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A  Halászati Szakosztály idei máso
dik ülését ezúttal vidéken — a Bi- 
harugrai Halgazdaságban tartotta. 
A  jól megválasztott érdekes témák
nak tulajdonítható, hogy a nagy tá
volság ellenére mintegy ötven szak
ember gyűlt össze az ország külön- 
zöző részéről.

Az első előadást dr. Búza László 
oszt. vez. tartotta az 1968. évi hal
egészségügyi helyzetről.

A  gyakorlatban is tapasztalható, 
hogy az utóbbi években a halegész
ségügyi helyzet lényegesen javult, 
egyre kevesebbet hallunk katasztro
fális halpusztulásokról. Búza dr. elő
adásából megtudtuk, hogy 1968-ban 
mindössze 15 has vízkóros gócot tar
tottak nyilván, idén ez ideig még 
mindössze tízet. Eredményesen al
kalmazzák a gazdaságok a gyógyta- 
karmányokat, — a chlorociddal, il
letőleg Erra 6-tal kevert indító ab
rakokat. Felhívta a figyelmet a dózi
sok pontos betartására, mert ha az 
oltáshoz használt adagok takarmá
nyon keresztül elégtelenek, haszná
latukkal azt érhetjük el, hogy re- 
zisztens fertőző törzsek alakulnak ki, 
s ezek a későbbiek során tömeges 
pusztulásokat okozhatnak.

A kopoltyúrothadással kapcsolat
ban elmondotta, hogy az elsődleges 
károsítok, a darakór kórokozói és a 
kopoltyúférgek ellen kell elsősorban 
harcolni. Az általában használt réz- 
gálicos kezeléssel kapcsolatban óva
tosságra intett; ilyen esetben a tó
gazdának mérlegelnie kell, hogy a 
természetes táplálékkészletben oko
zott kár arányban áll-e a pontyok

gyógykezelésével elérhető haszon
nal. A  darakór következtében fel
lépő nagyarányú elhullás ma már 
szakmai műhibának számít, — a 
gyógykezelési recept és a jó minő
ségű lengyel malachitzöld ugyanis 
rendelkezésre áll. A  paraziták ellen 
a különböző fürösztőoldatok nagyobb 
arányú elterjesztését javasolta, ezzel 
utat mutatott a következő előadá
sokban felvetett ragadozóivadék-el
hullások elkerülésére.

A  második téma az ülés napirend
jén a ragadozó ivadék felnevelésé
nek problémája volt. Antalfi Antal 
a csuka- és süllőszaporítás gyakor
lati módszereiről számolt be, ame
lyet Dinnyésen évek óta sikeresen 
és jó eredménnyel alkalmaznak.

Az előadás gyakorlati tanácsokat 
nyújtott a két halfaj neveléséhez — 
most már csak a többi gazdaságban 
is alkalmazni kellene ezeket. Vilá
gossá vált, hogy ma m ár nem az  íva- 
tás a probléma, hanem a tömeges 
ivadéknevelés, amelynek gyakorla
tát az egyes gazdaságoknak maguk
nak kell kialakítaniuk a helyi lehe
tőségek figyelembevételével. Egy biz
tos: a hazai igények évek óta kielé
gítetlenek, ezen felül szinte belátha
tatlan tere lenne az exportnak is — 
igen kedvező áron.

A  ragadozók harmadik képviselő
jének: a harcsának tenyésztési prob
lémáiról számolt be Szalay Mihály 
igazgató. Ismertette gazdaságának 
több éves kísérleti munkáját és ered
ményeit a harcsaivadék tömeges fel
nevelésével kapcsolatban.

Az előadások illusztrálására né

hány diaképet is bemutattak az elő
adók, illetőleg mintákat is hoztak az 
egyes ragadozók idei ivadékaiból. 
Még az idén érkezett — már táplál
kozó — angolnaivadékból is látha
tunk néhány példányt a túrkevei 
mgtsz állományából.

Az előadásokat követő vitában el
sőnek Kovács György, a Biharugrai 
Halgazdaság főagronómusa emelke
dett szólásra. A  ragadozótenyésztés 
egyik legfőbb problémájának a nem 
megfelelő hozzáállást, a szakértelem 
hiányát látja, és megoldására a pre
mizálási rendszer kiterjesztését ja
vasolta. Nagy sikert remél az Állami 
Halgazdasági Egyesülés által meg
hirdetett versenytől is. Cseri Géza, 
a Hortobágyi Állami Gazdaság főál
lattenyésztője arról számolt be, hogy 
gazdaságukban jól megmaradt az 
ivadék olyankor is, amikor a meg
termékenyített harcsafészkeket v i
szonylag nagy tavakba (10—300 kh) 
pontyivadék mellé helyezték ki.

Az előadás után közös ebéd kö
vetkezett, majd Kozma Lajos igaz
gató vezetésével megtekintettük a 
gazdaságot. A  modern, jó kultúrálla- 
potban levő tógazdaság, a nagy tö
megű pecsenyekacsa lenyűgöző lát
ványt nyújtott, és a kapott kép mél
tán zárta be jól a sikerült ankétot.

Tahy Béla

A Z IZRAE LI tógazdaságokban és 
szabad vizeken a pontyokon kívül 
négyféle tilapiát, valamint mugilfé- 
léket tenyésztenek és ezek részesedé
se az össztermelésben 1960. évben 
2,5% volt, de 1967-ben elérte a 11,9%- 
kot. Ennek megfelelően a ponty ré
szesedése 97,5% ~ról 88,1%-ra csök

kent. Az évnek 
minden hónapjá
ban majdnem egy
forma mennyiség
ben kerültek a ti- 
lapiák és mugilfé- 

lék a piacra. Tógazdaságokból 1967- 
ben 1024 t ilyen halat szállítottak a 
piacokra. A  belvizek termése e két 
halféléből ugyanekkor 669 t volt; ez 
az erős kihelyezés következménye. Az 
eladásra szánt pontyok nagysága fo 
kozatosan csökken, mert eladásra ke
rült 1035 t (14%) 250—300 g közötti, 
1774 t (24%) 551—650 g közötti, 4160 t 
(56°/q) 651—750 g közötti és csak 450 t 
(6%j 750 g feletti darab súlyú ponty. 
(Sárig cikke a Bamigdeh 1969. III. 
havi számában.)

Nevelődik a pecsenyekacsa Biharugrán
(Kozma felv.)

AZ ALPÁRI VIRÁGZÓ HTSZ mellék
üzemágáról tudósít a Petőfi Népe (máj. 
28.) „Kollektívánk” — mondja Kővágó 
Ferenc elnök — „nem bízza rá magát tel
jesen a Tiszára. Van egy új melléküzem
águnk is, amely nyolc, eddig vidéken 
dolgozó szakembernek nyújt itthon meg
élhetést és remélhetőleg a közösnek egy
re több jövedelmet, ö t lakatos, egy for
gácsoló és két mérlegkészítő végzi jelen
leg az egyre növekvő megrendelések ki
elégítését.”
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Ankét a Balaton vízgazdálkodásáról
A Magyar Hidrológiai Társaság a Ma
gyar Agrártudományi Egyesület, és a 
Természettudományi Ismeretterjesztő 
Társulat „A Balaton vízgazdálkodása” 
címmel 1969. május 9-én mintegy 350 
fő részvételével ankétot tartott a bu
dapesti Technika Házában.

Az ankétot dr. Vitális Sándor egye
temi tanár, a Magyar Hidrológiai Tár
saság elnöke nyitotta meg.

A délelőtti napirend „A Balaton 
vízgazdálkodásának fejlesztése”
tárgykörben elsősorban a szorosabban 
vett mennyiségi és minőségi vízgaz
dálkodás kérdéseivel foglalkozott.

Dégen Imre államtitkár, az Orszá
gos Vízügyi Hivatal elnöke, a Balaton 
népgazdasági jelentőségét, a tó kör
nyezetének a Balatoni Intéző Bizott
ság 1957. évi megalakulása utáni pél
dátlan fejlődését és ennek a vízgaz
dálkodási következményeit ismer
tette. Átfogó szintézis keretében az 
ivóvízellátás és szennyvíztisztítás 
helyzetét, a Sió-csatorna történetét, a 
Balaton vízgyűjtőjének sokrétű, ösz- 
szetett problémáit, a vízminőségvéde
lem, a feliszapolódás és a vízinövény
zet leglényegesebb, súlyponti kérdé
seit foglalta össze.

Az értékelés alapján az új helyzet
nek megfelelő határozott közép- és 
hosszútávú programot vázolt fel. En
nek a fejlesztési koncepciónak végre
hajtására összehangolt, a korszerű kí
vánalmaknak és az anyagi-műszaki 
feltételeknek megfelelő tevékenység
re van szükség. A  problémák széles 
körű megvitatása után az egyes szak
területeken a saját közép- és hosszú
távú fejlesztési elképzelések kialakí
tása indokolt. A program legsarkala
tosabb tennivalója a Balaton vízgaz
dálkodásának megjavítása. A  víz- 
gazdálkodás korszerűsítése a halászat 
számára is megváltozott feltételeket, 
új feladatokat jelent. (A részletesebb 
ismertetést lásd lapunk más oldalán. 
Szerk.)

Az iránymutató előadást kiselő
adásnak is beillő szervezett hozzászó
lások követték.

Dr. Trautmann Rezső ny. minisz
ter, a Balatoni Intéző Bizottság el
nöke részletesen ismertette a BIB 
múltját és szerepét, valamint „Bala
ton Központi Fejlesztési Programja”

kormány elé terjesztett koncepciót 
(ÉVM—VÁTTI).

Balló Iván, az OVH Vízkészletgaz
dálkodási Központ főosztályvezetője 
a mennyiségi vízgazdálkodás döntőbb 
adatait és azoknak kialakult trendjét 
mutatta be. A  vizsgálatok eredménye 
szerint a vízpótlás már közepes táv
latban is elkerülhetetlen.

Törőcsik Gyula, az Országos Víz
ügyi Hivatal főosztályvezetője a part
védelmi és kotrási munkálatokat, 
azoknak korszerű formáit és új esz
közeit mutatta be vetített képekkel 
kísérve.

Dr. Szesztay Károly, a Vízgazdál
kodási Tudományos Kutató Intézet 
tud. osztályvezetője a Balaton és víz
gyűjtőjén folytatott hidrológiai és 
iszapkutatásokról adott áttekintést 
vetített mellékletekkel.

A délutáni ülésszak „A Balaton 
vízgazdálkodásának biológiai kérdé
sei” tárgykörben dr. Felföldy Lajos, 
a Vízgazdálkodási Tudományos Ku
tató Intézet tudományos főmunkatár
sának vitaindító előadásával kezdő
dött. Az előadó a Balaton jelenlegi és 
jövőbeni hidrobiológiái problémáiról, 
az eutrofizáció veszedelméről, a nö
vény- és állatvilág jelenlegi és jövő
beli szerepéről, annak lehetséges be
folyásolásáról, a műszaki és biológiai

szakértők szoros együttműködésének 
szükségességéről beszélt.

A  vitanyitó előadáshoz kapcsolódó 
kiselőadások keretében három kiegé
szítés hangzott el.

Dr. Kárpáti István, a Keszthelyi 
Agrártudományi Főiskola tanára a 
Balaton hínár- és nádproblémáiról, a 
növények szerepéről, fontosságáról és 
a víz öntisztulásában betöltött szere
péről tartott előadást.

Tölg István, a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium főelő
adója a halak biológiai és gazdasági 
szerepköréről beszélt, különös tekin
tettel a növényevő halak, — mint a 
biológiai növényirtás eszköze, — al
kalmazási lehetőségeire, illetve annak 
korlátáira.

Kövesi Gyula, az Országos Vízügyi 
Hivatal osztályvezetője a növények 
elterjedésének korlátozására alkalma
zott hagyományos és korszerű mecha
nikai eszközöket ismertette, vetített 
képekkel kísérve.

A vita keretében Márton László, 
Deli Nándor, Fekete Zoltán, Bendeffy 
László, dr. Reguly Ádám, Györke Oli
vér, Pinkola László, Kovács J. Gyula 
és Kontúr György értékes tapasztala
taikkal, észrevételeikkel járultak 
hozzá az ankét munkájához.

B. I.
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A k t u á l i s  kérdés

H azánk kedvező adottságai nagy- 
■ *  mértékben elősegítik a halászat, 

illetve a haltenyésztés eredményessé
gét. Elméletileg képzett és a termelés
ben gyakorlott szakemberekre van 
szükség, hogy természetadta lehetősé
geinket kihasználva, termelésünket 
gazdasági vonatkozásban is fokozni 
tudjuk.

A  korszerű tenyésztési módszerek 
helyes alkalmazása *— a meghonosí
tott növényevőkkel és a telepített 
angolnákkal való bánásmód — új, a 
jelenlegi általános, klasszikus isme
reteket meghaladó problémák elé 
állítja a gazdálkodókat.

Törekednünk kell tehát egy olyan 
„szak-garnitúra” kialakítására, mely 
a termelésirányítás élén önállóan ké
pes akár a legbonyolultabb felada
tok megoldására is.

Sajnos, gazdaságainkban jelenleg 
még nincsenek megfelelő létszámú, 
speciális ismeretekkel rendelkező 
szakemberek. Ez éppúgy probléma 
az állami gazdaságokban, ahol v i
szonylag a legtöbb szakmérnök és 
mezőgazdasági mérnök dolgozik, 
mint a (halászati termelőszövetkeze
tekben, vagy a mezőgazdasági terme
lőszövetkezetekben.

A  káderkérdés két, egymással 
szervesen összefüggő probléma meg
oldásával közelíthető meg. Egyrész
ről gondoskodni kell a megfelelő 
szakember-létszámról, másrészről ki
elégítő szakmai színvonalukról.

A  halászati vonatkozásban — ké
pesítés szerint — a következők alap
ján csoportosíthatjuk a szakembe
reket:

1. mérnök
a) halászati szakmérnök,
b) mezőgazdasági mérnök,

2. szakmunkás
a) halászmester,
b) halász.

A  gazdaságokban és az egyéb szak- 
intézményekben jelenleg mintegy 
150—200 egyetemi végzettségű szak
ember dolgozik. Ez a szám nem ki
elégítő! Különösen a termelőüzemek
ben jelentkező hiány sürgős pótlásá
ról kell gondoskodni.

Az előirányzott fejlődés megkí
vánja, hogy a teljes üzemű tógazda
ságokban 300 kh, a részüzemű halas
tavaknál 600 kh vízterület termelé
sének irányítását lássa el egy ha- 
lászmérnök. Elvi határozat született 
arra nézve is, hogy a természetes 
vizeken gazdálkodó halászati terme
lőszövetkezetekben — szövetkezeten
ként — legalább egy szakmérnök 
dolgozzék.

A  szakmunkás-ellátottságot vizs
gálva azt látjuk, hogy a tógazdasá
gokban és a természetes vizeken 
megközelítően 2400 fizikai munka- 
vállaló dolgozik, és ezek több mint 
60%-a szakmunkakörben. Ha figye
lembe vesszük a termelés várható 
emelkedését és a halászati gépesítés 
elterjedését, országos átlagban halá
szati termelőszövetkezeti vonatko
zásban természetes vízen 80—100 
kh-ra, a Balatonon 1200—1500 kh-ra 
kell számítanunk egy szakmunkást. 
Tógazdaságokban, szövetkezeti szek
tor tekintetében 50 kh, míg állami 
gazdaságokban 80 kh vezetését lát
hatja el egy jól képzett dolgozó. Itt 
kívánatos megjegyezni, hogy a ter
mészetes vizeken dolgozó htsz-tagok 
mindegyike lényegében szakmunkás 
képzettséget kívánó murikát végez.

Cikkemben főleg a mérnökök kép
zésével, azok helyzetével, illetve a

velük szemben támasztott igények
kel kívánok foglalkozni, jóllehet a 
szakmunkáskérdés semmivel sem 
megoldottabb, és fontosságát tekint
ve megegyezik a mérnökökével.

A  meghatározott normatívák el
érése új, az eddigieknél színvonala
sabb, és a mindenkori aktualitással 
lépést tartó oktatási rendszert fe l
tételez.

Az egyetemi szintű halászmérnök- 
képzés nincs megnyugtató módon 
megoldva. A  gödöllői Agrártudomá
nyi Egyetemen az állattenyésztéstan 
keretében összesen 4 órában oktat
nak halászati, halgazdasági ismere
teket. Az egyéb tanszékek oktatási 
anyagában szereplő halászati vonat
kozású témák pedig csak érintőlege
sen foglalkoznak magával a halá
szattal. Legjobb tudomásom szerint 
a Keszthelyi Agrártudományi Főis
kola kivételével — ahol hasonló a 
helyzet — más felsőoktatási intéz
ményünkben még ez a csökkentett 
anyag sem szerepel.

A  gödöllői Agrártudományi Egye
temen általában kétévenként indul
— a szakmában dolgozók számára — 
4 féléves, levelező tagozatú szak
mérnökképző tanfolyam, ún. ötöd
éves szakosító. Ez a vitathatatlanul 
szükséges oktatás — jellegénél fogva
— nem lehet a felsőfokú szakember- 
képzés egyetlen bázisa. Itt ugyanis 
nem a kezdő szakembereket, hanem 
a gyakorlatban dolgozókat képezik 
tovább. Sajnálatos, hogy a tanfolyam 
szervezésekor minden egyes alka
lommal gondot jelent a minimális 
hallgatólétszám elérése. 1969 tava
szán pl. azért nem indulhatott meg 
a szakmérnökképzés, mert nem volt 
elég jelentkező. A  kívánt 15—17 fős 
induló létszámot sem lehetett „ösz- 
szeverbuválni” . Elgondolkoztató ez 
a jelenség!

Nem érzem magam hivatottnak 
arra, hogy fiatal kollégáim szaktu
dását, szakmaszeretetét bármilyen 
okból és bármilyen formában vitas
sam. De ez a bántó érdektelenség 
már a Szakmai önérzetet sérti!

Talán akkor is kiélezném ezt 
kérdést, ha úgy tudnám, hogy a gaz
daságok vezetői nem szívesen enge
dik a beosztott munkatársaikat a 
félévenként kötelező 12 napos kon
zultációra, mondván, hogy ez mun
kakiesést okoz. Meggyőződésem, hogy 
nem a gazdaságvezetés, hanem az 
érdekeltek, illetve az érintett „ér
dektelenek” nemtörődömségéről, ké
nyelmeskedéséről van szó.

Föltehető, hogy a szakmérnökkép
zés minimuma nem éri el a kívánt
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mértéket, és ez hátrányos a gazda
ságok érdeklődésére. A  tudomány 
legújabb eredményeit is tartalmazó, 
korszerű tankönyvek kiadása, vala
mint a gyakorlati ismeretek foko
zott oktatása szükséges, hogy a ha
lászati szakmérnöki diploma való
ban a kvalifikált szakembereket 
fémjelezze.

Nem vitás, hogy a szakmérnöki 
képesítés megszerzése nem jár min
denkor együtt az anyagi elismerés
sel. Kevés gazdaság teheti meg, hogy 
szakembereit a diploma alapján, és 
ne a szaktudás, a végzett munka ér~ 
téke szerint fizesse. De az anyagia
kat ez esetben nem lehet mérlegelni! 
Ha arra gondolunk, hogy a szaktu
dás — a megfelelő elméleti és al
kalmazott ismeretek — elégtelen
sége mutatkozik a szaporítási, felne
velési stb. munkákban, egyértelműen 
fel kell ismernünk a szakmai to
vábbképzés, illetve oktatás fontos
ságát.

Említettem már, hogy a szakosító 
„ötödév” egymagában még nem ele
gendő ahhoz, hogy gazdaságaink ré
szére megfelelő számú és felkészült
ségű szakembert képezzen. A  halá
szati káderkérdésnek sarkalatos 
pontja az, hogy kevés a szakma iránt 
érdeklődő, a szakmában a későbbiek 
folyamán dolgozni kívánó fiatal dip
lomás. A  felsőoktatási intézmények 
halászati vonatkozásban jelenleg még 
hiányos oktatási rendszere nem éb
reszt érdeklődést a halászat iránt. 
Mint ahogy az előzőkben már utal
tam rá, a halászat egyetemi oktatá
sának alacsony óraszáma, az okta
tott ismeretek átfogó vázlatossága 
elégtelen ahhoz, hogy az egyetemi, 
vagy főiskolai hallgatók az állatte
nyésztés divatosabb, frekventál- 
tabb tárgyai mellett diplomájúk 
megszerzése után a halászatot, a hal
tenyésztést válasszák hivatásul.

A  jelenlegi oktatási rendszer fo
gyatékosságait áthidaló megoldás a 
halászat fakultatív oktatása. Erre lá
tunk példát a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetemen és a Keszthelyi 
Agrártudományi Főiskolán.

A  szakma minden elismerése meg
illeti azokat a tanárokat, előadókat, 
akik egyéb elfoglaltságuk mellett 
tudásukat, szakmaszeretetüket igye
keznek átadni a halászat iránt ér
deklődő egyetemi hallgatóknak.

Több olyan — a gyakorlatban 
dolgozó — fiatallal találkozhatunk, 
aki a fakultatív oktatáson keresztül 
ismerte meg a halászati munkát, an

A  paksiak specialitása a tésztás halászlé

nak szépségét és lett lelkes halte
nyésztővé.

A  szakember-utánpótlás problé
májának aktualitását jellemzi, hogy 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium MÉM 43.893/1/ 1967 
szám alatt rendeletet adott ki. A  
rendelet értelmében a mezőgazda- 
sági felsőfokú intézményeknél egy 
szemeszterben — féléves anyagban 
— a halászat önálló kötelező tárgy
ként kerül oktatásra.

Tudom, figyelembe kell venni, 
hogy a főiskolák oktató karának ka
pacitása egyébként is meglehetősen 
leterhelt. Úgy gondolom, hogy a 
szakma más területén tevékenykedő

szakemberek meghívott előadókénti 
foglalkoztatása nagyban emelné az 
oktatott halászati anyag színvonalát 
és megkönnyítené a „hivatásos” ta
nárok munkáját.

Ha valóban sor kerül arra, hogy az 
oktatásban a halászat is felsorako
zik a szarvasmarha, a sertés, a ló, a 
juh, a baromfi stb. mellé, meggyőző
désem, hogy az eddiginél jóval több 
fiatal diplomás kíván elhelyezkedni 
haltenyésztő gazdaságainkban.

Hiszem azt, hogy jogos ez az igé
nyünk. Minél többször essék szó a 
halászatról az Alma Mater falai kö
zött.

Gönczy János

Az ilyen dunai fokok lassan feliszapolódnak. Intenzív vízzé tehetők műtárggyal
(Pékh felvételei)
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Magyar Közlöny 1969. évi 38. 
szám (1969. május 18.)

„A  pénzügyminiszter 18/1969. 
(V. 18.) PM számú rendelete a hal 
értékesítése utáni árkiegészítésről

1. §•

A  41/1968. (XII. 28.) PM számú 
rendelettel módosított és kiegé
szített 38/1967. (XII. 29.) PM szá
mú rendelet 6. §-ában meghatá
rozott feltételek mellett a mező- 
gazdasági nagyüzemet a belföldi 
ponty értékesítése után kilónként 
2,50 Ft árkiegészítés illeti meg.

2. § .

Ez a rendelet kihirdetése nap
ján lép hatályba. Rendelkezéseit 
az 1969. május 1-től december 
31-ig terjedő időszakban számlá
zásra kerülő ponty után kell al
kalmazni, a jogügylet megkötésé
nek napjára és feltételeire tekin
tet nélkül.

Dr. Garamvölgyi Károly s. k. 
a pénzügyminiszter 

első helyettese

A  pénzügyminiszter 18/1969. (V. 
18) PM számú rendelete szerint a 
mezőgazdasági nagyüzemeket a

belföldi ponty értékesítése után 
1969. május 1. és 1969. december
31. között időszakban kilogram
monként 2,50 Ft árkiegészítés il
leti meg a 41/1968. (XII. 28) PM 
sz. rendelettel módosított és ki
egészített 38/1967. (XII. 29) PM sz. 
rendelet 6. §-ában meghatározott

feltételek fennállása esetében.
Az idézett rendelet 6. §-ára való 

hivatkozás azt jelenti, hogy a 2,50 
Ft-ot fogyasztói árkiegészítésként 
kapják a mezőgazdasági nagy
üzemek.

Nézzük meg először, mit is je
lent a fogyasztói árkiegészítés? A  
fogyasztói árkiegészítés a fogyasz
tói forgalomban értékesített ter
mékek után nyújtott állami támo
gatás, ezt a támogatást az állam 
azért adja, hogy az árkiegészítés
ben részesített termék olcsóbban 
kerülhessen a fogyasztók aszta
lára. Ezért ez az árkiegészítés a 
mezőgazdasági nagyüzemeket csak 
akkor illeti meg, ha a pontyot a 
fogyasztói forgalomban értékesí
tik. A  HALÉRT részére értékesí
tett pontyért árkiegészítés nem 
igényelhető, a HALÉRT által fo
gyasztói forgalomba hozott ponty
ra az árkiegészítést a HALÉRT

igényli meg. Ugyancsak nem igé
nyelhető az árkiegészítés, ha ex
portra, vagy belföldi termelői fel- 
használásra, tehát a Konzervipar- 
részére értékesítenek.

Szükséges azt is tisztázni, hogy 
mi tekinthető fogyasztói forga
lomnak? A  38/1967. (XII. 29) PM 
sz. rendelet 5. § (3) és (4) bekez
dése szerint, fogyasztói forgalom
nak minősül a közvetlenül a kis
kereskedelem, a fogyasztók, a ven
déglátóipari vállalatok, költség- 
vetési szervek, intézetek és intéz
mények részére történő áruérté
kesítés. A  2,50 Ft/kg árkiegészítés 
tehát csak akkor igényelhető, ha 
a halat az említett viszonylatok
ban értékesíti.

Az árkiegészítést az adóbeval
lással együtt kell igényelni, annak 
kiutalásáról a 41/1968. (XII. 28) 
PM sz. rendelet 5. § (2) bekezdése 
szerint havonként —  az igénylést 
követő 8 napon belül —  a járási, 
járási jogú városi tanács vb pénz
ügyi osztálya, a megyei jogú vá
rosokban a városi illetékkiszabási, 
vállalati és forgalmi adóhivatal, 
a , fővárosban a Pénzügyminiszté
rium Bevételi Főigazgatósága 
gondoskodik. A  kiutalást a „Me
zőgazdasági Üzemek forgalmi adó 
beszedési számla” , illetőleg az ál
lami gazdaságoknál a „Fogyasztói 
árkiegészítés folyósítási számla” 
terhére kell teljesíteni. A  befize
tendő forgalmi adó összegéből te
hát a mezőgazdasági nagyüzem az 
őt megillető árkiegészítést nem 
vonhatja le.

