


Ifj. Éber Sándor: 
Bajai halászbárkák 
(60 X70 cm)

Baján, a csöndes Jókai Mór utcában áll az Éber- 
kúria. A rangos ház, a művészi Ízléssel meg
tervezett park, az oldalszárnyban levő nagy mű
terem, népművészeti tárgyaktól, bútoroktól, fest- 
ményektől és sok személyes emléktárgytól 

gazdag szobák — ifj. Éber Sándor festőművész otthona. 
Valamikor itt élt nagy családjával és alkotott idős 
Éber Sándor, az ismert festőművész, freskófestő és rajz
pedagógus. Képeit rangos képtárak, freskóit templo
mok sora, pedagógusi sikereit az Angliától kapott 
aranyérem őrzi. A gyermekek közül ifj. Éber Sándor 
és Éber Anna követte a mestert a művészi pályán. 
Sándor érdeme, hogy édesapja festményei, rajzai, 
vázlatai, freskótervei ma teljesen katalogizáltak, ren
dezett a róla megjelent kritikai anyag, könyvben, újság
cikkekben, folyóiratokban. Tudni kell, hogy a festé
szet mellett nagy zenebarát, sőt értő kritikus volt idős 
Éber Sándor. Bartók Béla barátja, akinek első bajai 
hangversenyét rendezte s aki többször megfordult az Eber- 
kúrián. 

Ifj. Éber Sándor tehetsége alapján került a Képző- 
művészeti Főiskolára. Külföldi tanulmányutak után 
a neves bajai I I I .  Béla Gimnázium rajztanáraként 
kezdte el pedagógiai munkáját. A Bajai Tanítóképző 
Főiskola tanszékvezetőjeként ment nyugdíjba.

Mint festőművészt a harmincas évek derekán ismer
hette meg a magyar társadalom gyűjteményes és önálló 
kiállításokon. Hosszú volna ennek sorát most leírni 
itthon és külföldön a mai napig. Annyit tálán, hogy 
pasztellfestményei sajátos technikával készültek, ame
lyek üveglapok közé helyezve időtállóbbak maradnak 
az olajfestményeknél, megőrizve azo\ minden eredeti 
színárnyalatát. Témáit tekintve if j. Éber Sándor már 
a negyvenes években joggal érdemelte ki „a  Duna 
festője”  címet. A dunai tájnak, csodálatosan szép 
mellék és holt Dunaágak partjainak képe vonzotta, 
akárcsak a zátonyok, szakadt partok látványa az év 
minden szakában. A vizek sohasem egyforma csillo
gása, az azokon folyó élet: vízimolnárok, hajósok, ha

lászok élete. A tavasz utánozhatatlan színei az ártéri 
erdőkben, a nyári nap sugarainak misztikus fényeket 
varázsló bűvölete a holtágakra boruló fák árnyékában, 
az ősz különös világa a szakadó partok gyökér-dzsun- 
gelének birkózó formáiban, a tél szépsége a vízen és 
jégen, szinte hihetetlen színei az alkonynak a Sugovica 
felett.

Ifj. Éber Sándor örökké a tájat járta festőállványá
val csónakon és gyalog. Ezt teszi ma is, ha egészsége 
engedi. Hihetetlen vitalitással tudott és tud dolgozni. 
Közben ki tudja mind számbavenni, mekkora azoknak 
a száma, akiket a festészet művészetének útjára indí
tott. Így és ezért maradt egyedül s él testvérei s azok 
gyermekeinek körében.

A cikk írója, mint egykor nagydiák, ugyancsak 
tanítványa volt a fiatal művésztanárnakv Az irodalom, 
művészet, vállalt munka tisztességét ifj. Éber Sándortól 
is egy kicsit kapta. Öröme és szólásra kötelező indítéka, 
hogy idős Éber Sándor már családja barátjaként ke
zelte, a tanár és diák kapcsolata barátsággá szépült 
az idők folyamán.

Bács-Kiskun megyei Tanácsa napirenden tartja az 
egész Éber-hagyaték átvételének gondolatát az örökö
sökkel még tisztázandó jogi és anyagi kérdések el
intézésével. Az elmúlt években ifj. Éber Sándor mű
vészi tevékenységét az Elnöki Tanács magas kormány- 
kitüntetéssel jutalmazta.

Baján a Jókai Mór utcában az Eber-kuria kapuja 
nyitva áll a városba látogatók előtt. Befejezésül egy 
kedves emlék. író barátaimmal látogattunk el a mű
vészhez. Ott volt Fodor József, Szabó Pál, Vaád Ferenc, 
Simon István, Sípos Gyula s tálán még mások is. 
Mindannyiunk Páli bácsija mondta ki a szentenciát 
ifj. Éber Sándor művészetéről. — Látod Sándor, Te 
meg tudtad őrizni a Duna, a szülőföld, ennek a tájnak 
indító és megtartó feladatát. Nem maradtál mégsem 
provinciális, vidéki. Piktúrád nélkül mennyivel sze
gényebb lenne ez a kis haza!
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Köszöntjük az Európai Belvízi Halászat 
magyarországi Kongresszusát

Magyarországon rendezik az 
EIFAC (Európai Belvízi Halászati 
Tanácsadó Bizottság) 1982. évi ülé
sét május 31—június 6. között. 
Több mint két évtizede már, hogy 
kétévenként kerül sor a belvízi ha
lászat e jeles fórumának megren
dezésére. A FAO e regionális szer
vének ülésén nemcsak európaiak 
vesznek részt, hanem a világ csak
nem valamennyi részéből, köztük 
az ENSZ különböző szakosított vi
lágszervezeteinek képviselői is. Min
den ülésnek van átfogó célkitűzé
se, amely az aktualitást tükrözi. 
Ilyen volt például a korábbi ülése
ken: a nagy folyók és tavak halál
lomány-becslésének módszerei; hal
betegségek; haltakarmányozás; a 
horgászat szociális és gazdasági ér
tékelése; halszaporítás és ivadék
nevelés; termálvizes haltenyésztés, 
vízszennyezéssel összefüggő nor
mák kidolgozása, a vízminőség hal
állományra gyakorolt hatásai stb.

A kongresszuson a szakmai ta
nácskozások albizottságok keretében 
folynak. Az albizottságok feladata a 
célratörő szakmai tevékenység elő
mozdítása. Napjaink haltenyésztés
sel összefüggő legfontosabb kérdé
sei: a halászatbiológia, a természe
tes vizek hasznosítása, a vizek hal
termelési potenciáljának kihaszná
lása, termelési technológiák kidol
gozása és bevezetésének módszerei, 
a halbetegségek, a vízszennyezés.

Ahogy a haltenyésztés intenzíveb
bé válik, úgy jelentkeznek az új 
helyzetből fakadó nehézségek, prob
lémák is.

Közismert tény, hogy a vizek 
szenyeződésére későn figyeltünk fel. 
Európa jó részén — különösen a 
középső területen, de egyes dél
európai részeken is, ahol az egyes 
folyók nagy kitérjedésű vízgyűjtőjén, 
mint a Duna esetében is — új hely
zetet csak nemzetközi együttműkö

déssel, összefogással lehet teremteni. 
Ez nem egyszerű feladat, mert ma 
már csak jelentős költséggel lehet
séges a vizek minőségén változtat
ni. Ezért sem véletlen a vízminőség 
visszatérő szerepeltetése.

A hazánkban megrendezésre ke
rülő ülésszak aktualitása a termé
szetes vizek halállományának gaz
dagítása, különös tekintettel a hal- 
telepítésekre és a külföldi halfajok 
honosítására. E témával foglalkozik 
a kongresszussal párhuzamosan egy 
tudományos szimpózium is.

Halfogyasztásunk más húsfélék 
elérhetősége és az ezzel összefüggő 
szokások végett is, alacsony. De év
ről évre növekszik a fogyasztók ér
deklődése. Jelenleg az igények ma
gasabbak, mint a termelés kínálata. 
Ez összefügg azzal is, hogy a halat 
jórészt magunknak kell megtermel
ni, hiszen tenger hiányában csak 
belvizeinkre számíthatunk. Vizeink 
haltermelési kihasználtsága figye
lemre méltóan szervezett. Az exten- 
zívtől az intenzív termelési-fogási 
módszerekig valamennyi lehetőséget 
igyekszünk felhasználni. Jelentős — 
több mint 20 ezer ha — halastó te
rülettel rendelkezünk. Folyóink jó 
része — 95%-a — átfolyik hazán
kon, ami nem előnyös a vízminőség 
szempontjából, mégis számos mód
szerrel fokozzuk a természetes vizek 
halállományát, alakítjuk a fogási 
lehetőségeket.

Az EIFAC munkáját figyelem
mel kísérjük. Részvételünk a köl
csönösség alapján egyre növekvő. 
Az egyik albizottságnak dr. Dobrai 
Lajos személyében magyar alelnöke 
van. A tudományos szimpózium 
előadói, írásos anyag beterjesztői 
között ma már egyre jelentősebb a 
magyar aktivitás. A tudományos 
tevékenység szélesedése és mélyülé
se az édesvízi, belvízi kutatás terü
letén napjaink egyik új eleme. Ezért

az eredmények ismertetése, egybe
vetése, a tapasztalatok kicserélése 
érdekeinket is szolgálja.

Az új termelési technológiák az 
egyes halfajok potenciális képessé
ge terén elérhető információk fel- 
használása hazai termelésünkben 
előnyösek. Mindez összeférhet azzal, 
hogy a világ haltermelésében — fő
leg a tengereken — érezhető némi 
megtorpanás, mert a hal élettér kö
rülményei romlanak. A FAO prog
ram szerint célszerű új haltermelési 
lehetőségek feltárása, e húsféleség 
termelésének fokozása, ezzel az 
élelmezésére felhasználható fehérje
mennyiség növelése. Ez a cél lehet 
lokális, de lehet globális is.

Nyilvánvalóan nagyok a tartalé
kok, sokat tud még a természet 
nyújtani, a termőhelyi lehetőségek 
és a felhasználás területei nem min
dig esnek egybe. Ezért több figyel
met kell fordítani a termékek köl
csönös előnyökön alapuló elosztásá
ra, felhasználására.

Bízunk benne, hogy halászati 
szakemberek találkozója a nemzet
közi légkört is kedvezően befolyá
solja, erősíti a tudományos-műsza- 
ki-gazdasági együttműködéseket, 
amelyek a halászat területén eddig 
is kedvezően alakultak. E budapes
ti rendezvényt ezért is figyelemre 
méltó eseménynek tartjuk. Remé
lem, hogy a kongresszus Budapes
ten tartása összefüggésben van ed
dig elért eredményeinkkel és törek
véseink elismerésével.

