sődleges termelés oxigén-mellékter
mékével magyarázható. A szerves 
anyagokkal erősen terhelt ökoszisz
témákban a naponta a tóba kerülő 
szerves szén átalakítása a baktéri
um-táplálékláncban az oxigén hoz
záférhetőségétől függ, ami term é
szetesen a halpopulációk egészséges 
növekedésének környezeti feltéte
lei között is elsődlegesen fontos.

Gyakorlati szempontból a bioló
giai termelési folyamatok legfonto
sabb mozzanata a halprodukció ha
tékonysága. Vajon mennyi hal te r
melődik a tóban naponta előállított 
vagy bejuttatott szerves anyagból?

Ez a halasgazdák kérdése. A ren
delkezésre álló adataink a növekvő 
elsődleges termelés és a halhozam 
között fordított hatékonysági össze
függést tükröznek: magasabb el
sődleges termelésnél a halhozam 
hatékonysága csökken. A szervet
len műtrágyával kezelt tavakban a 
csökkenés mérsékelt, míg a külső

5 2,02 2,6 0,100 4,95 2,16
6 2,06 2,3 0,108 5,24 2,47
7 3,57 2,4 0,123 3,44 2,06
8 4,02 2,7 0,117 2,91

2,13
1,74

9 5,34 2,4 0,114 1,47
10 6,39 2,5 0,100 1,56 1,12
Trágyá
zott
tavak
11 5,36 4,12 0,14 2,61 1,47
12 5,81 4,01 0,19 3,27 1,93
13 6,49 3,9 0,21 3,23 2,02
14 4,00 7,2 0,30 7,50 2,67

- 2bruttó elsődleges termetes g Cm nap -1

3. ábra. Ö sszefüggés a bruttó elsődleges térm elés és a halprodukíció-hatékonyság 
között a m űtrágyázott, háztartási szennyvízoxidációs és trágyázott tavakban
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szervesanyaggal terheit tavakban 
jelentős (3. ábra). Ugyanakkor ma
guk a hatékonysági értékek nőnek, 
ha a naponta tóba juttato tt szer
vesanyag nő. A napi kb. 5 g O 2 
trágyázással a hatékonyság 7,5-es 
értékre emelkedhet.

Hangsúlyoznunk kell azonban, 
hogy ezen ökoszisztémák halhoza
ma két táplálékláncból származik, 
ezért nem lehet értékelni a halpro- 
dukció-hatékonyságot kizárólag az 
elsődleges termelés értékeit hasz
nálva. Sajnos nincs publikált adat 
ugyanazon halastó bakteriális, el
sődleges és haltermelésére vonatko
zóan. Holott a szervesszén- és det- 
r itusz-táplálkozási láncban a legje

lentősebb tényező a bakteriális pro
dukció. Először közlünk bakteriális, 
elsődleges és haltermelés szimultán 
mérések adatait (3. táblázat). A  
részletek közlése folyamatban van 
(Oláh és mts., 1986). A bakteriális 
termelést Ivanov generációsidő- 
módszerével, vagy a jelzett C-izo- 
tóp sötét-kötésére kidolgozott Ro- 
manenko-módszerrel mértük. A 
szervetlen műtrágyával kezelt tó
ban a bakteriális termelés kisebb 
az elsődleges termelésnél, míg a 
szerves anyaggal kívülről allochton 
terhelt tavakban eléri vagy tú lha
ladja azt. Ha a haltermelést az el
sődleges és bakteriális termelés 
Összegzésével számoljuk, a haté

konysági értékek minden tóban 2 
százalék körüliek. Jól megegyeznek 
a tápláléklánc kezdő termelési 
szintjeitől, a bakteriális és elsődle
ges termeléstől a halhozamhoz ve
zető, a halhozamban kicsúcsosodó, 
valaha is mért ökológiai transzfor
máció-értékekkel. Így tehát arra 
következtethetünk, hogy a naponta 
tóba juttatott trágyával való etetéses 
halastavak magas halhozamának 
reális anyagi alapja az elsődleges 
termelés mellett a baktérium -táplá
léklánc. A trágyaetetéssel csaknem  
mindennap megduplázzuk a ren
delkezésre álló szerv esszén-készle- 
tet. Ez a termelő halastavak hajtó
ereje.
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Országos halászléfőző verseny
Az „OMÉK 1985” mozgalmas nap

jai és látványosságai között is szín
foltot jelentett az országos halászlé
főző verseny. A tér ugyan kicsit 
szűkös volt, de így talán közelebb 
kerültek a  versenyzők és áttekint
hetőbb volt a mezőny. A 32 ver
senyző az ország valamennyi táját 
képviselte, de legtöbben a dél-dunai 
térségből érkeztek, hiszen Mohácsot,
Baját, Tolnát többen is képviselték.
De volt versenyző Biharugráról is.

A látvány, ahogyan 32 bogrács, 
kisasztal és versenyző elhelyezke
dett, lenyűgöző, megkapó volt. Ami
kor pedig beindult a főzés, az izga
lom is fokozódott, mozgalmasabbá 
vált a helyszín és egyre nőtt a kö
rön kívül álló sokaság — az érdek
lődők, a reménykedők tábora, hogy 
a friss halászléhez hozzájussanak.

Egységesen 3 élőponty volt az 
alapanyag. Minden versenyző ez
után tehette hozzá saját, házilagos

azaz nem másolták le egymás mód
szerét.

Nem tagadható, hogy közben volt 
füst is, és a  hagymából származó 
csípős levegő, ami a  30 °C körüli: 
hőmérsékleten még csak fokozódott, 
de senki nem tágított.

A helyezéseket a viszonylag nagy 
létszámú, pártatlan zsűri döntötte 
el. A pártatlanságot nemcsak a  sze
mélyek kiléte, hanem a bírálás 
módszere is biztosította. (A zsűrita
gok között találtuk Kovács István 
főosztályvezetőt, Harcsár István 
igazgatót, a hagyományos tagok kö
zött Bencze Ferenc, Pékh Gyula* 
Tóth János szerepelt és még má
sok.) Az első főztöt m int mintát 
vették figyelembe. Ezután érkeztek 
— nevek nélkül, a versenyszámok 
feltüntetésével — a továbbiak. A 
zsűri tehát a  számokat értékelte, 
ahol az íz, a sűrűség', a szín, az össz- 

M unkában a zsűri hang alapján ment a pontozás.

ízesítésű anyagait. A haltisztítás, a 
hagymavágás, a begyűjtés — bár
mennyire is ezt vártuk — nem egy
szerre indult, mert olyan is volt, 
aki először sóban és ki tudja még 
miben pácolta a halat (tehát más 
sorrendet követett, m int azt remél
tük). Volt, aki 1 órán belül már 
odaadta a 12 tagú zsűrinek a friss 
halászlét, de voltaik olyanok is, akik 
csak óráik múlva jelentkeztek. így 
jól elhúzódott a verseny. (Igaz, ez 
á minősítést végző zsűrinek nem is 
jött rosszul.) Több újságíró próbál
kozott a helyszínen receptekhez 
jutni. A tapasztalat az volt, hogy 
elmondták nekik a szokvány főzési 
módot, de nem árulták el az egyéni 
titkokat. Ahány versenyző, annyi
féleképpen készítette főztjét. Ez 
érezhető volt a  bírálatoknál. Nem  
volt két egyforma halászlé. De a
színe, sűrűsége, íze sem volt azonos, Nők is szép szám m al vettek  részt a versenyben
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M ohácsiak: ism ét az élm ezőnyben

A halászléfőző verseny nyertesei:
1. Farkas József — Baja
2. Oláh Tibor — Mohács
3. Halasi Béla — Tolna
4. Iiüfner József
5. Borbély László
6. Köpeti Magdolna — Mohács, a 

legjobb női versenyző
7. Huber Ferenc

Remélem, hogy ez a verseny is 
bővítette azokat az ismereteket, 
amelyek a halászléfőzés terén szük
ségesek. Sajnos, olyan ízű halászlé, 
mint amilyenek itt voltak, ritkán 
fordul elő. Pedig ha ez általános 
lenne, akkor nemcsak Baján, ha
nem az ország sok részén fogyasz
tanának hetente többször is halász
lét. Bár nem ez az egyetlen halké
szítési mód, de szinte verhetetlen 
ízeket képes adni. S fontos az is: 
készült növényevő halból is halász
lé — ráadásul az első helyezette
kével versenyképes minőségben!