Szükséges még megemlíteni, 
hogy a már hivatkozott 6. § az ár- 
kiegészítésre vonatkozó igény jo
gosultságot a fogyasztói ár betar
tásához köti. Tekintettel azonban 
arra, hogy a ponty fogyasztói árát 
az Országos Anyag- és Árhivatal 
a szabad árformába sorolta (Ár- 
szabályozás és Termékforgalma
zás 1968. évi 29. szám) továbbá 
mivel a mezőgazdasági nagyüze- 

' mek által alkalmazható egyes 
árakról és díjakról szóló 7/1969. 
(III. 12) MÉM—BkM—ÁH sz. ren
delet a pontyra a hatósági ár be
tartásának kötelezettségét nem 
írja elő, a pontyra ez a rendelke
zés nem vonatkozik. Ez nem je
lenti azonban azt, hogy a ponty 
fogyasztói ára az előző évi magas 
szinten maradhat. A  rendelet célja 
éppen az, hogy a fogyasztói ár 
csökkenjen.

(Somfai Károly)
Dr. Thuránszky bemutatja a Sió-zsilipet és a beleépített angolnacsapdát Pillay úrnak, 

a FAO Halászati Osztálya vezetőjének
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A FAO vezérigazgató-helyettese 
Magyarországon

Ez év májusában a FAO Magyar 
Nemzeti Bizottság meghívására Ma
gyarországra látogatott Roy I. Jack- 
són a FAO vezérigazgató-helyettese 
és T. V. R. Pillay, a szervezet édes
vízi halászatbiológiai csoportjának 
vezetője. Útjukon elkísérték őket fe
leségeik is.

Vendégeink V. 10-én érkeztek, és 
egy hetet töltöttek hazánkban. Lá
togatásuknak kettős célja volt. Egy
részt a már korábban felvetődött és 
a FAO munkájával kapcsolatos ha
lászati kutatóintézet és oktatási in
tézmény létesítéséről kívántak tár
gyalni, másrészt meg akarták ismerni 
európai viszonylatban is elismert 
halászatunkat.

Ennek megfelelően megbeszélése
ket folytattak dr. Kazareczki Kál
mán miniszterhelyettessel, a FAO 
Magyar Nemzeti Bizottságának el
nökével. Megállapították, hogy ha
zánk a halászat terén hathatós se
gítséget tud nyújtani a FAO mun
kájához, és ennek érdekében szük
ség van a javasolt kutatóintézet és 
felsőoktatási intézmény közös erő
vel történő létesítésére. Az intéz
mény helyéül Szarvast jelölték ki, 
ahol a Haltenyésztési Kísérleti Á llo
más szolgálhat alapjául. Megegyezés 
született arra nézve is, hogy a FAO 
támogatni fogja azt a kérelmet, me
lyet az Egyesült Nemzetek Fejlesz
tési Programjához (UNDP) kell be
nyújtanunk a kutatóintézet és felső- 
oktatási intézmény létesítéséhez igé
nyelt hozzájárulás megszerzése ér
dekében. A  tárgyalások eredménye
képpen a kérelmet megszövegezték 
és benyújtották.

A  vendégek három napot töltöttek 
vidéken. Az első napon megtekintet
ték a Halászati Termelőszövetkezetek 
Szövetségének Dinnyési Ivadékne- 
velő Tógazdaságát. Elismeréssel nyi
latkoztak az ott bemutatott módsze
rekről. Különösen érdekelték őket 
a növényevő halfajokkal szerzett ta
pasztalatok és a gazdaságban hasz
nált önetetők. Dinnyésről Siófokra 
látogattak el, ahol az újonnan meg
épített angolnafogó csapdát tekintet
ték meg, majd a Balatonf üreden 
megtartott ebéd után a Magyar Tu
dományos Akadémia Tihanyi Bioló
giai Kutató Intézetét keresték fel. 
Szarvason két napig voltak a Halte
nyésztési Kutató Állomás vendégei. 
Nagy figyelemmel kísérték az Állo
más munkájáról tartott beszámoló
kat. Érdeklődtek az ott folyó kísér
letek eredményeiről, és ezekről ki
merítő válaszokat kaptak. A  tógaz
dasági kacsatenyésztésben elért ered
mények különös elismerésüket vív
ták ki. Szarvason meglátogatták az

Öntözési és Rizstermesztési Kutató 
Intézetet és a Mezőgazdasági Tech
nikumot. Megtekintették a békés- 
szentandrási szőnyeggyárat, majd

Roy I. Jackson, a FAO vezérigazgató he
lyettese egy balatoni vízibuszon

visszatérve Szarvasra, sétát tettek az 
Arborétumban. Ezután Budapestre 
indultak és későn este érkeztek meg. 
Vidéki utaikon Ribiánszky Miklós,

az Országos Halászati Felügyelőség 
igazgatója és felesége kísérték őket.

A  szigorúan vett szakmai progra
mon kívül megtekintették főváro
sunkat. Felkeresték a Mezőgazdasági 
Múzeumot, a Nemzeti Galériát és a 
Mátyás templom kincstárát. Dr. Ka
zareczki Kálmán miniszterhelyettes 
vacsorán látta őket vendégül, és 
Jackson vezérigazgatóhelyettest va
dászatra hívta meg, ahol a vendég, 
egy muflont és egy vaddisznót ejtett 
el. A  FAO delegáció sajtótájékozta
tóját dr. Pillay tartotta meg. Erről a 
sajtóban és a rádióban részletes tá
jékoztatás jelent meg, illetve hang
zott el.

A  FAO küldöttség megtekintette 
a Nemzetközi Vásár élelmiszeripari 
pavilonjában megtartott bemutatót 
és az ott látott élelmiszerek a legna
gyobb mértékben elnyerték vendé
geink tetszését. A  népművészeti pa
vilonban dr. Dimény Imréné, me
zőgazdasági és élelmezésügyi minisz
terünk felesége fogadta és kalauzolta 
őket. A  hölgyeket egy-egy népvise
letbe öltöztetett babával ajándékozta 
meg.

Vendégeink repülőgépe 17-én reg
gel indult vissza Rómába. Búcsúz
tatásukkor Jackson vezérigazgató
helyettes annak a meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy a magyar ha
lászat nagy segítséget nyújthat a 
FAO munkájához a halászati kutatás 
és oktatás terén. „Reméljük, hogy 
kapcsolataink a jövőben mind szo
rosabbak lesznek, és kölcsönösen 
elősegíthetjük egymás munkáját” 
mondotta búcsúzáskor a FAO halá
szatának vezetője.

Dr. Thuránszky Zoltán

1 1 1 H B |

Középen (napszemüveggel) Roy I. Jackson úr, a FAO vezérigazgató helyettese, tőle 
jobbra Antalfi Antal, a dinnyési gazdaság vezetője, egyben vendéglátó, tőle jobbra 
T. V. R. Pillay úr, a FAO halászati osztályának vezetője. A  képen balról jobbra Szalay 
Mihály, dr. Thuránszky Zoltán, Ribiánszky Miklós, Pillayné, Ribiánszkyné és Jacksonné 

állnak. A  növényevő halakat tekintik meg a dinnyési telelőben
(Pékh felv.)
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ÚJ KOMPLEX HASZNOSÍTÁSÜ 
motorcsónakot szerkesztettek és állí
tottak üzembe a SZU-ban. A  csónak 
felhasználható takarmányozáshoz, 

—  — — —  trágyázáshoz és a
víz szellőztetésére 
is. Óránként 5,5 t 
takarmányt adagol, 
8 órás munkana
pon 128 ha terüle

tet trágyáz meg és szükség esetén 
1200 m3 levegőt juttat a vízbe. A  csó
nak hossza 9,5 m, merülése terhelten 
0,45 m, teherbírása 3,5 t. Moszkva 
környékén próbálják ki. (Rübhozj. 
69/1. sz.)

A  KÜLÖNBÖZŐ telepített és akkli
matizált halakból a SZU-ban már 
évente 300 000 q-t halásznak ki. Meg
lepő a süllőtelepítés eredménye a Bal
has tóban, ahol az évi fogás 50 000 q.
Fokozni k ív á n já k ----------------
a telepítést a sza
bad vizekbe és 
nagyarányú a kihe
lyezés növényevő 
halakból is. M int
egy 20 halfajt telepítenek. Végered
ményben a belvizek hozamának 200— 
300%-os fokozódására számítanak az 
akklimatizáció eredményeként. (Rüb
hozj. 69/1. sz.)

o

A  KECSEGE kora és növekedése 
méretei közötti összefüggésről számol 
be a Ribarstvo Jugoslavije 1969/2. szá
mában Ristic, D. M. A  Dunából, Szá
vából, űl. a Tiszából fogott mintegy 
8000 db kecsege méretei alapján a kö
vetkezőket állapították meg. Az évi 

hossznövekedés 1— 
7 cm, a súlyszapo
rulat 40—1125 g 
között változott. A  
kecsegeivadék leg
kisebb hossza 22—. 

24 cm, súlya 40—50 g, maximálisan 
29—30 cm, ill. 100—110 g. A  fogás leg
nagyobb része 0—4 éves korosztályok
ból került ki. Ez a Dunán a fogás 
50,7—99,3%-a, a Száván 92,6% és a 
Tiszáin 93,9%. Az eredmények azt mu
tatják, hogy a fogási módszerek nem 
megfelelőek, károsak.

AZ NSZK az elmúlt években na
gyobb mennyiségű pontyot importált 
az NDK-ból a korai lehalászásokból. 
A  nyugatnémet pontytenyésztők, 

akiknek 1968-ban 
mintegy 25 000 q 
piaci pontyuk volt, 
kifogásolták a túl 
alacsony és a bel
földi termelői ára

kat károsító árakat. Az önköltségi szá
mítások figyelembevételével az NSZK 
leállította ezt az importot. (Dér Fisch- 
wirt 69/4. sz.)

AZ NSZK tógazdaságai és halte
nyésztő üzemei kritikus helyzetben 
vannak a nagy és olcsó import miatt. 
A régi termelési módszert azonban 
egyelőre még nem hajlandók a gazda

ságok megváltoztatni, pedig a fa
gyasztott, ill. dobozolt izraeli és ju 
goszláv pontyok versenyének fokozó
dására kell számítani. A  cikkíró (Rie- 
dél, Dér Fischwirt, 69/4. sz.) a piszt
rángok hálóketreces, ill. az angolnák 
tógazdasági neve
lését ajánlja új út- 
ként. Külön hang- 
súlyozza, hogy hiá- 
ba hangoztatják a 1 '*
német pisztráng * —
minőségi előnyeit a főleg dán import
ból származó pisztrángokkal szemben. 
Most ui. olyan széles rétegek válnak 
pisztrángfogyasztóvá, hogy egyelőre 
ez a gyengébb minőség is megfelel ne
kik. Reméli, hogy idővel ezek a réte
gek is igényesebbek lesznek. Az ek
kor várható nagyobb fogyasztásra a 
belföldi termelőknek már fel kell ké
szülniük, különben a mozgékonyabb 
külföld jobb minőségű pisztránggal 
továbbra is uralni fogja a pisztráng- 
piacot. (Az igények növekedésére — 
íz, zsírosság stb. — a ponty exportő
röknek — a magyar haltenyésztőknek 
is számítaniuk kell. A  Szerk. meg
jegyzése.)

BRODSZKIJ beszámol a Rübhozj. 
69/2. számában a folyami rákok tó
gazdasági tenyésztési lehetőségeiről. 
A tógazdaságokban előállított te- 
nyészanyaggal népesíthetők a folyók 
és a nagy szabad vizek, hogy az egyre 
fokozódó bel- és külföldi kereslet ki
elégíthető legyen. A  már megtermé
kenyített ikrát 677—715 napfoknyi idő 
elteltével lehet keltetésre eredménye
sen felhasználni.
Jobbak az eredmé
nyek, ha az ikra az 
anyán maradva kel 
ki, ha megfelelő 
külső körülmé
nyek biztosítják a ráklárvák megma
radását. Az előlárvák, ill. a lárvák a 
második vedlés után válnak teljesen 
rákformájúvá. Ebben az állapotban 
már kihelyezhetők, ill. szállíthatók. 
Az anyarákokat az ikra elvétele után 
vagy eladják fogyasztási célra, vagy 
pedig tóba helyezik ki őket, kellő szá
mú hímrákkal együtt és az őszi sza
porításig tartják itt.

A ZÁG RÁB I édesvízi halászati ku
tató intézet munkatársai (Habekovic, 
Deleják-Markó) az egynyaras pon
tyok kihelyezési súlyának a súlysza
porulatra, átlagsúlyra, takarmányo
zási hányadosra és darabveszteségre 
gyakorolt hatását tanulmányozták 
egy kísérletsorozatban. Eredményei
ket a Ribarstvo Jugoslavije 1969/2. 
számában tették közzé. A  legjobb 
eredményeket ak
kor érték el, ami
kor ugyanabba a 
tóba különböző át
lagsúlyú (3,72—
5,90—9,12 g/db) 
ivadékot helyeztek ki. Más tavakban, 
ahol csak egyforma átlag súlyú volt a 
kihelyezett ivadék, egyforma volt az 
eredmény a 7,32, ill. 11,75 dkg átlag
súlyú ivadéknál, de ennél jobb ered
ményt adott a 4,4 dkg átlag súlyú iva

dék. A  megfelelő termelési eredmé
nyen kívül ennek a nagyságnak az 
előnye, hogy ilyen nagyságú ivadék 
előállítása könnyebb és területegysé
genként nagy darabszám termelhető.

A  SZIVÁRVÁNYOS PISZTRÁNG 
idősebb évjárataiban fokozottan fe l
lépő máj rákkal foglalkoznak Wunder 
és Ottó a Dér Fischwirt 69/5. számá
ban (99—111. old. 12 kép). A  máj rák 
(Hepatoma) Angliából már 1933 óta 
ismeretes, 3—6 éves anyahalakon lep 
fel, tenyészanyagon és piaci árun 
megállapítható nem volt. Csak a szía- 
várványos pisztráng betegszik meg 
benne, a többi pisztrángfélék nem. 
Okozója sem vírus, sem nem bakté
rium. A  szivárványos pisztráng nagy
arányú tenyésztésében majdnem ki
zárólag száraz takarmányokat hasz
nálnak fel. A  betegség csak az így 
etetett pisztrángoknál lép fel. Utódaik
— amerikai kísérletek szerint — csak 
akkor betegszenek meg, ha száraz ta
karmányt kapnak; friss birkamáj 
etetésekor a betegség nem lép fel. 
Angliában — egy 
100 000 db-os puly
kapusztulás követ
kezményeként — 
megindult vizsgá
latok kiderítették, 
hogy a száraztakarmányokon fellépő 
sárga penészgomba (Aspergillus fla- 
vus) által kiválasztott mérgező anyag
— az aflatoxin — idézi a betegséget 
elő. Nagy adagokban azonnal öl, ki
sebb adagolással a kacsákon is máj- 
rákot okoz. Mentes a birka, de érzé
keny a marha és sertés. Fennáll an
nak a lehetősége is, hogy ott ahol sok 
földimogyorót fogyasztanak (Afrika) 
az embereken is előidézi a rákot. A  
földimogyorón ui. ez a gomba elősze
retettel telepszik meg. Mérgező anya
ga, az aflatoxin, hőálló, főzés nem 
pusztítja el. Amerikában a hosszabb 
időn át tárolt gyapotmagon lép fel. A  
FAO közleményei is megerősítik ezt. 
A  mérgező anyag egyik hatóanyaga 
(Alfatoxin B-t) a takarmányhoz 360 
billiomod arányban adva már 4 hó
nap alatt előidézi a betegséget. A  hű
vösebb idő lassítja a betegség kifejlő
dését, a friss marhamáj megállítja, ill. 
csökkenti. Az aflatoxintól friss álla
potban mentes takarmányon 8— 12 
hónapi tárolás után már fellépett az 
aflatoxin és etetése után a halakon a 
máj rák. Az NSZK-bam a betegség 
még nem túlságosan terjedt el, de ez 
volt régebben a helyzet Olaszország
ban és Amerikában is; néhány év 
alatt azonban e két országban a szi- 
várványos pisztrángok anyaállomá
nya már 50—75, sőt 100%-ban is máj- 
rákos volt. A  penészgomba olajos 
magvakon lép fel hosszabb tárolás 
után. Ezért a földimogyoró, gyapot
mag, napraforgómag etetését mellőz
ni kell. Óvatosnak kell lenni azonban
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olyan gabonaféleségek esetében is, 
melyeket nyirkos, meleg helyen hosz- 
szabb időn át tároltak. Amerikában 
és Angliában már kötelező a takar
mányok vizsgálata aflatoxintartalom 
vonatkozásában. Az általában 1—1,5 
éves korban fogyasztásra került piaci 
pisztrángoknál nincs máj rák. A  be
teg pisztránganyák máját (Undorító 
is) nem szabad fogyasztani, húsuk fo
gyasztását is mellőzni kell. Tény ui., 
hogy máj rákos pisztrángokban áttéte
lek lépnek fel. Az aflatoxin nem hal
mozódik fel a húsban és ezért az em
beren a fertőzési veszély nem nagy. 
Sokkal nagyobb a fertőzési veszély 
akkor, ha az ember hosszabb időn át 
tárolt és evvel a penészgombával fer
tőzött egyéb élelmiszert fogyaszt. Ez 
a lehetőség fennáll, mert a világ egyes 
részein jelentkező túltermeléssel a 
hosszabb ideig tartó tárolás együtt 
jár, az ilyen termékeken fellépő pe
nészgomba embert és állatot káro
síthat.

A Z  ELEKTROMOS H ALÁSZAT  
célja (Buhse cikke a Dér Fischwirt 
1969/5. számában), hogy a kifogandó 
hal olyan elektromos mezőbe kerül
jön, mely hatásaként a halnál beáll 
az elektrotaxis, ennek következmé
nyeként az anódhoz úszik. Nem kívá
natos sem az elkábulás, sem a riasztás 

s -  (túl sok, ill. túl ke- 
\ i / j vés áram). A  víz 

vezetőképességétől 
függ az alkalma- 

~zandó áramerősség 
nagysága. Tiszta 

vizű patakokban nagy az ellenállás, 
és ezért pisztrángos patakoknál sok
szor már 200 watt is elegendő. A  szük
séges árammennyiség kapcsolatban 
van a víz összkeménységével. Nagy 
árammennyiségre és ennek megfele
lően nagy készülékre van szükség a 
nagy kloridtartalmú vizekben. Az 
Oberweser folyón nagy teljesítményű 
(12 500 W) váltóáramú készüléket 
próbáltak ki igen jó eredménnyel. A  
készülék súlya 0,5 tonna.

AZ NDK belvízi halászati eredmé
nyei (Dt. Fisch. Ztg. 69/4. sz. Renner 
és Sarodnik) 1968-ban: ÍZ 206 t áruhal 
és 11174 t pecsenyekacsa. Ez a legna
gyobb eddig elért termés. Tógazda
sági áruhal ebből 6169 t. A legnagyobb 
termésemelkedés az utóbbi öt évben 
a pontyban mutatkozik. Ez a 13 264 ha 
területen 778 kg/ha össztermésnek

felel meg, amiből 
áruhal 442 kg, te- 
nyészhal 336 kg, 
ill. pontyból áruhal 

^ '' 440 kg, tenyészhal 
^ — “ 321 kg/ha. A  rekor

dot a Gotha gazdaság produkálta, 
1403 kg/ha terméssel, de csak 103 ha 
összterületen. Peitz (3329 ha) 855 kg/ha

eredménnyel zárt. A bruttó termelés 
átlaga 816 kg/ha, az átlagos ponty
szaporulat 628 kg/ha (418—1318 kg 
között). Gotha csak egy- és kétnyara- 
sokat állított elő.

A  VÍZSZENNYEZÉSEK ellenére a 
Weser folyóban sok helyen van piszt
ráng. Megjelenését arra vezetik visz- 
sza, hogy a Weser egyik mellékfolyó
jába betelepítették haltápláléknak a 
kanadai kis bolharákot. Ezek itt ugyan 
rendkívül károsakká váltak, megtá
madták az angolnákat, bőrükbe nagy 

lyukakat rágtak, de 
a pisztrángoknak 
nem tudtak ártani, 
azok előszeretettel 
fogyasztják őket. A  
Weser folyóban a 

pisztrángok a káliumtartalmú pata
kok torkolatánál tartózkodnak, mert 
ilyen vizekben ez a „mini” rákocska 
rendkívül jól szaparodik. Valószínű
leg helyre fog állani a biológiai egyen
súly, de az egész eset intő példa a be
telepítések bizonytalan eredményét 
illetőleg. (Haselbusch, Alig. Fisch. 
Ztg. 69/7. sz.).

AZ IZRAELI tógazdaságok polikul- 
túrájában és a szabad vizek népesíté- 
sében nagy szerepet játszó Mugil ce- 
phalus mesterséges megtermékenyí
tésének eredményeiről számol be a 
Bamigdeh 1969. III. számában Yas- 
houw.

AZ NDK TÓGAZDÁI hosszú időn 
át kitartottak a Demoll féle nitrogén
trágyázást mellőző felfogás mellett. 
Müller, W. (Dt. Fisch. Ztg. 1969/4. sz.) 
elismeri, hogy a legújabb NDK-beli 
kísérletek szerint a nitrogéntrágyák is 
alkalmazandók. Ezzel — mésszel és 
foszforral kombinálva — főleg ivadé- 
kos tavakban 200—250 kg/ha hozam- 
emelkedés érhető el. Kacsákkal népe
sített tavakon mellőzendőnek tartja 
a nitrogéntrágyázást. Hatóanyagban 
35—45 kg P20 5 és 200 kg N felhaszná

lást javasolja hek
táronként. Fontos 

ra gyakori kis ada- 
_ gos trágyázás. A  
"vízben oldott mű- 
trágyát nem szük

séges a tó teljes felületén egyenlete
sen elosztani, mert a víz áramlása ezt 
elvégzi. A  nitrogén esetleges mérgező 
hatásától csak akkor kell tartaná, ha 
a tó vízmélysége csak 0,5 m és egy
idejű nyári hőmérsékletnél a pH meg
haladja a 8,5 értéket. Ekkor az adagot 
max. 2 mg/N/literre kell csökkenteni, 
vagy pedig kisebb pH-s időpontot 
(esős idő, napkelte) kell kivárni. A  
mésznitrogént nem javasolja, a 
CaN03 már kisebb mennyiségben is 
mérgező hatású a halakra.

A  M Ú LT SZÁZADBAN Európába 
betelepített halakból egyedül a szi- 
várványos pisztráng vált be. Ebből a 
SZU termését nem számítva Európá

ban évi 60 000—70 000 t a termés. A  
cikk szerzője (Dt. Fisch. Ztg. 69/4. sz. 
Steffens) mérlegeli, hogy a már be
váltnak mondható növényevő halakon 
kívül milyen halak betelepítése lát
szik célszerűnek. Az Indiában honos 
három növényevő pontyféleség (Cat- 
la catla, Labeo rohita és Cirrhina 
mrigala) az eredményesen tenyésztett 
ponty rokona és ezért nem sok lehe
tőséget biztosítana a választék kibő
vítésére. Ajánlja azonban az USA-ban 
már nagyüzemi méretekben tenyész
tett harcsaféle Ictalurus punctatus be
telepítését. Ebből 1966-ban már 16 000 

t termés volt az 
USA-ban. Megol
dott szaporítása 
kérdése, jó l fe jlő
dik száraz takar
mányon és ala

csony a takarmányozási hányadosa is. 
Ilyen szempontból figyelemreméltó a 
Kelet-Ázsiában honos harcsafélék kö
zül a Clarias batrachus és a C. macro- 
cephalus. A  Tilapia Európában nem 
telel ki, mégis kísérletezni kellene 
velük melegvizű tárolókban. Egy ré
szük növényevő, a pontynál nagyobb 
hőmérsékletet bírnak ki. Meleg víz
ben szaporodásuk biztos. Fennáll 
ugyan a mértéktelen elszaporodás ve
szélye, de bizonyos keresztezések ese
tében a hibridek nagy része hímek
ből áll. A  hibridek gyorsabban nőnek 
Nincs kizárva, hogy a melegvizes tá
rolók, ill. tógazdaságok kedvező lehe
tőséget fognak nyújtani más halak
nak is. Afrikában ilyen hal a Hetero- 
tis niloticus, mely szükség esetében 
atmoszférából is tud levegőt felvenni.

WUNDER professzor az Erlangen- 
Nürnberg-i állattani intézet tógazda
sági kutató osztályának vezetője be
számol (Alig. Fisch. Ztg. 69/7. sz.) ar
ról, hogy az ismert francia haltenyész
tőnél — Corchus Zoltánnál — a tó
gazdasági pontyoknál jelentkező fe
kélyesség sem antibiotikus oltásokkal, 
sem ilyen antibiotikumok etetésével 
megszüntethető nem volt. Corchus kí
sérleteinél eredmény akkor követke
zett be, amikor* a francia feleslegek
ből beszerzett és halmájolajjal dena
turált vásárolt ga
bonát etetett. E ta
pasztalat alapján'
— amikor egy fran
cia cég vízben ol- 
dódó A-vitamint 
állított elő — a takarmányokat már 
dúsították és 20°C-on felüli hőmér
sékletű vízben sikerült a fekélyeket 
14—21 nap alatt eltüntetni. Az egyéb
ként teljesen eladhatatlannak látszó 
(75%-ban fekélyes) árupontyokat a 
cikkíró 1966-ban és 1967-ben szeptem
berre meggyógyította. Csak 1%-ukon 
maradtak be nem hegedt fekélyek, 
míg 87%-on nyomuk sem maradt. A  
többin megmaradt kisebb hegek és 
sebek az értékesítést nem akadályoz
ták. Teljesen leromlott halak nem 
gyógyíthatók, ezért a kezelést kellő 
időben kell megkezdeni az A-vita- 
minnal. 3 db kétnyaras vagy egy db 
áruhal kezelési költsége egy (!) pfen- 
ning volt!

Németh Sándor
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1. ábra

A Német Demokratikus Köz- 
társaság tapasztalatai alap

ján hazánkban is megkezdjük az 
angolna intenzív előnevelését. A  
kezdeti időszakban az angolna 
egyéves előnevelését tervezzük, s 
ezután kerülve a természetes v i
zekbe és a mesterséges halasta
vakba továbbtenyésztésre. Így az
angolna lényegesen előbb válik 
piaci árúvá, ami hústermelésének 
gazdaságosságát hatékonyan nö
veli.

Előnevelés után két év alatt a 
tógazdaságban is tudunk értékes 
piaci árut termelni. Emellett ha
tékonyan megoldódik a szemétha
lak irtása is.

Kísérleti bevezetést a Bihar- 
ugrai-, Szegedi-, Tiszavidéki Hal
gazdaságban és a Hortobágyi Á l
lami Gazdaságban tervezzük, me
lyek maguk is anyagi áldozatokat 
vállalnak a gyors bevezetés érde
kében. ND K tapasztalatok alap
ján átfolyó vizes betonkádakat

építünk az Országos Halászati 
Felügyelőség tervei alapján. A  
négy állami gazdaságban egyen
ként négy betonkád épül, melyek
nek a költségeit fele részben az 
illető gazdaságok, fele részben a 
MÉM Műszaki Fejlesztési Főosz
tály vállalta. A  szükséges beru
házás gazdaságonkénti kb. 100 000 
Ft, ez az összeg tartalmazza a ki
szolgáló műtárgyak költségeit is.