Az európai halászok kongresszusa 
nagyszámú résztvevőjének jó mun
kát, hasznos eszmecserét és kelle
mes tapasztalatokat kívánok ha
zánkban, Magyarországon.

L a k a t o s  Ti b o r
miniszterhelyettes 

az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési 
Szervezetének Magyar Nemzeti 

Bizottsága elnöke
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Az Európai Belvízi Halászati Tanácsadó Bizottság 
(ESFAC) keletkezése és munkája

Az ENSZ Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Szervezetéinek (FAO) 
Európai Belvízi Halászati Tanács
adó Bizottsága (EIFAC) 1982. május 
31. és június 5. között Budapesten 
tartja XII. ülésszakát. Bár a „Ha
lászait” korábbi évfolyamaiban mér 
jelentek meg rövid cikkek a Bizott
ság munkájáról, talán nem lesz ér
dektelen, ha most részletesebben 
foglalkozunk a FAO e regionális 
szervének keletkezésével és fejlődé
sével.

Már az 1950-es évek elején felme
rült az a gondolat, hogy az európai 
édesvízi halászat fejlesztése érdeké
ben nemzetközi együttműködésre 
van szükség. Ez annál is inkább ké
zenfekvő volt, mert hasonló céllal 
már feláiították a Tenger Hasznos- 
sításának Nemzetközi Tanácsát 
(ICES), melynek tevékenysége sike
resnek bizonyult.

Az édesvízi halászati szakembe
rek körében eleinte megoszlottak a 
vélemények abban a tekintetben, 
hogy a felállítandó nemzetközi szer
vezet önálló legyen-e, vagy más — 
már működő — szervezet munkájá
hoz kapcsolódjék. Minthogy a FAO 
foglalkozott a halászat mint élelmi
szerforrás felmérésével, kézenfekvő 
volt, hogy az édesvízi halászati 
együttműködést ennek keretéin belül 
szervezzék meg.

1955-ben szakértők vitatták meg 
a kérdést Rómában és javaslatukra 
a FAO 1956. júliusára nemzetközi 
belvízi halászati értekezletre hívta 
meg európai tagországait Helsinkibe.

A megbeszélések eredményeként 
felkérték a FAO vezérigazgátóját, 
hogy támogassa egy — az érdekelt 
európai FAO tagállamok képviselői
ből álló — tanácsadó bizottság fel
állítását.

A FAO vezérigazgatója 1957-ben 
a FAO Tanácsának madridi ülés
szakán javasolta az Európai IJeivízi 
Halászati Tanácsadó Bizottság fel
állítását. Javaslatát a Tanács elfo- 
gadta és úgy döntött, hogy a FAO 
gondoskodik a Bizottság anyagi tá
mogatásáról és titkárságának fenn
tartásáról.

A Bizottság feladata: „az édesvízi 
halászat fejlesztésének előmozdítá
sa, valamint tanácsadás a tagorszá
gok kormányainak és a FAO-nak az 
édesvízi halászat kérdéseiben.”

A Bizottság munkája ennek meg
felelően a következők szerint tago
zódik: 1 2
1. Segítséget nyújt az édesvízi halá

szatot érintő információk begyűj
tésében és terjesztésében.

2. Javasolja a FAO-nak és elősegíti 
megfelelő szimpóziumok rendezé
sét.

3. Előmozdítja a kormányzati szer
vek közötti együttműködést.

4. Tanácsot ad a működési terüle
tén levő kormánynak a belvízi 
halászat szervezett fejlesztésére, 
ha ez kívánatosnak és megvalósít
hatónak látszik.

5. Tanácsot ad minden más olyan 
kérdésben, mely a régió édesvízi 
halászatának fejlesztését előmoz
dítja.
A fenti feladatokat a Bizottság 

kétéves időközökben tartott rendes 
ülésszakain vitatja meg, albizottsá
gainak és munkacsoportjainak je
lentése alapján. Az ülésszakok kö
zötti időben Végrehajtó Bizottsága 
(a Bizottság elnöke és alelnöke) in
tézi a felmerülő ügyeket a FAO 
központjában levő Titkárság segít
ségével.

A Bizottság tagjai lehetnek mind 
azok az európai államok, melyek 
kormánya a belépés szándékáról a 
FAO vezérigazgatóját értesíti.

Az EIFAC első ülését 1960-ban 
tartotta meg Írországban (Dublin). 
A tagországok száma akkor 14 volt. 
Ez a szám 1982-ig 25-re növekedett. 
Magyarország 1968 óta tagja a Bi
zottságnak. Az ülésszakokat sorrend
ben a következő orsázgokban tar
tották: Írország (1960), Franciaor
szág (1962), Ausztria (1964), Jugo  ̂
szlávia (1966), Olaszország (1968), 
Lengyelország (1970), Hollandia 
(1972), Skócia (1974), Finnország 
(1976), NSZK (1978), Norvégia (1980).

Az első három ülésszak során 
körvonalazódtak azok a területek, 
melyekkel a Bizottságnak elsősor
ban kell foglalkoznia. Kidolgozták 
az Eljárási Szabályzatot, létrehoz
ták azokat az albizottságokat, me
lyek között a munkát csoportosítva 
szét lehetett osztani. Az albizottsá
gok az egyes fontosabb kérdések ta
nulmányozására munkacsoportokat 
állíthatnak fel.

A felállított három albizottság a 
következő területekkel foglalkozik:

I. Halászati biológia és a termé
szetes vizek kezelése.

II. Haltenyésztés és halbetegségek.
III. Vízszennyezés hatása a halakra.

A negyedik ülésszaktól kezdve a 
munka már az albizottságok szerint 
volt megosztva. Az a gyakorlat ala
kult ki, hogy az albizottságok mun
kacsoportjaik és a témakörükbe vá
gó szimpóziumok jelentései alapján 
külön-külön elkészítik ajánlásaikat 
és ezeket a Bizottság plenáris ülése 
elé terjesztik, ott megvitatják és 
így, végleges formába öntve, beke
rülnek az EIFAC ülésszakának ja
vaslatai közé.

Az EIFAC eddigi munkája során, 
albizottságai szerint csoportosítva el
sősorban a következő fontos kérdé
sekkel foglalkozott:

Az I. albizottság: Elektromos ha
lászattal, a horgászat gazdasági és 
szociális (üdülési) értékelésével, a 
nagy folyók és tavak halállomány- 
becslésének módszereivel, a halak 
kormeghatározásának módszereivel 
és az egyes módszerek összehasonlító 
vizsgálatával, valamint az angolná
val kapcsolatos kutatásokkal.

A II. albizotság: Munkája gya
korlatilag felöleli az édesvízi ,aqua- 
kultúra egész területét. A halbeteg
ségek, haltakarmányozás, halszapo- 
rítás, ivadéknevelés, halgenetika, 
termálvizes haltenyésztés stb. terü
letén kifejtett tevékenysége messze 
meghaladja az európai kereteket és 
nagy segítséget nyújt a fejlődő álla
mok halászatának fejlesztéséhez.

A III. albizottság: Elsősorban a 
vízszennyezések kérdésével foglalko
zik, ma már világszerte alkalma
zott vízminőségi normákat dolgozott 
ki, vizsgálta a különböző szennye
zések halállományokra gyakorolt 
hatását és továbbfejlesztette a toxi- 
citás-vizsgálatok új laboratóriumi 
módszereit.

A Bizottság különböző kiadványai
nak száma megközelíti a százat.

Az EIFAC munkájának ismerte
tése nem lenne teljes, ha külön nem 
említenénk az ülésszakokkal együtt 
rendezett szimpóziumokat. Ezek 
népszerűsége a szakemberek köré
ben mind nagyobb. A részvevők 
száma az idők folyamán fokozatosan 
növekedett úgy, hogy az utóbbi 
ülésszakok szimpóziumaira már 300 
—350 szakember érkezett a világ 
minden tájáról.

A szimpóziumok tárgya mindig 
kapcsolódik valamelyik albizottság 
napirenden levő munkájához. így 
1970-ben szimpóziumot tartottak a 
vízszennyezések halállományokra 
gyakorolt hatásáról, 1972-ben a fon
tosabb európai fertőző halbetegségek 
elleni védekezésről, 1974-ben a ter
mészetes vizek halállományának 
becslési módszereiről, 1976^ban a 
vízminőség biológiai ellenőrzéséről 
a halászattal kapcsolatban, 1978-ban 
a haltakarmányozásról és takar
mánygyártásról, végül 1980-ban a 
melegvizek halászati hasznosításá
ról és a vízvisszaforgatásos halászati 
rendszerekről.

Az EIFAC eddigi működése any- 
nyira sikeres volt, hogy mintájára 
más hasonló Bizottságokat is felállí
tott a FAO. Ilyen pl. aiz Afrikai 
Belvízi Halászati Tanácsadó Bizott
ság, mely már néhány éve működik.

Mint a fentiekből kitűnik, az 
EIFAC munkássága — bár csak re
gionális szervről van szó — messze 
meghaladja az európai kereteket, és 
az egész világ belvízi halászatának 
fejlesztését elősegíti.

Dr. Thuránszky Zoltán
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A  magyarországi haltenyésztési
kutatások 75 évre tekintenek 
vissza. Az első állami intéz
ményt 1906-ban hozták létre 

budapesti székhellyel „Magyarorszá
gi Halélettani és Szennyvíztisztítási 
Kísérleti Állomás” néven, melynek 
európai hírnevet szereztek olyan ki
emelkedő tudósai, mint Maucha 
akadémikus, Unger Emil főigazga
tó. A mai Haltenyésztési Kutató In
tézet alapjait közel 30 évvel ezelőtt 
Szalay Mihály teremtette meg 
Szarvason. Az intézmény 1974-ben 
kapta meg a kutatóintézeti státust, 
de már 1969 óta témavezető intéze
te a halhústermelés mennyiségi és 
minőségi fejlesztésére irányuló ku
tatási célprogramnak és 1975-től a 
kacsatenyésztési kutatási program
nak is.