Dr. Dobrai Lajos
zsűritag

Halételek amurból, busából
Húsgombócleves
1 kg hal, 5 dkg zsír, 5 kö

zepes vöröshagyma, 1 kávés
kanál pirospaprika, 2 zöldpap
rika, 1 dl tejföl, 1 csapott evő
kanál liszt, 20 dkg gomba, tö
rött bors, só, 1 tojásfehérje.

A halfejből, farkából hal- 
alapiét készítünk. A kicsonto
zott halhúst ledaráljuk, tojás- 
fehérjével, sóval, törött bors
sal összedolgozzuk és dió nagy
ságú gombócokat formázva ki
főzésig a hűtőbe tesszük. Zöld
paprikával jó gombapaprikást 
készítünk, amit a halalaplével 
leves sűrűségűre felengedünk. 
Felforraljuk és belefőzzük az 
apró halgombócokat. Tűzfor
rón tálaljuk.

Különleges halászlé
Amur- és busaszeletek ve

gyesen (esetleg más hal is), 1 
üveg száraz fehér bor, 1—1 db 
sárgarépa, petrezselyem, zel
ler, 2—3 db babérlevél, 2 szem 
szegfűszeg, 1—2 gerezd fok
hagyma, csipetnyi sáfrány, 2 
db paradicsom (vagy két ka
nál püré), néhány cikk na
rancs, 2 dl konyak, só, olaj.

A sós vízzel kissé hígított 
borban puhára főzzük a kari
kára vágott zöldségeket a ba
bérlevéllel, szegfűszeggel, fok
hagymával, sáfránnyal, para
dicsommal, naranccsal együtt. 
Közben a halszeleteket meg

sózzuk és olajban — melybe 
finomra vágott vöröshagymát 
teszünk — pár percig párol
juk, miközben konyakkal ön- 
tözgetjük. Majd rászűrjük a 
zöldséges borlevest és 30 per
cig főzzük együtt. Pirított 
zsemlekockákkal tálaljuk.

Halié

1 kg am ur vagy busa, 10— 
12 dkg hagyma, 10—12 dkg 
paprika, só, cseresznyepaprika 
és paradicsom ízlés szerint.

A megtisztított halszeleteket 
főzés előtt fél órával besóz
zuk. A szeleteket az apróra 
vágott hagymával bográcsba, 
vagy lábasba helyezzük, any- 
nyi vizet öntünk rá, hogy a 
húst ellepje. A forrás időpont
jában, amikor a lé felhabzik, 
hozzáadjuk az őrölt paprikát 
és a paradicsomot, majd 35— 
40 percig egyenletesen erős 
tűzön főzzük.

Busa tejfölösen
1 kg busa, 5 dkg liszt, 3 g 

törött bors, 4 dl tejföl, 25 dkg 
gomba, petrezselyem zöldje, 
10 dkg hagyma, 2 dl fehér 
bor, só és köret.

A megtisztított, beirdalt, fel
darabolt szeleteket besózzuk és 
egy óra hosszáig állni hagyjuk, 
majd a szeleteket tűzálló 
edénybe helyezzük. Rászórjuk

a finomra vágott hagymát, a 
törött borsot és a petrezse
lyem zöldjét. A szeletekre vá
gott gombával elkevert fehér 
bort is ráöntjük. Az így elké
szített halat forró sütőben kö
zepes tűzön pároljuk. Amikor 
megpuhult, ráöntjük a liszttel 
elkevert tejfölt, ú jra felfor
raljuk, és párolt rizssel tá 
laljuk.

Am ur káposztában

1 kg amur, 2 dkg só, 10 dkg 
zsír, 10 dkg füstölt szalonna, 
5 dkg liszt, 1 kg savanyú ká
poszta, 3 dl tejföl, 3 db zöld
paprika, 1 db paradicsom 
(vagy 10 dkg lecsó), zöldka
por, 1 kis fej vöröshagyma, 
kevés pirospaprika.

A vastagra szeletelt am urt 
megsózzuk, lisztben forgatjuk 
és kevés, felhevített zsírban 
mindkét oldalát átsütjük. A 
savanyú káposztát megmossuk 
és feltesszük főni. A kockára 
vágott füstölt szalonnát kiol
vasztjuk, szeletekre vágott 
zöldpaprikát pirítunk meg 
benne és hozzátesszük a ká
posztához. Egy órai főzés után 
a káposztába tesszük a halat 
és ha megpuhult, kiszedjük. 
Világos rántást készítünk, am i
be finomra vágott hagymát is 
pirítunk, meghintjük pirospap
rikával és finomra vágott ka
porral. A káposztát berántjuk, 
telfölt adunk hozzá, jól felfor
raljuk és a haldarabokat visz- 
szarakva kissé együtt főzzük. 
Tálaláskor a halat a káposz
ta tetejére rakjuk.
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A törpe csík
(Cohitis aurata; Filippi, 1865)

A címben szereplő magyar halnév sem a szabvány
ban (Halak elnevezese, Msz 19 909—74), sem a Magyar - 
orszag Állatvilága sorozat Halaik — Pisces kötetében 
(Berinkey, 1966), sem A magyar állatvilág szótárában 
(Jolsvay—Steinmann—Szily, 1977.) nem található meg, 
így használata nyilvánvalóan magyarázatra szorul. 
Előbb azonban tekintsük át röviden a Perzsiából erede
tileg Acanthopsis aurata néven leírt táj európai fe lfe
dezésének és azonosításának történetét.

Az 1920-as években három újnak vélt csíkfajt fedez
tek fel Európában. Előbb Karaman a Balkán folyótból 
a Cobitis balcanicát, később Vladikov a Felső-Tiszából 
a Cobitis montanát, majd Bulgáriából Drensky a Cobi
tis bulgaricát. Karaman a későbbiek során kimutatta, 
hogy a Vladikov és a Drensky által leírt C. montana 
es C. bulgarica tulajdonképpen azonos az ő általa fel
fedezett C. balcanicával. Maga Vladikov is elfogadta 
Karaman megállapítását, egyben azonban azt is java
solta, hogy a  Cobitis balcanicát sorolják új nemzetség
be, mivel a többi Cobitis-fajtól eltérően jelentős ivari 
dimorfizmust mutat. Az új nemzetségnév (Sabanejewia) 
azonban nem terjedt el széles körben.

Berg vetette fel 1933-ban, hogy valójában a Kara- 
man-féle Cobitis balcanica sem új faj, hanem azonos 
a Filippi által Perzsiából leírt Acanthopsis (Cobitis) 
auratával. Ennek alapján Bacescu 1943-ban a Cobitis 
balcanica fajnév helyett m ár a Cobitis aurata balcanica 
alfaj nevet használja. Ez a felfogás tükröződik a ké
sőbbi publikációikban is, de a C. a. balcanica mellett 
a C. a. bulgarica önálló alfaji voltát is többnyire elfo
gadják (Jászfalusi, 1948; Bánárescu, 1964; Ladiges és 
Vogt, 1965; Balon, 1967; Vukovic és Ivanovic, 1971; 
Gy urkó, 1972).