Az előnevelés után az angolna 
két évig kerül a tógazdaságokba, 
ahol üvegangolnára vonatkoztatva 
egyenlőre csak áruban 20%-os 
visszafogást számolunk. Ebben az 
esetben a harmadik év végén a 
négy gazdaságban 160 000 db an
golnából 32 000 db-ot értékesíte
nének, mintegy 13 000 kg súlyban. 
Ennek értéke kb. 390 000 Ft. Ter
mészetesen megfelelő technológia 
kialakításával a tervezettnek a 
többszörösét is vissza lehet fogni, 
de az első kísérleti bevezetéskor 
csak nagyon szerényen kívánunk 
számolni.

Az intenzív angolna-előnevelés 
helye több védett vasbeton me
dence. Négy darab medence egy 
egység, s egy medencében 40 cm 
vízmélységgel négy köbméter víz 
tartható, szükség esetén azonban 
nyolc köbméter víz tartására is 
lehetőség van egy-egy medencé
ben (lásd. az 1. ábrát). A  vízmély
séget betétgerendákkal állítják be 
a hagyományos módon. Az angol
nákat a kezdeti időszakban fake
retre erősített 2 mm lyukbőségű 
műanyag szitaszöv éttel, fejlődé
sük későbbi időszakában rostale
mez halráccsal tartják vissza. A  
műanyag szitaszövet és a halrács 
75 fokos szögben helyezkedik el

a medencében, a könnyű tisztítás 
végett.

Az angolnanevelő medencét 
minden gazdaságban a teleltetők 
környezetében építik meg. Itt  kí
nálkozik ugyanis lehetőség arra, 
hogy a tápcsatorna és az elvezető 
csatorna közötti szintkülönbséget 
kihasználva, a medencéket gravi
tációsan láthassák el friss vízzel. 
A helykiválasztáskor szempont 
volt az is, hogy az adott helyen a 
későbbiekben a medencék számát 
növelni lehessen (2. ábra).

A  vizet a tápcsatornából veszik 
ki vasbeton vízkivételi műtárgy 
segítségével. A  tápvíz azbesztce
ment vagy acél nyomóvezetéken 
ju t el egy négyzet alaprajzú elosz
tóaknába, majd innen acél nyomó- 
vezetéken folyik a medencékbe.2. ábra
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az angolna előneveléséről

A mindenkori vízátfolyás meden
cénként 0—250 l/perc között sza
bályozható tolózárak segítségével. 
A víz oxigéndúsítás céljából per
met formájában jut a medencék
be, azok teljes szélességében. Az 
elosztó aknát és a medencét össze
kötő vezeték csavaros kötéssel ké
szül, hogy az esetleges szennyező

déstől ezáltal kitisztítható legyen 
(2. ábra).

Ebben a kialakításban azonban 
az angolnaelőnevelés időtartama 
és sikeressége a mindenkori külső 
hőmérséklet és a tápvíz hőmérsék
letének a függvénye. Még kedvező 
időjárási viszonyok között is csak 
tavasztól őszig folytatható az elő
nevelés. Figyelembe kell azonban 
venni a távlati lehetőségeket is. A  
későbbiekben a medencéket fólia 
tetővel láthatjuk el, vagy épület

belsejébe, védett helyen építhetjük 
meg. A tápvíz hőmérsékletét me
legvizes kutak vizének felhasználá
sával mindenkor a legmegfelelőbb 
hőmérsékletre állíthatjuk be s ily 
módon föl nem mérhető lehetősé
gek nyílnak az angolna előnevelés 
előtt. Ezáltal nemcsak a külföldi, 
hanem a hazai piac, a hazai fo
gyasztó is hozzájuthat ehhez a kü
lönös formájú, de elkészítve igen 
ízletes halhoz.

Kiss János

Halpusztulás
A  R A J N Á B A N

A  Rajnában bekövetkezett ka
tasztrofális halpusztulás után fo
lyamatban van a milliónyi haldög 
összegyűjtése és az állatfeldol
gozó állomásokon való elégetése. 
Félő, hogy ezeknek az állomások
nak a kapacitása nem lesz ele
gendő, ebben az esetben el kell 
földelni a haldögöket.

Ha majd a mérgezés közvet
len veszélye meg is szűnik, még 
akkor sem láthatjuk előre a ka
tasztrófa következményeit, mivel 
a folyam egész élővilága megsem
misült.

Németország, Hollandia és az 
egész Északi-tenger állatvilága 
számára.

A  holland hatóságok automata 
kontroll állomások láncolatát 
akarják megszervezni, amely jelzi 
a vízfolyások veszélyes szennye
ződéseit. A  kontroll mérőműsze
reket minden folyóban, víztáro
zóban és a mezőgazdasági terüle
teken is használni kívánják, ahol 
nagyobb mennyiségű rovarmérget 
alkalmaznak. Ha a vízben a szeny- 
nyezettség bizonyos fokot elér, a

műszerek automatikusan jelzést 
adnak.

Dr. T. D. Zs.

(A  rajnai halállomány kipusztu
lása nagy figyelmeztetés az ősz- 
szes európai állam vízügyi ható
ságai részére. Am i a növényvédő
szerek mérgező hatását és nagy 
mennyiségét illeti, megállapíthat
juk, hogy hazánk is rendelkezik 
e tekintetben mindazokkal a fel
tételekkel, amelyeknek alapján a 

legkisebb gondatlanság is ugyan
ilyen veszélyt idézhet elő bár
mely hazai természetes vizünkben. 
Egyébként ez, vagy ehhez hasonló 

történt 1965-ben a Balatonon is. 
A Szerk.)

Bingentől a holland határig tu- 
lapdonképpen valamennyi hal ki
pusztult a Rajna vízéből és a köz
mondásosan szívós angolnák tete
mei mázsaszámra úsznak a vizen. 
Az Észak—Rajna—Westfaliai föld
művelésügyi miniszter véleménye 
szerint, még ha a halállomány 4 
éven belül kitenyésztődik is, a 
kontinens egyik legnagyobb és 
legjelentősebb folyamában az élő 
világ ökológiáját alapjaiban za
varták meg.

Még nem lehet tudni, hogy a 
kárt okozó anyag, a triódán mi
lyen hatású lesz az Északi-tenger 
halállományára.

A  francia Madárvédelmi Szö
vetség nagy veszélyt lát Nyugat- Mérgezett haltömeg

(Tasnády felv.)
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S z ü k s é g e s
Erre határozott nemmel kell fe

lelnem, mivel a növényevő halak 
a mérleg másik oldalán —  a vízi
növények elleni küzdelem megol
dásával és a halászati hozamok 
emelésével — bőségesen visszaad
ják a plusz ráfordítást. A  hasz
nos szervezetek terjesztésében 
számtalan példát találunk hasonló 
esetekre. Pl. a paradicsom, a pap
rika vagy a dohány nagy hasznot 
hozó növények, és mindenki ter
mészetesnek veszi, hogy életük 
első időszakában a melegágyra 
szorulnak, illetve hozamuk nálunk 
a tenyészidő rövidsége miatt csak 
úgy használható ki igazán.

Hasznosságuk kibírja az előhaj- 
tatással és palántázással járó több
letköltségeket.

Itt jön a másik kérdés.
Mi lesz, ha olyan jó az idő, hogy 

más tógazdaságokban is jól sike
rül a nöyényevők szaporítása? 
Megint a paradicsom példa: K i
nek jut már eszébe szabad földön 
vetni a paradicsomot? Ha jó az 
idő, legfeljebb hamarább hoz ter
mést a palántázással nevelt nö
vény. Képletesen így lesz az a 
növényevőkkel is.

A  tenyészanyag-előállítás fő bá
zisainak a melegvizes tógazdasá
gokban kell lenniük, de csak ak
kor van létjogosultságuk, ha biz
tonságosabban, korábban és ol
csóbban tudnak ivadékot (zsengét, 
előneveltet, egynyarast) előállí
tani, mint a természetes hőmér
sékleti viszonyok között termelő 
gazdaságok. Ha ez így alakul, 
nyilvánvaló, hogy nem lesz ér
telme a bizonytalankodásnak, 
amely már az ikrás halak előké
szítésekor jelentkezik, de renge
teg gondot okoz a hipofizálás- 
kor, a fejés lehetőségének kivál
tásakor, az ikraérleléskor, a lár
vák és a zsenge ivadék életben 
tartásakor.

A  bizonytalanság fő és tulaj
donképpen egyetlen okozója a hő
mérséklet csökkenése. Ez az anyák 
érésében nagy egyedi eltéréseket 
okoz meghiúsítja a hipofízis in
jekció hatásának kiváltódását, és 
tömegével pusztítja az ikrát, lár
vát és zsenge ivadékot. Mindez az 
elmúlt három évben s idén júni
usban is bebizonyosodott hazánk
ban.

A kérdésre határozott igennel 
kell válaszolnunk ha .. .

1. évről évre széleskörűen, gaz
dasági méretekben kívánjuk né
pesíteni a növényevő halakat;

2. az időjárástól függetlenül tel
jes biztonsággal szeretnénk meg
termelni az állomány alapját ké
pező ikra-, ivadék- és egynyaras
mennyiséget;

3. több évre szóló szerződéses 
rendszert kívánunk kialakítani a 
növényevő tenyészanyag export- 
és belföldi forgalmában;

4. a növényevő halakból opti
mális nagyságú egynyarast kívá
nunk nevelni;

5. lépést akarunk tartani a nö
vényevő halakat tenyésztő álla
mok halászatával.

A  fenti feltételek összefoglaló
jaként a választ úgy fogalmaznám 
meg, hogy igen, ha komolyan 
szándékozunk foglalkozni a nö
vényevő halak tenyésztésével.

Szinte hallom az ellenvéle
ményt: Nem kár olyan halakkal 
bajlódni, amelyekhez különleges 
szaporítási feltételek szükségesek?

Az amurok munkája nyomán csak néhány szál vízinövény marad
(Pékh felv.)

Napi keresetnek nem is rossz
(Tö l  felv.)
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melegvizes tógazdaság?

Nem kétséges, hogy a növény
evő halak ma már vitathatatlan 
előnyeit igazán csak melegvizes 
szaporító tógazdaságok létesítésé
vel használhatjuk ki. Ha ezt az 
elvet nem fogadjuk el, és ha még 
tovább halogatjuk a megoldást, 
évről évre nagy kárt okozunk a 
népgazdaságnak, a magyar halá
szatnak és a növényevő halak 
európai terjesztésében elfoglalt 
előkelő helyezésünk előnyeit is 
elpocsékoljuk.

Foglaljuk össze tehát még egy
szer a melegvizes tógazdaságnak a 
növényevő halakkal kapcsolatos 
előnyeit, érzékeltetve ezzel azt is, 
hogy a „melegvizes” nem vetély- 
társa, hanem segítője lesz majd a 
többi hazai tógazdaságnak.

1. Az anyahalakat nyárra a kö
vetkező év ívási időszakára állan
dó hőmérséklet mellett lehet elő
készíteni, tehát a lehűlés és az ez
zel járó csökkent táplálékfelvétel 
kiküszöbölhető; eredmény: az ik- 
rások érettsége egyöntetű lesz.

2. Az időjárástól függetlenül 
18—20 °C felett tartott tároló tó
ban, az ívás előtti tavaszi hóna
pokban (április, május) a teljes 
éréshez szükséges tápanyagok, il
letve a még hiányzó hőmérséklet
érték az anyák által fölvehető; 
eredmény: az ívás idejére (június) 
optimális időszakára (május—jú
nius) a táplálkozás- és szaporo- 
dásbiológiailag egyaránt jól elő
készített anyahalakkal, iikrások- 
kal, kezdődhet a mesterséges sza
porítás. Eredmény, a lefejhető 
ikrások aránya megközelíti a 
100%-ot, az ikra és az ivadék élet- 
képessége kitűnő.

3. A  hipofizálás idején (30—36 
óra) természetszerű élővízzel gon
doskodhatunk az állandó magas 
(22—26 °C) vízhőmérsékletről a 
kezelt halaknak;

4. Nagy tömegű temperált víz 
áll rendelkezésre a keltetéskor; 
nem kell azt esetenként kazánban 
felmelegíteni; ez a körülmény 
feltétlenül oxigénveszteséggel és 
néhány később elbomló élőlény 
pusztulásával, következetesen ik
raromlással jár.

5. A  kikelt lárvák, majd a táp
lálkozni kezdő zsengeivadék élet
ben maradásához legalább két hé

tig szükséges nagy mennyiségű 
temperált víz, mely a nevelőta
vakat állandóan 20 °C felett tartja
—  gazdaságosan megszerezhető; 
eredmény: a fiatal növényevő ha
lak felnevelési aránya magas lesz,
— mivel a pusztulás egyik fő té
nyezője a lehűlés, —  fejlődésük 
pedig egyenletes.

6. Az elsőnyaras növényevő ha
lak növekedését nem akadályozza 
az átmeneti lehűlés, így darabszá
múk és az őszi méretük szabá
lyosan megtervezhető; eredmény: 
az igények szerinti ivadékméret 
az időjárási viszónyoktól függet
lenül tervszerűen megtermelhető.

Az előzőekben felsorolt előnyök 
némelyikéről hagyományos tógaz
daságban is lehet gondoskodni, de 
nem olyan gazdaságosan, mint a 
melegvízforrásokra, vagy hőerő
művek vizére települt temperált 
vizű gazdaságokban, összességük
ben csak a temperált tógazdaság 
nyújt lehetőséget kihasználásukra. 
Éppen ezért a gazdaságossági 
elemzés is arra utal, hogy az ilyen 
új típusú létesítmény visszaadja 
a ráfordítást, legfőbb haszna vi
szont a növényevő halak tenyész- 
anyag-előállításának tervszerűvé 
tétele.

Tölg István

Az MS 222-essel altatott amurt könnyű kézben tartani
(Pékh felv.)
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A  sok szeméthal nem segíti elő a halegészségügyet
(Tölg felv.)

A z 1968. évi halegészségügyi helyzet 
általában jónak mondható. Ezt 

a termelési év lezárásával, a leha
lászások befejezése után joggal el
mondhatjuk. Veszteségek természe
tesen voltak, így elsősorban a tavaszi 
halmozgatások következtében kiala
kult hasvízkóros bántalmak miatt. 
Dr. Szakolczai József megállapításai 
szerint több más tényező mellett a 
tavaszi halszállítás, s a halakat en
nek következtében érő stress-hatá- 
sok azok, amelyek a belekben már 
sokszor ott tartózkodó Aeromonas 
punctata-csírák elszaporodását, to- 
xintermelését, végül is a hasvízkór 
kialakulását váltják ki. Ezért kívá
natos lenne — amint azt minden év
ben kérjük — hogy a halszállítások 
tervszerűbbek legyenek és ezekhez 
minden esetben kérjék ki az állat
egészségügyi szakemberek vélemé
nyét is.

A  hasvízkór alakulása 1968-ban 
kedvezőbb volt mint 1967-ben. Az 
előbbiben 25, 1968-ban csupán 15 fer
tőzött góc került hatósági bejelen
tésre. Ezzel kapcsolatban meg* kell 
jegyeznünk, hogy a gyógytápok pre
ventív etetése az elmúlt évben is 
kedvező hatású volt, akár Chloroci- 
dot, akár Erra—6-ot kevertek a ta
karmányba. Tisztázni kell azonban 
azt, hogy elegendő-e a Chlorocidból 
ugyanakkora adag — 10 mg/kg hal
súly — amennyit a hasüregbe oltás 
esetén adunk. Az kétségtelen, hogy 
az antibiotikum tartalmú folyadék
kal pácolt dara sok antibiotikumot 
tud felszívni és megkötni, de bizo
nyos kallódással, kimosódással még
is számolni kell. A  Halászat 1964. 
4. számában általunk javasolt eljá
rás szeri nt 1 q takarmányhoz adott 
1,7 kg Erra—6 100 g-nál valamivel 
több hatóanyagot tartalmaz, vagyis

* A Halászati Szakosztály 1969. V. 23-án, 
Biharugrán tartott értekezletén elhang
zott előadás.

a hal az oltással előírt antibiotikum
adag több mint 10-szeresét veheti 
fel. Az Erra—6 viszonylag olcsó ára 
mellett ez gazdaságilag is elviselhető 
kiadást jelent. Ugyanakkor több gaz
daság következetes maradt a Chloro- 
cid alkalmazásához, ennek magasabb 
ára miatt azonban a tápkészíteskor 
is csak olyan mennyiséget biztosítot
tak a halaknak, amennyit korábban 
az oltások idején adtak. Ez vélemé
nyünk szerint kevés, és esetleg Chlo- 
rocid-rezisztens Aeromonas punctata 
törzsek kialakulásához vezet, igaz 
ugyan, hogy a Deutsche Fischerei 
Zeitung 1969. évi 5. számában Scha- 
perclaus professzor azt írja a 151. 
oldalon, hogy a Chloramphenikolból 
a bélből való jó felszívódása miatt 
elegendő az oltásnál adott mennyi
ség, melyet egyetlen etetéssel is be
adhatunk. Chloramphenikol-rezisz- 
tens baktériumok kialakulásától — 
véleménye szerint — nem kell félni. 
Kívánatos azonban, hogy ezt a fontos 
kérdést hazai kísérletekkel mielőbb 
tisztázzuk.

Már 1968-ban voltak kísérletek 
egy új hazai terméknek, a debreceni 
BIOGAL Neo-te-sol nevű készítmé
nyének a hasvízkór megelőzését célzó 
kipróbálására. Ez a készítmény Neo- 
mycin és Terramycin (az Erra—6 is 
ez utóbbit tartalmazza) kombináció
jából áll, és ára mérsékeltnek mond
ható. Bár a tavalyi kísérletek nem 
adtak értékelhető eredményt, az idén 
tavasszal már voltak olyan megfi
gyelések, hogy ez az új antibioti
kum-kombináció is hasznos fegyver 
lesz a hasvízkór megelőzésében, sőt 
gyógyításában is.

Továbbra is probléma maradt az, 
hogy a hasvízkóros megbetegedések 
sokszor olyan korán jelentkeztek, 
amikor a víz alacsony hőfoka miatt 
a halak még semmit, vagy csak na
gyon keveset ettek. Említésre érdé-

Halegészségügy

mes, hogy 1968. március elején az 
első hasvízkóros megbetegedést nem 
pontyokon, hanem piacérett amuro
kon állapítottuk meg.

A  felelőtlen halszállítások ellen 
azért is határozottan fel kell lépni, 
mert fennáll az a veszély, hogy a 
nem ellenőrzött szállítások alkalmá
val veszélyes parazitákat vagy ép
pen szeméthalakat telepítenek át az 
ezektől még előzőleg mentes víz
rendszerekbe. -így a Fejér megyei 
halászati továbbképzőn hallottunk 
arról, hogy már ebben a megyében 
is akadt ezüstkárász az őszi lehalá
szás pontyai között.

A  kopoltyúrothadás az előző évek
hez hasonlóan tavaly is több kárt 
okozott. A  klinikailag jellemző ko- 
poltyúkirojtozódás, -bevérzés, -elha
lás megállapítása után nem minden 
esetben sikerült kimutatni e bánta- 
lom eddig kizárólagosnak tartott 
gombás kórokozóját: a Branchiomy- 
ces sanguinist. Többször azokat az 
apró gömbszerű képleteket találtuk 
meg, melyekről Szakolczai dr. (a 
Halászat 1967. 2. sz. 47. old.) beszá
mol. Ezekben az esetekben ugyanis 
mindig, mégpedig tömegesen sze
münk elé kerültek a jellegzetes kép
letek, melyekről, az említett cikk
ben szó volt. Arról, hogy ezeknek 
valamilyen károsító szerepük lehet, 
megerősített egy konzultáció a kö
zelmúltban hazánkban járt Wolny 
neves lengyel halászati kutatóval, a 
Zabieneci Haltenyésztési Kísérleti 
Állomás igazgatójával. Elmondotta, 
hogy hazájában mind több ilyen ese
tet észlelnek, és véleménye szerint 
az általunk kórokozónak minősített 
képletek nagyon hasonlítanak a 
Miacynszki lengyel kutató által ta
lált képletekhez. Sajnos közelebbi 
felvilágosítást rendszertani hovatar
tozásukról, vagy a bántalom leküz
dési lehetőségeiről ő sem tudott adni.

A  kopoltyúrothadás kártételének 
megelőzése céljából lényeges a ko- 
poltyúférgek elleni preventív véde
kezés is. Ezek a horgokkal felsze
relt monogenetikus mételyek ron
csolják a kopoltyú szöveteit, ezzel 
lehetőséget adnak a tavak iszapjában 
sok helyen jelenlevő Branchiomyces 
gombák behatolására. Bár szakköny
veink egy része a kopoltyúrothadás 
kórfejlődését úgy írja le, hogy a 
gombák a keringő vérrel jutnak a 
kopoltyú hajszálereibe, megfigyelé
seink vannak arra, hogy a gomba
spórák közvetlenül a vérből is be
kerülhetnek a károsodott kopoltyú 
szöveteibe. Akárhogyan is áll ez a 
kérdés, a mechanikai sérülések föl
tétlenül elősegítik a rothadás kiala
kulását. Vannak olyan vélemények 
is, hogy a kopoltyúrothadást bizo
nyos kémiai tényezők, így többek 
között a vízben levő kénhidrogén 
is elősegítik. A  gombás eredetű ko
poltyúrothadás kártételének mérsék-
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lésére évtizedek óta a meszezést 
ajánlják és használják. Az 1 q ége
tett mészpor/kh sokszor eredményt 
adott. Mi többször javasoltuk a réz- 
gálicot, amelyet a legújabb szak
könyvek, így az 1966-ban megjelent 
Reichenbach—Klinke: „Krankheiten 
und Schádigungen dér Fische” című 
kitűnő munka is megemlít, s 2—3 kg 
rézszulfátot ajánl hektáronként a 
bántalom megelőzésére. Ez jóval ke
vesebb, mint a más szakkönyvek ál
tal ajánlott adag, (1 m vízmélység 
esetén 12 kg, félvizen 8 kg rézszul
fát). Igaz, hogy ezt a mennyiséget 
május, június, július és augusztus 
hónapban 2—2 kg-os adagokban kell 
kiszórni. Megfigyeléseink szerint ez 
utóbbi adag a planktonalgák gyors 
pusztulását eredményezi. Kétségte
len, hogy a kopoltyúrothadás kárté
tele e gálicos kezelés után mérsék
lődik, amint arról Domahidy Ge
deon a Halászat ez évi 1. számában 
11. oldalon beszámolt, viszont a ter
mészetes táplálék kiesése a hozamra 
kedvezőtlen. Kívánatos, hogy a gya
korlati szakemberek kipróbálják a 
kisebb mennyiségű, tehát kh-anként 
csupán fél kg-os adagok hatását is. 
A gyakorlat számára az volna elő
nyös, ha olyan adagot találnánk, 
mely az algákra még nem káros, de 
a kopoltyúrothadás gombáit szapo
rodásukban már gátolja.

1968-ban, de mindjárt hozzátehe- 
tem, 1969 tavaszán is sokhelyütt mu
tatkozott a darakór. Leküzdése az 
évek óta bevezetett lengyel mala- 
chitzölddel ma már nem probléma. 
Ennek az egysejtű parazitának tu
lajdonítjuk továbbra is az anyahar
csák között most már csak szórvá
nyosa n mutatkozó, a bőr és a száj- 
üreg kifekélyesedésével járó megbe
tegedést az ún. harcsavészt, és en
nek a számlájára írjuk a harcsaiva
dék tömeges pusztulását is. A  dara
kor pusztító munkáját az anyahar
csákon kora tavasszal, majd később 
a néhány hetes ivadékon is megkez
di már akkor, amikor e kórokozók 
szabadszemmel még nem láthatók, 
vagyis a pontyokon jól ismert dara
kor megtekintéssel még nem ismer
hető fel. Ha azonban a kopoltyúk 
felületéről tárgylemezzel levonatot 
készítünk, a mikroszkóp alatt töme
gesen megtalálhatjuk a darakór egé
szen apró, vagy már növekvő alak
jait. Ezért a harcsatenyésztésben a 
malachitzöldes fürdetések feltétle
nül szükségesek. Mivel eddigi ta
pasztalataink szerint a pontyoknál 
ajánlott 0,4 mg/liter, más szóval egy 
1000 m3-es telelőben 400 g malachit- 
por egyenletes feloldása károsító le
het, azért az anyaharcsákhoz inkább 
a 0,3 mg liter, az ivadékhoz pedig 0,2 
mg/liter adagot használjunk. A  für
detést két nap múlva, a pontyokhoz 
hasonlóan, ajánlatos megismételni.

A  kopoltyúférgek kártételének 
mérséklésére továbbra is az organi
kus foszforkészítményeket ajánljuk; 
így az NDK gyártmányú Flibolt egy 
milliomod hígításban. Külföldi szak
emberekkel való megbeszéléseink 
során az NSZK gyártmáiiyú Negu- 
von talán még biztosabb hatású. A  
lengyel szakemberek szerint az ő 
Foschlor készítményük 0,2—0,3 ppm 
mennyiségben (tehát az egy millio
mod hígításnak 0,2-0,3 részében is) 
jó eredményt ad. ők  ezt a meny- 
nyiséget erősen hígítva kipermete
zik a tavakba, majd a kezelést 2 
hét múlva megismétlik. Legyünk f i
gyelemmel dr. Molnár Kálmánnak. 
a Halászat 1968. évi 6. számában írt 
közleményére, melyben megállapítja, 
hogy a Fiiból—E oldat nagy hígítá
saiban a hosszú ideig tartó fürösztés 
az eredményes. Saját tapasztalataink 
szerint a pontyok az egy milliomo- 
dos hígítású Fiibolt napokig bírják, 
így megvan a megkívánt tartós pa
razitaellenes hatás. A  legcélszerűb
ben járunk el akkor, ha a telelő me
dencébe csak fél vizet tartunk és 
abba 2 ppm-t, vagyis a kezeléshez 
ajánlott egy milliomod hígítás két
szeres mennyiségét adjuk. Egy 1000 
m3-es telelő fél vízébe — ekkor a 
vízmagasság csak 50 cm — a teljes 
vízmennyiségnél használt 1 liter Fli
bolt keverjünk be. Azután a vízní
vót friss víz befolyásával kb. 24 óra 
alatt fokozatosan az üzemi vízszintig 
emeljük. így a paraziták az első 24 
órában töményebb, majd hígabb ol
dat hatásának vannak kitéve. Az 
üzemi vízszint elérése után a befo- 
lyót elzárva még 24 óráig hagyjuk 
a most már egy milliomod hígítású 
oldatban a halakat, azután kezdjük 
meg a fürdetővíz kimosását. Ez a ke
zelés a kopoltyúférgeken kívül a

pontytetvek, sőt a piócák leküzdé
sére is alkalmas.

Mindenesetre a külső paráziták 
leküzdése olyan nagy jelentőségű 
kérdés, amely megérdemli, hogy vele 
továbbra is foglalkozzunk. Kívánatos 
lenne a Molnár Kálmán dr. által 
említett tisztított Triklorphon ve- 
gyületek (Neguvon, Dipterex) kipró
bálása. Hozzá kell tenni azt, hogy e 
szerek hatására a víz kémiai ténye
zői is hatnak, ezért a gyakorlatban 
a fürdetések előtt kisebb haltételek 
próbafürösztése mindig szükséges.