A kutatómunka személyi és tár
gyi feltételeinek kialakításában dön

A SZARVASI 
HALTENYESZTÉSI 
KUTATÓ INTÉZET

tő szerepe volt annak a diniamikus 
fejlesztésnek, amelyet nagyobbrészt 
a MÉM támogatásával, kisebb rész
ben nemzetközi (FAO) támogatással 
1974—78 közötti első, illetve 1979— 
80 közötti második UNDP/FAO fej
lesztési programunk során hajtot
tunk végre. Ennek eredményeként 
kialakítást nyert az eredményes ku
tatómunka nemzetközi színvonalon 
álló anyagi és technikai bázisa, 
amelynek eredményeként az Inté
zet a hazai kutatás-fejlesztési fel
adatok ellátása mellett tevékenyen 
bekapcsolódhatott a nemzetközi tu
dományos munkamegosztásba is.

Kutatási létesítmények

Az Intézet kísérleti tavai részint a 
központiban, részint pedig Iskolaföl
dön helyezkednek el 55 ha terüle
ten, összesen 115 díb. A központi kí
sérleti tavak téglalap alakúak, te
rületük 300 ési 3200 m2 között, mély
ségük 1 és 2,3 m között változik. 
Az iskolaföldi tavak részint speciá
lis anyahaltartó és előkészítő tavak, 
részint olyan hátromszög alakú ta
vak, amelyek három központ körül 
sugárirányban helyezkednek el (úgy
nevezett sugártavak). Nagyságuk 
3200, illetve 6500 m2, központi le
halászási vízfeltöltési és kezelési le
hetőséggel. Ezekben a tavakban a 
tenyésztési, genetikai, termeléstech
nológiai és vízbiológiai kutatások 
összehasonlító kísérletei folynak.

D R /M Ü L L E R  FERENC igazgató

A laboratóriumi kapacitás az utób
bi években jelentősen bővült. Az 
Intézet új központi épületében nyolc 
korszerűen felszerelt laboratórium, 
köztük egy izotóp laboratórium, há
rom műszerszoba, tizenegy kutató 
szóiba, valamint sterilszoba, hideg- 
szoba és egyéb kiszolgáló helyiségek 
szolgálják az elmélyült kutatómun
kát. A laboratórium műszerparkja 
világszínvonalon áll, a legfontosabb 
nagyműszerek a következők: ami- 
nósavanalizátor, gázkromatográtf, fo- 
lyadékszcintil'lációs spektrométer, 
spektrofotométer, denzitométer, lio- 
filizátor, fagyasztó mikotrom, auto
matikus vízvizsgáló berendezés, ku
tató mikroszkóp stb. A kutatási és 
termelési adatok feldolgozását szá
mítógéprendszer segíti.

Az Intézet halkeltető üzeme ,az 
Iskolaföldi területen helyezkedik el. 
Valamennyi gazdaságilag értékes 
halfaj mesterséges szaporítására al
kalmas. Kapacitása évente 130—150 
millió 4 napos lárva. A keltetőház 
mellett 13 db speciálisan kiképzett, 
ún. manipulációs tó szolgálja az 
anyahalak előkészítését.

A kutatói és tenyésztői munka 
folyamatosságát szolgálja elsősor
ban a korszerű recirkulációs rend
szerű halnevelő üzem. Ebben a (léte
sítményben zárt, télen fűthető te
remben összesen 80 m3 össztérfoga- 
tú műanyag vályú, műanyag iva
déknevelő medence, vasbeton anya
jelölt- és anyahaltartó medence áll

Az Intézet központi laboratóriuma

Recirkulációs rendszerű halnevelő

a kutató és tenyésztő munka szol
gálatában. A medencéket télen nyá
ron +0,5 °C pontossággal temperált, 
tisztított és oxigénnel telített víz
zel lehet ellátni, óránkénti teljes 
vízcserével. A medencékből elfolyó 
vizet egy különlegesen tervezett 
tisztítóművön át lehet visszaforgat
ni (recirkuláltatni). Télen a víz fű
téséhez szükséges hőenergiát — hő
cserélők közbeiktatásával — az In
tézet 43 °C-os vizű ártézikútja biz
tosítja.

Az 1—1,5 tonna/óra kapacitású 
kísérleti haltápüzem nemcsak kü
lönböző összetételű kísérleti hattá-
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Az Intézet műszerállománya biztosítja az elmélyült kutatómunkához szükséges
feltételeket

A Szarvasi 215-ös hibridponty

pok készítésére szolgál, hanem le
hetővé teszi gyártástechnológiai (kí
sérletek lefolytatását is. Felépítése 
több ponton eltér a hagyományos 
tápüzemekétől, annak érdekében, 
hogy folyékony, illetve pépes táp- 
alapanyagok is bekeverhetők le
gyenek a haltápba, valamint azért, 
hogy a gyártott haltápok megfele
lő vízstabilitással rendelkezzenek. 
A tápüzem kapacitásának 70—75%- 
át a kísérleti tavakban, illetve az 
intézet kísérleti üzemében használ
ják fel, de az előállított tápok 
25—30%-át (300—350 tonnát) aiz 
intézettel együttműködő termelő 
üzemek kapják nagyüzemi teszte
lésre.

A szarvasi Hármas-Körös holtág 
kísérleti szakaszában került elhe
lyezésre az Intézet ketreces modell- 
üzeme. A ketrec rendszer 12 db 
ketrecből áll. Egy ketrec 4X6 m-es 
méretű polisztirol úszókra rögzí
tett alumínium ketrecvázból és

mintegy 40 m3 befogadóképes égű 
impregnált perlonháló-zsákból á l. 
A ketrec melett egy 2000 m2 alap- 
területű holtág-rekeszben másod
percenként 1 m3 vízátfolyás bizto
sítható, ebben a létesítményben 
nagy népesítési sűrűségű, átfolyó
vizes haltartásra irányuló kísérle
tek folynak.

Az üvegangolna elő- és utóneve
lésére, az áruangolna-termelésre 
irányuló félüzemi méretű vizsgála
tokat szolgálja az angolnás modell- 
üzem, amely 4 db 152 m2-es, 4 db 
310 m2-es, 4 db 684 m2-es és 4 db 
3075 m2-es függőleges vasbetonfalú 
medencéből és több földmedrű tó
ból á l.

Az Intézet könyvtárában 4780 kö
tet szakkönyv, 174 bel- és külföldi 
folyóirat, szaklap áll a kutatók ren
delkezésére és biztosítja a nemzet
közi információáramlást.

A korszerűen felszerelt nyelvi 
laboratóriumban évente 25—30 in

tézeti dolgozó, valamint a szarvasi 
társintézetek dolgozói tanulnak an
gol, orosz, német és francia nyelvet.

A kísérleti üzem
létesítményei

Az Intézet kísérleti üzemének fel
adata az Intézet kutatási munká
jához kapcsolódó félüzemi és üzemi 
méretű kísérletek gazdaságos vég
rehajtása. A kísérleti célokra igény
be nem vett, összesen 600 ha nettó 
területen jövedelmező haltenyész
tési tevékenység végzése a cél, to
vábbá a termékértékesítés megszer
vezése, a beruházások és karban
tartások végrehajtása, gyakorlati 
bemutatók és szakmai tapasztalat
cserék szervezése a kutatási ered
mények gyakorlatba történő átadá
sa, bevezetése céljából.

Legfontosabb létesítményei a hor- 
vátpusztai tórendszer, iskolaföldi 
tórendszer, központi kacsatenyésztő 
telep (kacsakeltető, kacsa előneve
lő, törzsólak, kísérleti ólak) javító- 
műhelyek, raktárak, géppark, jár
mű telephelyek, irodaépületek, 
konyha, étterem, energiaellátó 
rendszer, vízellátó rendszer, szenny
vízelvezető- és tisztító rendszer, 
lakótelep, öltöző és sporttelep, út
hálózat.

Az intézet szervezeti felépítése
Intézetünk egy jelentős népgazda
sági ágazat koordinált, középtávú 
programokon nyugvó kutatási fel
adatait látja el, mely megbízatás- 
teljesítéséhez 1969-től tervszerű fej
lesztési célkitűzések sikeres megva
lósítása tette lehetővé személyi ál
lományunk kialakítását. Az alap
kutatás, a fejlesztő szintű termelé
si technológiákat kialakító tudo
mányos tevékenység, a magas 
színvonalú termelést bemutató kí
sérleti üzem működtetése, mindezek 
műszaki feltételeinek folyamatos 
biztosítása, a létrehozott kutatási 
eredmények szakszerű átadása és 
nem utolsó sorban mindezen tevé
kenység szervezése és irányítása 
sokoldalú és jól képzett szakem
ber gárda jelenlétét teszi szüksé
gessé. Az Intézet az alábbi szerve
zeti felépítésben végzi munkáját: 
KUTATÁSI FŐOSZTÁLY

— Biológiai Osztály
— Tenyésztési Osztály
— Technológiai Osztály
— Programtitkárság 

KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY
— Pénzügyi Csoport
— Költségvetési Csoport
— Gondnokság

FEJLESZTÉSI ÉS SZERVEZÉSI 
FŐOSZTÁLY

— Fejlesztési Osztály
— Titkárság 

KÍSÉRLETI ÜZEM
— Haltenyésztési Főágazat
— Kacsatenyésztési Főágazat
— Növénytermesztési Ágazat
— Építő-karbantartó Ágazat
— Takarmánygazdálkodás
— Segédüzemágak

Az Intézet 300 dolgozójából 55 fő 
kutató és műszaki szakember, az ő
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együttes munkájuk teszi lehetővé 
az édesvízi aquakultúra komplex 
kutatási és fejlesztési programjá
nak megvalósítását. E munkához 
összehangolt, hathatós segítséget 
nyújt 52 szakközépiskolával, vagy 
érettségivel rendelkező technikus, 
laboráns és adminisztratív dolgozó, 
valamint a mintegy 180 fizikai 
munkás, akik nagyobbrészt szak
munkás képesítéssel rendelkeznek. 
A dolgozók 40%-a közvetlenül a 
kutatásban, 60%-a a kiszolgáló ága
zatokban, illetve a kísérleti üzem 
termelési munkájában dolgozik. Az 
intézeti létszámból 18 fő rendelke
zik angol, orosz vagy német nyelv
vizsgával. Az Intézet szervezete és 
személyi állománya alkalmas arra, 
hogy tudományterületén távlatok
ban is gondolkozzék, figyelemmel 
kísérje a vízi élelmiszertermelés vi
lágmozgását, fejlődési tendenciáit 
és szellemi energiáját azon távlati 
gazdálkodási, kömyezetalakítási 
feladatok megtervezésére és meg
oldására fordítsa, amelyek mind 
napjainkban, mind a távolabbi jö
vőben megoldást jelentenek majd 
az emberiség táplálkozási gondjai
nak megoldásában.