A két alfaj jellemző bélyegeit Vukovic és Ivano- 
vici valamint Gyurkó alapján a következőkben adhat
juk meg:

Cobitis aurata balcanica (Msz: balkáni csík):
A test megnyúlt, a háton 10—12, az oldalakon 12—16 

sötét folt található. A hát- és oldalfoltok közti sávot 
apró sötét foltok és vonalkák tarkítják. A test világos 
alapszíne sárgás árnyalatú.

Cobitis aurata bulgarica (Msz: kőfúró csík):
A test zömökebb, a háton 5—7, az oldalakon 6—11 

sötét folt van, s közülük az apró foltok és vonalkák 
hiányoznak. A test világos alapszíne ibolyás árnyalatú.

Meg kell azonban jegyezni* hogy az alfaji bélyegék, 
így egy adott alfajhoz tartozó populáció egyedeinek akár 
25%-án is jelentkeznek a másik alfaj bélyegei. Nyil
vánvaló, hogy ilyen esetekben egy-két példány nem ele
gendő az alfaj eldöntéséhez.

A  Cobitis aurata fa jt hazánkból elsőként Jászfalusi 
(1948) írta le, aki a  Tiszából (Kötelék) származó példá
nyokat a C. a. bulgarica alfajba sorolta. A Dunából 
előkerült példányokat később részben a C. a. balcanica, 
részben a C. a. bulgarica alfajba sorolták (Balon, 1967; 
Tóth, 1971).

Banarescu (1964) szerint a Tisza hegyi szakaszán a 
C. a. balcanica él, a magyarországi szakaszon azonban 
— egy-két példánytól eltekintve — csupa bulgarica tí
pusú példányt találunk. Lelőhelyeink a következők: Ti- 
szacsécse (2 példány, 1985. IX. 14.), Vásáro&namény (1 
pld., 1985. IX. 14.), Záhony (4 pld., 1985. IX. 21.), kö
zülük 1 átmeneti fonna), Dombrád (1 pld., 1985. IX. 
21.), Tiszadada (2 pld., 1985. IX. 22.), Leninváros (1 pld., 
1985. IX. 22.), valam int Tiszafüred, ahol 1978-tól kez
dődően több száz példányt volt alkalmunk megfigyel
ni. A Tisza vízrendszeréhez tartozó egyéb lelőhelye
ink: Sajó (Köröm, 1 pld., 1985. V. 12.), Tárná (Tarna-

örs, 1 pld., 1985. IV. 27.), Karcag (Kecskeri-halastó le
csapoló csatornája, 1 pld., 1980. II. 11.), Kunmadaras 
(öntöző- és belvízcsatorna, 2 pld., 1985. VII. 2.), ivadék
nevelő (Hortobágy, 2 pld., 1985. V.). Az utóbbi három 
lelőhely tiszai összeköttetését a Tiszafüredi-, illetve a 
Nyugati-főcsatorna biztosítja.

A balcanica típusú példányok nagyobb arányát a Ti
sza vízrendszerében egyedül a Bódvában észleltük 
(Szendrő, 8 pld., 1985. IX. 28.), az alapos vizsgálathoz 
azonban ez az egyedszám kevés.

Jászfalusi (1948) szerint a C. a. balcanica a gyors 
folyású hely- és domb vidéki vizeket lakja, míg a C. a. 
bulgarica az alföldi vizek kemény, kövekS aljú szaka
szain él. Tapasztalataink ettől csupán annyiban térnek 
el, hogy a  bulgarica típusú példányok döntő többségét 
a meder homokos-iszapos üledékeiben találtuk meg 
(Ez még a Felső-Tiszára is érvényes, de pl. a tiszalöki 
dúzzasztó fölötti mély iszaprétegben ezt a csíkfajt nem 
találtuk meg, gyakori volt viszont közeli rokona, a vá
gó csík (Cobitis (taenia).

Tapasztalataink tehát arra vallanak, hogy a Cobitis 
aurata két típusa között valóban létezik ökológiai el
különülés. Abban a tekintetben azonban, hogy a két 
típus közötti különbségek alfaji értékűek-e vagy sem, 
még nem alakult ki egységes vélemény a kutatók kö
rében. Ez tükröződik pl. Ristic (1977) és Müller (1983) 
munkáiban, amelyek a két alfaj nevének mellőzésével 
csupán a faj nevet említik. De abban az esetben is csak 
a fajnév használható, ha egy-egy újabb populációból 
még csupán az első példányok ismertek, m ert ez még 
kevés az alfaj meghatározásához.

Kívánatos lenne tehát, hogy ne csak az alfajoknak, 
hanem a Cobitis aurata fajnak is legyen magyar neve. 
Illetve pontosabban jó lenne, ha a címben szereplő, s 
a romániai szakirodalomban már régóta használatos 
törpe csík elnevezést a hazai szakirodalom és nyelv 
befogadná. A név különben találó, mert csíkfajaink 
közül valóban ez a legkisebb termetű.

Dr. Harka Ákos

Fizessen

elő

a

HALÁSZATRA
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Nyári
halpusztulások

A Halászat 1985/4. számában röviden áttekintettük a 
téli halpusztulásokat, azok kártételét és okát. Az előző 
év azonos időszakához viszonyítva az elpusztult hal 
mennyisége a kétszeresére, az esetszám pedig többszö
rösére emelkedett. Az esetszámok emelkedése arra kész
tetett bennünket, hoigy ne csak éves, hanem évszakos 
viszonylatban is áttekintsük a  vízszennyezéseket, a hal
elhullásokat. Mindezt az is indokolja, hogy a nagyon 
hideg telet szeszélyes nyár követte.

A Központi Meteorológiai Intézet hivatalos jelentése 
szerint az 1985. évi nyár az évszakhoz képest hűvösebb, 
napfényben szegényebb volt és a csapadék is a sok évi 
átlag alatt maradt. Ezentúl a kánikuláig fokozódó fel- 
melegedést gyakran megszakította a  hideg légtömegek 
betörése, szélviharokat, záporokat és egyidejűleg 10—15 
fokos lehűlést okozva. A csapadékhiány kedvezőtlen ha
tást gyakorolt a vízminőségre. A napfény-szegénység 
hátrányosan befolyásolta a természetes táplálék meny- 
nyiségét és összetételét. A hűvös időszakok csökkentet
ték a halak étvágyát és a takarmányfelvételt.

A három nyári hónapban harminc szennyezés volt 
vizeinkben, mely 12 t hal pusztulását okozta. A víz
szennyeződések következtében tíz esetben fordult elő 
jelentősebb halpusztulás, a többi kismértékűnek, szór
ványosnak minősül. A vízszennyeződések több m int fe
le a Dunántúlon, 36%-a a Tiszántúlon fordult elő. A 
halpusztulások esetszámának (60%-a), mennyiségének 
(81%-a) többsége júliusra tehető.

A kiváltó okok megoszlása a következőek szerint ala
kul:

Megnevezés Esetszám %

Ammóniamérgezés 3 10,0
Oxigénhiány 3 10,0
Biológiai túlproduktum 4 13,3
Halbetegség 1 3,4
Hígtrágya-szennyezés 3 10,0
Ipari szennyezés 3 10,0
Ismeretlen eredetű 9 30,0
Egyéb ok 4 13,3

Az utóbbi száz év tavaly júniusában mérték a legala
csonyabb középhőmérsékleteket. Ebben a hűvös hónap
ban halpusztulás hét esetben fordult elő, mintegy 2,25 
t mennyiségben. Figyelemre méltó, hogy több kisebb 
vízfolyásokban volt vízminőségromlás, így például a 
vizslái főcsatornában, a hosszúfoki és a tiszaföldvári 
belvízcsatornában. A Berettyón Füzesgyarmat—Szegha
lom térségében a Romániából érkező olajpakura oko
zott vízminőségromlást. A Zala folyó alsó szakaszán 
— a most épülő víztározó feltöltésével egyidőben — 
oxigénhiány következtében egy tonna hal (zömmel bu
sa) pusztulását észlelték.