A  halegészségügyi helyzet fokoza
tos javításában fő érdemük van 
azoknak a lelkes halászati szakem
bereknek, akik ilyen irányú labora
tóriumi munkánkat megfelelően ér
tékelték, és gyakorlati kipróbálá
sukra lehetőséget adtak. Az utóbbi 
években eredményesen segítik a hal
egészségügyet a halgazdasági szak
állatorvosok és a megyei Állategész
ségügyi Állomások ilyen irányú fe l
adattal megbízott szakállatorvosai is. 
Továbbképzésükre az elmúlt évben 
Bánhalmán halegészségügyi tapasz
talatcserét rendeztünk, ősszel pedig 
az Állatorvostudományi Egyetemen 
kéthetes továbbképző tanfolyam ke
retében egy hét teljesen a halegész
ségügyi ismeretek közlésére szolgált. 
A  tógazdák és a halegészségüggyel 
foglalkozó állatorvosok jó kapcso
lata, egymás munkájának a megbe
csülése bizonyára előbbre visz mind
nyájunk közös célja, a jól szervezett, 
mintaszerűen működő magyar hal
egészségügy elérésében.

Dr. Buza László
osztályvezető

(Országos Állategészségügyi 
Intézet)

Műanyag kosorakban, vízben hordják egyik tóból a másikba az értékes tény észhalakat
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A halak termékenyülése és a poli- 
spermia problémája” címmel je

lent meg Ginzburg, ASZ. könyve 
Moszkvában (a SZUTA) gondozásá
ban) a Nauka kiadónál. 1968. 358. 
old.). 5

A  szerző részeletesen foglalkozik 
a halak termékenyülése összes felté
teleivel, az ikra és az ondószál szer
kezetével, a halak különböző cso
portjainál fellépő és e téren mutat
kozó különbségekkel, a gaméták 
egyesülésével, az ikrába bejutó sper
miumok számával, a felesleges sper
miumok sorsával, a kortikális reak
cióval, a polispermiát megakadá
lyozó mechanizmussal.

Ez a magas tudományos szinten 
tárgyaló könyv azonban a halte
nyésztés gyakorlata részére haszno
sítható megállapításokat összefog
lalja a 295—303. oldalakon. Ma, ami
kor mindjobban előtérbe kerül a ha
lak mesterséges termékenyítésű sza
porítása, ez az összefoglalás figyel
met érdemel és hasznosítható is.

1. A Z IKRA  TÁROLÁSA

A legjobb eredményt az ikra lefe- 
jés utáni azonnali termékenyítése 
adja. Ha azonban a tenyésztő kény
telen a nem termékenyített ikrát 
bizonyos ideig tárolni, akkor az ik
rát az ikratartó folyadékával leöntve 
kell tárolni. Az ikra megterméke- 
nyülési képességét így sokkal tovább 
megőrzi, mint bármely más folya
dékban vagy a vízben. Elpusztult 
anyában maradt ikra bizonyos ideig 
megőrzi ugyan termékenyülő képes
ségét, de ez az időtartam jóval ki
sebb, mint a lefejt ikráé.

2. A SPERMA NYERÉSE ÉS TÁ 
ROLÁSA

Ugyanazon halfaj különböző tejes 
egyedeinek (mind a csontos mind 
pedig a porcos halaknál) spermája 
rendkívül eltérő tulajdonságú lehet.

a) Azonos mennyiségű (köbtartal- 
mú) tejben igen különböző mennyi
ségű ondószál lehet. A  különbség 
gyakran két-háromszoros, de előfor
dul ennél nagyobb eltérés is. A  feke
te-tengeri tok 1 cm3-nyi tejében pl. 
az ondószálak száma 0,14—7,55 mil
liárd között változhat.

b) Rendkívül változó a vízzel való 
hígítás után pozitív mozgást végző 
ondószálak százaléka. Egyes hímek 
tejében az nagyrészben következik 
be, másokéban csak igán kis rész 
kezd mozogni, néha valamennyi 
mozdulatlan marad.

c) Az ondószálak termékenyítőké
pessége vízben, ill. szárazon tartás 
esetében is igen változó lehet. Még 
az ugyanattól a tejestől ismételt fe- 
jés révén kapott tej is igen külön
böző. E rendkívüli változékonyság 
miatt leghelyesebb 3—4 hím tejének 
keverékét felhasználni a termékenyí
téshez. Ha azonban kevés a tejes, és 
egyszerre csak egy hím tejét lehet 
felhasználni, akkor a vízzel hígítás 
után mikroszkóppal ellenőrizendő, 
hogy a spermiumok milyen száza
léka mozog aktívan.

Az ondószálak az ondótartó vála
dékában (ahol mozdulatlanok ma
radnak) tartják meg legtovább ter
mékenyítő képességüket. Az ondó
szálak minél hosszabb időre terjedő 
termékenyítőképességét nemcsak a 
váladékban tartózkodás, hanem an
nak védő hatása is okozza, ami az 
ikra vonatkozásában is fennáll. Bár
milyen folyadékba (amely mozgásra 
készteti őket) kerülnek is az ondó
szálak hosszabb-rövidebb időn be
lül elvesztik termékenyítő képessé
güket. Ez leggyorsabban az édesvíz
ben következik be. Ezért kell lefe- 
jéskor arra ügyelni, hogy a halról 
ne jusson víz a tejbe, és tárolni is 
víz nélkül, szárazon kell. A  tárolás
hoz legmegfelelőbb hőmérséklet 0— 
4°C. Több tejes tejét tartalmazó ke

verékben a spermiumok terméke
nyítő képességüket hamarabb elvesz
tik, mintha halanként külön tárolták 
volna.

Jó eredménnyel járhat tejeseknél 
a halakból kivett teljes nemi szerv 
tárolása, mert 4 °C hőmérsékleten 
még 8 nap múlva is az ikra 12%-os 
termékenyülése volt elérhető. Ma
gasabb hőmérséklet csökkenti ezt az 
időtartamot. Ha elpusztult anyában 
maradt a tej, akkor már 27 óra múl
va teljesen megszűnt a termékenyí
tési képesség, magas hőmérsékleten 
(26 °C) pedig egy órán belül követke
zett ez be. A  lefejt tej azonos hő
mérsékleten (26 °C) is 30 óráig meg
tartotta termékenyítő képességét.

3. A  TERMÉKENYÍTÉS MÓDJA

Lehet termékenyíteni nedves, fél
száraz, ill. száraz eljárással, de kü
lönböző halfajoknál nem ugyanaz a 
megtermékenyítési módszer adja a 
legjobb eredményt.

Egyes csontos halaknál (lazacfé
lék, pisztráng) a régi nedves eljárás
nál a külön-külön vízbe fejt tej, ill. 
ikra összeöntésével termékenyítettek, 
de igen változó eredménnyel. Ezt az 
eljárást váltotta fel a félszáraz mód
szer. Ezzel mind a tejet, mind az 
ikrát száraz edénybe fejték, majd a 
tejhez vizet adtak és evvel terméke
nyítették meg az ikrát. Később en
nek a helyére lépett az ún. orosz 
száraz módszer, amely az egész v i
lágon elterjedt. A  tejet ráfejik az 
ikrára, összekeverik vele és ezután 
hígítják vízzel.

Mégsem lehet manapság a száraz 
módszert minden halféleség részére 
a legmegfelelőbbnek minősíteni. Kü
lönböző megtermékenyítési eljárások 
felhasználási területét csak a halak 
nemi termékei tulajdonságainak is
merete alapján lehet megállapítani.

A  száraz megtermékenyítési mód
szer azoknál a fajoknál megokolt, 
melyeknél az ondószálak teljes mér
tékben aktivizálódnak már a nemi 
szerv váladékában (pisztráng, lazac, 
mukszun, pénzes pér). Ezek gamétái 
ebben a váladékban a víz hozzá
adása előtt egyesülnek, jóllehet 
ugyanebben a váladékban az ondó
szálak (ikra nélkül) hosszú ideig 
megőrzik mozgási és termékenyítő 
képességüket. A  halak e csoportjá
nál a „száraz” módszer minden 
egyébbel szemben fölényben van.

A  csontos halaknak abban a cso
portjában (csuka, maréna stb.) ame
lyek ondószálai a nemi szerv folya
dékában ikra jelenlétében is kevéssé 
mozognak, az eljárást kisebb mér
tékben meg kell változtatni. E ha-
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lak ondószálai maximális mozgé
konyságukat és a legtovább tartó 
megtermékenyítő képességüket ak
kor érik el, ha a nemi szerv vála
dékához vizet adunk. A  lefej és után 
(ikra, tej) tehát minél előbb mind
kettőhöz azonos mennyiségű vizet 
kell hozzáadni és gondosan elke
verni. Ez az eljárás az említett ha
lakon kívül még azoknál is alkal
mazható, hol a víz hozzáadása kö
vetkeztében nem áll elő az ondó
szálak kicsapódása (agglutináció). 
Számos folyami hal (volgai hering, 
csík, Dyptichus Dybowski, Rutilus 
frosii, kutum, marinka) ondószálai 
a nemi szerv váladékában egyálta
lán nem aktivizálódnak, ezért e ha
laknál előnyösebb a félszáraz, ilL 
nedves eljárás alkalmazása.

TOKFÉLÉK

A  tokfélék megtermékenyítésekor 
régóta r— egészen napjainkig — 
mindhárom eljárást alkalmazzák, de 
a legtöbb helyen a száraz eljárást. 
Az 1963-ban végzett kísérletsorozat 
kimutatta, hogy a háromféle eljárás 
nem ad egyforma eredményt. A  fél
nedves eljárás törvényszerűen min
dig a legjobb eredményt adta, a szá
raz eljárással viszont számos eset
ben nagymértékben csökkent a meg- 
termékenyülési százalék. Ennek oka 
az, hogy a tokfélék tejének ondószá
lai a nemi szerv váladékában nem 
aktiválódnak, de ennek a váladéknak 
a jelenléte még a vízben való akti
válódást is hátráltatja. Legfeltűnőbb 
ez a vizánál és a toknál, mert nagy 
mennyiségű, nyúlós váladékuk a 
„száraz” eljárással akadályozza az 
ondószálak aktiválódását. A  „ned
ves” eljárás itt is mindig rosszabb 
eredményt ad.

A Z  ONDÓSZÜKSÉGLET A  H A L
IKRA  TERMÉKENYÍTÉSEKOR

A  szükséges adagok csak úgy ál
lapíthatók meg helyesen, ha mind
két csontos, porcos halcsoportnál fi
gyelembe vesszük a polispermiát 
gátló mechanizmus különlegességeit.

A csontos halak annak következ
tében, hogy az ikraburok tömör és 
azon csak egy behatolási nyílás 
(mikropile) van, több ondószálnak 
az ikrába hatolását ez a mechaniz
mus mindig megakadályozza, bár
milyen töménységben veszik is körül 
a szálak az ikrát. Az ikra biztos meg
termékenyítéséhez szükséges sper
mamennyiségnek, amely a legjobb 
eredményt adja, csak az alsó hatá
rát kell megállapítani. A  felesleges 
mennyiségben jelenlevő ondószálak 
nem okozhatnak bajt.

Az amuranyákat alul nyitott speciális szákkal merik ki, hogy törődés nélkül, fejjel előre 
lehessen kicsúsztatni őket a szállítóedénybe

A tokféléknél más a helyzet. Ezek 
ikrájának felületén sok a mikropilés 
csatorna, melyek bejutási lehetősé
get nyújtanak a spermiumoknak. 
Nagy mennyiségű ondószállal való 
megtermékenyítéskor gyakran egy
idejűleg több ondószál jut az ikrába, 
és ez a polispermia az ikra fejlődé
sét akadályozza, az ébrény korai 
pusztulását okozza. 1:50 arányú hí
gítással a polispermia elérheti a 
17%-ot, 1:20 arányú hígításkor még 
20%-ot is elérhet.

Kísérleti eredmények igazolják, 
hogy legmegfelelőbb az 1:200 arányú 
hígítás. Ebben az esetben a legjobb

a megtermékenyülés és a polisper
mia gyakorisága kicsi.

Jelenleg a szovjet toktenyésztő te
lepek részére azok a normatívák 
vannak érvényben, melyeket fentiek 
alapján a könyv szerzője dolgozott 
ki. Bár a szerző külön nem tér ki 
sem a pontyra, sem a növényevő ha
lakra, mégis érdemes lehet e halak 

' mesterséges szaporításakor a fenti
ekben összefoglaltakat figyelembe 
venni, az esetleges eltéréseket meg
állapítani.

A  könyv az OMGK könyvtárában 
B 8937 számmal található meg.

Németh Sándor

Az első idei amurok Dinnyésen, 1969. június első napjaiban
(Pékh felvételei)
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A htsz-ek 1968. évii

gazdaságra jutó bruttó haltermés 
pedig 708 kg volt. A  halászati ter
melőszövetkezetek haltermése 
1968-ban, az előző két évhez vi
szonyítva csökkent. Míg ugyanis 
1966-ban 333, 1967-ben 338, addig 
1968-ban 318 vagon halat állítot
tak elő.

A  termés csökkenését az 1968. 
évi szokatlanul szélsőséges időjá
rási és víz járási tényezőkkel in
dokolják, amelyek természetesen 
kedvezőtlennek bizonyultak a ter
mészetes szaporodásra, de a fogás 
esélyeire is.

A haltermés alakulása vízrendsze
renként a következő volt:

Vízrendszer

Dunai htsz-ek 
Tiszai htsz-ek 
Körösökön htsz 
Velencei htsz 
Hajdúszo

boszlói htsz 
Dráva—murai htsz

Terület
kh

1 kh-ra 
Halter- jutó 
més q halfo

gás kg
47 637 
28 543 

3 371 
3 000

1 328

11 204 
7 308 
3 142 

552

23.5
25.6 
93,2 
18,4

3 653

796 59,9

399 10,9
összesítve: 87 532 23 401 36,3

Igen figyelemreméltóan alakul 
az egy dolgozó halászra jutó éves 
haltermés. A  22 htsz-ből csak a 
legeredményesebbet és a huszon
kettediket említjük. A  gyomai Vi
harsarok halászati tsz-ben egy 
tagra 59,3 q, míg a fehérgyarmati 
htsz-ben 5,6 q halfogás ju t ..

A  haltermés megoszlása faj sze
rint, s ennek megfelelően minő
ségi összetételben a következő 
volt:

Az előző évihez
Megnevezés Ter képest

més q emel
kedés

csökke
nés

Ponty 3 684 420
Süllő 800 34
Harcsa 766 253
Csuka 1 393 1136
Növényevő h. 241 147
Kecsege 35 8
Ragadozó őn 238 55
Márna 351 78
Compó 111 123
Angolna 
Vegyes fehér

85 36

hal, egyéb 15 697 
23 401

60

Sajnálatos, hogy a visszaesés első
sorban a ragadozókat, legfőkép
pen a csukát érinti.

A  természetes vizekből kiter
melt ponty mennyisége javulástHálószedás, berámolás előzi meg a jó halászatot
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Halásznak a tolnai felső holtágon

A Dunán 8, a Tiszán 10, a Kö
rösökön 1, a Velencei tavon 1, a 
Dráván és a Murán 1 htsz gaz
dálkodik. A  Halászati Termelőszö
vetkezetek Szövetsége közvetlen 
irányítása mellett — mint önálló 
célgazdaság —  üzemel még a 
Dinnyési Ivadéknevelő Tógazda
ság.

Az említett Szövetséghez tar
tozó 22 halászati tsz haltermelésé
nek eredménye 31 805 q áru- és 
tenyészhal volt. Ebből a természe
tes vizekre 23 401 (élővíz 15 692, 
holtág 7709 q), a tógazdaságokra 
8404 q jut.

Az 1 kh természetes vízterü
letre eső halfogás 36,3, az 1 kh tó-

J K k  halászati termelőszövetkeze- 
tek gazdálkodó tevékenység 

gére a gazdasági irányítás új rend
szere egészében előnyösen hatott.

A  halászati termelőszövetkeze
tek 1968-ban elért eredményeit 
elsősorban az alap- vagy főtevé
kenységnek tekinthető halászaton 
keresztül célszerű értékelni. A  ke
zelésükben levő 87 532 kh termé
szetes vízterület mellett 1189 kh 
halastavon gazdálkodtak. Átlagos 
taglétszámuk 1376 fő volt. Közü
lük az elmúlt évben 143 tag szer
zett halászati szakmunkás bizo
nyítványt. A  22 halászati termelő- 
szövetkezetnek 8 halászati szak- 
agronómus áll rendelkezésére.



halgazdálkodásáról
mutat, ez nyilvánvalóan az évek 
óta folyó tenyészanyag-utánpótlás 
következménye. Nem érdektelen 
tehát, hogy néhány szóban erre is 
kitérjünk.

A  halászati termelőszövetkeze
tek az 1968-as állományutánpót
lásra az alábbi halmennyiséget 
helyezték ki:

Megnevezés db <1
ponty zsenge 4 000 000
ponty előnevelt 100 000
Ponty egynyaras 66
ponty kétnyaras 
Harcsa ivadék

2089

és tenyész 16 750 270
Csuka zsenge 1 230 000
Csuka ivadék 50 900
Süllőfészek 
Süllő ivadék

1 877

és tenyész 111 840
Angolna 235 000 8
Compó 5
Feketesügér ivadék 3 870
Növényevő hal 9100 201
Ragadozó őn 12 000

A. kihelyezett tenyészanyag értéke 
dereken 6 millió Ft volt.

Tegyünk említést a halászati 
;ermelőszövetkezetek tógazdasági 
laltenyésztésének fontosabb szá- 
nairól is. E tógazdaságokban a 
Druttó haltermésből (8404 q) 6931 
\ ponty, 1424 q növényevő hal és 
19 q ragadozó hal volt.

A  halászathoz kapcsolódó járu- 
ékos termelési ágak eredménye 
.500 q béka, 111 q folyami kagyló 
■S 14 q rák volt.
A  halászati termelőszövetkeze- 

ekben az egy tagra jutó évi átlag- 
észesedés 1968-ban 26 894 Ft-ot 
ett ki.
Speciális szövetkezeteink az 

lap- vagy főtevékenységen (ha- 
ászat) kívül számos más mellék- 
üzemággal is foglalkoznak, ame
rek elsőrendű feladata természe- 
esen a halászat szolgálata. A  mel- 
éktevékenység fontos gazdasági 
ázisa a halászati termelőszövet- 
ezeteknek, e tevékenység alapos 
lemzése azonban most nem fel- 
data e munkának.
Nem kétséges, hogy a halászati 
termelőszövetkezeteknek gazda- 
Igfejlesztési programjuk kereté
in elsőrendű célja a főüzemág 
Emelési intenzitásának fokozása, 
cél érdekében kell az eddig ki- 
akult melléküzemi tevékenysé-

A  leshálóból nehéz a kiszabadítás, főleg ha az amur türelmetlen

get továbbfejleszteni, és esetleg 
újabbakat létesíteni. A  létesítendő 
közös vállalkozások is csak ezt a 
célt szolgálhatják ésszerűen.

A  Halászati Termelőszövetke- 
tek Szövetségének és maguknak a 
halászati termelőszövetkezeteknek 
is felül kell tehát vizsgálniuk a 
kezelésükben levő természetes víz
területek termelőképességét azzal 
a céllal, hogy milyen újabb terü
letek vonhatók az eddiginél in
tenzívebb kezelésbe. E területe
ken azután új beruházásokkal és 
fokozott népesítéssel kell majd a 
termelés hatásfokát növelni, és 
minél alacsonyabb önköltséggel 
halat előállítani.

A  legcélszerűbb beavatkozásnak 
a növényevő halfajok széles körű 
elterjesztése látszik — természete
sen ott, ahol a lehetőségek ezt 
megengedik. De igen alapos érvek 
szólnak amellett is, hogy növelni 
kell a kötelező népesítések adta 
kereteken belül a ragadozó halak 
arányát is.

Reméljük, hogy a természetes 
vizeken az 1968. évben mutatkozó 
fogáscsökkenés átmenetinek bizo
nyul. A  nagyobb termés érdeké
ben azonban a halászati termelő- 
szövetkezetekben dolgozókra még 
sok feladat vár.

Pékh Gyula

A Belső-Béda vadregényes világa
(Tóth János felv.)
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Az angolnacsapda felnézése
(Kővári felv.)

Hazánkba az első angolnákat a 
múlt század 90-es éveiben tele

pítettek és a kezdeti sikertelenség 
miatt abba is hagyták. Az 1930-as 
években újra foglalkoztak a telepítés 
gondolatával, ekkor Unger Emil ele
mezte a telepítés, visszafogás és érté
kesítés lehetőségét és arra a megálla
pításra jutott, hogy az akkori társu
lati rendszerben működő'természetes 
vízi halászat mindezeket nem tudja 
megoldani.

1956-ban hazánkban járt Schá- 
perclaus professzor és javasolta a 
Balaton angolnásítását, ugyanakkor 
beszámolt a német angolnagazdálko
dás eredményeiről.

1961-ben indult meg újra a tele
pítés. Ekkor kísérleti céllal növen
dékangolnát helyeztek ki a Bala
tonba. 1962 óta a telepítés fokozott 
mértékben folytatódik, és a Balato
non kívül a Velencei-tó, dunai, ti
szai mentett holtágak és egyéb vizek 
ragadozó állománya gyarapodott egy 
értékes új fajjal. 1961 és 1966 között 
22 238 380 db ivadék- (üveg és pig
mentált) és 15 433 kg előnevelt an
golnát telepítettünk különböző v i
zeinkbe.

Az angolna a világpiacon igen ke
resett cikk. A  nemzetközi kereskede
lemben elsősorban élő állapotban 
kerül forgalombá, de jelentős a füs
tölt, sózott, konzervált és mélyhűtött 
áru kereslete is. A  legnagyobb im
portőr az NSZK, ahová Lengyel- 
országból, Hollandiából, az NDK-ból 
kerül nagy tételekben. Jelentős Ja
pán angolnagazdálkodása is, ott már 
az 1900-as évek elején tógazdaságok
ban hizlalták a japán angolnát (An- 
guilla japonica).

Hazai vizeinkben igen jó életfel
tételeket talál, növekedése gyorsabb, 
mint a nyugat-európai vizekben. A 
telepítés célja a hazai halválaszték 
bővítése mellett az előnyös export- 
lehetőségek kihasználása.

Hazánk angolnagazdálkodása még

szerény méretű a hagyományos an
golnagazdálkodású országokkal szem
ben, és ahhoz, hogy a világpiacon 
szerephez jussunk, nagymértékben 
kell fejleszteni. Az angolnagazdálko
dás sikerét alapvetően a következő 
tényezők határozzák meg:

1. Az ivadékolás minősége és in
tenzitása. 2. A telepített víz táplá
lékkészlete. 3. A telepített vízterület 
hasznosítóinak hozzáállása. 4. A visz- 
szafogás technikai szervezettsége és 
hatékonysága. 5. A kifogott angolna 
értékesítése.

Az első két tényező eddigi mérlege 
kedvező. A  telepítés jóformán min
denütt sikerrel járt, és elkeszegese- 
dett vizeink bő táplálkozási lehető
séget nyújtanak az új ragadozónak. 
Az utolsó három tényező összefügg 
egymással, mert ahol nem törődnek 
az angolnával, ott a visszafogásra 
sem helyeznek súlyt, és nincs mit 
értékesíteni. A  telepítés központi 
irányítású, továbbiakban az angolna 
megkeresi táplálékát és piacivá fe j
lődik. Eddig a vízterület hasznosítói 
részéről semmi gondot nem jelent. A 
problémák akkor jelentkeznek, ami
kor a megtermelt árut ki kell fogni 
és értékesíteni kell. Ennek megszer-' 
vezése az adott vízterület szakem
bereinek a feladata, nem pedig a , 
szakmai körökben sokszor elhangzó 
alaptalan elméletek kovácsolása.

Az angolna valóban szokatlan élet
módon él, de ez nem azt jelenti, 
hogy visszafogását nem lehet megol
dani. A  fogásteohnikának minden 
halfaj esetében alkalmazkodnia kell 
a hal életmódjához és alakjához. Ez 
az angolnára fokozottan érvényes. 
Ha ezt alaposan megvizsgáljuk, ak
kor könnyen választ kapunk arra, 
hogy hol, mikor és milyen szer
számra van szükség. Erre a német 
szakirodalomban nagyon sok példát 
találunk és ma már hazai tapaszta
latok is rendelkezésünkre állnak. A 
továbbiakban cikksorozatban szeret
nék beszámolni az angolnafogás kü-

A  balatoni angolnacsapda fogóládája
(Kővári felv.)

Az angolnafogás
Horgos

lönböző technikáiról és először e 
cikkben a horgos halászatáról.

A horgos halászat főbb jellem
zői: az angolna ragadozó életmódján 
alapul, elsősorban a kisszerszámos 
egységek jó fogóeszköze, igen mun
kaigényes, de a felszerelés olcsó. Jó 
időszakban nagy mennyiséget lehet 
kitermelni, az állóvizekben van na
gyobb jelentősége.

A horgos halászat formái és fel
szerelései:

Angolnababa. Egyetlen horog, 
mely 2—5 m hosszú zsinórra van 
kötve, ennek másik végére gyékény- 
pótát kell erősíteni, és erre a zsinórt 
úgy felcsavami, hogy a horog a víz
mélység alsó egyharmadában lebeg
jen. Enyhe széljárás esetén vízinö
vénymentes állóvizekben lehet si
keresen alkalmazni. A  szél a pótát 
elmozgatja, és a „baba” megkeresni 
az angolnát. A  pótát úgy kell elké
szíteni, hogy fogás esetén szétterül
jön a vízfelszínen, így az angolnát 
jobban fárasztja, hamarabb meg
nyugszik a horgon. A  póta egyben 
jelzi, hogy melyiken van fogás. K i
rakni, felcsalizni este, összeszedni 
hajnalban kell. Egy halász 2—300 
db szerszámot kezelhet.

Fenékzsinór. Hazánkban minde
nütt ismert szerszám. 200—1000 m 
hosszú zsinórból áll, melyre 2 m-en- 
ként 30—40 cm hosszú élőké (bat- 
tonya, patony) elcsúszásmentesen 
van felkötve, minden élőkén horog.
A  vezérzsinór két végét kővel vagy 
karóval rögzítik az aljzathoz. Ezt 
a szerszámot a fenéken használják, 
ezért minden 10 horog után le kell 
súlyozni. Felcsalizni késő délután, 
felnézni a kora hajnali órákban kell.
A nappalra csalizott horog ritkán ad 
jó fogást. Elvetni lehet keretről, ek
kor a keretre fejtett zsinórrétege
ket homokkal kell megszórni, hogy 
elvetéskor össze ne kuszálódjék. La
dikszélre fejtve, vagy kukoricaszár
ba szúrva a horgot, szintén elvethető 
a szerszám. Ha egy helyen jó a fo
gás, akkor nem érdemes minden nap 
változtatni a helyét, 3—4 napnál to
vább azonban ne maradjon egy he
lyen. Elsősorban a kemény vízfenék 
szerszáma. Egy halász 5—600 szem 
horgot kezelhet, de ha 2—3 halász 
munkamegosztással egykarra dolgo
zik, akkor 8—900 szem horog esik 
egy személyre.