Az intézet fontosabb kutatási
területei és elért tudományos
eredményei
és személyi állománya

Az Intézet tudományos feladatainak 
elvégzésében különböző tudomá
nyos és oktatási intézményekkel, 
vállalatokkal együtműködve (MTA 
Állatorvostudományi Kutató Inté
zet, Budapest; MTA Biológiai Ku
tató Intézet, Tihany; MTA Geneti
kai Állomás, Göd; Országos Állat
egészségügyi Intézet, Budapest; 
József Attila Tudományegyetem, 
Szeged; Agrártudományi Egyetem, 
Debrecen; Mezőgazdasági Főiskola, 
Kaposvár; TEHÁG Százhalombat
ta; Szigetfő Mg. Tsz, Szigetszent- 
miklós) kezdetben a halhúsiterme- 
lés mennyiségi növelését tartotta 
szem előtt, de ma már mindinkább 
előtérbe kerül a termelés gazdasá
gossága, a minőség javítása ési a vá
laszték bővítése.

Jelentős energiát fordítottunk 
az ország potenciális haltermelő 
bázisainak, a természetes vizeknek 
korszerű kihasználáisára, beleértve 
a vizek környezetvédelmét is. Elő
térbe kerültek az intenzív halter- 
melési rendszerek kutatásai.

A BIOLÓGIAI OSZTÁLY az in
tenzíven népesített halastavak és 
természetes szervetlen és szerves 
anyagforgalmával, a biológiai rend
szerek termelésének alapproblé
máival foglalkozik, beleértve a 
trágyázás, takarmányozás és hal- 
népesítés kutatását is. Vizsgálják 
az intenzív népesítesd tavak oxi
génháztartását, foszfor- és nitrogén 
körforgalmát. Kutatják a tenyész
tett halak fehérje-, zsír- és vitamin 
igényét, hogy ezek ismeretében op
timális biológiai összetételű haltá
pokat állítsanak elő. Az Osztály 
halegészségügyi kutatócsoportja a

halak vírusos, gombás és baktériu
mos, valamint parazitás betegségei
nek oktanát tanulmányozza és ke
resi a hatásos védekezés lehetősé
geit. Az Osztály munkája jelentős 
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
az Intézet haltápüzemében kifej
lesztették és üzemszerűen gyártják 
a legkorszerűbb ponty-, pisztráng-, 
harcsa- és vicsegetápokat, továbbá 
gyógytápokat a halak valamennyi 
korosztálya számára. Az Osztály 
egyik kutatócsoportja kidolgozta a 
kommunális szennyvizek halastavi 
elhelyezésének és hasznosításának 
módszerét, amely segítségével a 
szennyvíz közvetett hasznosulásával 
jelentős haltermést értek el. Jelen
tős eredmények születtek a nagy 
állattartó telepek hígtrágyájának ha
lastavi elhelyezésében is. Kidolgoz
ták a többfázisú harcsanevelés tech
nológiáját.

A TENYÉSZTÉSI OSZTÁLY a 
halak mesterséges szaporítása, a te

nyésztett halfajok genetikai úton
történő fajtajavítása, a szelekció és 
a hibridizáció területén folytatja 
kutatásait. Eredményesen tovább
fejlesztették a pontyféle hailak mes
terséges, évszaktól független szapo
rítását. Létrehozták a pontyfajták 
génbankját, melyben több hazai és 
külföldi pontyfajta fenntartását és 
genetikai állományának megőrzését 
biztosítják.

A tógazdasági ponty szelektált 
táj fajtáinak keresztezésével új, 
Szarvasi 215 jelű, államilag elis
mert fajtahibridet állítottak elő, 
amelynek növekedőképessége, élet- 
képessége, takarmányértékesítése 
és húsminősége együttesen értékel
ve mintegy 20% al jobb a hagyo
mányos tájfajták termelő képessé
gén él. A pontyhibridek előállításá
ban (más intézményekkel közre
működve) a világon elsőízben állí
tanak elő olyan nagy termelőképes
ségű monoszex hibridponty állomá-

Korszerűen felszerelt laboratóriumokban folynak a. vízkémiai vizsgálatok 

Ketreces haltenyésztő telep Szarvason
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Az intenzív haltenyésztés halfaja 
a közeljövőben: a harcsa

nyokat, amelyek szülőit radioaktív 
besugárzással kezelt spermával ter
mékenyített ikráiból mesterséges 
gynogenezissel, az apai vonalait pe
dig ezt követően hormonetetése át- 
szexálással állították elő. Az Osz
tály mimikája nyomán az Intézet 
értékes hibridponty szülőpárokkal 
látja el az ország több halgazdasá
gát és speciális halszaporító gazda
ságát, évente több ezer darabot ér
tékesítve.

A TECHNOLÓGIAI OSZTÁLY 
feladata a tógazdasági és természe
tes vízi komplex termelési techno
lógiák kidolgozása. Feladatköre a 
polikulturás haltenyésztés, az in
tenzív átfolyóvizes, ketreces és re- 
cirkulációs rendszerű halnevelés, a 
halászat gépesítése és műszaki fej
lesztése, a tavi halas-kacsás-lucer- 
nás-rizses váltógazdálkodás, a ter
mészetesvízi kutatások, yailamint a 
halgazdálkodás önkonómiai problé
máinak kutatása.

Az Osztály munkatársai kidolgoz
ták a tógazdasági halak intenzív 
polikulturás ivadék-, növedék- és 
étkezési hal termelési módszerét és 
üzemi méretű tavakon 2,5 tonna/ha, 
kísérleti méretű tavakon pedig 4 
tonna/ha termést értek el 180—200 
nap alatt.

Kidolgozták a halas-kacsás kettős 
hústermelés módszerét, melynek 
eredményeként 1 ha tóterületen 4— 
4,5 tonna/ha hústermelést értek el 
halból és kacsából együttesen. Az 
átfolyóvizes, intenzív rekesze hal- 
termelés pontyos-növényevős poli- 
kulturás népesítéssei, esetenkénti 
levegőztetéssel 29,5 tonna/ha halhúst 
eredményezett! Az úszó hálóketre
cekben a ponty, harcsa és vicsege 
iparszerű, intenzív nevelése 15—25 
kg/m3 halhús termelését tette lehe
tővé, amely jövőbe mutató ered
mény lehetőséget kínál az iparszerű 
haltermelés módszereinek elterjesz
tésére mindazon üzemekben, ahol 
ennek biológiai és ökonómiai felté
telei adottak. Kidolgozásra került a 
polikulturás. anyanevelés technoló
giája, valamint a ponty polikultura 
kétéves üzemformajának technoló

giája. Vizsgálták a Tisza halállomá
nyának változását, a növényevő ha
lak természetes szaporodásának le
hetőségeit. Műszaki fejlesztési kere
tében kidolgozásra kerültek a töb
bi közt az intenzív halastavak ener
giatakarékos levegőztető berendezé
sei, a ketreces modellüzem beren
dezései, egy törésmentes hidropneu- 
matikus halkiemelő berendezés.

Az Osztály műszaki és biológus 
mérnökeinek tervei alapján a mo
dem intenzív tógazdaság tavainak, 
műtárgyainak és egyéb műszaki 
berendezéseinek prototípusai láttak 
napvilágot és bizonyították be lét- 
jogosultságukat a tógazdasági ter
vezésiben és rekonstrukcióban.

Kacsatenyésztési kutatások
A halastavi kacsanevelés új tech
nológiáját dolgozták ki az Intézet
ben. Ennek a munkának jelentős 
részét képezi az új Kőrös-menti 
hibrid előállítása, amelynek szülői 
vonalait az ország minden részében 
eredményesen tesztelték és vették 
tenyésztésben.

Tudományos eredmények
átadása, bevezetése
a gyakorlatban

Az Intézet megalakulásától kezdve 
egyik legfontosabb feladatának te
kintette a termelő üzemekkel való 
élő kapcsolat kialakítását, illetve to
vábbfejlesztését. A .tudományos 
eredményeknek a gyakorlatban tör
ténő kipróbálására, elterjesztésére 
a következő módszereket alkalmaz
zuk:

— Éves jelentések készülnek, 
amelyek a gyakorlatnak átadható 
kutatási eredményeket 'tartalmaz
zák.

— Szaktanácsadás a termelő üze
mek által meghatározott témákban 
(pl. komplex technológiák, fajta- 
fenntartási- és javítási munkák, 
egyes haltenyésztési munkafolya
matok gépesítése, halastavak kor
szerűsítése, tólevegőztetés stb.), to
vábbá rendszeres szakirodalmi tá
jékoztatás.

— Szakvélemények, tanulmány
tervek készítése. A  halgazdálkodás 
fejlesztése, a korszerűsítések és az 
új tóépítések lehetőséget adnak a 
korszerű technológiák által megkö
vetelt műszaki megoldások kialakí
tására illetve alkalmazására. Az 
Intézet szakvéleménye, illetve ta
nulmányterv-készítő munkája segít
séget nyújt ahhoz, hogy a tervező
vállalatok, az AGROBER, a VIZI- 
TERV, kiviteli terveiket a legkor
szerűbb alapelvek figyelembevéte
lével készítsék el, de az ágazati ve
zetés számára is segítséget nyújta
nak a halászati ágazatra vonatkozó 
gazdaságpolitikai döntések előkészí
tésében. Az Intézet nemzetközi 
szakvéleménykészítő, illetve terve
zői tevékenységet is folytat az 
AGROINVEST és a TESCO szerve
zésében, megbízásában.