A hőmérséklet július közepére érte el a nyárra jel
lemző értéket. A csapadékos napok száma viszont ke
vés volt. A halpusztulások nagy része erre az időszak
ra esik. Az esetszám 18 és az elpusztult hal mennyi
sége 9,75 t. Az ebszőnybányai, az adácsi és a szebényi 
tóban ammóniamérgezés következtében pusztult el sok 
száz kiló hal. A csákvári és hantosi tavakban rothadó 
szerves anyag jelenléte m iatt kialakult oxigénhiány 
okozott halpusztulást.

A ínyári középhőm érséklet-ingadozások gráfikonja

Augusztusban is igen változatos volt az időjárás. Je l
lemző az erőteljes hőmérsékletingadozás, heves zivata
rokkal és széllel. Ebben a hónapban a vízszennyezések 
száma öt volt, amely jelentős halpusztulást nem oko
zott. Szórványos halpusztulás előfordult az endrődi Rév- 
zúgi-holtágban és az Élővíz-csatornában. Július—au
gusztusban a Balatonban mintegy 2 t angolna pusztult 
el. Az ok tisztázása folyamatban van.

Az 1985 nyarán elpusztult 12 t hal mennyisége az 
előző évek szintjén volt. A szeszélyes nyár a tenyész- 
időszak halpusztulásainak számát és mennyiségét nem 
növelte. Az elpusztult halak vizsgálata vízminőségrom
lásra, másrészt emberi gondatlanságra utal. A három 
ipari eredetű hígtrágya okozta vízszennyezés, illetve 
halpusztulás feltételezésünk szerint megelőzhető lett 
volna. Nagyobb gondossággal csökkenteni lehetne az 
ammóniamérgezés és oxigénhiány következtében fellépő 
esetek számát is. Továbbra is magas a felderítetlen 
okok aránya, amely a figyelő-jelző szolgálat lassúságá
ra is utal.

A jelenlegi vízminőség és az alkalmazott technoló
giák többsége csak rendszeres ellenőrző vízvizsgálatok 
m ellett alkalmas biztonságos haltermelésre.

Papp Károlyné dr.—Báskay Imre
MÉM NAK Vízélettani Laboratórium

Tájékoztatásul — összehasonlításképpen — közöljük  
az 1985. első négy  hónapi középhőm érsékleti adatokat Is
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HAZAI L A PSZEIUILE

A Pest M egyei Hírlap „Sok 
amur és busa belföldre” cím 
mel jól propagálja a n övény
evő h a lak at: A hazai olcsó  
halválaszték bővül általuk, a 
sokat em legetett egészséges, 
korszerű táplálkozás képviselői 
ezek a fajok. Húsuk rendkívül 
gazdag fehérjében és kevés 
zsírt tartalmaz. Óriási előnyük,

hogy sokféleképpen készíthe
tők. S ami szintén nem m el
lékes, könnyen em észthető, 
egészséges fogásokat lehet k é
szíteni belőlük. A TEHAG 
m unkájáról: Meg kell em líte
ni, hogy kiem elkedő export
évet zártak. A régi partnere
ken — Csehszlovákia, Len
gyelország — kívül Afrikába is 
nagy tételben szállítottak iva
dékot. Algéria gazdaságaiban  
is jól ism erik a m agyar halat, 
s tárgyalások folynak Marok
kóval is növényevő halak szál
lítására.

A Som ogyi Néplap írta au
gusztus közepén:  Eddig száz
ezer em ber lá togatott  a bala
toni szezonban Szántódpusz-  
tára. Ez 25 ezerrel több a ta 
valyinál . A kiállí tások közül  
a legnépszerűbb az akvárium,  
am elyben  23 balatoni halfaj  
látható.

Több m int 700 egyesületbe  
tömörült horgászaink sok-sok  
halfogási versenyben m érik  
össze tudásukat, szerencsé
jüket. Egy ilyen  vetélkedőről 
számol be a Dolgozók Lapja 
„N evezési és halfogási rekord” 
cím m el. Jól sikerült az Olaj
bányász Kupáért Oroszlányban  
m egrendezett horgászverseny. 
A kétnapos viadalon ezúttal 
állt a legtöbb csapat (23) a 
rajthoz. A versenyen  halfogási 
rekord született: az eddig 138 
kg-os legjobb eredm ény 198 
kg-ra m ódosult.

A Magyar Nem zet írja: 40 
éves a FAO. Minden év októ
ber 16-án szokás megrendezni 
az élelm ezési világnapot, am ely  
egybeesik az ENSZ Élelm ezési 
és M ezőgazdasági Szervezete, a 
FAO alapításának évfordulójá
val. A szervezet az idén ün
nepli negyvenéves fennállását. 
Hazánk gyüm ölcsöző kapcsola
tot alakított ki a FAO-val. 
Munka Iván, a szervezet m a
gyar nem zeti bizottsága tit
kárságának főtitkára ezzel kap
csolatban elm ondotta: A m íg  
tíz-tizenöt évvel ezelőtt a FAO 
nyújtott nagy segítséget a m a
gyar m ezőgazdaság korszerű
sítéséhez — egyebek között a 
Tisza II. öntözési program  
támogatásával, a halászat és a 
haltenyésztés fejlesztésében  
való közrem űködéssel —, ad
dig az elm últ négy-öt évben 
már hazánk is erőteljesen v i

szonozta a nem zetközi szerve
zet támogatását. A m agyar 
m ezőgazdaság szellem i term é
keit szám os fejlődő országban 
a magyar szakértők népszerű
sítik, és részt vesznek  a kor
szerű m egoldások bevezetésé
ben. A m agyar szakértők a 
világélelm ezési programba is 
bekapcsolódtak. Szakm ai anya
gokat dolgoznak k i és köz
vetlenül segítik  a világszerve
zet szakértői tevékenységét.

Magyar vállalatok a kairói  
mezőgazdasági vásáron. Több  
m int ezer n égyze tm éteren  m u 
ta tták  be a m agyar  vállalatok  
kínálatukat az ok tóber  15-én 
m egnyíl t  kairói mezőgazdasági  
szakvásáron. A  m agyar  vá l
lalatok nagy érdek lődést  tanú
sítanak az eg y ip tom i m e z ő 
gazdasági te r v e k  m egvalósu
lása iránt, a m e lyek  szám ot
tevő piacot  kínálnak az élel
miszer-gazdaság termékeinek.  
A kiállí táson a Hungaroseed

é tkezési  takarm ány- ,  valamint  
ipari n övén yek  ve töm agvai t  
kínálja. A z  A grober  halkel
tető konténereit  viszi  el a 

Nílus-parti  fővárosba, a Hid-  
roeoxport  pedig  szen n yv íz t is z 
tító te lepek, m esterséges ha
lastavak üzemeltetéséhez s z ü k 
séges m űszak i  eszközöke t  ál
lít ki. (Nógrád)

M agyar-egy ip tom i v ízügyi tár
gyalások. Váncsa Jenő m ező- 
gazdasági és élelm ezésügyi m i
niszter m eghívására egy hétig  
hazánkban tartózkodott Iszam  
Radi Abdel-Ham id egyiptom i 
öntözési m iniszter. A tárgya
lások végeztével a két m inisz
ter, valam int Kovács Antal á l
lam titkár, az Országos Vízügyi 
Hivatal elnöke m egállapodást 
írt alá a két ország közötti 
öntözési és vízgazdálkodási 
együttm űködéséről. Ennek k e 
retében a m agyar fél részt 
vesz az egyiptom i vízkészletek  
feltárásában, az öntözésre a l
kalmas területek k iválasztásá
ban, az öntözőrendszerek ter
vezésében és építésében, v á l
lalkozik halkeltetők létesítésé
re, gépek és berendezések  
szállítására. A m egállapodás 
szerint a partnerek töreked
nek arra, hogy a m egfelelő  
öntözési eljárásokhoz korszerű  
növényterm elési technológiákat 
csatlakoztassanak és k iválasz
szák az alkalm as nővénvfajtó
kat. A két fél m egvizsgálja az 
öntözésnél alkalm azott gének 
és berendezések kooperációs 
gyártásának lehetőségét. A 
m egállapodás tapasztalat- és 
inform ációcserét, valam int az 
egyiptom i szakem berképzés se 
g ítését is előirányozza. Az 
egyiptom i m inisztert fogadta 
Marjai József m iniszterelnök- 
helyettes. (Békés M egyei N ép
újság)