Lebegőzsinór. Felszerelése meg
egyezik az előbbi szerszáméval, de 
minden huszadik horoghoz úszót 
kell kötni, és két úszó között le kell 
súlyozni, így elérhető, hogy vízszin
ten, vízközt és fenéken is legyen ho
rog. Biztosabb fogást ad átlagosan, 
mint a fenékzsinór. Főleg az iszapos 
aljzat szerszáma. Kezelése és kiszol- ] 
gálása megegyezik a fenékzsinóréval.

Úszózsinór. Felszerelése hasonló 
az előbbi két szerszáméhoz, csak rö-
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t e c h n i k á j a
angolnahalászat

videbb; 30—40 szem horogból áll. 
Két vége nincs rögzítve, hanem gyé- 
kénypóták tartják a felszínen. A 
szél elmozgatja az egész készséget, 
megkeresve az angolnák tartózko
dási helyét. Munkaigényesebb az 
előző szerszámoknál, mert a hQrogra 
akadt állatok sokszor összekuszálják. 
Csak teljesen vízinövénymentes he
lyen lehet alkalmazni. Szerepe az 
előző szerszámokéhoz viszonyítva 
alárendelt.

A horog megválasztása. Angolna 
fogására speciális szakáll nélküli ho
rog a legalkalmasabb. Ez egy egye
nes acélszál, amelynek közepén fül
karika szolgál az élőké felkötésére, 
két vége fölfelé néző hegyesszögű tű
hegynek kiképezve. Erről a ráakadt 
angolna könnyen leszedhető. Sajnos 
hazai gyártása még nem kezdődött 
meg ezért hosszúszárú süllőhorgot 
kell helyette alkalmazni. Minél na
gyobb a horog, annál kisebb a mé
reten aluli angolnafogás veszélye. A 
horog nagyságával szabályozni lehet 
a kifogás méretét, hármas süllőho
roggal elvétve sem akad 50 cm-en 
aluli angolna, ennél kisebb méretű 
horoggal viszont a fogás fele mére 
ten aluli.

Csali megválasztása. A  gyomortar
talom-vizsgálatok szerint az angolna 
tápláléka 32%-ban hal, 29%-ban 
féreg, 19%-ban növényi eredetű, 
15%-ban rovar, 5%-ban rák. Termé
szetesen ezek vízterületenként vál
tozhatnak, de a táplálék zöme hal 
és féreg, ez egyben rámutat, hogy 
milyen csalit használjunk. Legered
ményesebb az élő kishal, sorrendben 
utána a gilisztacsokor, döglött kis
hal, halszelet, hússzelet és rákolló. A  
csali begyűjtése igen munkaigényes 
és változó mennyiségben lehet hoz
zájutni. Az élő kishal begyűjtése és 
tárolása okozhat problémát, de he
lyi ismeretekkel a halász könnyen 
rátalál a kishalak tömeges tartózko
dási helyére. Nem szükséges minden 
horogra élő csalit rakni, csak mind 
6—8-ra, a többire elpusztult kishal, 
halszelet, hússzelet is megfelelő, mert 
ha az élő csalira angolna akadt, ak
kor az erőteljes mozgásával az élet
telen csalit is mozgatja és ez rab
lásra ingerli a többit. Angolnababá
hoz azonban mindig élő kishalat, 
vagy gilisztacsokrot kell tenni. Minél 
nagyobb a csali, annál kisebb a mé
reten aluli fogás és a horognyelés 
veszélye. A  csali horogra tűzésekor 
ügyelni kell arra, hogy a horog ki
álljón a csaliból, ez is a lenyelés 
megakadályozására szükséges. Fel- 
csalizáskor még ügyelni kell arra is, 
hogy a halász keze ne legyen olajos 
vagy benzinszagé, vagy más erős- 
szagú anyaggal szennyezett, mert az 
angolnának igen finom a szaglása és 
az idegen szagok elriasztják.

A horgos angolnafogás időszaka. A  
vízhőmérséklet nagy hatású az an
golna életmódjára. 8—20 °C között

táplálkozik intenzíven. 8 °C alatt 
megszünteti a táplálkozást és moz
dulatlanul fekszik rejtekhelyén. 20 
°C fölött táplálkozása nem szünetel, 
de lényegesen csökken a fogás ho
roggal. Valószínű, hogy ebben az idő
szakban nem a hal a fő tápláléka. 
Mindezt a gyakorlat is igazolta, mert 
a horoggal való fogás időszaka ápri
lis közepétől június elejéig és augusz
tus végétől október végéig tart. Ta
vasszal 8 °C-nál hidegebb vízben is 
megmozdul az angolna, ebben az 
időpontban a korán ívó halak ívó
helyeit keresi fel, ahol ikrával táp
lálkozik.

összefüggés a fogási hely és időjá
rási tényezők között. Az időjárástól 
és a napszaktól függ az angolna tar
tózkodási helye. Nyugodt, sötét éj
szakákon a part mellett tartózkodik, 
főleg fűvel benőtt aljzaton. Itt na
gyobb példányok megfogására van 
kilátás. Ilyenkor a horgot a sekély 
partoknál a parttal párhuzamosan 
kell elvetni. Viharos időben mélyebb 
helyen tartózkodik az angolna leg
feljebb 2 m-es mélységig. Itt a le
begő zsinór ad jó fogást, de a fogott 
állomány igen vegyes. Ha nappal 
akarunk angolnát fogni, akkor csak 
borult időben és a legmélyebb he
lyeket kell felkeresni. Ugyancsak a 
legmélyebb helyen kell a horgot el
vetni éjszaka, ha holdvilág van. A 
növényzetet is figyelembe kell venni 
a hely megválasztásakor. Az angolna 
szereti a hinaras helyeket, de a hí
nár közé vetett horgon rátekere- 
dik a növényzetre olyan erősen, hogy 
saját magát fojtja meg, ezért ke
rülni kell az ilyen helyeket. A  nád
falak és hínármezők széle is ered
ményes hely, mert éjszakánként in
nen járnak táplálékért és hajnalban 
ide jönnek vissza nappali búvó
helyre. Itt a szerszámot úgy kell 
rögzíteni, hogy a megfogott állatok 
ne húzhassák azt a növényzet közé. 
Nyílt vízen a hely megválasztását 
az aljzat minősége is eldöntheti. 
Szélcsendes időben iszapos helyre

Minta — értékkel
(Tölg1 felv.)

Szép angolnapéldány
(Tölg íelv.)

kell rakni, viharos időben azonban 
a kemény aljzat ad jobb fogást. 
Mindezek általános érvényű megál
lapítások, és ahhoz, hogy a fogás biz
tosabb legyen, ismerni kell az adott 
helyen az angolnák szokását. A  fen
tiek alapján a helyi megfigyelések 
adnak biztos támpontot a fogás szer
vezéséhez.

A horgos angolnafogás mennyi
sége. Minden halásszerszám alkal
mazásakor lényeges, hogy időegy
ségre számszerűen mennyi halat le
het vele kitermelni adott vízterüle
ten a szerszám egy egységére és az 
egységek számát mennyire lehet fo
kozni. Tehát mennyire hatékony és 
gazdaságos a szerszám használata. 
Az angolnafogás legjobban az iva
dékolás mértékétől függ. Hazánkban 
a Velencei-tó a legintenzívebben 
angolnásított víz, ezért mint op
timális lehetőséget itt vizsgáltuk 
1967 őszén és 1968 tavaszán a fogás 
mennyiségét. A  horgos halászatban 
a termelő alapegység 100 szem ho
rog és összehasonlítás céljából a na
ponta 100 szem horoggal fogható 
darabszámot számítottam. A  kifogott 
angolnák átlagsúlya 34 dkg volt. A 
vizsgált időszakban a fent említett 
mutató átlagosan 14,5 db volt, szélső 
értékek 23 db és 4 db. A  fogási 
adatok a helymegválasztás és időjá
rás közötti Összefüggést számszerűen 
igazolták, mert jó fogási viszonyok 
között az átlag 18 db, rossz helyen 
és időben 7 db. Ugyanazon terület 
meghalászásakor növelve a termelő 
alapegységek számát, nem minden 
esetben csökken a fogás, de átlago
san 100 db horog szám növelésre 
400 szemig 1,5 db, 400 horog felett 
2,5 db a csökkenés. Mivel egy ha
lász naponta 600 szem horgot bizton
ságosan kezel, ezért naponta 60—80 
db-ot tud kifogni, ez 18—20 kg an
golnát jelent. Ha ezeket a számokat 
megvizsgáljuk kitűnik, hogy komo
lyabb szervezettséggel ki lehet ter-
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melni a telepített angolnáknak csu
pán horgos halászattal is lényeges 
hányadát.

A horgos angolna élve tárolásé- 
nak problémái. Az angolnagazdálko
dás fontos kérdése az értékesítés 
módja. Gazdaságosan export útján 
értékesíthető a legkönnyebben. Ex
port egyelőre csak élő állapotban le
hetséges, ezért fontos az, hogy az 
angolnát élve fogjuk meg, és élve 
tudjuk tárolni. Osztrák kereskedelmi 
partnerünk már 4,5 mázsa élő angol
náért fölkeresel a termelőt.

A  horoggal fogott angolna egy ré
sze komolyan megsérül. Az angolna 
mindig alulról fölfelé kap a csalira, 
és ha az első ráfogáskor nem akad 
a horog, akkor több ráharapással le
nyeli, ahol aztán érzékeny belső ré
szeket sérthet meg. Velencén a fo
gott angolnák 40%-a lenyelte a hor
got, 25%-nak a száj szögletében akadt, 
20%-nak felső állkapcsában, 15%- 
nak az alsóban. Ha az első ráhara- 
páskor a horog megszúrja az angol
nát, akkor hirtelen lefelé vagy ol
dalt vág, és a horog bevágódik, len
nyelni már nem tudja. Ha az an
golna lenyeli a horgot, akkor nem 
jár súlyos következménnyel, ha a 
horgot nem akarjuk kitépni. Ezt nem 
is szabad. A  lenyelt horognak az élő
kéjét le kell vágni és így bárkázni 
a halat. Pár nap múlva az angolna 
a horgot kiköpi, vagy betokozódik a 
gyomrába, és semmi utókövetkezmé
nye nincs.

Ahhoz, hogy az angolnát élve tá
roljuk, már a fogási módszert is 
megfelelőképpen kell alkalmazni. Az 
angolna igen szívós állat, de ezzel, 
a tulajdonságával nem szabad visz- 
szaélni. A  horogra akadt állat igyek
szik megszabadulni a horogról és 
közben forgó mozgást végez, ráteke- 
redik az élőkére és a vezérzsinórra

is. Ha a zsinór csavarodásra hajla
mos és több ágú, akkor kitekeri a 
sodrott fonalat és a szálak közé bú
jik, majd újra forgó mozgást végez, 
a zsinór közé szorítja magát, és el
pusztul. Hasonló eset fordul elő ak
kor is ha a vezérzsinór nincs erősen 
kifeszítve, és a rátekeredett angolna 
hurkot tud csinálni; ez szintén ön
fojtást idéz elő. Az ilyen angolná
nak a leszedése sok időt vesz igény
be, és olyan erősen rászorulhat a hu
rok, hogy sokszor csak a bicska se
gít. Hiba az is, ha az előkék távol
ságánál nem tartjuk be a 2 m-t, vagy 
ha az élőké elcsúszik a vezérzsinóron 
és két egymás mellett fogott angolna 
fojtja meg egymást. Mindezek a hi
bák kiküszöbölhetők a szerszám gon
dos elkészítésével és gondos elveté
sével. A  jól elrakott szerszám fogá
sában ritkán lehet elpusztult angol
nát látni, és a horog lenyelésének a 
veszélye is kisebb, mert a megfeszült 
zsinór a rákapás pillanatában „be
vág” és az angolna szájában rögtön 
akad a horog.

Igen sok angolna sérülhet meg a 
horgon leszedéskor úgy, hogy még 
él, de 2—3 nap múlva elpusztul. Az 
angolna kígyózó mozgása és síkos 
teste megnehezíti a megmarkolását 
és a horogról a levételt. Ezért hasz
nálnak segédeszközül — helytele
nül — vasfogót, pedig ez a gerincet 
könnyen eltörheti, és 2—3 nap múlva 
elpusztul a látszólag egészséges ál
lat. Az erős kézszorítás sem ajánla
tos, mert az úszóhólyag elfakadhat. 
Könnyen meg lehet markolni az an
golnát előre elkészített újságpapír
darabbal, vagy behamuzott tenyér
rel. Mindig a kopoltyúfedő mögött 
markoljuk meg az angolnát, mert így 
a legkönnyebb leszedni a horogról.

A  horog felnézésének időpontjá
tól is függ az élő állapotban történő 
fogás mennyisége. Hajnalban pirka
datkor már nem rabol az angolna,

Angolnacsapda vízeresztés közben
(Kővári felv.)

tehát a felnézést már ilyenkor el kell 
kezdeni. Minél előbb kerülnek le a 
horogról, annál kisebb a lehetősége 
annak, hogy elpusztuljanak.

A  horogról leszedett angolnát 
azonnal bárkázzuk. Helytelen gya
korlat a ladikfenékben gyűjtés, mert 
a horgok felnézésének végére és a 
tárolóhelyre szállítás idejére (2—4 
óra) ezekből az állatokból nem sok 
marad életben, holott a horogról él
ve kerültek le. A  Velencei-tavon erre 
vonatkozóan szomorú tapasztalata
ink vannak. A  horgos halászat elen
gedhetetlen kiegészítő felszerelése a 
kisméretű sűrűlyukú nyargalóbárka 
beöntőtölcsérrel felszerelve, ami a 
bárkázást könnyíti meg.

Az angolnát hosszabb-rövidebb 
ideig tárolni kell, míg az egy tétel
ben gazdaságosan szállítható meny- 
nyiség összegyűlik. Az alábbi négy
féle tárolási módszer lehetséges:

Űszóbárka, lécbárka, betonmeden
ce, kisméretű mély telelő.

Az úszóbárka, ha megfelelő mé
retű, jó tárolóeszköz lehet. Mindig 
mély vízre kell helyezni. A  horgos 
angolna tárolását naponta kétszer 
kell ellenőrizni és az esetleg elpusz
tult állatokat frissen ki kell szedni 
és értékesíteni kell. Az úszóbárkás 
tárolási módszer ellenőrzése nehéz
séget okoz és az állatok törésével 
jár.

A  lécbárkás tárolás jobb módszer 
az előzőnél, az ellenőrzés könnyeb
ben megoldható, az állatok törése 
azonban itt is fennáll.

A  betonmedencés tárolás a leg
megfelelőbb, de a beruházás költ
sége nagy. Megfelelő vízutánpótlás
ról gondoskodni kell, folyamatos 
vízcserével az átfolyó víz mennyisé
gétől függően m3-enként 2—5 q an
golna tárolható. A  betonmedence fa
lának sima felületűnek kell lennie, 
mert ellenkező esetben az állatok 
hasa a dörzsöléstől kisebesedik. Az 
ellenőrzés a vízszint csökkentésével 
egyszerűen, törésmentesen megold
ható.

Szükség esetén telelőben is lehet 
tárolni, az ellenőrzést azonban nem 
lehet megoldani. A  telelő lehalászá
sához fogóláda szükséges. Ha a te
lelő fekete iszapos, akkor csak éj
szaka lehet maradéktalanul leha
lászni, mert nappal az iszapban tar
tózkodnak az állatok. Éjszaka a víz
zel jól megy az angolna.

A  tárolás több-kevesebb veszte
séggel jár. A  veszteségek csökken
tése érdekében medencés és telelős 
tároláskor etetni lehet az angolnát. 
Erre élő szeméthal, vágóhídi hulla
dék vagy szeméthal ledarálva, és 
darával keverve egyaránt alkalmas. 
A  horoggal fogott angolnák a fogás 
után három nappal szívesen fogyasz
tottak kishalat. Ez mutatja, hogy a 
horog okozta sérülés nem járt súlyos 
következményekkel. Ha a tárolással 
megbíztott személy a munkáját pon
tosan végzi, akkor több hétig tárol
ható az angolna veszteség nélkül, 
etetéssel.

Rácz Béla
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A  Nyugatbükki Állami Erdőgaz
daság Szilvásváradi Erdészetének 
pisztrángosa nemcsak gyönyörű 
környezetéről, hanem halászati 
eredményéről is jól ismert.

A  pisztrángállomány növelését 
és vegyes népesítéssel az összes 
halhústermelés fokozását a ren
delkezésre álló vízterületek jobb 
kihasználásával igyekeztek meg

oldani. Ez a törekvésük nagy ne
hézségekbe ütközött, mert egy- 
egy kisebb tavukat, víztározóju
kat még komoly munkaráfordí
tással sem lehetett mentesíteni a 
káros növényzettől.

így vetődött fel a gondolat, hogy 
a jó étvágyú amurokat a szá
mukra szokatlan környezetben 
is kipróbálják. Közismert, hogy az 
amur anyagcseréje melegebb hő
mérsékleten éri el optimumát. Ét
vágya csak 20 °C fölött számot
tevő, és 25 °C vízhőmérséklet fö
lött már igen nagy a táplálék
fogyasztása.

A  szilvásváradi pisztrángosok 
vizének hőmérséklete még a leg
melegebb hónapokban is csak né
hány napra éri el a 18—20 °C-ot, 
Érdeklődéssel figyeltük, hogy a 
pisztrángosoknál valamivel kedve
zőbb fekvésű, mintegy 3 kh kiter
jedésű tóban milyen fogyasztásra 
lesz képes a betelepített amurállo
mány. A  tó pillanatnyi állapotá
nak leírásához tartozik, hogy az te
lepítés előtt békaszőlővel és el
sősorban fodroslevelű hínárral 
mintegy 90%-ig benőtt volt.

1965 tavaszán 200 db 15—20

dkg-os amurt helyeztek ki, ezek 
év végére 80— 100 dkg-os súlyra 
gyarapodtak. A  súlygyarapodás 
arról tanúskodik, hogy fogyasz
tásuk a vízi növényzetből jelen
tős volt, bár ez a növényállomá
nyon az alacsony telepítési szám 
miatt nem volt eléggé megfigyel
hető.

1967. év április végén újabb 100

db 80 dkg körüli átlagsúlyú amurt 
helyeztek ugyanabba a tóba, a 
már bent levő pontyok és a ko
rábban kihelyezett amurok mellé 
(mintegy 100 kg amúr volt kihe
lyezve holdanként). Ez után már 
jól megfigyelhető volt az amurok

tevékenysége és 1968 szeptembe
rére teljesen kitisztították a 3 
kh-as tavat a hínártól és egyéb 
vízi növényektől. A  megváltozott 
környezet hatására 1968-ban a 
pontyállományban is már lényege
sen jobb eredményeket értek el 
ebben a tóban. 1968 szeptemberé
ben 280 db amurt halásztak le er
ről a területről 2,2—3,2 kg egye
denkénti súllyal.

A  fentiek alapján az amurok 
anyagcseréjében 1968-ban követ
kezett be lényeges változás, ami
kor az egységnyi területre eső ki
helyezett súly is megközelítette a 
kívánatos mennyiséget, másrészt 
az elmúlt évi nyári aszályos idő
járás és az ebből eredően kiala
kult alacsony vízszint miatt a víz 
hőfoka is tartósan elérte a 18— 
21 °C-ot. (Mintegy 4— 6 hétig).

A  18—21 °C hőmérsékletű . víz
ben feltűnő és igen figyelemre 
méltó az amurok ilyen aktív 
anyagcseréje és nagyarányú vízi- 
növényzet-fogyasztása.

A  szilvásváradi megfigyelések
hez tartozik még az is, hogy egy 
kisebb pisztrángosba kihelyezett 
néhány db amur táplálkozása egé
szen minimális volt, amit bizonyít, 
hogy egy tenyészidő alatt a 80 
dkg-os amúrok mindössze 15—20 
dkg-os súlygyarapodást értek el.

Természetesen itt a vízhőmér
séklet a 16— 18 °C-ot még a leg
melegebb hónapokban sem érte el.

Énekes István
halászati felügyelő

Ez a „Villa negra” a szilvásváradi pisztrángos gazdaság épülete
(Pékli felv.)

Szivárványos pisztráng a mattighofeni (Ausztria) pisztrángos tógazdaságból
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Haltakarmányok

kozzam, és el kellett tekintenem a 
nyilván különálló helyet elfoglaló 
növényevő halaktól is. A  megállapí
tást így pontyokkal végeztem, illetve 
azokra vonatkoztattam. Nem terjed- 
hetet ki azonban a vizsgálat külön
böző korú halakra, így nagy általá
nosságban az egynyaras pontyokat 
vettem alapul. Arra az eredményre 
jutotam, hogy a takarmányok

nyersprotein-tartalmát 90%-ban,
nyerszsírtartalmát 100%-ban,
nitrogénmentes kivonható anyag
tartalmát 80%-ban

emésztik meg a halak. Ezzel tehát 
adva van a táplálóanyagok emészté
sének szintje. Természetesen kerek 
egész számokat alkalmaztam, mivel 
ezek sematikus értékek.

A  következőkben azt vizsgáltam, 
hogy a halak táplálásában a szóban 
levő 3 táplálóanyag milyen fontos
ságú. Ebben a takarmányozástanban 
szerzett gyakorlatomat is hasznosí
tanom kellett és ez bizonyos mér
tékig szubjektív felfogás, amely azon
ban továbbiakban, a számítás vég
eredményében beigazolódott. Arra 
jutottam ugyanis, hogy ha a nitro
génmentes kivonható anyag jelentő
sége a halak táplálásában 1,0, akkor 
a proteiné 2,5, a zsíré pedig 1,5.

Ilyen alapon már kialakítható a 
haltakarmányok értékelése tápláló
érték szerint. Vegyelemzéssel tehát 
meg kell állapítani a nyersprotein-, 
a nyerszsír- és a nitrogénmentes ki
vonható anyagtartalmat. Ezeknek a 
táplálóanyagoknak a zsírtól elte
kintve nem 100%-a emészthető a ha
lak szervezetében, hanem nagy álta
lánosságban az előbbiekben meg
adott mértékben. Ennek megfelelően 
az elemzéssel megállapított százalé
kos nyersprotein-tartalmat 0,90-dal 
kell megszorozni, a nyerszsírtarta
lom változatlan, mivel az 100%-ban 
emészthető és a vegyelemzéssel 
megállapított nitrogénmentes kiv. 
anyag százalékos mennyiségét 0,80- 
dal kell megszorozni. Eképpen meg
kaptuk az emészthető táplálóanya
gokat a vizsgált haltakarmányban.

Ezután az emészthető tápláló
anyag-mennyiségeket súlyozzuk az 
előbbiekben említett szorzószámok
kal, majd pedig a szorzatokat össze
gezzük. Eképpen egy nagy számérté
ket kapunk, bármely takarmány 
esetében, amely messze esik a takar
mányegyüttható eddigiekben ismert 
számértékétől. Ezért ezt az összeget 
reális szintre kell levinni. A  reális 
szinthez általam kísérletileg meg
állapított, fehérvirágú keserűcsillag- 
fürt-magra vonatkozó takarmány
együtthatót használom, amely 13% 
víztartalmú csillagfürtmag esetén 
3,45-nek adódott.

A  rosttartalom mint emészthetet-
A  hal-önetetők korában már nem a karóknál tartanak próbahalászatot

(Pékh felvételei)

II takarmányok táplálóértékének ki
fejezésére Magyarországon a Kell- 
ner professzor által bevezetett ke
ményítőértéket használjuk. Kellner 
német professzor a keményítőértéket 
csak kérődzők takarmányának érté
keléséhez alkalmazta.

Lényeges a halak etetésére szol
gáló takarmányok táplálóértékének 
pontosabb ismerete, hiszen óriási kü
lönbség van a kérődzők és halak 
emésztőkészülékében. Ez a körül
mény halászaink előtt jól ismert, és 
ezért ismételten felmerült részülbről 
az a kívánság, hogy a halak etetésére 
szánt takarmányoknak ne a kemé
nyítőértékét adjuk meg, hanem he
lyette a takarmányegyütthatót.

Ezeknek a kívánságoknak egysze
rűen nem lehetett eleget tenni, azaz 
a kémiai elemzés adataiból, tehát a 
takarmányok százalékos tápláló

anyag-összetételéből nem volt lehet
séges a takarmányegyütthatót oly
képpen egyszerűen számítani, mint 
ahogy Kellner nyomán a keményí
tőértéket. A  világszakirodalomban 
ugyanis nem találtam semmiféle for
mulát arra vonatkozóan, hogy a 
vegyelemzés adataiból miként szá
mítsuk a takarmány együtthatót. Ép
pen ezért erre magamnak kellett 
kidolgoznom egy formulát, melyet a 
következőkben ismertetek.

Kiindultam természetesen a halak 
emésztéséből, azaz, hogy a halak az 
egyes táplálóanyagokat milyen mér
tékben, hány százalékban emésztik 
meg. Erre vonatkozóan K. Kanuthe 
régi (1897—98) adataiból indultam 
ki, majd ezeket felülvizsgáltam a 
gyakori haltakarmányok viszonyla
tában. El kellett attól tekintenem, 
hogy különböző halfajokkal foglal

Nem nehéz ott válogatni, ahol van miből
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len anyag a takarmány táplálóérté
kének rontója, ha haletetésre fordít
juk. A  takarmányok rosttartalmának 
függvénye a hatékonyságuk. Ezt a 
keményítőérték számításakor is f i
gyelembe vesszük. Ha a takarmány 
hatékonysági hányadosa 100, akkor 
ez annyit jelent, hogy emészthető 
táplálóanyagai, illetve keményítő
értéke 100%-ban érvényesül az álla
tok teljesítményében. Ha viszont a 
hatékonysági hányados 70, akkor ez 
annyit jelent, hogy a takarmány ke
ményítőértéke csak 70%-ban érvé
nyesül az állatok termelésében. Míg 
az előbbi esetben a bruttó keményí
tőérték egyenlő a nettó keményítő
értékkel, a második példában a bruttó 
keményítőértéknek 70%-a a nettó 
keményítőérték. A  takarmányegyütt
ható kiszámításakor tehát a haté

Ennél tökéletesebb pontyformát festeni sem lehet
(Tölg felv.)

konyságot is figyelembe veszem. A 
hatékonysági hányadossal megszor- 
zom a súlyozott emészthető tápláló
anyag-mennyiségek összegét. A  szor-

TE =  Takarmányegyüttható =

zat úgy adja reális szinten a takar
mányegyütthatót, ha 345-öt elosztok 
ezzel a szorzattal:

____________________ 345____________________

(Prot.% • 2,3 +Zs.% +1,6 +N m .% • 0,8) -Hh

ahol Prot. % az elemzéssel megál
lapított százalékos nyers proteintar
talom, Zs. % az elemzéssel megálla
pított nyers zsírtartalom, Nm. % az 
elemzés útján megállapított nitro
génmentes kivonható anyag tarta
lom, és „Hh” a hatékonysági hánya
dos, amely á takarmányok tápláló
értékét feltüntető táblázatokban sze
repel.