— Bemutatók, írásos információk, 
film. Az ágazattal való szoros kap
csolattartás egyik jól bevált mód
szere az 1976-tól évente megrende

zésre kerülő „HAKI TUDOMÁ
NYOS NAPOK”, amikor egyrészt 
a kutatók beszámolnak az utóbbi 
időszak főbb munkáiról, másrészt 
bemutatják a kutatás, illetve a ter
melés új eszközeit, módszereit. A 
tudományos információk átadásá
nak további csatornája az 1975-től 
megjelenő Halhústermelés fejlesz
tése c. füzetsorozat, amelyben a 
már lezárult kutatások jelentése, 
doktori disszertációk és egyéb, na
gyobb terjedelmű kutatási beszá
molók jelennek meg. A sorozatban 
eddig megjelent 9 füzetet az Intézet 
térítés nélkül küldte meg a terme
lésben és irányításban dolgozó 
szakembereknek. A HALÁSZAT 
című folyóiratban az intézet szak
emberei a halgazdálkodásban folyó 
kutatásokról számolnak be, friss 
információkat nyújtva az érdeklő
dőknek. Az Intézet az angol nyelvű 
AQUACULTURA HUNGARICA cí
mű perodikáljának már harmadik 
számát jelenteti meg 1982-ben. Bár 
az itt megjelent cikkek elsősorban 
a külföldi szakemberek tájékozta
tását szolgálják, a kiadványt — 
amelyben a cikkeknek magyar 
nyelvű öszefoglalója is van — a ha
zai szakemberek is hasznosan for
gathatják. Az Intézet 1977-ben, 1978- 
ban és 1981-ben nemzetközi szemi
náriumot szervezett a táplálkozás- 
fiziológiai, a halgenetikai és a hal- 
egészségügy témakörben. A sikeres 
rendezvényeken a hazai szakembe
rek is szép számban vettek részt. 
1980-ban elkészült a Haltenyésztési 
kutatás Magyarországon című film, 
amely az Intézet munkaijáról ad 
színes, átfogó képet.

— Tény észanyag, anyák értékesí
tése, kísérleti haltápok értékesítése.

— 1981-ben kutatási-fejlesztési- 
termelési társaságot hoztunk létre 
az „Iparszerű haltermelési Kutatá
si-Fejlesztési-Termelési Társaság” 
néven a kutatás és a gyakorlat kö
zös kockázatvállalása és a termelés
sel való szorsabb kapcsolat megte
remtése érdekében.

Nemzetközi tudományos
kapcsolatok

Az Intézet nemzetközi kapcsolatai 
erőteljes fejlődést mutatnak, szere
pük a közös kutatási feladatok vég
rehajtásában egyre bővül. Kétoldalú 
tudományos együttműködésünk van 
a Szovjetunióval, Csehszlovákiával, 
az NDK-val és Lengyelországgal.

KGST keretén belül az „Iparsze
rű édesvízi haltenyésztés technoló
giájának tökéletesítése és új tech
nológiák 'kidolgozása” című hosszú 
távú célprogramban az Intézet ki
emelt feladatot végez.

Az intézetben sikeresen végrehaj
tott FAO/UNDP fejlesztési progra
mok eredményeként a FAO, a MÉM 
vezetésével egyetértve a FAO in- 
terregionális hálózatának egyik bá
zis intézményeként kívánja a jövő
ben a szarvasi Intézetet igénybe 
venni.

Az Intézetet évente 25—30 ország
ból mintegy 300—400 szakember 
keresi fel.
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A haltermelés szervezésének 
lehetőségei
az új jogszabály tükrében
PINTÉR KÁROLY,
MÉM Vadászati és Halászati Főosztály

Politikai és államigazgatási 
döntéssorozat eredményeként 
ma már széleskörűen állnak 
rendelkezésünkre azok a 

jogszabályok, amelyek a nagyüzemi 
termelési formák mellett az egyéni 
vállalkozásoknak adnak teret ott, 
ahol a differenciált módszerek al
kalmazása célszerű. Az új vállal
kozási formákkal bőségesen foglal
kozott a sajtó, nem volna cél
szerű megismételni az ott leírtakat. 
Éppen ezért e cikk keretében csak 
felhívjuk a figyelmet a vonatkozó 
jogszabályhelyekre, röviden jelle
mezzük a halászati termelés szem
pontjából legfontosabbnak ítélt for
mákat és — a teljesség igénye nél
kül — vizsgáljuk az alkalmazás 
egyes lehetőségeit.

Már elöljáróban fontos annak 
hangsúlyozása, hogy az új vállalko
zási és szervezési formák halásza
ti nagyüzemeink számára is széles 
körű lehetőségeket nyitottak meg.

A VONATKOZÓ  
JOGSZABÁLYOK
A halászat általános jogi szabá

lyozásáról az 1977. évi 30. törvény- 
erejű rendelet, valamint az annak 
végrehajtására kiadott 44/1977./XII. 
19./MÉM számú rendelet gondos
kodik. A kisüzemi haltermelés le
hetőségei is csak ezek ismeretében 
vizsgálhatók. Különösen fontos an
nak jelzése, hogy az elmúlt évben 
az utóbbi jogszabályt módosította a 
18/1981./X.27./MÉM számú rendelet, 
amely jelentősen oldotta az eddigi 
legjelentősebb halászati kistermelé
si forma, a kisszerszámos halászat 
korlátáit.

A jelenlegi halászati jogszabályok 
azonban még így is látszólag erősen 
korlátozzák a kisüzemi halterme
lési lehetőségeket, amikor megálla
pítják, hogy milyen szervezetek kao- 
hajták az állam halászati jogát, il
letve azt, hogy a halászati jog nem 
ruházható át. (Tekintsünk most el 
attól az eddig is biztosított lehető
ségtől, hogy időszakos vízre egyéni 
vállalkozó is megkaphatta a halá
szati jogot, amennyiben arra szocia
lista szervezet nem tartott igényt. Az 
így hasznosításba került területek 
ugyanis még kisüzemi halterme
lésre sem biztosítottak lehetőséget, 
inkább haltáplálék szervezetek 
gyűjtése szempontjából voltak je
lentősek.) A kisüzemi termelést a 
jelenlegi jogszabályok szerint azon
ban olyan formában is lehet végez
ni, melyek nem teszik szükségessé 
a mezőgazdasági nagyüzem által 
megszerzett halászati jog átruházá
sát. E tekintetben irányadó, hogy a 
mezőgazdasági szakcsoport!, vagy 
vállalati gazdasági munkaközösségi 
formában gyakorolt halászat nem 
tekinthető a halászati jog engedély
hez kötött átengedésének. A halá
szat ilyen esetekben isi a nagyüzem 
integrációjában valósul meg, az ál
lam halászati jogának használatba- 
adásakor megszabott feltételek be
tartásáért a nagyüzem tartozik fe
lelősséggel.

A halászati termelés jellegéből 
adódóan igen változatos vállalkozá
si formák alkalmazására nyílik le
hetőség. A témával kapcsolatos 
legfontosabb jogszabályok a követ
kezők :
— 27/1981. (IX. 5.) MT számú ren

delet a mezőgazdasági szakcso
portról ;

— 28/1981. (IX. 9.) MT számú ren
delet a gazdasági munkaközös-
ségek rő l

— 35/1978. ’ (XII. 22.) PM. számú 
rendelet a társasági adóról;

— 38/1980. (XI. 22.) PM. számú

rendelet az általános jövedelem
adóról ;

— 11/1981. (VI. 19.) MÉM számú 
rendelet a r észes munkavállalás - 
ról.

Tekintsük át e jogszabályok tükré
ben a kistermelői vállalkozási for
mák főbb jellemzőit és egyes alkal
mazási területeit.

A MEZŐGAZDASÁGI
SZAKCSOPORT
Mezőgazdasági szakcsoport egy

aránt alakulhat mezőgazdasági és 
halászati termelőszövetkezet, fo-
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gyásztási, értékesítő és beszerző 
szövetkezet; állami gazdaság, álla
mi erdőgazdaság, továbbá a mező- 
gazdasági és élelmiszeripari ágazat
ba sorolt, mezőgazdasági jövede
lemszabályozási rendszerbe tartozó 
gazdasági társulás keretében. Az e 
formát választó egyéni vállalkozási
ra jellemző, hogy a tagok vagyoni 
hozzájárulása tagi tulajdonban ma
rad, tehát a szakcsoport esetleges 
megszűnését követően a teljes va
gyoni maradványérték — ami az 
eredeti vagyoni hozzájárulásnál ter
mészetszerűen több vagy kevesebb 
is lehet — visszakerül a befektetők 
tulajdonába. A szakcsoport és az 
adott gazdálkodó szervezet kapcso
latát a közös érdekeltség figyelembe
vételével megfogalmazott megálla
podás biztosítja. Ennek keretében 
lehetőség van arra, hogy az integ
ráló nagyüzem bizonyos termelő 
eszközöket is átengedjen a szak
csoport használatába. Annak ellené
re, hogy a jogszabály nem tiltja 
halastó átengedését a szakcsoport 
használatába, e vállalkozási forma 
alkalmazási területét — technológi
ai és gazdaságossági okokból — 
nem a tógazdasági, hanem a ter
mészetesvízi halászat területén lá
tom. Íme néhány elképzelés ezek
ről a lehetőségekről:

A tógazdasággal és természetesi- 
vízi halászati joggal egyaránt 
rendelkező mezőgazdasági nagy
üzem a tógazdasági halászokból 
szakcsoportot alakíthat. A szak
csoport tagjai napi munkavégzésük 
után — tehát mindenképpen a 
munkaidőn kívül — a természetes 
vízterületen is halászhatnak. Iiy 
módon az üzem a tógazdasági ha
lászok számára szakmán belüli 
többlet kereseti lehetőséget biztosít. 
E többlet kereset azonban — mivel 
nem közös tevékenységből szárma
zik — nem befolyásolja kedvezőt
lenül a gazdaság jövedelemgaz
dálkodását. A megoldás előnye az 
halászati ágazat szempontjából egy
értelmű: a természetes vízi halá
szat hatékonyságának fokozása, az 
esetleges munkaerőhiány pótlása.

Lehetőség van arra is, hogy a je
lenleg teljesen egyénileg, legfeljebb 
ún. sporthalász egyesületekben te
vékenykedő kisszerszámos halászok 
alkossanak szakcsoportot. Ehhez 
mindenekelőtt olyan gazdasági szer
vezetre van szükség, amely megta
lálja a kisszerszámos halászokkal a 
közös érdekeltséget. Az ország leg
több részén ebből a szempontból a 
halászati termelőszövetkezetek ve
hetők számításba. Ahol nincs halá
szati tsz, vagy az nem érdekéit a 
szakcsoport működtetésében, meg
fontolandó lehet ÁFÉSZ szervezet
hez való csatlakozás is. Problémát 
jelent azonban, hogy a kisszerszá
mos halászok területi engedélyüket 
a halászati jog hasznosítójától kap
ják, vagyis valamely halászati tsz- 
től vagy a Magyar Országos Hor
gász Szövetségtől. Annak ellenére, 
hogy a kisszerszámos halászok igen 
jelentős összeget fizetnék ki évente 
a területi engedélyekért, előfordul
hat, hogy érdekeik nem esnek egy
be a halászati jog hasznosítójának

gazdasági érdekeivel. Az ellentétek 
feloldásához mindkét fél részéről 
megértésre és gondos számításokra 
van szükség. A halászati ágazat 
egésze szempontjából e megoldás 
előnyei a természetes vizek haté
konyabb kihasználásában, illetve 
szintén a hiányzó munkaerő pótlá
sában kereshetők. (A kisszerszámos 
halászat kérdéseire egyébként egy 
másik vállalkozási forma ismerte
tésénél még visszatérünk.)