Adriai ízek, A tiszai halnapok  
nagy sikert aratlak a Kárpátia 
Étteremben: bevált az a k o 
rábbi elképzelés, hogy távoli 
tájak eredeti ételsajátosságait 
m utassák be a hagyom ányos 
vendégkörnek. — Most még 
m esszibbre kalandoztunk a 
gasztronóm ia útján — tájékoz

tat Gonda Mihály, a Kárpátia 
igazgatója. — Október 19—26. 
között étterm ünkben az Adriai
tenger ínyencségeivel leptük  
meg közönségünket: tintahal
lal, scampival, a tenger gyü 
m ölcsével és más ízes, zam a
tos falatokkal vártuk a gour- 
mandokat. Nem régen vendé
geskedtünk Jugoszláviában  
m agyaros ételkülönlegessége
inkkel, m ost ezt viszonozta a 
portorozsi Bernardin Hotel 
m esterszakács-csapata. (Esti 
Hírlap)

A szarvasi  HAKI az OMÉK 
nagydíjá t  nyer te  el p o n ty te 
nyésztésért ,  m elyrő l  dr. Ba
kos János tudom ányos kutató,  
az intézet  főosz tá lyveze tő je  
nyila tkozik :  Ez a k itünte tés
—  többek  közö t t  —  egy  hosszú  
évek  óta végze t t  m unka  er
kölcsi elismerése.  A  p o n ty te 
nyész tés i  kutatások Magyar-  
országon az 1960-as évek  ele
jén  kezdődtek .  Konkrétan  
1962-ben fogtunk hozzá a tó 
gazdaság pon ty term elő  k épes
ségének javításához. A  Ma
gyarországon fellelhető összes  
pon tyfa jtá t  azonos körü lm é
n yek  közö t t  szaporítottuk,  
megfigyeltük,  hogyan n öve 
kedtek, hogyan hasznosították  
a takarm ányt .  A  különböző  
fa jták  egyenkénti  m egf igye lé 
sekor olyan eltéréseket  j e 
gyez tünk  le, a m elyek  lehető
séget  kínáltak a tervszerű  ge
netikai munkához.  K ivá lasz to t
tuk azokat a fajtákat, am e
lyek  a legkedvezőbb élet-  és 
növekedési  képessége t  m u ta t 
ták , s ezeke t  1965-ben keresz
teztük. Végül így ju to t tunk  el 
a 215-ös hibrid tükrös p o n ty 
hoz. Ez a fajta  1979-ben ka
pott állami el ismerést,  míg a 
P 31-es p ikke lyes  1983-ban. 
Ami a kutatások gyakorlati  
eredm én yé t  szám okkal is jól 
kifejezi:  ez a ké t  hibrid 20— 
25 százalékkal magasabb ter 
melési eredm ényekre  képes ,  
m int a hazánkban ten yész te t t  
hagyom ányos pontyfa jták .

Világjáró horgászaink. Ném eth  
László és ifj. Dancsó Béla — 
m indketten a m iskolci K özal
kalmazottak HE tagjai — és a 
lrninvárosi Szabó Barna nem 
rég tértek haza egyhetes m oszk
vai üdülésükről. Ez volt a ju 
talmuk azért, hogy m egnyer
ték tavasszal az országos fel-  
szabadulási horgászverseny csa

patbajnokságát. — A Firenzé- 
• >'ii rendezett világversenyen  
23 nem zet csapata vett részt: 
az Arno folyó partján is d i
cséretesen helytállt legjobb  
m iskolci horgászunk — szekto
rában csak a világbajnokságot 
m egnyert angol csapat tagja 
'lőzte m eg. — Igen tanulságos 
volt m egfigyeln i a horgászfel
szerelések roham os fejlődését 
is. Ma már nem ritka a 14—16 
méter hosszú és m égis nagyon

könnyű versenybot. (ö sszeh a 
sonlításul m egjegyezzük • n á
lunk a 9 m éteres bot már iri
gyeltnek számít.) (Déli Hírlap)

A Népszabadság írta:  Arab
halkutatók számára szervez tek  
egy hónapig tartó  to v á b b k é p 
zést  a szarvasi  Haltenyész tési  
Kutató Intézetben. Tizenegy  
arab ország édesv íz i  halászat
tal foglalkozó szakem bere i  a 
m agyar halászat és a v í z m ű 
velés legújabb eredm énye i t  
ism erik  meg.

B efejezés előtt a H ór-völgyi 
víztározó. 1980-ban kezdte meg 
az É szak-m agyarországi Víz
ügyi Igazgatóság a M ezőkövesd  
m elletti H ór-völgyi víztározó 
munkálatait. A tározó kom p
lex  hasznosítási céllal készült. 
Elsődleges célja a város árvíz- 
védelm e. A M ezőkövesden át
folyó H ór-patak átlagos v ízho
zama 30 köbm éter m ásodper
cenként. A tározó segítségével 
a vízhozam ot 12 köbméterre 
csökkentik. A tározó kapaci
tása 8,8 millió köbm éter, ebből 
5.3 m illió öntözési célokat szol
gál. A 3,5 m illió köbm éter ka
pacitású tárolóterületet csak  
árvizek esetében veszik  igén y
be. A tározó v ízfelü lete teljes 
feítöltés esetén eléri a 188 hek
tárt. (Észak-M agyarország)

Zsinórtépő fogasok. A Roka-  
cai-víztározó nem csak  a nagy  
p on tyok  és dévérek  kitűnő  
nevelővize. hanem re kord 
listára való süllőké is. Azért  
időszerű erre emlékeztetni ,  
m er t  gyakor ibbak  a jó hírek  
a rakacai sü llő fogásokról.  A  
hajnali és az a lkonyat i  órák 
ban lehet  a leginkább a szén  
pé ldányok  kapására számítani.  
A m ost  már i t teni n eveze tes 
ségnek számító  torpedónui  
halak a legendás balatoni fo
gasok leszármazottai. ő se ik e t  
a hatvanas évek  elején te le 
pítet te  ide a Balatonból a 
Borsod M egyei  Intéző Bi-o t fi
sa g. A kény es víz i  e lőke lősé
nek hamar meghonosodtak.  
(Déli Hírlap)

N agyharcsák. Száznyolcvanhá
rom centim éter hosszú, 33 k i
lós harcsát fogott Sáni József 
hedrehelyj lakos, a Kaposvári 
HE tagja a h etesi halastavon.