A képletben szereplő szorzószá
mok úgy adódtak, hogy a 2,5-nek a 
protein fontosságát kifejező relatív 
számnak a 90%-a a 2,3, az 1,5-öt 
100%-ban veszem, mert ez a zsír 
emészthetősége, a 0,8 pedig úgy adó
dik, hogy az 1,0-nak a nitrogénmen
tes kivonható anyag relatív súlyozó 
számának a 80%-a.

Arra vonatkozóan, hogy az előb
biekben ismertetett képlettel való
ban reális takarmányegyütthatókat 
nyerünk, a táblázatban néhány 
példát találunk:

Takarmány együttható adatok 
összehasonlítása

. Takarmányegyüttható

' Végeredményben a haltakarmá
nyok vegyelemzésével és az előbbi
ekben ismertetett, általam kidolgo

zott képlet alkalmazásával módunk
ban van halak etetésére szolgáló ta
karmányokat reálisan értékelni. A 
szóban levő képlet és takarmány
elemzés alkalmazásával, és a fölete
tett takarmánymennyiségek ismere
tében reálisabban jutunk hozzá 
egyes tavaink természetes hozamá
hoz.

Dr. Kurelec Viktor

Vendégeink ...

A  ponty és a növényevő hal ivatási 
szezonja évről évre egyre több kül
földi szakembert vonz hazánkba.

A  FAO delegáció mellett — mely
nek útjáról lapunk más helyén adunk 
hírt — a Német Demokratikus Köz
társaságból, Lengyelországból és 
Csehszlovákiából érkeztek idén láto
gatók. Gecző Béla csehszlovákiai ha
lászati felügyelő évről évre egyre 
gyakrabban látogat át, igyekszik 
részt venni az összes fontosabb hazai 
halászati bemutatón és ankéton.

Az NDK-val kötött kétoldalú meg
állapodás keretében június elején ér
kezett hazánkba H. Weser, dr. C. 
Krause és dr. Jánichen et., hogy ta
nulmányozzák a ponty és a növény
evő halak szaporítását. A  delegáció 
útja sikeres volt, a küldöttek elége
detten távoztak tanulmányútjuk vé
gén. Nemsokára három tagú magyar 
küldöttség viszonozza majd a látoga
tást. Feladatuk lesz az NDK fejlett 
angolnafogási módszereit, a ketreces 
haltenyésztési módszert és az angol
naelőnevelést a helyszínen tanulmá
nyozni.

A német delegációval egy időben 
érkezett a lengyel küldöttség is. Ve

zetőjét P. Wolny urat jó l ismertük, 
mivel már többször fordult meg ná
lunk, míg a küldöttség másik két 
tagja A. Galli és J. Kolatzki most 
járt első ízben hazánkban. Program
juk a németekéhez hasonló volt, — 
fölkerestek néhány nagyobb halgaz
daságot, hosszabb időt töltöttek ha
lászati kutatásunk fellegvárában a 
szarvasi Haltenyésztési Kísérleti Á l
lomáson.

A látogatások jó l megválasztott 
időpontjának tulajdonítható, hogy 
mindkét küldöttségnek bő alkalma 
nyílott a szaporítás és a keltetés ösz- 
szes fázisának tanulmányozására. A 
lengyel szakemberek a hasvízkór el
leni küzdelem hazai eredményeire 
is kíváncsiak voltak, így meglátogat
ták az Orsz. Állategészségügyi In 
tézet Halkórtani Osztályát is. A  lá
tottakról a legnagyobb elismerés 
hangján nyilatkoztak.

Ügy érezzük, hogy a delegációk 
útja során adódó szakmai tapaszta
latcserék mindkét fél számára hasz
nosak voltak, haltenyésztőink mun
kája és elért eredményei tovább 
öregbítették hírnevünket.

(T. B.)
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A Balaton nem halastó; növényi és 
állatvilága azonban a víz öntisz

tulásának fontos tényezője. Az alsó
rendű szervezetek tömege egyrészt a 
vízminőség változásainak indikáto
ra, másrészt a halvilág tápláléka. A  
szennyvíz lebontásában fontos sze
repük van és a tápláléklánc végén a 
legmagasabbrendű szervezet, a hal
világ életfeltételeit is ez határozza 
meg.

A Balaton vízforgalma a környe
zet gazdasági fejlődése következté
ben is változik. A  vízforgalom bár
miféle változása pedig, akár termé
szeti, akár a gazdasági környezet 
módosulásából, vagy más vízrend
szer valamely folyó vizének átveze
téséből eredetően a víz minőségének 
megváltozását — de nem feltétlen 
szennyezését — és a vízi élet módo
sulását vonja maga után. Ilyen ter
mészetű változás mindig adódhat.

A tavak természetes elöregedése 
érintetlen környezetben lassú folya
mat. A mesterséges beavatkozások 
azonban a folyamatot meggyorsít
hatják, és amint ezt néhány példa is 
mutatja, egyetlen emberöltő alatt is 
bekövetkezhet.

A mesterséges eutrofizálódás elleni 
küzdelem egyik fontos módszere a 
halgazdálkodás. Az élettani egyen
súly megköveteli a mindenkori ál
lapotnak megfelelő mennyiségű és 
összetételű halpopulációt. A  terv
szerű halgazdálkodást ezért a víz- 
háztartás változásai szerint kell ala
kítani. A halászat irányítóinak is
merniük kell a tó életfeltételeit meg
határozó vízháztartást és a válto
zásokra jellemző legfőbb tényezőket.

A vízimérnök még akkor sem vál
lalkozhat a halászat belső, termelési 
ügyeibe való beleszólásra, ha már 
több ezer hold mesterséges halastó 
tervezési és építési gyakorlatára hi
vatkozhat. Felmérheti azonban a 
várható vízháztartási változásokat, 
amelyek a zárt tó vízháztartásának 
minőségi és mennyiségi feltételeire 
hatnak. A  hidrobiológiába be nem

avatottak számára is nyilvánvaló, 
hogy e változások a vizek életében 
új helyzetet teremtenek, amelyben 
új gazdálkodási koncepció kialakí
tására van szükség.

A Balaton vízforgalmának megvál
tozása a környezet gazdasági fejlő
désének következménye. A vízgyűj
tőn a belterjes mezőgazdaság egyre 
több hasznos vizet tárol. Ez a víz- 
mennyiség évszázadokig a tóba öm
lött. A  vízgyűjtő egyéb, közvetlen a 
tóra telepített különböző ivó, ipari, 
mezőgazdasági fogyasztói mind na
gyobb vízmennyiséget vonnak el. A 
vízforgalom változásának következ
ménye a vízszintek és a vízfelület 
módosulása.

A  Balaton vízforgalmát elegendő 
részletességgel 1863 óta ismerjük. A 
vízkészlet havonkénti változását több 
mint száz évre visszamenően érté- 
kelhetük. Az idősor vízforgalom-vál
tozási adatai az adott környezet és 
időpont eseményeinek végeredmé
nyét mutatják. A  mesterséges be
avatkozás hatása — az utolsó 15—20 
év kivételével — még nem volt je
lentős. Az ilyen összetevők hiánya a 
természetiekhez képest másodlagos 
volt.

A  Balatonban rejlő lehetőséget 
azonban fölfedeztük. A  Balatoni In
téző Bizottság 1957. évi megalaku
lása óta rohamos fejlődés követke
zett be. Az üdülésre hasznosított 
parti sáv kiépítésének egyik közvet
len következménye a bevezetett nö
vényi tápanyagok gyors feldúsulása 
volt. A  vízgyűjtő tágabb környeze
tében is bekövetkeztek hasonló döntő 
jelentőségű mesterséges változások.

A  nagyüzemi mezőgazdaság nem
csak vízelvonó hatásában, hanem ké
miai hatásának következményeiben 
is hat a Balaton vízi életére (mű
trágya). A  Balaton természetes víz
forgalmának sokévi egyenlege má
sodpercenként 11,7 köbméter, amely
nek egy részét felhasználjuk, na
gyobb része azonban a Sió-csatornán 
lefolyik. Ha levezető csatorna nem 
volna, a tó felülete 1000 négyzetkilo

A halászati feltételet

méter fölé növekednék, és a vízszint 
ingadozása a 3—4 métert is elérné.

Nem szorul külön magyarázatra, 
hogy ez semmilyen szempontból 
nem tűrhető. A  különféle vízszint- 
szabályozó művek mindig is ezért 
épültek. A  művek sorát az i. e. III. 
században Galénus császár zsilipé 
nyitotta meg. Beszédes József 1822- 
ben a Siót szabályozta, majd az 
1863-ban, 1891-ben és 1947-ben újjá
épített zsilip is ezt a célt szolgálta. A  
Sió-zsilip és csatorna névleges tel
jesítménye jelenleg másodpercenként 
mintegy 50 köbméter. Az elmúlt 
évek változásaiból számított adatok 
szerint ez a tó vízszintjének ingado
zását legfeljebb 103 centiméterre 
csökkentheti.

A  Balaton szabályozó műveinek 
átbocsátóképessége a mai szükség
lethez képest nem elegendő. A  vizs
gált 106 évből a siófoki vízmércén 
a -\-100 centiméternél magasabb víz
állások 19 évben, a +55 centimé
ternél alacsonyabbak pedig 18 évben 
nem lennének megakadályozhatok. 
Mindkét határérték átlépése káro
kat okoz. A  káros vízszintek kiala
kulása alapjában véve nem a mes
terséges beavatkozások, hanem a 
természetes vízjárás következménye.

A  környezet változása, a parti sáv 
növekvő vízszükséglete, de még in
kább a vízgyűjtő fejlődő mezőgazda
ságának vízszükséglete egyre növeli 
a vízhiányos, alacsony vízállást okozó 
évek számát. A  talaj mélyművelése 
mind több vizet von el a tótól. Ez a 
vízelvonás becslés szerint végső so
ron a másodpercenkénti 4,1 köbmé
tert is elérheti. Ilyen helyzetben az 
alsó határ (+55 centiméter) 106 év 
közül már csak 32 évben lett volna 
betartható és 74 évben a Balaton 
vízszintje vízfelhasználás nélkül is 
lejjebb szállna.

Ennek ellenére tévhit a Balaton 
kiszáradásáról szállongó rémhír. A 
vízgyűjtő sok évi átlagos másodper
cenkénti vízforgalma még mindig 
7,6 köbméter fölösleggel zárul, és 
ennek föl nem használt részét to
vábbra is a Sión kell leeresztenünk.

A környezet fejlődésének vízel>- 
vonó hatása ellenére a parti üdülő 
sáv alapvető biztonsága végett a 
Sió-zsilipet és csatornát mintegy má
sodpercenkénti 80 köbméter teljesít
ményre kell bővíteni. A bővítés nem 
von el hasznos vízmennyiséget a ba
latoni halászattól csak megrövidíti 
a káros mennyiség levezetési idejét 
és olyan árvizek elhárításán kívül, 
amelyekkel eddig megbirkózni nem 
tudtunk, további, eddig veszendőbe 
ment hasznosítható vízmennyiséget 
is felszabadít. Ugyancsak a parti lé
tesítmények és az üdülés javára kell 
szabályoznunk az alsó vízszintet. A 
hiány csak más gazdagabb vízrend
szerből való mesterséges átvezetés
sel pótolható. A  mesterséges vízát-

120



Az angolna füstölés után igazi csemege nemcsak külföldön, hanem itthon is

változása a Balatonban

vezetés kapcsolódó, de nem kisebb 
jelentőségű célja a növekvő vízigény 
kielégítése (l. az ábrát).

Az átvezetés a mai szükséglet sze
rint, a Balaton teljes vízforgalmá
nak kezdetben mindössze 2—3 szá
zaléka. A környezet maximális víz
elvonása és a távlati vízszükséglet 
teljes kielégítése esetén ez mintegy 
15—16 százalékra növekszik, a csa
padékszegény években pedig szélső 
esetben a 30 százalékot is elérheti. 
A  vízforgalom ilyen arányú meg
változása már alaposan hat a ha
lászat feltételeire. A  változás hasz
nos vagy káros lehet.

Nézzük most már, milyen hatású 
a vízgyűjtő terület gazdasági fe jlő 
dése és a parti sáv kiépítése a halá
szatra? Az üdülésre hasznosított parti 
sáv az 1968. évi nyári csúcsforgalom 
idején 360 ezer vendég részére na
ponta 44 ezer köbméter ivóvizet 
használt fel. A  szolgáltatott víz na
gyobb része napi 37—38 ezer köb
méter többé-kevésbé tisztított szenny
vízként került vissza a Balatonba. 
Az üdülőforgalom 1975-ben 440 ezer, 
távlatban 700 ezer körül lesz. A  víz
felhasználás ennek megfelelően napi 
80, vagy 120 ezer köbméterre nö
vekszik. Ha a vízfelhasználás na
gyobb, több a szennyvíz. Bármeny
nyire tökéletesedik a szennyvíztisz
títás, a mechanikai és biológiai tisz
títási eljárással a mineralizálódott 
anyagok bejutását nem gátolhatjuk 
meg; ezeknek pedig jelentős há
nyada növényi tápanyag. A  mester
séges úton bekerülő tápanyag az élő
világ anyagcseréje nyomán feldúsul.

A  vízgyűjtő területen folyó inten
zívebb mezőgazdálkodás során mind
inkább növekszik a műtrágya-fel
használás. A  mélyművelés követ- 
kezménye a lefolyó vizek egy részé
nek visszatartása, a műtrágya fel- 
használása nyomán pedig a növényi 
tápsók nagyobb mennyiségű lemo- 
sódása.

A növényi és állati kártevők irtá
sára felhasznált vegyszerek egy ré
sze mérgezi a természetes vizeket. 
Intő példa volt az 1965. évi halpusz
tulás! A  Balaton egész vízgyűjtő te
rületén ezért korlátozzák a szeny- 
nyezést okozó ipar telepítését és bi
zonyos vegyszerek felhasználását.

A  vízforgalom általános és határo
zott csökkenése egyes években a vízi 
élet beszűkülését és ezzel a tápanya
gok további feldúsulását is okozza. 
A hasznos parti sáv biztonsága vé
gett elengedhetetlen mesterséges víz
pótlás kielégítő megoldása tehát a 
halászat érdekeit is szolgálja.

A  vízpótlás mennyiségi problémái 
könnyűszerrel tisztázhatók. Nem így 
a minőségiek. A  szükséges víz csak 
idegen vízrendszerből, a Drávából 
vagy a Dunából szerezhető be. Mind
kettő már ma is szennyezett, és a 
vízminőség további romlása csak a 
legnagyobb erőfeszítések árán előz

hető meg. A  Drávát Graz ipari 
szennyvizeivel a Mura szennyezi. 
Megfelelő műszaki módszerrel a 
szennyezés leválasztható. E változa
tok gazdasági vizsgálata folyamat
ban van.

A kielégítő megoldás esetén a víz
pótlás eredménye lesz a vízszintek 
ingadozásának névlegesen 15 centi
méterre, a gyakorlatban 40—45 cen
timéterre csökkenése. A  parti ívó
helyeket ily módon a növényzet és 
a víz egyenletesebben lefedi. A  vízi 
növények megerősödése kedvező le
het a halvilág szaporodására, de ká
ros az elsőrendű üdülési érdekekre 
és a halászatot is nehezíti. A  vízi nö
vények elterjedését ezért kell kor
látozni. A  vízi növényzet elburján
zását műszaki és biológiai eszközök
kel kell megakadályoznunk.

Műszaki eszközök: a bejutó növé
nyi tápanyagok mennyiségének csök
kentése; — a szennyvíz elvezetése a 
Balatont megkerülő úton, — a har
madik fokozatú szennyvíztisztítás 
megvalósítása a növényi tápanya
gok kivonásával, és a növényzet 
mechanikai irtása a kitermelt anyag 
partra szállításával együtt. Biológiai 
eszköz lehet a halpopuláció növelése, 
és minőségi összetételének megfelelő 
megválasztása. A  lehalászott állo
mánnyal mint a tápláléklánc legfelső 
alkotójával csökken a tavi élet táp
anyagtartalma. A  belterjesebb halá
szatnak nemcsak gazdasági hasznát 
látjuk, de a tó eutrofizálódási fo
lyamatát is lassíthatja.

A  szennyvíz harmadik fokozatú 
kezelése alig képzelhető el bioló
giai eszközök nélkül. A  tisztított 
szennyvizeket a tó parti sávjában 
különleges célú halastavakba ve
zetve és megfelelően népesítve 
ugyanis a növényi tápanyagok nagy 
része a planktonélet és a haltenyész
tés során ugyancsak halhússá ala

kulhat át. E tavak egyidejűleg az 
ivadékutánpótlás bázisaivá lehetnek.

A növényevő halak betelepítésé
nek még számos tisztázatlan kérdése 
van. Az amur a tihanyi Belső-tóban 
a vízi növényzetet teljesen kipusz
tította. A  vízi növényzetre a Bala
tonban éppen az öntisztulás végett 
szükség van. A  növényzet tervszerű 
területi korlátozása a halakkal nem 
irányítható. Az amur elhamarkodott 
betelepítésének a Balatonban káros 
következményei is lehetnek. Tovább 
kell vizsgálni a busafajok, betelepí
tésének lehetőségét is.

A  Balaton mesterséges vízpótlása 
elkerülhetetlen. A  parti sáv fejlődése 
feltartóztathatatlan. A  tó vízforgal
mának megváltozására és az ezt kö
vető minőségi változásokra ezért 
egyaránt fel kell készülnünk. A  vál
tozások fokozatosan mennek végbe, 
és hatásuknak számos összetevője 
van.

Az elkerülhetetlen változásokhoz 
való alkalmazkodásban a balatoni 
halászat fejlesztésének alapvetően 
fontos és pozitív szerepe lesz. A  fe j
lődés egyértelműen a halállomány 
jelentős növelését követeli. Ez a víz 
erőteljesebb öntisztulásának egyik 
előfeltétele. A  felkészülés évtizedes 
távlatú kutatási és üzemi méretű 
kísérleti munkát követel. Itt az ideje 
tehát, hogy e munka megkezdődjék, 
mert a parti sáv tovább fejlődik, és 
10—15 éves távlatban a vízpótlás 
kérdését feltétlen meg kell olda
nunk. Az új feltételek kialakulása 
nem érheti váratlanul a Balaton ha
lászati hasznosítását!

Balló Iván
az OVH főosztályvezetője
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Az NDK „Ifjú Gárda” feldolgozóhajó a 
zsákmánnyal

(Sindermann felv.)

A világ halászatáról — a FAO leg
utóbbi halászati statisztikája 

alapján — korábban már adtunk tá
jékoztatást. Emlékeztetőül csupán 
annyit, hogy 1967-ben a világ halfo
gása összesen 60,5 millió tonnát tett 
ki. A  haltermés mennyisége tehát az 
1948. évi 20 millió tonnához képest 
megháromszorozódott. A  növekedés 
üteme tehát jóval gyorsabb, mint az 
emberiség szaporodásának üteme.

Fölvetődik azonban a kérdés, hogy 
— elsősorban a tengereken — a ki
termelés egyre fokozódó üteme nem 
veti-e fel a túlzott halászat problé
máját, amelynek szükségszerűen ha
nyatlás a vége?

A  kérdés jogos, hiszen megnöve
kedett a halászó bázisok száma, egy
re több halász- és feldolgozó hajó 
jelenik meg a tengereken. Tudunk 
arról, hogy a szocialista és a tőkés 
államok egyaránt és igen nagy mér
cékben fejlesztik halászflottájukat, 
sőt. egy időben arról is szó volt, hogy 
hazánknak is foglalkoznia kell a ten
geri halászattal, mert az olcsó és 
proteinben gazdag termékekkel nem
csak az emberi igényeket fedezheti, 
hanem halliszt formájában az ál
lattenyésztés fehérjeszükségletenek
világszerte nehéz kielégítését is szol
gálhatja.

A  hazai tengeri halászflotta felál
lításának kérdése egyelőre nincs na
pirenden, bár országunk fehérjeszük
ségletének kielégítése továbbra is 
erőteljes beavatkozásokat igényel. 
Lássuk hát, valóban korlátlanok-e a 
lehetőségek a tengeri halászat előtt, 
avagy kellően indokolt-e bizonyos 
óvatosság a végső szó kimondása 
előtt.

Az Egyesült Nemzetek Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), 
amelynek hazánk is tagja, egy Ró
mában 1968-ban megjelent kiadvá
nyában alapos részletességgel fog
lalkozik a világ halászatának hely
zetével. Mivel a FAO-nak a Halá
szati Főosztály a legnagyobb szerve
zete, és ez a hivatal nagy appará
tussal és napra kész állapotban vizs

gálja a halászat minden jelenségét, 
nincs okunk kételkedni abban, hogy 
az említett jelentésben leszűrt kö
vetkeztetések alaposak. Fogadjuk el 
a jelentés koncepcióját és nyilvános
ságra hozott következtetéseit.

Az édesvizek problémái közismer
tek. Ezek közül csak a legjelentő
sebbeket vegyük számításba, mint pl. 
a vízszennyezések egyre nagyobb 
gondját, a vízszabályozásokat és a 
vízfelhasználások ügyét. Ezek a ne
hézségek általában nem korlátozód
nak kizárólag az édesvizekre, mégis 
kevésbé nyomasztóak a tengereken, 
bár itt is jelentkezik a kőolaj- és 
egyéb vízszennyezések fokozódása is.

A  tengereken egyre inkább mutat
kozik a túlzott halászat. Ez különö
sen egyes halfajok igen nagy ha
nyatlásához vezet. Ezek a halfajok 
általában a legértékesebb kategó
riába tartoznak.

A  kitermelő kapacitások állandó 
növelése egyes halfajokra nézve — 
éppen mert a tengeri természeti 
források általában nincsenek egy ál
lam tulajdonában sem — katasztro
fális csökkenést, következésképpen 
az egy-egy fajra specializált halász
hajók nagy anyagi veszteségét okoz
hatják, és okozzák máris.

Hatékony nemzetközi halászati 
irányításra van szükség, olyanra, 
amelynek joga és módja van a leg
szigorúbb eszközökkel végezni a sza
bályozó munkát. Egy-egy ország ha
lászati hatóságai meg is kísérlik, 
hogy a felmért biológiai összefüggé
sek alapján valamely állomány ala
kulását szabályozzák. Nagyon gyak
ran azonban elkésnek a védelmi in
tézkedések, mert nincsenek pontosan 
felmért biológiai adatok, és emiatt 
bizonytalanság mutatkozik. Egyéb
ként az önszabályozás a kedvező fo
gásokkal arányosan gyors fejlődést, 
a kedvezőtlen halzsákmány esetén 
pedig pangást hoz magával. Téljes 
mértékben azonban nem szabad a 
spontaneitásra hagyatkozni.

A  halállományban az utolsó 100 
évben jelentős változások jöttek lét
re, holott korábban azt hitték, hogy 
a tenger élővilágának forrásai teljes 
mértékben kimeríthetetlenek. Csak
hamar azonban — párhuzamosan a 
halászat fokozásának jelenségével — 
egyes államok kikötőihez közeli ten
gerrészeken erős csökkenés követke
zett be az értékes halak állományá
ban. Azt is megállapították, hogy ott, 
ahol a halászatot erősen csökkentet
ték, néhány év múlva a fogások új
ból megnövekedtek. Ez az út vilá
gosan megmutatta tehát, hogy meg
felelő irányítással a folyamat meg
fordítható, még olyan állományoké 
esetén is, mint a rendkívül sebez
hető bálnáké. így már az 1920-as 
évektől fokozatosan állománysza
bályzó és fogáskorlátozó munka kez
dődött meg, ennek színvonala azon
ban még korántsem érte el a kívá
natos mértéket.

Mivel a szabályozással és irányí
tással csak egyes országok éltek, az 
eltűnő halfajok helyett a halászati 
ipar a kevésbé kimerített halállomá
nyok felé fordult, s mikor ezek álló-

Korlátlan-e a tenger

mánya is csökkent, „távolabbi víz- 
területek” felé orientálódtak. Ezek 
haltermése sem kimeríthetetlen, és 
már az 1930-as években szükség volt 
beavatkozásra. Nem célunk most az 
egyes óceánok halászatának inten
zitását tárgyalni, annyi azonban bi
zonyos, hogy ma már siker reményé
ben vízre szállni csak azokon a v i
zeken érdemes, amelyek minden kö
zeli kikötőtől távol vannak. Ez kü
lönösen vonatkozik az európai ten
geri halászat nagymértékű növelé
sére. E növekedésnek sajnos nincse
nek biológiai alapjai, de bizonyos 
közgazdasági szempontok nagyon is 
kézenfekvővé teszik a fejlesztés for- 
szírozását, Nagy kérdés, hogy az 
igen kedvezőnek kiszámított amor
tizációs értékek a hajók elhasználó
dásának egész periódusában válto
zatlanul kedvezőek maradnak-e?

Kétségtelen, hogy a kereslet, nagy, 
és az értékesítési ár sem rossz. Eh
hez járul még az, hogy az igény is 
jelentős. Kétségtelen, hogy a terme
lés, intenzitásának fokozása — új 
halászhajók építése vagy vétele — 
nagy terméseredményt ad. A  több 
hajó azonban biztosan nem hoz majd 
annyival több halat, mint ahányszo- 
ros a kapacitás növekedése.

Említettük, hogy a tengeri halá
szat szabályozására szükség van. 
Ilyen módszerek vannak, hatékony
ságuk azonban nagyon is vitatható. 
Meg lehet határozni a partra szállít
ható hal nagyságát, a hálók típusát 
és szembőségét, ki lehet jelölni ti
lalmi területeket és időket, sőt még 
a kapacitásokat is lehet csökken
teni.

Az irányítás mechanizmusa azon
ban nem egyszerű, emellett a halá
szatra vonatkozó nemzetközi jog, a 
felségvizek és a halászati övezetek 
megállapítása olyan — a gyakorlat
ban megfoghatatlan — komponen
seknek látszanak, amelyeket még a 
tengeri országok sem fogadnak el 
egyértelműen és fenntartás nálkül.

Egyes országok tengerpartjaik 
mentén felségjogokat gyakorolnak, 
ahol a halászat kizárólagos jogára is 
igényt tartanak, a nyílt tengerek ha
lászatára pedig különféle nemzet
közi bizottságokat szerveznek. Két
ségtelen, hogy a tengeri halászat szo
rosan összefügg az elfogadott nem
zetközi jog előírásaival. De vajon 
van-e tengerekre vonatkozó nem
zetközi jog?

A  XVII. század óta alakult ki, 
hogy a part menti víz egy bizonyos 
sarja a part menti állam kizáróla
gos felségvize legyen. Ennek bizton
sági okai voltak, s emellett a keres
kedelem és hajózás szabadságával 
is össze kellett egyeztetni.

A  nyílt tengereken azonban a ha
lászat mindenki számára szabad. 
Újabban azonban a nyílt tengerek 
halászatának szabadságát számos ál
lam korlátozni kívánja, és azt a te-
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haltermő képessége?

rületet, amelyet felségvizének te
kint, változó szélességben állapítja 
meg, éspedig 3-tól 12 tengeri mér
földig, sőt kivételesen még ennél is 
sokkal szélesebb sávon.