Tulajdonképpen a szakcsoporti for
ma volna hivatott a szaksajtóban az 
utóbbi időkben helyenként propa
gált „háztáji haltermelés” összefo
gására is. Megítélésem szerint azon
ban a háztáji haltermelés annyi 
műszaki és gazdaságossági nehéz
ségbe ütközik, hogy nem számolha
tunk elterjedésével. A tó vétel: a 
díszhal tenyésztés. Ez azonban már 
nem tartozik a szorosan vett halhús
termelés témakörébe.

A GAZDASÁGI 
MUNKAKÖZÖSSÉGEK
Gazdasági munkaközösséget kis

üzemi termelési céllal magánszemé
lyek fő- és mellékfoglalkozásban 
egyaránt létrehozhatnak. A mun
kaközösség alapja a társasági szer
ződés. A vonatkozó általános jog
szabályok szerint alapfeltétel, hogy 
legalább egy taginak Jegyen képe
sítése a végezni kívánt tevékeny
séghez. A halászati jogszabályok 
ehhez képest bizonyos szigorítást is 
tartalmaznak, amikor kimondják, 
hogy halászni csak állami halász- 
jegy birtokálban lehet. Ennek meg
szerzése munkahelyhez, jogfolyto
nossághoz, illetve képesítéshez kö
tött. A szükséges képesítés azonban 
nincsen szigorúan meghatározva. 
Az elmúlt évek gyakorlata szerint 
a megyei halászati felügyelők szer
vezetek — eléggé rendszertelenül — 
szakmailag színvonalas tanfolyamo
kat és vizsgát, melynek letétele fel
tétele volt az állami halász jegy ki
adásának.

A gazdasági munkaközösségnek 
tagjai és alkalmazottai egyaránt le
hetnek. A tagok számla 2—30 lehet, 
az alkalmazottak száma sávosan 
igazodik a tagok számához (30 tag 
esetén például 10 alkalmazott le
het.)

Az alkalmazás jelenlegi ismere
teink szerint leginkább reális terü
lete a kisszerszámos halászok mun
kájának összefogása azok egyéni 
kezdeményezése alapján. Az elő
nyök a halászati ágazat szempontjá
ból gyakorlatilag ugyanazok, mint 
a kisszerszámosok szakcsoportjánál. 
Az alapvető eltérés, hogy nincsen 
szükség integráló nagyüzemre; a 
gazdasági munkaközösség hosszú- 
lejáratú értékesítési szerződést köt
het valamelyik halászati termelő- 
szövetkezettel (például az angolna
zsákmány szervezett tőkési export
jának bonyolítására) vagy más érté
kesítő szervezettel, amely a belső 
piac ellátására veszi át a halat.

A jelenlegi jogi szabályozási le
hetetlenné teszi, hogy a tósszerszá- 
mosok túlságosan nagy jövedelem
hez jussanak. A naponta kifogható

halmennyiség ugyanis éppen úgy 
korlátozás alá esik, mint a horgá
szoknál.

A VÁLLALATI GAZDASÁGI 
MUNKAKÖZÖSSÉG
Gyakorlatilag az előzőhöz hasonló 

vállalkozási forma, az eltérés az, 
hogy kizárólag egy adott vállalat 
dolgozói és nyugdíjasai hozhatják 
létre. Nincsen lehetőség tehát külön 
.alkalmazottak, segítő családtagok, 
bedolgozók foglalkoztatására. Ebben 
az esetben a nagyüzem tagjai, il
letve alkalmazottai élhetnek azzal 
a lehetőséggel, hogy munkaerejüket 
a rendes munkaidőn túl és saját 
elhatározásuk alapján hasznosítsák, 
különálló csoportérdekeltségben, a 
nagyüzem által bérleti megállapo- 
dáissai biztosított tárgyi feltételek
kel.

E vállalkozási forma alkalmazha
tó — a szakcsoportoknál elmondot
takhoz hasonlóan — arra, hogy a 
tógazdasági halászok a természetes 
vizeken is tevékenykedjenek. El kell 
azonban mondani, hogy az adózási 
feltételek a vállalkozók szempont
jából nem annyira kedvezőek, mint 
a szakcsoportok esetében.

Halászati termelőszövetkezetekben 
lehetőség van arra, hogy a termé
szetesvízi halászok vállallati gazda
sági munkaközösség keretében részt 
vállaljanak a tógazdasági munkák
ból. Megfelelő szervezéssel elérhető, 
hogy ez a rendes munkaidőn túli 
tevékenységnek minősüljön.

A RÉSZES MUNKAVÁLLALÁS
A tógazdasági haltermelés terüle

tén ez a vállalkozási (munkaszerve
zési) forma kerülhet legszélesebb 
körben alkalmazásra. Előnye, hogy 
speciális ismereteket igénylő mun
kák elvégzése érdekéiben biztosítja 
a közreműködők közvetlen érdekelt
ségiét.

Munkaszerződéssel vállalhat ré
szes munkát a mezőgazdasági üzem
mel munkaviszonyban álló dolgozó 
valamint az is, aki a mezőgazdasági 
nagyüzemmel nem áll munkavi
szonyban. A termelőszövetkezet tag
ja, a részére megállapított munka
időn belül és kívül is, munkameg
állapodás keretében vállalhat részes 
munkát. A munkaszerződés vagy a 
munkamegállapodás csoportosan is 
megköthető, lehetőség van a mun
kába a családtagok bevonására is.

A részes munkavállaló tulajdon
képpen a termés egy előre megha
tározott hányadáért dolgozik, ez 
igen jól ösztönöz a termelés fokozá
sára. Az elszámolások során ezt a 
részt a ráfordítások levonása után 
béresítik, így a részes munkaválla
lás befolyásolja a mezőgazdasági 
nagyüzem bérgazdálkodását.

Nincs jogszabályban kikötve, 
hogy a részes munkavállalásnak 
egy egész termelési ciklust kell át
fogni, így egy egy termelési szakaszra 
is köthető megállapodás. Például ily 
módon is lehetőség van arra, hogy a 
vegyes profilú halászati üzemeik ré
szes munkavállalás keretéiben a 
természetesvízi halászokat — ked-
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vező feltételek mellett — bevonják 
az őszi tógazdasági lehalászásokba.

A részes munkavállalás kínálja a 
legjobb megoldást az ún. szórvány- 
halastavak hatékonyabb bevonásá
ra a termelésbe. Ezek a kis területű, 
a nagyüzemek központjától általában 
távol elhelyezkedő halastavak nap
jainkban nem adnak annyi termést, 
amenyit joggal elvárhatnánk. A ré
szes munkavállalási lehetősége meg
felelő ösztönzést nyújt e területek 

'haltermeléshez, ugyanakkor a 
nagyüzem irányító munkáját is 
megkönnyíti.

EGYÉNI HALTERMELÉS (?)
Bár nem tartozik szorosan az új 

vállalkozási lehetőségekhez, mégis 
beszélni kell az egyéni — „maszek” 
— haltermelés problémáiról is. Az 
új vállalkozási formákkal kapcsola
tos információáradat sokak érdek
lődését éppen az egyéni haltermelés 
irányában keltette fel. Kopogtak az 
érdeklődők az utóbbi néhány hó
napban mind a MÉM, mind egyes 
halászati üzemek ajtaján. Hogyan 
is állunk a lehetőséggel?

A halászat jogi szabályozása sze
rint a magántulajdonban levő te
rületen található víz halászati joga 
a terület tulajdonosát illeti. Isme
reteink szerint mindössze néhány, 
egyenként félhektárnál nem na
gyobb ilyen vízterület van az ország
ban. Lehetne halastavat építeni 
magántulajdonban levő földterüle
ten?  ̂Semmi sem tiltja ezt, azonban 
az építési költségek jelenleg olyan 
magasak, hogy komoly problémák 
léhetnek a beruházások megtérülé
sével. Elvileg arra is lehetőség van, 
hogy a vállalkozó az OTP-tői me
zőgazdasági kistermelői kölcsönt 
vegyen fel, de csak nagyon magas 
színvonalú munkával biztosítható, 
hogy a kölcsön visszafizetése után 
még tisztességes nyereség is ma
radjon. Közismert, hogy a terület
egységenkénti nyereség fokozható 
azzal, hogy nem étkezési halat, ha
nem ivadékot termelünk. Azonban

éppen a termelésnek ez a szakasza 
kívánja a legtöbb szakértelmet.

Hobbyból lehet tehát halat ter
melni, de abból megélni nem. Ah
hoz nagyobb területre volna szük
ség, amelyhez az egyéni vállalkozó 
még bérleményként sem juthat hoz
zá (gazdasági munkaközösség vagy 
szakcsoport viszont igen!).

Bevezetőnkben már említettük 
azt a lehetőséget, hogy magánsze
mély is megszerezheti természetes 
víz halászati jogát. Bizonyos kö
rülmények között elképzelhető egy 
ilyen természetes víz átépítése, be
rendezése az intenzív haltermelés
re. Ebben az esetben azonban a 
gazdaságosági kérdések mellett szá
mos jogi, engedélyezési probléma 
is felvetődik, eltekintve most attól, 
hogy a legfeljebb öt évre szóló 
használatba adási határozat is rejt 
magában bizonytalansági tényezőt

(pl. horgászigények jelentkezése).
Ha már a horgászat problémájá

nál tartunk: A jelenlegi jogszabá
lyok nem tiltják meg, hogy magán
személy horgász területi enge
délyt forgalmazzon a tulajdonában 
vagy használatában levő vízterület
re. Ez a tevékenység bizonyos fel
tételek mellett gazdaságossá is vál
hat. *

Az új vállalkozási formákban 
rejlő lehetőségeket csak vázoltuk. 
Annyit megállapíthatunk, hogy a 
ső néhány év gyakorlata fogj a 
mi termelésnek is helye van. Külö
nösen akkor, ha annak népgazdasági 
— és egyúttal vállalati — jelentő
ségét nagyüzemeink is megértik. Az 
első néhány év gyakorlata fogja 
megmutatni, hogy tudunk-e való
ban élni ezekkel a lehetőségekkel.