26



A halat 40 percnyi fárasztás 
után társai segítségével tudta 
a partra vonszolni. — Waldherr 
János nyugdíjas ugyancsak a 
hetesi tavon este nyolckor
akasztott egy 50 kilogram m os, 
205 centis harcsát. Három óra
hosszat fárasztotta. (Somogyi 
Néplap)

Mekkorára nőhet meg a har
csa? Az Élet és Tudom ányba  
irt cikket dr. Harka Á kos: A 
budapesti m ezőgazdasági kiál
lítás halászati pavilonjának sok  
nézőt vonzó látványossága az 
óriás harcsa. A hatalm as ra
gadozó hai láttán a nézelődők  
gyakran felteszik  a k érd ést: 
m ekkorára nőhetnek m eg v i
zeink óriásai? K ülföldi tapasz
talataink alapján szinte leh e
tetlen megmondani, hogy a mi 
vizeinkben m ekkorára nőhet
nek: meg a harcsák, m ert a 
m érési adatok m eglehetősen  
tág határok között mozognak. 
Míg például az NSZK-beli La- 
diges és Vogt 2,5 m -ben, addig 
a szovjet N yikolszkij 5 m-ben 
jelölte meg a harcsák növeke
désének végső határát. Felte
hetőleg a mai harcsáink leg
nagyobb testhossza is valaho
vá a két szélső érték közé te 
hető. Közelebb vihetnek a kér
dés m egoldásához a hazai v i
zekből származó legnagyobb  
harcsák adatai. Hermán Ottó 
és Lovassy Sándor munkáiból 
tudjuk, hogy egynéhány k ifo
gott példány a 3 m éteres hosz- 
szúságot is elérte. Harcsáink  
növekedésének végső határa 
nagyjából 3,5 m körül van. 
azaz nagyon szerencsés eset
ben ezt a testhosszat érhetnék  
el. A mai nagy halászat és 
horgászat következtében 2,5 m- 
néi nagyobb példányokra nem 
igen számíthatunk.

A Kisalföld munkatársának  
Vida Andrással, a győri  Előre 
Htsz elnökével  készí te t t  ri
portjából néhány szem elvén y:  
Nálunk a zsákm ányszerzés  
zöm e őszre  esik. De azért  
i lyenkor sem  vagyu n k  té t le 
nek. A  terve ink  elég szám ot
tevőek.  A nyíl t  v izeken  160 
tonna hal fogásával s zá m o 
lunk. A belterjes vizekből 80 
tonna halat várunk, a Fertő-  
tónál pedig külön 50 tonnát.  
Belterjes v ize ink közül a Fe
hér-, a Barbacsi- , valamint a 
Kónvi- tóba  egyenként  6,5 ton
na p on tyo t  te lepítettünk. Saj
nos az idei nyár  nem k e d v e 
zett.  A borús időszakokban a 
pon tyok  é tvágyta lanok voltak,  
s nem et tek  akkor sem. m i 
kor a v izek  t úlságosan fe lm e 
legedtek. így  azután k érdéses , 
hogy kellő időre hozzák-e a 
kívánt sú lygyarapodást?

Ahol soha sincs holtszezon. A 
Pest M egyei Hírlap írja: A k ö 
zelm últban írtunk arról, hogy  
m ostanában nem  lehet halat 
fcaoni. M egyénkben szinte se 
hol, a fővárosban pedig eg y e
dül a Halforg GT szaküzletei
ben kínálnak pontyot, harcsát 
és növényevő halakat. M egér
deklődtük, honnan kapják az 
árut. Megtudtuk, hogy a Hal- 
Inno Agrárfejlesztő Közös Vál
lalattól. Ez Szigetszentm ikló- 
son, a Szigetfő tsz  egyik k a
vicsbányatavában, ketrecben  
tenyészti a halakat. A vállalat 
vezetői elm ondták, hogy a 
csaknem  4 hektár területű bá
nyatóban 50 vagon halat is e l
helyezhetnek egyszerre. E gyet

len, 24' négyzetm éter v ízfe lü le
tű ketrecben 1 vagon hal fér 
el. Csak úgy lehet ilyen  nagy  
m ennyiségű állat a viszonylag  
kis területen, hogy egy (világ- 
szabadalom m á vált) fo lyadék
sugaras oxigéndúsító berende
zéssel óránként 105 kg oldott 
oxigént juttatnak a tóba és a 
ketreces kultúra teszi lehetővé  
a gazdaságos, szuperintenzív  
haltartást. Tavaly 1300 tonna 
halat értékesítettek. Általában  
60—70 tonnát küldenek a p ia
cokra havonta, de a kapacitá
suk ennek a 2—3-szorosát is 
lehetővé tenné.

M agyarország fo lyóit még m in
dig fel lehet fedezni — ezzel 
a gondolattal csukja be az o l
vasó Kosa Csaba ,,Nagy ezüst 
országút” című D una-könyvét. 
Csakhogy nem m indegy, ki

m ilyen kultúrhistór ai tudással 
vág neki az ilyen  országos fe l
fedező útnak. Kosa Csaba bő
ven m erített a D una-irodalom - 
ból, s úgy m egy végig a ha
talm as folyón, hogy alig vesz-  
szük észre kíséretét, a gazdag 
vértezetű olvasm ányélm ényt. 
Benyom ásait, kisebb kaland
jait, tehát m agát a riporteri 
feladatot m integy átnem esíti a 
szerző. Főleg a halászat m últ
ját idézvén sikerült az átlé- 
nyegítés. Ü gyannyira, hogy  
azt hisszük, ez a jelen. (Haj
dú-Bihari Napló)

Magyar napot tarto t tak  a thes- 
saloniki n em ze tköz i  vásáron az 
athéni m agyar  kereskede lm i  
kirendeltség, a Hungexpo,  
valamint a Magyar K e resk e 
delmi Kam ara közös sze rve 
zésében. Előadások hangzottak  
el a görög gazdaság jelenlegi  
fej lődési  irányzatairól,  a m a 
g y a r -g ö r ö g  kereskede lem  nö
velésének  perspek tívá iró l  és a 
m agyar  ipari  szöve tkeze tek  
tevékenységéről .  A két  ország  
az együ t tm ű ködés  bővítését  
tervez i  többek  között  az állat- 
tem /csz tés , a hústermelés és 
-feldolgozás,  a halten y é s z t és, 
az energiagazdálkodás, a bá
nyászat  stb. területén. (Békés  
Megyei Népújság)

Szomorú helyzetről szól a 
K clct-M agyarország: — A ha
lászok és a horgászok együtt 
sem fognak ki annyi halat egy  
évben, m int az orvhalászok  
egy félév  alaít — m ondta k e
serűen egy  tanácskozáson Bi- 
rovecz M iklós, a Fehérgyarm a
ti Rákóczi Htsz elnöke. — 
Van olyan orvhalász, aki 
10—15 varsával is halászik. Az 
egyiktől k ilencet m ost koboz
tunk el. Tiszakóródtól Tisza- 
becsig is nagy m értékű az 
orvhalászat. Rozsály, Zajta, 
Csengersim a körül körhálóval 
húzzák m eg a vizeket. Még a

htsz hálójából is levágtak vagy  
10 m étert. Erdőháton sok háló 
van kint az em bereknél. 
Szam osszegen 15 varsát lop
tak el a halászoktól, de nincs 
olyan halászunk, aki 4—5 var
sáját ne siratná. Este tíztől 
éjjel egyig az autós zsivá- 
nyok m űködnek. Szervezetten: 
felderítőkkel és figyelőkkel. A 
rendszám okat zsákkal letakar
ják.