A  tenger törvényével és így a fel
ségvizek szélességével is az ENSZ 
Genfben tartott 1958. és 1960. évi 
Tengertörvény Konferenciája fog
lalkozott. De semmiféle konkrét 
megállapodásra nem került sor, mi
vel az előírásos kétharmados több
séget nem kapta meg a törvényja
vaslat. A  tervezet főbb rendelkezé
seit 3 pontban lehetne összefoglalni:

1. Az államok megállapodnak, hogy 
felségvíznek a parttól 6 tengeri 
mérföldig terjedő részt tekintik.

2. Az államok a halászat kizáró
lagos jogára a parttól számított 
12 tengeri mérföldig terjedő sáv
ban tartanak igényt.

3. Az államok megállapodnak ab
ban, hogy egyes nyílt tengeri 
részeken bizonyos part menti ál
lamoknak halászati előjoguk van, 
föltéve, hogy biológiailag indo
kolt sajátos feltételek és a part 
menti állam gazdasági fejlődése 
ezt indokolják.

Lényegében az említettek alapján 
Európai Halászati Egyezmény szü
letett 1964-ben, ez azonban nem tar
talmaz megállapodást a felségvizek 
tekintetében. A  halászati jog gya
korlása a parttól számított 12 ten
geri mérföldön belül csak a parti ál
lamé, de kivételesen azok a hajók is 
halászhatnak, amelyek más államhoz 
tartoznak ugyan, de 1953-tól 1963-ig 
ebben a sávban szokás szerint ha
józtak.

Érdekes, hogy a part menti halá
szati övezet meghatározásának egy
öntetűségében hiányosságok vannak. 
Változók az igények a felségvíz szé
lességét illetően is. A  halászat ha
tárai és a felségvíz határai jelentő
sen eltérnek. Akkor amikor egy-egy 
ország a halászati zóna területét je
lentősen kiterjeszti, mindig problé
mákat jelent más államok halász
hajóinak. Ez többnyire politikai bo
nyodalmakat is okoz.

Más a helyzet a nyílt tengerekkel. 
Bár már a század elején is nyilván
való volt, hogy a természet forrásai, 
a tengerek halállománya nem kime
ríthetetlen, a halászat szabadságára 
való tekintettel mégis minden nem
zet élvezi a nyílt tengerekben való 
halászat jogát. Csakhamar jelentke
zett azonban a tengerek ésszerű ki
használására vonatkozó nemzetközi 
együttműködés igénye. Az is biztos, 
hogy az eddiginél sokkal intenzí
vebb biológiai és ökológai kutatásra 
volt szükség.

A  tenger kincseinek megóvása és 
a halászat szabályozása éppen a ha
lászat érdekében, a jogi elvek meg
határozásán túl bizonyos halászati

igazgatási problémák megoldását is 
követelték.

Korábban a nagy halászattal ren
delkező tengeri államok kezdtek el 
egymással halászati megállapodáso
sokat kötni, majd a Népszövetség 
vette kezébe az ügyeket, és ma az 
ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága 
szeretné az alkalmazható szabályo
kat kodifikálni. Arra a következte
tésre jutottak, hogy a legmegfele
lőbb útnak a tengeri populációk 
földrajzi és biológiai elosztásán ala
puló nemzetközi halászati szabályo
zás rendszere, — amely az érdekelt 
államok által aláírt megállapodáson 
alapul — látszik.

A  tengeri halászat művelésére és 
kutatására számos nemzetközi ta
nács alakult már a századforduló 
idején. A  legtöbb ma létező testület 
azonban a II. Világháború után ala
kult, közülük öt a FAO égisze alatt, 
a többi egyéb egyezmények alapján 
működik.

Ma már a világóceánokon magá
nyos farkasként — egyezményeken 
kívül — halászni a siker reményé
ben nem lehet. Bizonyos halászati 
testületek tevékenysége meghatáro
zott tengerrészekre terjed. Tulajdon
képpen az összes tengervíz foglalt, 
— gyakran túlságosan is. Annál in
kább indokolt, hogy az irányító in
tézkedéseket és a kutatási célokat 
koordinálják.

Néhány egyezmény nyitva áll — 
bizonyos előfeltételek esetén — min
den állam előtt, olyanok előtt is 
amelyeknek nincs tengerpartjuk. Az 
ilyen nemzetközi testület előtt, amely 
ún. „nyitott” tagságú, a testületi tag
sággal járó jogok és kötelességek el
fogadása teljesen önkéntes.

A  fennálló nemzetközi jog szabá
lyai szerint azonban sem az egyes

egyezmények illetékességi területén 
halászó államok, sem az esetleges 
birtokosok nem kötelezhetők arra, 
hogy bármely testület tagjai legye
nek. Aligha hihető azonban, hogy 
egyezményen kívül, — ahogy emlí
tettük is, — meg lehet élni.

A  tengereken a nemzetközi ellen
őrzés egyre hatékonyabb lesz, és a 
tenger-törvényt várhatóan az ENSZ 
elfogadja.

A  tengeri halászat jövője megkí
vánja egy nemzetközi felügyeleti és 
végrehajtó rendszer működését. A 
világ tengereinek okszerű kihaszná
lása olyan nemzetközi együttműkö
dést kíván, ahol az egyes országok 
halászata fogaskerékszerűen együtt
működik. Nemcsak a halászat sza
bályainak megtartásában, hanem a 
kutatásban, a biológiai előfeltételek 
megteremtésében és a halvédelem 
szabályainak kidolgozásában és meg
tartásában is. A  tudományos infor
mációkon alapuló tökéletesített irá
nyítás nagyon jelentős gazdasági elő
nyökkel járhat majd.

Hazánk olyan ország, amelynek 
gyenge a protein-ellátottsága. Az a 
törekvés, hogy részesüljünk a ten
geri hal fogásából, igen tiszteletre
méltó. A  jelenlegi nemzetközi jog
szabályok megengedik, hogy száraz
földi ország is jelentkezzék részért 
a világ óceánjainak halterméséből. 
A  lehetőségek azonban egyre csök
kennek, a szabályozásokat és fogási 
korlátozásokat nagyon hamar — 
nemzetközi fórum által jóváhagy ot
tan — bevezetik, nagy nehézségeket 
állítva olyan országoknak, amelyek
nek még kikötő bázisuk sincs. Közel 
van már az az idő is, amikor a ten
gerek halászatának jogáért fizetni 
kell majd.

(P. Gy.)

NDK halász- és feldolgozó hajó az új-fundlandi vizeken
(Foto: Sindermann)
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A mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter 14/1969. (MÉM. É. 9.) MÉM 
számú utasításával módosított 37/ 
/1963. (Mg. É. 41.) FM számú u t a s í 
t á s a  a Halászati Alap kezeléséről 
és bevételeinek felhasználásáról.

(Együttes szerkezetben!)
A halászatról szóló 1961. évi 15. szá
mú törvényerejű rendelet 28. §-ának 
(2) bekezdése és 36. §-ának (4) bekez
dése, továbbá az e törvényerejű ren
delet végrehajtásáról szóló és a 3/ 
/1963. (VI. 28.) FM számú rendelettel 
módosított 1/1962. (I. 24.) FM számú 
rendelet 46. §-a alapján — a pénz
ügyminiszterrel egyetértésben — a 
következő utasítást adom ki:

1. A  Halászati Alap (a továbbiak
ban: Alap) bevételeit a halászati ter
melőszövetkezetek, a halászattal is 
foglalkozó mezőgazdasági termelő- 
szövetekezetek, a Magyar Országos 
Horgász Szövetség (MOHOSZ) vala
mint a horgászok által a 3/1963, (VI. 
28) FM számú rendelettel módosított 
1/1962 (I. 24) FM számú rendelet 44. 
és 45. §-a szerint fizetett halászat- 
fejlesztési hozzájárulások képezik.

2. Az alap bevételei a Magyar 
Nemzeti Banknál vezetett „Halászati 
Alap” elnevezésű költségvetési fo
lyószámlán — az Országos Halászati 
Felügyelőség (OHF) kezeli.

Az Alap számvitelét és nyilvántar
tását a Költségvetési Szervek Köte
lező Számlakerete előírásainak meg
felelően kell megszervezni, illetve 
vezetni.

3. Az Alap bevételeit a következő 
célokra lehet felhasználni:
a) a vizek ivadékszükségletének el

látására, ivadéknevelő tógazda

ság létesítésére és azok műkö
désének támogatására;

b) a helyes tenyészirányok kiala
kításának támogatására;

c) a természeti csapás, vízszennye
zés következtében, vagy egyéb 
okból elnéptelenedett vizek be
népesítésének elősegítésére;

d) a halasítás támogatására és a 
nem minden hazai vízben honos 
haltáplálék-szervezetek áttelepí
tésének előmozdítására;

e) külföldi halfajok, illetőleg hal- 
táplálékféleségek betelepítésére;

/) a haljelölési kísérletek anyagi 
támogatására;

g) a halak törzskönyvezésével kap
csolatos műszerek, jelek és szer
számok, valamint a szükséges 
nyomtatványok előállítására;

h) a halászati társadalmi ösztöndí
jak létesítésére;

i) szakkiadványok, tájékoztatók 
költségeinek fedezésére, tapasz
talatcserék és szaktanfolyamok 
rendezésére;

j )  a halőrök továbbképzésére, vala
mint a halőröknek és társadal
mi ellenőröknek jelvénnyel, il
letőleg igazolvánnyal történő el
látására ;

k) a halászati újítások kivitele
zésére;

l) új, vagy eddig nem alkalmazott 
halfogási módszerek támogatá
sára.

4. Az Alap tervezett bevételeiről 
és felhasználásáról az erre a célra

Roy I. Jackson úr, a FAO vezérigazgató helyettese és T. V. R. Pillay úr Dinnyésen az 
előtérben levő speciális készítésű vászontartályban szállított halakat szemlélik

(Pékh felvételei)

alakított társadalmi bizottság javas
lata alapján a vonatkozó külön ren
delkezések [107/1968 (P. K. 4) PM 
számú és 41/1968 (MÉM É. 23.) MÉM 
számú utasítás] szerint éves költség- 
vetést kell készíteni. Az Alap kiadá
sait bevételeiből kell fedezni.

5. Az Alap felhasználására vonat
kozólag javaslatot tevő társadalmi 
bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
elnöke: az OHF vezetője, tagjai: az 
OHF vezetőjének helyettese, a Me
zőgazdasági és Élelmezésügyi M i
nisztérium Mezőgazdasági Termelés- 
fejlesztési és Költségvetési Főosztá
lyának, a Termelőszövetkezetek Or-

Beérett-e a fehér busa?

szágos Tanácsának képviselője, a 
Halászati Termelőszövetkezetek Szö
vetségének elnöke és titkára, vala
mint a Magyar Országos Horgász 
Szövetség elnöke és főtitkára.

A  bizottságot szükség szerint, de 
legalább félévenként a bizottság el
nöke hívja össze. A  bizottság hatá
rozatait szótöbbséggel hozza. Szava
zategyenlőség esetén az elnök sza
vazata dönt. A  bizottság üléseiről 
jegyzőkönyvet kell vezetni. A  bizott
ság működésével kapcsolatos ügyvi
teli feladatokat az OHF látja el.

6. Az Alap terhére a kiadásokat 
— a jóváhagyott költségvetés kere
tein belül — az OHF vezetője utal
ványozza.

7. Az Alap terhére kiutalt össze
gek rendeltetésszerű felhasználásá
nak ellenőrzése az OHF feladata.

8. Az Alap felhasználásáról az 
OHF vezetője köteles félévenként a 
költségvetési beszámoló jelentésekkel 
egyidejűleg — számszerű és szöveges 
beszámoló jelentést készíteni, azt a 
bizottsággal ismertetni és ennek vé
leményével az OHF beszámoló jelen
tésével együtt fölterjeszteni.

9. Az utasítás rendelkezéseit az 
1963. évi január hó 1. napjától kez
dődően kell alkalmazni, illetve a 
módosítások tekintetében 1969. má
jus hó 24. napjától.
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Több mint egy évvel ezelőtt a Ha
lászatban (1968. évi 3. szám) tájékoz
tattuk már kedves olvasóinkat ar
ról, hogy hazánkban 1971-ben Va
dászati Világkiállítást rendeznek.

A Vadászati Világkiállítás előké
születei és szervezési munkálatai 
már 1967-ben megkezdődtek. A  szé
les körű és mindenre kiterjedő mun
kák koordinálása érdekében Kiállí
tási Főbizottság, Tárcaközi Bizottság 
és 18 szakbizottság létesült. A  felso
rolt társadalmi jellegű bizottságok
ban már ma is mintegy 400 szakem
ber tevékenykedik annak érdekében, 
hogy a rendezvény színvonala és 
mondanivalója minden igényt ki
elégítsen.

A Kiállítás célja:
— bemutatni a vadászat hatását a 

modern kor emberére, a művé
szetekre,

— a természet megismertetése,
— bemutatni a részt vevő nemze

tek vadászatát és annak kultú
ráját,

— tájékoztatni az egyes földrészek 
vadgazdálkodásáról,

— rámutatni a vadászat természet- 
védelmi és turisztikai jelentősé
gére,

— hírt adni a halászat és horgászat 
hazai és nemzetközi eredményei
ről,

— elősegíteni a népek barátságát.

Az előkészítő munka során kiala
kult a Világkiállítás szakmai bemu
tatóira és rendezvényeire vonatkozó 
koncepció. Elkészült a nemzetközi 
részvétellel szervezendő bemutatók 
és rendezvények programja és a hi
vatalos magyar bemutatók téma
terve is.

A  szakosított, — nemzetközi rész
vétellel szervezett bemutatókat a 
következő témákból szervezik:

Trófeabemutató.
Vadászfegyver bemutató.
Sporthorgászati bemutató.
Élelmiszeripari és iparcikkbemu
tató.
Vadászkutya-fajtabemutató.
Vadászati eszköz- és campingcikk-
bemutató.
Képzőművészeti bemutató.
Fotóművészeti bemutató.
Könyvkiállítás.
Bélyegkiállítás.

A  Világkiállítás időszakában szá
mos rendezvényt és nemzetközi ver
senyt szerveznek. így megrendezik a 
Vadászati Tudományos Kutatók 
Kongresszusát, Természetvédelmi 
Tumányos Szimpóziumot és Halá
szati Tudományos Szimpóziumot is 
szerveznek. Az Ebtenyésztők Világ- 
szervezetének védnöksége alatt nem
zetközi kutayversenyekre is sor ke
rül, de lesznek nemzetközi lovas- 
versenyek, lovasbemutatók, nemzet
közi sportlövő és íjászversenyek is, 
amelyek mind-mind változatossá és 
érdekessé teszik majd a kiállítás 
programját.

A  Világkiállítás időszakában Tér- 
mészetfilm-fesztivál is lesz, sőt a 
Kiállítás területén és a budapesti 
színházakban, hangversenytermek
ben a Vadászati Világkiállítás témá
jával összefüggő egyéb kulturális 
események megrendezését is terve
zik. Egy-két napos utazási progra
mok keretében mód nyílik majd a 
hazai vadászat és halászat érdekes
ségeinek megtekintésére is.

Elkészült a „VADÁSZATI VILÁG- 
K IÁLL ÍTÁ S  BUDAPEST 1971” Rész
vételi Szabályzata is. A  Kiállításon, 
amely 1971. augusztus hó 27-től szep
tember hó 30-ig tart nyitva az Or
szágos Mezőgazdasági Kiállítás Al- 
bertirsai út melletti 33 hektárnyi te
rületén, mindazok a természetes és 
jogi személyek részt vehetnek, akik, 
ill. amelyek a Kiállítás témájával 
kapcsolatos tevékenységet folytat
nak.

A  Vadászati Világkiállítás téma
jegyzéke I—XI. csoporton belül ösz- 
szesen 60 témát ölel fel; ezek közül

a szigorúan vett halászati-horgászati 
témák a következők:

I. csoport: Vadász-horgászkultúra
3. téma: Horgászat:
a) fejlődése, eredményei,
b) módszerei,
c) szervezete.

4. téma: Vadgazdálkodás és hal
gazdálkodás kapcsolatai más ter
melési ágakkal (mezőgazdaság, er
dészet stb.)

II. csoport: Természetvédelem, a 
természet és az ember kapcsolata 
a vadászaton, vadgazdálkodáson és 
halászaton keresztül

VI. csoport: (Halászat—Sporthorgá
szat)
30. téma: Halgazdálkodás.
31. téma: Víztisztaság védelme.
32. téma: Halbiológia.
33. téma: Horgászat.

VII. csoport: Élővad, hal 
36. téma: Hal.

VIII. csoport: Vadászat, vad és hal 
a művészetben

IX. csoport: Vadászat és halászat
horgászat, mint üdülés
49. téma: Halászat
51. téma: Sporthorgászat.
52. téma: Vadász-halász-horgász- 
konyha (kóstolóval).

X. csoport: Vadászati-halászati-hor- 
gászati felszerelések (ruházat, jár

művek, eszközök) *

XI. csoport: Élelmiszeripar, iparcik
kek, kereskedelmi tevékenység

54. téma: Vadhús, hal, kagyló, csi
ga, rák, béka.

Ahogyan a fentiekből megállapít
ható, a témák keretei közé „belefér” 
minden, ami a magyar halászatra 
jellemző. Jó lenne, ha nemcsak kí
váncsi nézőként, hanem aktív kiállí
tóként minél többet mutathatnánk 
külföldi és hazai érdeklődőinknek.

Pékh Gyula

A MAGYAR HÍRLAP híradása máj. 
7-én: „Rövidhullámú rádiókat lőnek a 
szovjet bálnahalászok szigonyukkal a 
bálnák zsírjába. Az állatok alig érzik a 
lövést, az adók viszont rendszeresen jel
zik, hogy merre úsznak a hatalmas álla
tok.”

„A  TÓGAZDÁLKODÁSSAL, haltenyész
téssel foglalkozó termelőszövetkezetek ve
zetői tanácskozást tartottak a császári 
Rákóczi Termelőszövetkezetben. Ezen az 
esztergomi Úszó Falu Halász TSZ és a 
megye mintegy hat termelőszövetkezete 
közötti együttműködés feltételeinek írás
ba foglalására is sor került,”  — tudósít 
a Komárom Megyei Néplap.
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Somogy megyei

Leshálóval is érdemes dolgozni a természetes vizeken

MÉM Termelésfelügyeleti Főosz
tályának megbízásából — az Or

szágos Halászati Felügyelőség képvi
seletében — részt vettem a Somogy 
megyei Tanács VB mezőgazdasági és 
élelmezésügyi szakigazgatási szer
veinek, valamint intézményeinek 
helyszíni komplex vizsgálatán. E hi
vatalos vizsgálatok során is módom 
nyílott „Somogy országi” ismereteim 
bővítésére, hivatalos és személyes 
kapcsolataim elmélyítésére, illetve új 
kapcsolatok kiépítésére.

Amikor a hivatalból kimozdulva, 
egy megye halászatának helyzetéről 
a helyszínen próbálok átfogó képet 
nyerni, előzőén akarva-akaratlanul 
az íróasztal mellett szerzett ismere
teim alapján elképzelem, hogy m i
re számíthatok, melyik üzemben hal
lok majd sikerekről és melyikben az 
akadozó termelésről.

(Tóth János felv.)

Az Országos Halászati Felügyelő
ségre érkező levelek, jelentések, a 
különböző statisztikai kimutatások 
nagy álltalános Ságban reális alapot 
nyújtanak a véleményalkotásra és a 
következtetések levonására. A  ter
melés egészére nézve nagy jelentő
ségű részletkérdések viszont csak 
„életközelből” ismerhetők meg.

Érthető tehát, az ilyen jellegű lá
togatások alkalmával — a szoros ér
telemben vett hivatali és termelési 
problémák boncolgatásán túlmenően 
— baráti beszélgetések során, víz
parton vagy fehér asztalnál azok a 
kényes témák is szóba kerülnek, 
amelyek megvitatása megkönnyíti a 
problémák megértését és elősegíti 
azok megoldását.

Távol áll tőlem, hogy Somogy me
gye halászati jelentőségét statisztikai 
adatokkal alátámasszam, és a külön

böző vetületekben kimunkált száza
lékból aktaszagú megállapításokat 
tegyek. Célom pusztán az, hogy a rö
vid látogatásom során felmerült kér
dések közül kettőt kiragadva — a 
szabálysértések kérdését és a barcsi 
Halászati Szövetkezet gondjait — a 
szaksajtó adta lehetőségek keretén 
belül egy szélesebb réteg elé tárjak 
olyan problémákat, melyek kisebb- 
nagyobb változtatással a megye ha
tárain túl is felmerülhetnek.

Több éve foglalkoztat a balatoni 
orvhorgászat és orvhalászat — már 
klasszikusnak tűnő — kérdése. Giczi 
Frigyesnek, a megye halászati fel
ügyelőjének tájékoztatása szerint 
1968-ban összesen 488 szabálysértési 
följelentés történt. A  Balatonon 405. 
a Dráván—Murán 36, a halastavakon 
26 és a MOHOSZ-vizeken 21. A  ki
szabott bírság összege elérte a 61 
ezer forintot. Érdemes megemlíteni a 
följelentőket is. A  Balatoni Halgaz
daság 4 hivatásos halőre 307 (!), a 
rendőrség 81, a 102 horgász és egyéb 
társadalmi ellenőr összesen 51 (!), a 
halászati szakigazgatás pedig 49 fö l
jelentést tett.

Giczi elvtárssal folytatott beszél
getésünk során ezeket az adatokat 
vizsgálva egyértelműen megállapí
tottuk, hogy a társadalmi tulajdon 
védelmében nagy jelentőségű társa
dalmi ellenőrök munkája — a kü
lönböző fórumokon elhangzott viták 
és egyéb adminisztratív intézkedé
sek ellenére — továbbra sem kielé
gítő.

E kérdés kapcsán utalok Tahy 
Béla barátom sokat vitatott „Csúcs
ellenőrzés” címen leközölt cikkére. 
(Halászat X IV . 4. 97. old.) Tisztában 
vagyok azzal, hogy a társadalmi el
lenőrzés föltétlenül eredményes, cél
ravezető ellenőrzési rendszer. De je l
legéből adódóan munkája magas 
szintű szervezettséget igényel. Azok 
a társadalmi ellenőrök, akik az eskü 
letétele után ellenőri jelvénnyel a 
gomblyukakban kiülnek megszokott 
horgászhelyükre, föltehetően nem 
szívesen ellenőrzik ismert horgász
társaikat. Igaz továbbá az az élet
ből fakadó és mély bölcsességre valló 
összefüggés is, hogy az ellenőrzési 
kedv fordítottan arányos az ellenőr
zendő személy súlyával.

Elsősorban a halászati jog hasz
nosítójának érdeke és kötelessége, 
hogy a halállományt védje. A  társa
dalmi ellenőrök munkáját tehát a 
hasznosítónak kell megszerveznie és 
koordinálnia. Enélkül elképzelhetet
len a társadalmi ellenőrzés eredmé
nyessége. A  Balatonon nagy segít
séget jelent a rendőrség jelenléte, el
lenőrzési munkája. Az üdülő és ha
józási szezon idején viszont érthe
tően kevesebbet tudnak a rendőrök 
foglalkozni az orvhorgászattal, és az 
orvhalászattal. Ez az időszak az, 
amikor a társadalmi ellenőrök tévé-

A  Dráván is beválnak az elektromos halászgépek
(Kővári felv.)
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g o n d o l a t o k

kenysége fölbecsülhetetlen erkölcsi 
és gazdasági értékű. Van tehát te
endő Somogy megyében! Szorgal
mazni kell a kollektív ellenőrzéseket, 
gondolok ez esetben arra, hogy a 
horgászegyesületek vezetői, a halgaz
daságok dolgozói, a halászati terme
lőszövetkezetek tagjai vezetésével 
társadalmi ellenőrökből álló brigá
dokkal rendszeresen ellenőrizve a 
vízterületeket, a jelenleginél bizto
sabb és eredményesebb munkát le
hetne végezni. A  szabálysértések le
küzdésében az Országos Halászati 
Felügyelőség minden támogatást 
megad.

Giczi elvtárssal ellátogattunk a 
barcsi „Drávái Határőr” halászati 
termelőszövetkezetbe. Ez a szövet
kezet köztudomásúan, évek óta gyen
ge. A  halászok munkáját kétségte
lenül megnehezíti az, hogy a kezelé
sükben levő Dráva és Mura határ
víz, és a határ több kisebb-nagyobb 
szakaszra osztja a vízterületet. A 
magyar—jugoszláv határvízi egyez
mény, mely e problémát megoldaná, 
nem realizálódott. De addig is amíg 
ez megtörténik, a szövetkezetnek a 
jelenlegi adottságok mellett eredmé
nyesebben kellene termelnie, töre
kedve arra, hogy a súlyos mérleghiá
nyos évek után gazdálkodása végre 
egyénesbe jöjjön.

IZRAELBEN 1965—67. években a 
halfogyasztás kb. 10 kg fő volt. Saját 
termésből (élő, fiié, fagyasztott és kon
zerv) 7,6—8,1—7,4 kg-t fedeztek, a 
többi behozatalból származott. Az 
összfogyasztásban megnőtt a konzer- 
vek mennyisége (20%-ról 27%-ra), a 
tógazdasági eredetű halakból viszont 
4,0 kg-ról 3,2 kg-ra csökkent a fejadag. 
A  szabadvizekből és saját tengeri ha
lászatból a fejenkénti fogyasztás 3,6— 
4,5—4,2 kg, importált halakból 2,4— 

2,1 és 2,6 kg. A  íó- 
‘ gazdaságok terüle
te e három évben

_  5065—4938—4909 
hektár, áruhalter- 
mésük lassan csök

ken. Ez ui. bruttó 10 235—9403—8643 t 
volt, ami hektáronként 2000—1900— 
1760 kg-nak felel meg. A  polikultúra 
következtében a termelési eredmé
nyekben a ponty aránya csökkenő: 
94,3—90,8—88,1%. Legnagyobb az át
lagos haltermelés Galileában, 19G6- 
bajn 2520, 1967-ben 2030 kg/ha és a 
tengerparti részeken (2460, ill. 1920 
kg/ha). Legkisebb volt az 1966—67. 
években a Zevulum völgyben (1700, 
ill. 1430 kg/ha). (Sárig cikke a Bamig- 
deh 1969. márciusi számában.)

Jellegzetes drávai holtág
(Kővári felv.)

A lehetőségekről és a jövő útjáról 
beszélgettünk a péterhidi halászbri
gád tagjaival. M íg a szövetkezet éves 
terve 450 q, addig ez a 6-tagú ha- 
laszbokor minden évben — még az 
aszályosban is — megfogja a 200 q 
halat, pedig a határvíz náluk is 
probléma, a halban leggazdagabb 
helyeket nem is közelíthetik meg. 
Rendszeresen kijárnak a vízre, dol
goznak becsülettel!