•

Ú j h a lászati tech n iku so k
1981 decemberéiben a Tatai „Jávorka Sándor5’ Mezőgazdasági Szak-
középiskolában vizisgát tettek új halászati technikusok:

Csirke Géza, munkahelye: Bikiali Á. G. Pellérdi Üzemegység;
Mester László, munkahelye: Hűtéstechnikai Ip. Szövetkezet, Tata;
Molnár József, munkahelye: Hortobágyi Állami Gazd. Folyási Üzem

egység;
Nagy József, munkahelye: Hortobágyi Állami Gazd. Folyási Üzem

egység;
Szilágyi János, munkahelye: Hortobágyi Állami Gazd. Folyási Üzem

egység;
Varró László, munkahelye: Hortobágyi Állama Gazd. Halászati Ágazat;
Tóth László, munkahelye: „Petőfi55 Mezőgazdasági Tsz, Szakmár;
Erős István, munkahelye: „Üj Élet55 Halászati Tsz, Baja.

A végzett technikus oknak a magasabb szakmai követelményekhez iga
zodó eredményes munkát kívánunk!

ÚSZÓ HALTENYÉSZTŐ ÁLLOMÁS 
kezdte meg munkáját Turku köze
lében, Finnország nyugati partvidé
kén. A nyolcszögletű építmény nyolc 
különálló medencéből áll, mindegyik 
ezer köbméter térfogatú és alul há
lóval akadályozza meg a halak el- 
szökését. A daruval felszerelt köz
ponti épületben lakik a négyfőnyi 
személyzet. Itt van a haltápraktár, a 
„vágóhíd”, a hűtőkamra és a villa
mos generátor is. Évente 150 tonna 
lazacot szállíthatnak belőle a piacra. 
(Szabad Föld)
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A százhalombattai Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság tavai

A
szakosított
ivadéktermelés
helyzete
halászatunkban
TÖLG ISTVÁN igazgató
Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság 
(Százhalombatta)

Halgazdálkodásunk kulcskérdésé
nek történelme megismétlő
dött : Ahogyan az 1860-as évti
zedben, ugyanúgy 100 év múl

va is a tenyészanyagtermelés fel
lendítésében látták halászatunk 
megjavításának első lépésiét. Akkor 
a Magyar Tudományos Akadémia 
pályadíja hívta fel a figyelmet 
olyan munkák kidolgozására, ame
lyek „ .. .  a vizeinkben megfogyott 
halak tenyésztését sikeresen elő
mozdítaná, tekintettel a külön hal
fajok életmódjára, ívás és ikralera
kási idényeikre, valamint mási ide
vágó természettudományi viszo
nyokra”. Most, tíz-húsz évvel ez
előtt pedig nyilvánvalóvá vált ha
lászatunkban is a minden korsze
rűsödő ágazatban törvényszerű té
tel: A termelésfejlesztés egyik első 
követelménye a tenyészanyag ellát- 
tás biztonsága és ennek záloga az 
erre a feladatra szakosodott terme
lőüzem.

Elődeink három pályaművel 
(Kriesch János: Halaink és halte
nyésztésűnk; Kenessey Albert: Ha
lászatunk és a haltenyésztés; Tas- 
ner Dénes: Javaslat halászatunk és 
haltenyésztésünk érdekében) és a 
nagy polihisztor, Herman Ottó 
könyveivel (A magyar halászat 
könyve, A halgazdaság rövid fog
lalatja) hagyták ránk a múlt szá
zadban megfogalmazott javaslato
kat. Ezek eredményeként is indult 
be a korszerű halastavak építése 
hazáinkban (1880-as évektől). A mi 
korosztályunk az ivadéktermelés 
valódi szakosítását és az ezt szolgá
ló létesí tmények megépítését tette 
le a szakmai fejlődés asztalára. A 
halászati szövetkezeti mozgalom 
1960-ban kezdte el az első hazai 
tenyészanyag-termelő tógazdaság 
(Dinnyés) építését és 1970-ben in
dult a kizárólag halszaporítási és 
ivadéknevelési feladatokat megoldó 
üzem beruházása (Százhalombatta). 
Egy, illetve két évtizeden át ezek a 
tógazdaságok képviselték az ivadék - 
termielő szakosodást halászatunk
ban. Az elmúlt évben lépett be ,a

Egynyaras ivadék válogatása

harmadik hazai „szakosított ivadék
telep”, a Hortobágyi Állami Gazda
ság kezelésében. Ennyit a távoli és 
a közelmúlt történeti áttekintésé
ről.

Nézzük a fejlődés hátterét. A ma
gyar haltermelés 1950-től 1980-ig 
Európában egyedülálló növekedést 
ért el (1950: 5260 t—1980: 33 700 t). 
Ennek alapja főleg a tógazdasági 
területnövelés (extenzív) volt, kü
lönösen 1965-ig. Ettől kezdve 
az intenzív termelés technoló
giai módszereinek keresése volt 
a jellemző'. Ezek között a trá
gyázás, a takarmányozás, a gépesí
tés, a halszállítás és az új termés
fokozó (növényevő) halak honosí
tása mellett a halszaporítás korsze
rűsítési törekvések is lényeges je
lentőséget kaptak.

Az intenzívebb termelés azonos 
területre több hal kihelyezését kí
vánta. Ez a hagyományos módsze
rekkel és az ívatással csak a te-

nyiészanyag termelő tóterület ará
nyainak növelése esetén volt kielé
gítő. A tavak állományösszetétele is 
változott, a tiszta pontytenyésztés 
helyett elterjedt a két busával és 
az amurral kombinált népesítés. Ez 
is újabb tenyészanyag területigény- 
nyel járt.

Helyes, és a ponty tenyésztő (u. n. 
meleg vizű) tógazdaságokban első
ként nálunk, Magyarországon meg
valósuló elképzelés volt az, hogy a 
szaporítást teljesen új alapokra 
kell helyezni, az erre a célra kidol
gozott modern biológiai és techno
lógiai módszerekkel. Ebben a mun
kában az első lépés, a tudományos 
kutatásra várt. A magyar halászat
ban a szaporodásbiológia már a fel- 
szabadulás előtt is különleges fi
gyelmet kapott (pl. a harcsaszapo
rítás kezdeményezése), de csak az 
1950-es évektől vált igazán művelt 
témává. Kidolgozták a süllőikra ér-

42



Harcsa- és pontyivadék Százhalombattán

leülést páradús légtérben (Entz- 
Woynárovich, 1951), majd a nagy
üzemi süllőkeltetés permetkamrás 
eljárását (Woynárovich, 1952). Ezen 
a nyomon indult el legfontosabb 
halunk, a ponty mesterséges szapo
rításának kimunkálása: Először a 
s zit akeretes ikraérlelést (1953),
majd a ragadósság megszüntetését 
eredményező konyhasó-karbamádos 
módszert (1960) találta fel Woyná
rovich Elek.

A kutatómunka és a gyakorlat 
találkozott! A nagyüzemi pontysza
porításhoz alkalmas módszer és az 
első ivadéknevelő tógazdaság meg
születése időben egybe esett (1960— 
1961). így ma már természetes — 
bair ahogy emlékszem rá, akkor, 20 
évvel ezelőtt nagy nézeteltérések 
kísérték azt, hogy a halászati ter
melőszövetkezetek dinnyés! Ivadék- 
nevelő Tógazdaságában fűthető, a 
keltetést az időjárástól függetlení
tő keltetőház épüljön a ponty új 
eljárással folyó mesterséges szapo
rítására. A létesítmény elkészült az 
Országos Halászati Felügyelőség 
anyagi eszközeiből (Halászati Alap). 
Ez volt az első tógazdasági keltető 
a pontyfélék részére. Itt vált való
ban nagyüzemi módszerré a Woyná- 
rovich-féle eljárás. Ez Dinnyésen 
egészült ki a hipofizátás, az ivar- 
nyílás-elzárás és a pontylárva első 
etetésének módszereivel, részint 
szovjet tapasztalatok, másrészt helyi 
elképzelések és kutatások alapján.

A kutató és a gyakorlati munka 
egységéből halszaporítási iskola te
remtődött hazánkban. A dinnyésit 
követően hat állami gazdaság léte
sített tógazdasági keltetőházat, ahol 
számos haltenyésztő művelte és fi
nomította az alapeljárást. Az 1960- 
as évek második feliében Szarvason, 
Szajoliban és Tolnán az ágazati ku
tatóintézet ás bekapcsolódott a kel
tetőházi szaporítás műveletébe és 
ez újabb eredményeket hozott (pl. 
a balinikra keltetése).

A keltetőházi munka új területét 
nyitották meg a növényevő halak 
és első hazai szaporításuk 1967-ben 
Dinnyésen. Ezek a fajok szorosan 
kötődnek a keltetőházi ivadékelő
állításhoz, mivel a mai időjárási vi
szonyaink között természetes sza
porodásuk csaknem kilátástalan. Az 
új halakkal tehát véglegessé vált 
az, hogy a mesterséges halszaporí
tás elkerülhetetlenül szükséges 
módszer ágazatunkban. Az eljárás 
általános érvényűvé fejlesztéséhez 
szoros követelményként szabtuk 
meg 1. a szaporítás közvetlen fo
lyamatai (anyagérlelés, ikraérlelés, 
lárvatartás) mellett az előnevelő ta
vak hőmiérsékletszabályozását; 2. a 
minél több haszonhal nagyüzemi 
szaporításának folytatását. A kelte
tőházon kívül tehát több hektár
nyi tó temperálása és a ponty, a 
busafajok, valamint az amur mel
lett a csuka, a süllő és a harcsa 
mesterséges szaporításának célkitű
zése szerepelt a programban.

Teljesen újszerű halszaporító te
lep létesítése fűthető keltető és 
nevelő létesítményekkel. Ez volt a 
feladat. A széles körű helykijelölő 
munka eredményeként Százhalom
battára esett a választás. Itt a Du
naimenti Hőerőmű második építési 
üteméhez csatlakozhatott a beruhá
zás. A megfelelő hely, a jó infra
struktúra és a város, valamint a 
megye vezetőinek támogatása szól
tak a százhalombattai telepítés mel
lett.