A Debreceni-tóról. A m egté
vesztő nevű Debreceni-tó  
Nyékládháza határában van, s 
gondviselő gazdája a m iskol
ci Észak-m agyarországi HE. 
Évek óta a legm egbízhatóbb  
horgászvize az egyesületnek. 
Ezért döntött úgy a vezető  
testület, hogy a D ebreceni-ta
vat k iem elt horgászvíznek m i
nősíti: az átlagosnál jóval több 
neves halat (pontyot, csukát) 
telepít bele. Felcsigázott vá 
rakozás előzte m eg az új stá
tuszú tó szondázását: igazol
ják-e a fogások az előlegezett 
bizalmat? B izonyító alkalom 
nak a hagyom ányos szezon
nyitó horgászverseny k ínál
kozott. Az esővel riogató hű
vös idő ellenére már hajnali 
4 órától gyülekeztek a legel
szántabb egyesületi tagok a 
tó partján. A verseny kezde
tén, reggel 7 órakor 160 fe l
nőtt, 23 ifjúsági korú horgász, 
s a szebbik nem ből is ketten  
foglalták el kisorsolt helyüket. 
Már a kezdeti percek igazol
ták a tó halbőségét. 7 óra után 
2 perccel akasztotta m eg az e l
ső pontyot Takács József, s 
rögtön után Kakucsi Gizella 
is fogott egy 1 és negyedkilós 
pontyot. A kapások sűrűn kö
vették egym ást. A m érlegelés 
eredm énye a legvérm esebb  
várakozásokat is felülm últa. 
A győztes Szabó Béla 24,3 kg- 
nyi halat fogott 5 óra alatt, 
csupa pontyot. (Déli Hírlap)

H egyszentm árton  (Baranya  
m eg ye) határában ápril is óta 
állandó horgászengedéllyel és 
a helyszínen vá ltható napij e gy- 
pyel lehet horgászni a vajszlói  
Horgász Szövetség  által ü ze
melte te t t  tavon. A víz tározó
ként  is szolgáló, 7 hektáros tó 
ból m éretes pon tyo k a t  foghat-

rmk ennek a sportnak barátai. 
A szövetség  még az idei évre  
tervezi  az am urok  te lepítésé t.  
(Dunántúli Napló)

A közkedvelt K ígyós-csator
na (Bács-K iskun m egye) m el
lett terül el az 1 km  hosszú, 
6,4 hektáros K ostök-csatorna. 
A Kostök egyébként a K ígyós 
egyik  nyúlványa, m elyet az 
évek során leválasztottak és a 
maga sajátságos varázsával 
négyszáz horgász m ásodik ott
hona. (Petőfi Népe)

A Csongrád m egyei Hírlap 
a „K őrös-torokról” . A víz, a 
föld és a folyóparti növényzet 
sajátos illatkom binációja — a 
csongrádiak Tisza-szagnak  
nevezik  — fogadja a Kőrös- 
toroki üdülőterületre érkezőt. 
Autón, motoron, kerékpáron  
és gyalog sietnek a hűs fo lyó-  

’ víz melüé a helybeliek , a v i
dékiek és a külföldiek. M alay
siából, Ausztráliából. F innor
szágból. is érkeztek már ven d é
gek, de fő leg  az NSZK -beli- 
ek, a hollandok, a belgák és a 
dánok kedvelik  a kényelm es 
ártéri kem pinget. A horgá
szok számára m inden enge
délytípus kapható a halban  
bővelkedő Tiszára és Kőrösre.

A Fülesben  „Halak futósza
lagon” cím m el Teknős Péter  
kérdés—felelet form ában hal- 
élettani szakk érd ések k e l  szó 
rakozta tja  olvasóit.  Ezek közül  
a t ized iket  idézzük. ,,Hogyan  
óv ják  m eg  az NSZK -ban  a ha-» 
lastavak m elegét?” A  válasz:  
,,A m ikor  jönnek a nagy é jsza
kai lehűlések, a v ize t  a közis
m erten  jó hősz igetelő levegő
vel óv ják  attól, hogy a nap-,, 
pal összeszedet t  h őm érsék le té 
ből veszítsen, m égpedig  oly  
módon, hogy kettős falú, le
vegőve l  telt  műanyag pap lan
nal borítják be. Kanadában v i
szont (ahol közism erten  elég 
zord az időjárás) n a pko l lek to 
rokkal fűtik  a kel te tők  v i z é t .”

Pöschl Nándor

H agyom ányos halásza t  —  

k iá llítá s  Baján
A bajai Türr István Mú

zeumban október 4-én nyílott 
K unkovács László fotóm űvész 
H agyom ányos halászat című 
kiállítása. A 115 felvétel olyan 
— m a már csak könyvből és 
em lékekből ism ert — eszközt, 
eljárást is bem utat, mint 
például a csikászat, vagy a 
halszárítás. A m egnyitót dr. 
Dobrai Lajos, a MÉM főta
nácsosa tartotta. A m egye  
tavalyi m űvészeti ösztöndíja
sának tárlata a bajai m úze

um állandó halászati anya
gával együtt szenzációszám -

ba m egy M agyarországon. 
(A kiállításról folyóiratunk e 
számának következő — 28— 
31. — oldalain láthatnak rész
leteket olvasóink.)
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Meghatározónak bizonyult számomra a legfogékonyabb korban átölelő környezet 
a zegzugos holtágakkal teli Körös-vidéki vízivilág. Nem véletlen, hogy a fővárosban 
lepergett két évtized után a természetben találom meg a harmóniát, melyet manapság 
bizony keresni kell. A  világméretű környezetszennyezések híreitől agyoninformáltan 
valósággal üdítő érzés olyan emberekkel találkozni, akik —  mert létük alapja—  
mindennapos összefonódásban élnek a természettel.

HAGYOMÁNYOS HALÁSZAT
KUNKOVÁCS LÁSZLÓ FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Megnyitja 1985. október 4-én 16 órakor:
Dr. Dobrai Lajos minisztériumi főtanácsos

TÜRR ISTVÁN MÚZEUM, BAJA

1985. október 4-től december 15-ig

Víz, vízpart, halászat kedvenc té
mája a fotósoknak. Fényképezik is 
sokam és sokszor. Csakhogy a ha
lászati szakemberek felvételei gyak
ran technikailag kifogásolhatók, a 
fotóművészek (a látvány kedvéért) 
a hitelesség rovására „megrendezik” 
a cselekményt. Kunkovács László

Mialatt a gu lya d e le l . . .  (Szigetköz)

Halászbárka (Nagybaracska)

nem esik egyik hibába sem: művé
szi, de hiteles képeket készít.

Két évtizede járja  az országot, és 
szenvedélyesen keresi a múlt ma is 
élő emlékeit. Mintegy százezer fel
vétele között a gazdálkodás, pász
torkodás, építkezés számtalan titkát 
örökítette meg. Természetes, hogy

a halászat sem kerülte el figyelmét. 
Vallja, hogy a fotó dokumentum: 
bizonyíték arra, hogy az a tárgy, az 
az esemény a felvétel időpontjában 
megvolt, s olyan volt, ahogy a ké
pen látható. Az 1985. október 4-től 
december 15-ig a bajai múzeumban 
megrendezett kiállítása e dokumen-

Lehalászás a faddi holtágban
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Kérészlárva-szedés (Tiszatelek)

tumok egész sorát tá r ta  a látogató 
elé. A több mint száz felvétel a 
Szigetköz—Hortobágy—Körösök— 

Mohács határolta területen készült, 
és a halászat számos eszközét, mód
szerét m utatja b e — leginkább olya
nokat, melyek kiveszőben vannak 
(vagy m ár úgy tudtuk, hogy évtize
dekkel ezelőtt kivesztek).

át a nyomóhálóig). A téli csíkászat 
egyenesen unikum a fényképen. 
(Már csak azért is, m ert a csík 
védett hal, az orvhalászok pedig nem 
szívesen fényképeztetek magukat.) 
A szigetközi emelőih áll ótól, a „tápli”- 
tól a pesti „tauplin” át a hortobágyi 
csörlő-s emelőhálóig ugyancsak több 
változatot ismerhetünk meg. Fotós

N yom óháló (Szegvár)

A laikus látogató talán csak el
gyönyörködik a szép felvételekben, 
s csodálkozva nézi a sok furcsa 
nevű és formájú szerszámot. A 
halászathoz értők számára felér egy 
tanulmányúttal is ez a  kiállítás. A 
tapogató halászat szinte minden 
változatát láthatjuk (a vessző
tapogatótól a tükörhálós toppancson

Csörlős em előháló (Hortobágy)
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Csíkászat (Ipoly-m ente)

bravúr a dobóhálóról készült, fel
vétel. Megismerkedhetünk a cson
tos kece szerkezetével, használatá
val, a marázsa-hálóval, a tükrös 
hálóval, a varsázással.