A  szövetkezet jelenlegi rossz anya
gi helyzetét a munka szervezetlen
ségében, a jó gazdálkodás hiányá
ban látják. Mindaddig, amíg a meg
felelő szerszámok, bárkák, csónakok 
hiányoznak, a kifogott hal begyűj
tése, értékesítése nincs megoldva, és 
a szövetkezet pénzgazdálkodása nem 
a legszigorúbban takarékos, nem vár
ható javulás. A  szövetkezet elnöke 
a fellendülés reményében halastavak 
átvételét szorgalmazza, és hasonló 
célzattal egy esetleges halászcsárda 
építésében reménykedik.

Mindaddig, amíg a szövetkezet 
nem tudja kellő eredménnyel ki
használni a jelenleg meglevő adott
ságait, és ebből eredően képtelen 
megfelelő anyagi bázist létesíteni, 
nem ajánlatos minden áron úgy be
ruházni, hogy az a gazdaság erejét 
messze meghaladja. Elsősorban tehát 
jó munkaszervezéssel és okos gaz
dálkodással a szövetkezet anyagi 
alapjait kell megteremteni. Ezek 
után ajánlatos csak mindezeket a 
ma még kissé túlzott elképzeléseket 
fokozatosan megvalósítani.

A  barcsi halászati szövetkezetben 
föltétlenül szükség van jól képzett, 
erős kezű, jó szervezési és üzleti ér
zékű agronómus munkába állítására, 
ilyen szakmai főnököt a tagság is 
örömmel fogadna.

A  megyében tapasztaltakat megbe
széltük Tóth Lajos elvtárssal, a Me
gyei Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi Osztály vezetőjével, Fábri Ist
ván elvtárssal, a Pártbizottság Me
zőgazdasági Oszt. vezetőjével, vala

mint munkatársával, Solymosi De
zső et.-sal. örvendetes, hogy a me
gyei vezetők, látva a halászat fontos 
szerepét, minden segítséget megad
nak ahhoz, hogy a halászat tovább 
fejlődjék, problémáit megoldják.

Somogy megye az ország tógazda
sági haltermésének egytizedét adja. 
Természetes, hogy egy ilyen nagy 
volumenű termelésben adódnak prob
lémák, esetleg „kényes”, tisztázásra 
váró kérdések is. Látva a megyei ap
parátus munkáját, bízom abban, 
hogy ezek is rövidesen rendeződnek.

Eddigi jó munkájához gratulálva, 
ezúton köszönöm meg Giczi et.-nak 
feladatom ellátásához nyújtott őszin
te, baráti segítségét.

Gönczy János

öreg teknővájó szapolyt farag
(Tóth János felv.)
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A  DELTA 1969. májusi számának köz
leménye: „Pontyok a klórozott vízben. 
A városi hálózat vizének klórozása sú
lyos veszélyt jelent a tartályokban és 
akváriumokban tartott halakra — állapí- 
tották meg vizsgálataikkal a varsói me

zőgazdasági egyetem 
halászati és tenger
biológiai tanszéké
nek kutatói. A  len
gyel kutatók kimu
tatták, hogy már li
terenként 0,1—0,2 
milligramm klór is 

--- - halálos adag a pon
tyok számára, különösen alacsony hő
mérsékletű vízben. A halak passzívakká 
válnak, légzésük gyengül és 30—40 órá
val azután, hogy klórozott víz hatásának 
tették ki őket, elpusztulnak. A  varsói ku
tatók azt ajánlják: a tárolótartályokba 
való bevezetés előtt a klórozott vizet ve
zessék át tőzegen, s ily módon távolítsák 
el belőle a halakra ártalmas klórt.”

HALORZÁSOKRÓL. A Magyar Nemzet
ben (máj. 3.) olvastuk: „Halottunk olyan 
balatoni horgászokról — ha egyáltalán 
ezzel a szóval lehet illetni őket — akik 
10—15 kiló halat is hazavittek egyetlen 
napon, 40—50 dekás növendékpontyokat. 
Egyik móló öblében történt, hogy a rö
vid idővel azelőtt telepített halak töme
gét fogták ki a húshorgászok, mit sem 
törődve azzal a kárral, amit így a társa
iknak, a horgászközösségnek okoztak, 
k. a.” — A  Hajdú-Biharmegyei Népúj
ságban (máj. 4.): „A  megyei horgászok 
intézőbizottsága ülésén szó volt az orv
horgászokról is. Sajnos, de tény, hogy 
nagyon elterjedt az orvhorgászás. A  jö
vőben még fokozottabban harcolnak el
lenük. A  siker érdekében például azokat 
a társadalmi ellenőröket, akik nem lát
ták el feladatukat, leváltották, és máso
kat bíztak meg helyettük. Az országos 
szövetség külön is jutalmat ad az ered
ményesen tevékenykedő társadalmi el
lenőröknek. Az orvhorgászok száma a 
Hortobágy térségében a legnagyobb. Elő
fordult, hogy a tetten ért orvhorgászok 
az őket leleplező ellenőrt a vízbe dobták. 
Az orvhorgászok ellen társadalmi tulaj
don elleni lopás miatt is indíthatnak bí
rósági eljárást.” — A  Veszprémi Napló 
(máj. 4.) „A  Balatonon, mint az illetékes 
szervek megállapították, az utóbbi évek

ben számos intézke- 
dés ellenére sem 

: csökkent az orvhor
gászok száma. A  leg
utóbbi két eszten
dőben előfordult,
hogy varsával, együtt 

 ̂ ^vitték el a jogtala
nul eltulajdonított 

zsákmányt. A  Balaton halállományának 
védelmére, a szabályellenes horgászás és 
varsázás megakadályozására megerősítet
ték az őrszolgálatot. Az őröket motorke
rékpárral és a nádasokkal rejtett vízte
rületek megközelítésére motorcsónakkal 
is ellátták.” — Békésmegyei Népújság 
(jún. 8.) „A  napokban tette le a hivatali 
esküt megyénk 52 halászati társadalmi 
ellenőre. Az első társadalmi ellenőrzés 
alkalmával csaknem félszáz orvhalász és 
orvhorgász akadt „horogra” . A  szabály- 
sértők ellen megtették a feljelentést.” —

A FEHÉR AMURRÓL mint őslakónkról 
írja a Komárom Megyei N. (máj. 11.): 

„Egy Linz környéki 
homokbánya ásása 

—— -----------z£__l- során napfényre ke
rült leletek alapján 

■ ugyanis megállapí- 
^  tották a régészek, 

r hogy különböző, az
óta kiveszett állat
faj okkal együtt a 

fehér amur is lakója volt a Duna-meden- 
ce jégkorszak előtti — mintegy húszmil
lió évvel ezelőtti — vizeinek.”

A  TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG máj. 
25-i számában írja: „Halásztanulók a Du
nán. Halász szakmunkástanulókat szer
ződtet a paksi Vörös Csillag Halászati 
TSZ. A  6000 holdnál nagyobb víztükrű 
területen — ebből 42 km-es Duna-szaka- 
szon — halászó szövetkezetek az iskolák 

igazgatóival és a szü
lőkkel egyetértés
ben, velük megbe- 

, szélve, két évvel ez- 
* előtt kezdte meg az 
általános iskolát ki
járt halász szak
munkástanulók szer
ződtetését a járási 
tanács jóváhagyá

sával. Jelenleg tíz fiatal sajátítja el a 
dunai halászok ősi mesterségét, közülük 
öten jövőre szabadulnak, senki sem mor
zsolódott le. Az idén még újabb öt tanu
lót szerződtetnek le három évre. Az ifjú 
halász jelöltek évente három-öt hónapig 
a Tatai Halászati Szakmunkásképző In
tézetben tanulnak, a többi idejükben pe
dig a halászati tsz-ben tesznek szert a 
gyakorlati tudnivalókra.”

KEDVES RIPORT a Somogyi Néplap 
máj. 4.-i számában Saly Géza tollából, a 
hálókötő néniről, Somogyszentpálról. Ki
vonatosan a cikkből: „Az egyik házacska 
aprócska ablaka előtt idős néni üldögél, 
kezében szaporán szalad a vető, a háló 
már jó méter hosszú. Bebics Istvánné 

nyolcvannégy éves, 
v a falu egyik legidő- 
\  sebbje, fél évszáza- 

"■* da készíti a hálókat. 
Elmeséli, hogy itt 
született ebben a fa
luban, az ura meg
járta Amerikát, s mi
alatt távolt volt, ő 
megtanult hálót köt
ni. Az árok itt csor

dogál a falu határában, a Balaton sincs 
messze, volt keletje portékájának, s jól 
meg is fizették. Az ablakfélfára kötözve 
négy-öt kész háló. Emelő, dobó és zsák. 
Mekkora volt a legnagyobb, amit készí
tett? A  kaposvári múzeumnak csináltam 
egy harminc méteres eresztőhálót, olyan 
szép levelet kaptam utána tőlük, hogy 
mindenki megirigyelte, aki olvasta. Még 
ma szállítási kötelezettsége van. Kéthely- 
ről és Marcaliból jönnek egy-egy emelő
hálóért.”

„HATALMAS meleg vizű új tenger- 
áramlatot fedeztek fel a Csendes-óceán
nyugati részén. Az áramlás nagyjában a
Ráktérítő mentén, óránként 0,37—2,4 km

sebességgel halad az
__  _ _ északi egyenlítői

áramlással ellenté
tes irányban. Széles
sége 150 kilométer, 
mélysége 300 méter. 
A  fölfedezés halá
szati szempontból je
lentős. mert az 

áramlás a tonhal ikráit és ivadékait * a 
Csendes-óceán középső és keleti térségébe 
sodorja. (Magyar Hírlap, máj. 19.)

A SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP írja a 
túrkevei Búzakalász tsz tógazdaságáról: 
„Az Alföld legkorszerűbb halastava most 

ez. Kísérletekre is al 
kalmas. Az Országos 
Halászati Felügyelő
ség már él is a le
hetőséggel. Francia- 
országból 86 ezer an
golnaivadékot hozott 
a szövetkezetnek. A 
tengeri halfajt Túr- 
kevén akarják meg
honosítani. A  főhal 

a ponty természetesen. De van busa, sül
lő, fehér amur, kevés harcsa is.”

A  NÉPSZABADSÁG „Halászok elnöke” 
címmel Bencze Ferenc rendkívül gyorsan 
felívelő pályafutását és sokirányú, hasz
nos munkásságát ismerteti máj. 30-i szá
mában Medveczky László tollából. A  cikk 
befejező részében 
tett nyilatkozata hű 
jellemzést ad Ben
cze Ferenc kedves, 
kiváló egyéniségé
ről: „Mit szeretne (
még elérni az élet
ben? — Ilyesmin, 
azt hiszem, csak az 
gondolkozik, aki 
nincs megelégedve az 
életével. Ügy érzem az én vágyaim a 
másfél évtized alatt egyek lettek már a 
mi közösségünk vágyaival. Érthető hát, 
hogy a legfőbb célom: köztük maradni. 
Ameddig csak lehet.”  —

GAZDAG VOLT a zsákmány nagyhar
csákból: „212 centiméter hosszú, 53 kilós, 
harcsát fogtak ápr. 30-án. A  hal Remete 
Sándornak, a szolnoki Felszabadulás Ha
lászati TSZ tagjának hálójába került.” 
(Magyar Hírlap, máj. 1. — „Április utolsó 
napjaiban nem kis számban akadt 25— 
30 kilós harcsa a gyo
mai halászok zsák
mányában.” (Békés 
megyei Népújság, 
máj. 4.) — „Vörös
Endre, a hegyfalui ál
talános iskola tanára 
a Rába folyóban, az 
uraiúj falui Ragyogó 
hídnál 32 kg-os har
csát fogott.” (Vas Népe, máj. 10.) — „Je
néi László esztergályos Rábakovácsinál 
158 centiméter hosszú, 32,60 kiló súlyú 
harcsát fogott ki a Rábából.” (Népszava, 
máj. 11.) — „Bóné Pál szatmárcsekei hor
gásznak április 29-én a folyó Tiszában 
egy 25,5 kilós nagybajuszú került a hor
gára.” (Keletmagyarország, máj. 15.) — 
„Kékedi Istvánnak az ikervári erőmű kö
zelében harminckilós harcsa akadt a hor
gára.” (Pestmegyei Hírlap, máj. 24.) — 
„Egy varsa — hét harcsa” — írja a Dél- 
magyarország jún. 7-én. „Ritka szerencse 
látogatta meg Baka G. Andrásnak, a Sze
gedi Kossuth Halászati Szövetkezet tag
jának varsáját a napokban. Apátfalva ha
tárában a Marosban elhelyezett egyik 
hálóosapdáj ában nem kevesebb mint hét 
nagy harcsa tévedt. A  legkisebb hat ki
lós, a legnagyobb tizenhét kilós volt. A 
vízi ragadozók együttes súlya pedig el
érte a hetven kilót.”  — „Apátfalva hatá
rában a legnagyobb zsákmány tavasszal 
huszonnyolc kilós volt, amit Borbély Fe
renc emelt szárazra a Marosból.”  (Csong- 
rád Megyei Hírlap, jún. 1.) — A Nógrád 
híre (máj 22.) egy matuzsálem-i csuká
ról: „Huszonötkilós csukát fogott egy 
rendőr, a 0,35-ös műszállal az egyik dá

niai tavon. A  csuka 
ér#  1,26 méter hosszú 

volt és valószínűleg 
ez a legnagyobb, 
amelyet Európában 
a huszadik században 
fogtak.”  — A  Ma
gyar Hírlapban ol
vastunk egy hírt, 

amely ha nem is a nagy harcsák, de a 
valódi nagy fogások sorába tartozik. 
Nagy János mocsoládi tsz halász sikeré
ről van ott szó, amely megfelel kb. 900 
(kilencszáz) darab százkilós harcsának. 
Ez év 17. hetén 1 897 111 forintot nyert a 
lottón, amihez sok örömet, jó egészséget 
kívánunk.

KÁRTÉRÍTÉS vízszennyezésért. — Nép
szava, máj. 8. — „Érdekes perben hozott 
végleges döntést a szekszárdi megyei 

bíróság. A tolnai 
<7^ $ ^  Béke Halászati TSZ

csaknem 275 000 fo
rint kártérítést kö
vetelt több üzemtől, 
amelyeknek szenny

ig. vize halpusztulást 
okozott a Sióban. 
Első fokon a szek

szárdi bíróság 200 000 forint kártérítést 
ítélt meg, amit a megyei bíróság 230 000-re 
emelt. Ezt megosztva a Balatonfűzfői 
Nitrokémiai Ipartelepek, a Péti Nitrogén 
Művek, a Peremartoni Ipari Robbanó
anyaggyár, a Várpalotai Szénbányászati 
Tröszt köteles megfizetni.

Pöschl Nándor
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A növényevő halak
lárváinak fölnevelése

A növényevő halak lárváinak élet
képes állapotig való fölnevelésével 
foglalkoznak a Rübovrübol 69/1. szá
mában Panov és társai. Az előneve
lés azért fontos, mert pl. amíg 1967- 
ben Moszkva környékén az előnevelt 
lárvák megmaradása 40%-os volt, 
addig a többiből csak 2%-ot sikerült 
fölnevelni. Megállapították, hogy a 
pettyes busa lárváinak fejlődésük 
korai szakaszában (6—7 mm nagy
ság) rendkívül apró zooplanktonra 
van szükségük, és csak a 3. szakasz
ban (8,0—8,5 mm hosszúság és 4—6 
mg súly) képesek a nagyobb plank
ton fogyasztására, bár ekkoraDaph- 
niák és Cyclopszok a fehér amur 
lárváinak még mindig túl nagyok.

Ha nincs elegendő zooplankton, 
akkor fitoplanktont fogyasztanak, 
ami fejlődésükre hátrányos. Vegyes 
táplálkozásuk idején más helyre 
szállított fehér busa lárváknál ezért 
lép fel nagy veszteség. A  pettyes 
busa és a fehér amur táplálkozási 
bázisa valamivel tágasabb, és ve
gyes táplálkozásra való áttérésükkor 
már fogyasztják a Bosminákat és 
Copepodák naupliuszait is. A  3. fe j
lődési szakaszban (9 mm nagyság, 6 
mg súly) a kicsi és nagy zooplank- 
tonformákat egyaránt képesek fo
gyasztani. A  fejlődés függ a táplá
lékszervezetek sűrűségétől. így pl. a 
fehér búsa részére a 2. fejlődési sza
kaszban (7,3 mm hossz és 3 mg súly) 
legjobb az 1500 db/liter koncentrá
ció. 1000 db/liter esetében már csak 
92%-os, 100 db/literrel pedig alig 
20%-os az ellátottság. Az előneve
lésnek addig kell tartania, amíg a 
lárvák elegendő életképességre tet
tek szert, de nagyságuk még nem 
akkora, hogy a szállítást — nagyobb 
távolságra — megnehezítenék.

Az életképesség hirtelen növeke
dése akkor áll be, amikor a lárvák 
áttérnek az összes vagy majdnem 
összes kicsi és nagy zooplankton el
fogyasztására. így már új helyükön 
könnyen találnak táplálékot. A  nö
vényevő halak lárvái ezt az állapo
tot a III. szakasz végén, illetve a IV. 
szakasz elején (10—11 mm hosszú
ság és 12—15 mg súly) érik el. Az 
előnevelés időtartama függ a víz hő
fokától és a megfelelő táplálék 
mennyiségétől; kedvező körülmé
nyek között 7—8 nap, kedvezőtlenek 
között lehet 17 nap is. A  lárvák táp
lálékában mindig túlsúlyban kell 
lenniük az élőlényeknek; a nevelés 
első napjaiban egész kis testű táp
lálékra van szükségük, de ragadozó 
formák nem lehetnek a zooplankton- 
ban. Az előnevelés második szaka
szában kívánatos már a nagyobb 
zooplankton. Meg kell akadályozni 
a fitoplankton túlfejlődését is, főleg 
az első napokban, mert ez akadá

lyozza az állati plankton fejlődését. 
A táplálékállatok sűrűsége nem le
het kevesebb mint 1000—1500 db/ 
liter.

A táplálék adásakor figyelembe 
kell venni a táplálóvíz zooplankton- 
jának mennyiségét. A  köztük eset
leg előforduló ragadozó Cylopszok 
bejutását meg kell akadályozni, erre 
alkalmas a rácsokra erősített 0,8 mm 
lyukbőségű szitaszövet. A  zooplank
ton a tóban akkor fejlődik jól, ha a 
nyáron szárazon állt és a fenekét 
megdolgozták tárcsás boronával. A 
trágyázás mennyisége függ a kihe
lyezés mennyiségétől. Nyári szára- 
zontartás után 2 millió/ha sűrűségű 
kihelyezéskor sem volt trágyázásra 
szükség, a planktonállomány ál
landóan egyforma szinten maradt, 
mivel a táplálóvízben is bőven (350 
db/liter) volt. Szükség esetében szer
ves és műtrágyákat használtak fel, 
és egészen nagy (8—10 millió/ha) ki
helyezéssel a felső határ 10 t/ha 
szerves és 100 kg/ha műtrágya volt.

A szerves trágya nagy részét a tó 
feltöltése előtt adták be a tófenékre. 
Előnyösebb a szerves trágya, mert 
beadása után 3—4 napra a plankton 
mennyisége az eredetinek 4—5-szö- 
nap) tartó előneveléskor igen nagy 
rösét tette ki. Rövid ideig (max. 10 
volt a szerves trágya jelentősége. Jól 
egészíti a szerves trágyát a fonnyasz- 
tott növényzet (kupacolva vagy vízre 
adva) és elősegíti a zooplankton, va
lamint a Chironomidák fejlődését. A 
tavak kisebb kihelyezéskor feltölt-

hetők egy-két nappal a kihelyezés 
előtt, a nagy sűrűséggel együtt járó 
nagy mennyiségű szerves trágya m i
att viszont 4—5 nappal előbb szük
séges a feltöltés. A  lárvák napi fo
gyasztása, valamint a táplálék kon
centrációja figyelembevételével kell 
a kihelyezés mennyiségét megállapí
tani. A  kísérletekben a kihelyezés 
sűrűsége 1—10 millió/ha között vál
tozott. Mivel sűrű népesítéskor a 
szükséges nagy mennyiségű szerves 
trágya hatása miatt igen nehéz a 
hidrobiológiái egyensúly fenntartása, 
maximálisan 6—7 millió db lárva/ha 
kihelyezése az ajánlható felső határ.

10 napra csökkentett előneveléskor 
a tavak kétszer használhatók fel. A 
megfelelő berendezéssel kifogott lár
vákat 8—10 órára úszó tartályokba 
helyezték — a béltartalom kiürülése 
ennyi idő alatt teljes. Időjárástól és 
távolságtól függően a kiürült lár
vákból 5—10—15—20—25 000 db 
szállítható egy szabvány polietilén 
zsákban. A  kísérletek első évében 
előneveltek és elszállítottak más gaz
daságba 3,5 milliót, a másodikban 
11 milliót és harmadikban 26 milliót. 
A kísérletek 1966-ban kezdődtek és 
színhelyük a csikuti haltenyésztő te
lep volt.

Németh Sándor

JAPÁN KÍSÉRLETEK megállapí
tották, hogy a pontynál milyen jelek 
mutatnak arra, hogy hiányzanak a 
vízben oldódó vitaminok, valamint 
azt, hogy adott pontyok vitaminszük
séglete. Elsősorban az egynyaras pon
tyok takarmányának vitaminokkal 
való kiegészítését ajánlják. A  java
solt mennyiségeket, a vitaminhiány 
külső jeleit részletesen ismerteti Stef- 
fens a Dt. Ztg. 69/5. számában.

SZEPTEMBER-OKTÓBER



Tokióban hivatalos jelentést 
tettek közzé az ország halászatá
nak fejlődéséről, eredményeiről 
és jelenlegi helyzetéről.

A nyilvánosságra hozott tanul
mányból kitűnik, hogy Japán ma 
egyike a világ nagy halásznemze
teinek. Az átlagos japán étrend
jében az állatifehérje-fogyasztás 
57%-at halételek teszik ki. A  ha
lászat nagy szerepére jellemző, 
hogy például a világ teljes halfo
gásának a 13°/o-át Japán szol
gáltatja.

A halászatnak jelenleg három 
fő ága van: part menti, part közeli 
és mélytengeri halászat.

A  part menti halászatban al
kalmaznak 10 tonnánál kisebb ha
jókat, fogóhálós módszert, vala
mint a tógazdaság néven ismert, 
mesterséges haltenyésztési mód
szert sekély part menti vizeken. 
Annak ellenére, hogy a part menti 
halászatban jelentősnek mondható 
munkaerőt foglalkoztatnak (1964- 
ben 439 000 embert, az egész ha
lászati'iparban dolgozók 71,7%-át), 
termelése az összértéknek csupán 
40,6% -a volt. Így a part menti ha
lászat termelékenysége a nagyobb 
arányú halászati tevékenységnek 
csupán kb. 1/3-a.

Jelenleg az apró tengeri rákot 
(prawn), a tengeri keszeget (seo 
bream) és az érdesfarkú halat 
(yallontail) tenyésztik a sekély 
tengerrészeken. A  halfogás össz
értékének növekedése főleg en
nek a sekély tengerrée székén való 
tenyésztési módszernek tulajdo
nítható, amelyet a kormány ille
tékes szerve, hivatalosan is tá
mogat.

A  partokhoz közeli halászattal 
főleg a közepes nagyságú válla
latok foglalkoznak, amelyet 10— 
100 tonnás nagyságrendű hajók
kal bonyolítanak le. A  partokhoz 
közeli halászat Japán összhalfogá- 
sának mintegy 40Q/o-át, de érték
ben mindössze 25,3°/o-ot tesz ki.

A  mélytegeri halászatban nagy 
halászhajókat alkalmaznak, ame
lyek a Japántól távoli vizeken 
végzik tevékenységüket. Halász
zsákmányuk az összhalfogás 
24,3°/o-át adja. A  húzóhálós halá
szatot 2000—3000 tonnás hajók
kal, főleg az afrikai kontinens kö
zelében űzik, míg az ún. kalifor
niai tonhalat az Egyenlítő vona
lában, illetve az Egyenlítőtől délre 
halásszák a világ körül, 200—500 
tonnás hajókkal.

Lazacra és tengeri rákokra a 
Csendes-óceánban, cetre a Déli- 
Jég es-tengeren és a Csendes-óceán 
északi részén halásznak, főleg
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nagy halászflottákkal, amelyek 
dolgozó és konzerváló üzem is.

Japánban nagy súlyt helyeznek 
a halászat technikai felkészültsé
gének állandó fokozására. Ennek 
megfelelően a világ legmodernebb 
halászhajói készülnek japán gyá- 5 
rakban, a nemzetközi színvonal
nak megfelelő műszaki felszerelés
sel. Ezenkívül a halászati kutatá
sokra is nagy összegeket fordíta
nak. A  kutatási központokban a 
halászat legújabb és legmoder
nebb módszereit tanulmányozzák 
és dolgozzák ki.

Karczag László

A MAGYARORSZÁG május 18-i számá
ban Antalfi Antal és Tölg István „Import 
kopoltyúsok” cím alatt ismertetik a nö
vényevő halak elterjedését, meghonoso
dását, hasznait. A  cikkből: „A  Duna men
ti szocialista államok halászati egyez
ményének értelmében alakított bizottság 
1963-ban Budapesten ülésezett. Itt hatá
rozták el a Szovjetunióban jól bevált és 
szaporított növényevő halak magyaror
szági meghonosítá
sát. A  magyar dele
gáció elnöke, Pékh 
Gyula intézkedése 
nyomán az évben 
behozták az első nö
vényevő halszállít
mányt, amelyet éven
ként újabb transz
portok követtek. 1968-ig összesen 9 mil
lió ivadék érkezett légi szállítással, spe
ciális csomagolásban (vízzel és oxigén
nel töltött műanyag zacskóban). Hazánk
ban először 1967-ben szaporították e sorok 
írói a növényevő halakat a Halászati Ter
melőszövetkezetek Ivadéknevelő Tógaz
daságában, Dinnyésen. Most már olyan 
mennyiségű ivarérett tenyészhala van a 
magyar halászatnak, hogy nincs szükség 
további importra, halainkat meghonoso- 
dottnak tekinthetjük. A növényevő halak 
hazai előnyeit eddig főként a tógazdasági 
tapasztalatokból ítélhettük meg. Tisztán 
ponttyal a magyar tógazdaságokban át
lagosan 430 kiló halat termeltek kataszt- 
rális holdanként. A  többoldalú táplálék
hasznosítás eredményeként ez a szám a 
növényevő halak segítségével átlagosan 
1000—1500 kilóra fokozható anélkül, hogy 
az egy kiló halra jutó előállítási költség 
emelkednék, sőt, a termelés intenzívebbé 
tétele végett ennek csökkennie kell.”

Üj halaink növekedéséről számol be a 
Dunántúli Napló ápr. 23-i számában: ,,A 
mohácsi Halászati TSZ 1967-ben 3000 da
rab, átlag egy kiló 25 dekás súlyú fehér 
amurt és pettyes busát helyezett ki a vé
dett Boki-Dunára. Két év leforgása alatt 
a halak átlagsúlya 6 kilogramm, ami szo
katlan fejlődési erélyre vall.
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