A hozzáértő szem már a ladikok 
formájáról megmondhatja, hogy a 
felvétel m erre készülhetett. Vessző
ből font haltartó és díszesen fara

gott orrtőkés állóbárka — két világ 
a halászaton belül. Láthatjuk Ba- 
damer Józsefet, a nemrég elhunyt 
mohácsi haj óácsot, akinek keze alól 
kerültek ki ezek a remekmívű ha
lasbárkák. Lesz-e vajon utóda? 
Igénylik-e még a htsz-ek ezeket a 
hangulatos haltartókat? A megszo
kás és a divat nyilván élet
ben tartja  a körte alakú halfőző 
bográcsokat, melyekkel ugyancsak 
találkozunk a  képeiken (készítés és 
használat közben egyaránt).

Ugyancsak egyedülálló a bálái 
halszárításról készült felvétel is. 
Valamikor szinte külön ipar volt a 
halszárítás. Főleg a tiszai halászok 
foglalkoztak vele, de a béllyei ura
dalom is nagy tételekben szállította 
a szigorú böjtöt tartó görög-keleti 
szerbeknek. Baja környékén m ár 
inkább csiak saját használatra szá
rították a halat. S íme, 1984 őszén

Reginás tapogató (Tiszaalpár)

még van, aki így konzervál a téli 
időre! A fenékhorgászok kedvelt 
csalija volt a kérészlárva, amit már 
alig lehet találni. Kunkovács talált 
olyan halászt, aki még a hosszú- 
nyelű „bágerrel” gyűjti a partol
dalból. Ez a kiállítás a halászoknak, 
halászattal foglalkozó szakemberek
nél?; roppant tanulságos: olyan esz
közökkel, halászati módokkal, élet
jelenségekkel találkozhatnak, m e
lyek a régi halászélethez tartoztak. 
(Nem véletlen, hogy a kerítőhálós 
halászatról alig látunk valamit.)

Megérdemelné ez a kollekció, 
hogy vándorkiállítás formájában el
jusson az ország halász-központjai
ba, s még inkább azt, hogy album
alakban — némi magyarázó szöveg
gel — megjelenjen. Megérdemelné 
Kunkovács László a nagyobb támo
gatást. Környezetünk napról napra 
rohamosan változik, ezzel együtt 
alakul az életmód, benne a halászat 
is. A dunai vízlépcső építésével a 
Felső-Duna halászata néhány éven 
belül nagy változáson megy át. 
Nincs sok időnk arra, hogy a jelent,

Apatini ladik a  fadd i holtágban
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H a ls z á r ítá s  (B á ta )

s a mában élő m últat még meg
ragadjuk. Szükségszerű-e az, hogy 
míg milliárdokat költünk az új be
ruházásokra, a  jelen környezet és 
életforma megörökítését valaki a 
saját forintjaiból, saját szabadideje 
terhére v á lla lja .. . ?

Sólymos Ede

Halászlány a Váci utcán
A televízióiban a Stúdió ’85 október 15-i adásából 

ország-világ megtudhatta, hogy a Váci utcában felál
lították a Halászlány szobrát. A Halászait 1967/1. szá
málban már foglalkoztunk e szobor történetével, sorsá
val, s ebből az alkalomból érdemes visszatérni rá.

A pesti hailpiac, a Hal tér nagyjából az Erzsébet-híd 
pesti hídfőjének helyién terült el. A sok élő halnak ren
geteg Duna-vizet kellett felhordani az árusító kádakba, 
ezért a hailászcéh 1847-ben kutat állíttatott a térre. 
Mikor renoválásra szorult, elhatározták, hogy nagyobb 
és szebb kutat csináltatnak. Az építést Gottgeb kőfa
ragó mester végezte, a szobrot Dunaiszky Lőrinc szob
rász alkotta. A  vizet föld alatti vezetéken kapta a Du
nából, „honnan m ár destillálva húzatik fel”. A sóskúti 
mészkőből faragott kútszobor halászlányt ábrázol, jobb 
kezében, ruhája szegélyével az „aranypontyot” tartja, 
másik kezében pórázra fűzött kisebb halakat és hálót, 
a talapzatba bevésve: „Állíttatott a pesti polgári halász
céh által” 1862-ben.

Az avatás után többen kifogásolták, hogy nem egy 
erőteljes férfialakot mintázott meg a mester, de a 
közönségnek tetszett a szobor, s elnevezték Fischer 
Rézinek, mert Teréz-inapon szentelték fel. Egyébként is 
Mária Teréziától kapták a halpiacot, ezért tisztelték. 
A kút kifolyó csöveit delfinekkel akarták díszíteni, de 
Gubicz András pesti gépgyáros vasöntödéje nem készí
tette el a megígért időre.

A belváros rendezésekor megszüntették a Hal teret, 
a kutat a Népligetbe helyezték át, ahol az 1930-as évek
ben még vizet is adott. Az 1960-as évekre a szobor 
tönkrement. Idézett írásunkban javasoltuk a szobor 
helyreállítását, és jobb helyen való felállítását. A Fő
városi Emlékmű Felügyelőség nevében Polgár Károly 
válaszolt a Budapest című folyóiratban: az erősen meg
rongálódott szobrot 1966 augusztusában útszabályozás 
m iatt lebontották, de rajzos, fotós dokumentációt ké
szítettek róla, hogy 1967-ben kijavítva valahol m ásutt 
felállítsák. „Természetesen ötletként adódik . . . ,  hogy a 
volt Hal tér környékén a mai körülmények nem ten
nék-e lehetővé a kút belvárosi felállítását, közel az 
eredeti helyéhez?” Aztán hosszú évekig nem történt 
semmi. Ügy két éve Ráday Mihály érdeklődött a Ha
lászlány után, de úgy tájékoztatták, hogy a szobor

annyira tönkrement, hogy restaurálására nincs lehető
ség.

Most örömmel hallottuk, hogy Lovas Sándornak sike
rült a szobrot újjávarázsolni, és a régi hely közelében, 
a Váci utcában végleges helyet kapott.

S. E.
(ifj. Agócs Imre felvétele)
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Halas csendéletek: 
a nápolyi festészet aranykora

G iuseppe Receo: Csendélet halakkal (Nápoly, Museo di San Martino)

A Szépművészeti Múzeum 1985 
nyarán m utatta be a  magyar—olasz 
(kulturális kapcsolatok keretében azt 
a kiállítást, melyet nápolyi múzeu
mok bocsátottak fővárosunk ren
delkezésére a vándortárlat w a
shingtoni, athéni és madridi je
lenléte után. A káprázatos anyag 
igazolja, hogy a XVII. században a 
nápolyi festészet valóban aranykor 
volt az értékteremtést illetően. A 
kollekcióban halas témák \s előfor
dulnak, így Giuseppe Recco „Csend
elet halakkal” című képe, melyet 
1660 körül festett. A mű érdekessé
ge, hogy a tér különleges: egyszerre 
érzékeltet tengeri barlangot és szo
babelsőt, ahol halak vöröslenek, 
ezűstlenek, valahol az élet és az 
elmúlás határán — a képi fogalma

zás azt sem tisztázza: úsznak, vagy 
partra vetődtek-e?

Fontos mű Domenico Gargiulo 
„Parti tá j”-a 1647-ből. A sziklás part 
romjai előtt halászbárkák vesztegel
nek. hálászkunyhó köti össze a 
hullámokat a toronnyal, mély nyu
galom honol az alkonyaiban. Ná
poly híres része Santa Lucia (dallam 
is őrzi ezt a kies vidéket), így dal
lam és kép Pietro Fabris alkotása, 
aki olajfestményét a zátonyos ná
polyi rakpartról 1760 körül festhet
te. A mű életkép, ahol az épületek 
labirintusából alakok tűnnek elő. 
Mindhárom festmény a nápolyi m ű
vészet aranykorát idézi, kimagasló 
form akultúrájának maradandó ér
tékrendjével.

Losonci Miklós