HALSZAPORÍTÁS
KONCENTRÁLÁSA
A TEHAG halszaporítási és iva

déknevelési technológiáját három 
forrásból alakítottuk ki: 1. a nem
zetközi és hazai irodiaiomlban 1970- 
ig leírt módszerek; 2. a gazdaság 
létesítéséhez beállított üzemi kísér
letek tapasztalatai, főként a dinnyé- 
si Ivadéknevelő Gazdaságból (1967 
—1972); 3. a TEHAG termelő mun
kájával párhuzamosan végzett sa
ját módszertani kutatások és üze
mi kísérletek (1974—1979). A 
TEHAG tehát a hallak szaporítási 
ismereteinek gyakorlati szintézise 
és mint ilyen, nemzetközi tekintet
ben is az első termelő létesítmény. 
A kiinduló célkitűzés 1974-ben hét 
halfaj szaporítását és ivadékterme- 
lését tartalmazta (csuka, süllő, 
ponty, fehér és pettyes busa, amur 
és harcsa). Ez 1980-ig újabb nyolc 
hallal egészült ki (balin, kecsege, 
fekete sügér, compó, pettyes törpe
harcsa, aranyhal, aranyjász és dísz- 
ponty). Az új halak bevonása mel
lett csaknem az összes kiinduló

szaporítási eljárást módosítottuk,
főként a saját kutató-fejlesztő
munka alapján.

A halászati gyakorlatban új tech
nológiai rendszer elvi kidolgozása 
mellett az ehhez szükséges létesít
mény műszaki megteremtése is kü
lönleges feladat volt. Pl. temperál
ható és fűthető tavak ebben a gaz
daságban létesültek először, s ezt a 
technológiai változást a tervezőknek 
kellett műszaki és biológiai kérdései
ben is megoldani. Ezt a Vízügyi 
Tervező Vállalat sikeresen oldotta 
meg; 1970 és 1974 között a kiviteli 
tervezés mellett a beruházás lebo
nyolítását is elvégezve.

A TEHAG újdonság jellegét a 
nemzetközi halászat, elsősorban a 
beruházás mintegy 50%-át fedező 
ENSZ—FAO szervezet is elismerte. 
Ennek gyakorlati példái azok a 
TEHAG technológia alapján terve
zett, illetve már megvalósítás alatt 
álló külföldi szaporító telepek (Irak, 
Egyiptom, Angola), amelyeket ma
gyar vállalatok (AGROBER—AG- 
ROINVEST, VIZITERV, Szolnoki 
AGROBER) közreműködésével lé
tesítenek. Ezek a munkák szellemi 
exportot jelentenek halászatunk
nak.

Az új út keresése és ebben már 
a kezdeti nemzetközi elismerés csak 
a kereteket adták a TEHAG tevé
kenységéhez. A gazdaság 1970 és 
1974 között folyó építésével párhu- 
zamosan be kellett illeszkedni a 
magyar halászat egészébe. Ennek 
csak egy módja volt, az évek óta 
állandósult ivadékhiány megszün
tetésének lényeges tényezőjévé vál
ni, de nemcsak a ponty, hanem a 
növényevők, a ragadozóhalak és 
még néhány értékes mellékhal ter
melésében is. A TEHAG a halászati 
gyakorlatban is teljesítette felada
tát: Életképes vállalattá fejlődött 
azzal, hogy első termelő évében 
(1974) a hazai tógazdaságok egy
nyaras ivadéktermésének már 11%- 
át, majd 1980-ban 37%-ált alapozta 
meg (zsenge, előnevelt és saját egy
nyaras forgalmazással). Ezeken az 
arányokon belül a ma már nélkü
lözhetetlen növényevő halak egy
nyaras állományából 85—90% a 
TEHAG részarány, de a felénél jó
val több a százhalombattai eredetű 
harcsa, compó és süllő is az orszá
gos ivadéktermelésben.

Az ivadéktermelés mellett a TE
HAG oktatást, kutatómunkát és 
szaktanácsadást is végző vállalat. E 
,,melléktevékenység"  nélkül nem 
fejlődhetett volna a mai termelési 
szintre a gazdaság. Az új technoló
gia és ezzel az ivadékhiány meg
szűnésének szoros feltételeit képe
zik ezek a tevékenységi körök. Ami 
a TEHAG-ban kialakult, az köz
kincsévé válik az egész halásza
tunknak, ha az oktató és szakta
nácsadó szolgáltatás útján az üze
mek ezt igénylik — az ivadékvá
sárlás kiegészítéseként.

A hazai ivadéktermelés koncent
rálásának tehát alaplétesítménye a 
TEHAG. Ennek a szakosodásnak 
viszont fontos feltétele volt az,
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hogy a Bikali ÁG haltermélési 
rendszerének ivadékbázisa 1975. óta 
a százhalombattai gazdaság. A fő
leg még minőségi és fajmegoszlási 
tekintetben javítandó országos iva
dékellátás záloga a továbbképzés, 
az üzemek közötti szélesebb koo- 
peráció, a szaktanácsadás és az 
egyes gazdaságok e téma terén 
megvalósuló műszaki fejlesztése. A 
TEHAG ehhez a munkához fokozni 
fogja fejlesztő, innovációs tevé
kenységét a következő idősszakban. 
Csak a közös célkitűzéssel, koordi
nált tervezéssel és termelési együtt
működéssel képzelhető el hazai ha
lászatunk olyan ivadiékellátása, 
amelyik minden tekintetben meg

felel az üzemek, a belföldi fogyasz
tók és a külkereskedelem, igényei
nek.

A számítások szerint 1985—86 
évekre gyakorlatilag egész kicsire 
szűkül a természetes halszaporítás
ból származó egynyaras halak ará
nya hazánkban. A széles körű íva- 
tást, ami 10—15 évvel ezelőtt még 
jellemző volt tógazdaságainkra, te
hát felváltja a keltetőházi szapo
rítást néhány szakosított telepen. Ez 
nagyon nagy, és az európai tógaz
daságokat áttekintve egyedülálló 
fejlődési lépés. Hozzá kell még ten
ni azt, hogy az ötlet csaknem 100 
éves. Erre utaljon a Herman Ottó
tól vett idézet:

„Főfolyóink mentén öt-hat Du- 
bics-féle telep, akként módosítva, 
hogy a fiasító tavon kívül még csak 
növendéktóból álljon s ez utóbbi
ból a nekierősödött ivadékot nagy 
számmal a főfolyókba juttassa: 
fővizeink halállományát biztosan, 
gazdaságilag igen érezhetően felújí
taná s busásan visszaadná azt a 
csekély költséget, a melybe az ilyen 
fiasító telepek kerülnének.

Sőt ennek a módnak nem ás kel
lene éppen csak a pontyra szorít
kozni . . . ”
(A halgazdaság rövid foglalatja, 
1888)

A haltermelés
és a kereskedelem

aktuális kérdései

DR. HARCSÁR ISTVÁN igazgató
Halértékesítő Vállalat

A hal hosszú utat tesz meg, míg a keltetőház „vegy
konyhájából” illatos halászlé formájában eljut a fo
gyasztó asztalára. Ennek az időben — és gyakran tér
ben is — hosszú útnak minden állomása fontos: jól kell 
funkcionálnia ahhoz, hogy a termelő megtalálja szá
mítását és a fogyasztók igényei is megfelelően ki legye
nek elégítve. A termelő és a fogyasztó kapcsolatát 
megteremtő kereskedelem — ha hivatása magaslatán 
áll — nem egyszerűen mechanikus közvetítője a ter
méknek, hanem mindkét irányban kifejtett, aktív rá
hatással elősegítheti a szakma fejlődését. Ezért örülünk 
az eredményeknek, hiszen valamilyen formában és

A HALÉRT speciális halszállító vagonparkja ma is ütőképes 
szállítási kapacitás

A nagykereskedelmi tevékenység mellett a Halértékesítő Vál
lalat negyvennyolc kiskereskedelmi boltjában közvetlenül a 

lakosság számára is értékesít

résziben hozzájárulunk ezek létrejöttéhez; ugyanakkor 
a sikertelenség esetében vizsgáljuk: mit lehetett, vagy 
kellett volna tennünk annak érdekében, hogy ezek 
egyáltalán ne, vagy csak kisebb mértékben következ
zenek be.

Ha a halszakma fejlesztését kívánatosnak tartjuk — 
márpedig úgy vélem, mindnyájunknak, akik ezen a te
rületen tevékenykedünk, ez hő óhajunk — saját tevé
kenységünket reálisan, de igen alaposan kell felülvizs
gálná, nemcsak időnként és oly módon, hogy nagyobb 
távlatokat tekintünk át. Szintén naprakészen kell len
nünk saját tevékenységünk kritikájával, a gyorsan vál
tozó gazdasági körülmények függvényében.

RENDEZETT KAPCSOLATOKAT

Sokszor megfogalmazták már a termelők és a fel
vásárló-forgalmazó kereskedelem egymásra utaltságát 
és az alapvető kérdésben fennálló érdekközösséget. Ezért 
nem tartom szükségesnek ennek ismételgetését, hanem 
napjaink gyakorlatát tenném mérlegre: tennivalóinkat 
és a megfontolásra, döntésre váró kérdéseinket.

A problémák közös megoldásának esélyei kedvezőek, 
hiszen minden jel arra mutat, hogy a termelők a ko
rábbi éveknél nagyobb mértékben kívánják nagyke
reskedelmi tevékenységünket igénybe venni. Alátá
masztja e megállapítást, hogy a kritikus első félévre 
partnereink több mint kétszeresét kötötték le az 1981- 
ben azonos időszakában átvett mennyiségnek. E tény a



kevés mozgáslehetőséggel rendelkeztünk; lényegében a 
kötött fogyasztói árak behatárolták lehetőségeinket a 
felvásárlás tekintetében is.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy szabad mozgásun
kat sikerült kiharcolni, és ez a körülmény alapvetően 
új helyzetet teremtett az ármozgások tekintetében.

Árpolitikánk kialakításánál fontos szempont volt — 
a több hal és a jobb belföldi ellátás reményében —, 
hogy a felvásárlási ónak a halászat jövedelmező mű
ködlését is elősegítsék. Ezt a célt teljes egészében — 
sőt talán várakozáson felüld mértékben — sikerült el
érni. Az állami gazdaságoknál a halászati ágazat a ko
rábbi deficittel, vagy minimális eredménnyel szemben 
igen jelentős nyereséget hozott. A megváltozott gazdál
kodási körülmények adta lehetőségek felvásárlási árpo
litikánkban is megnyilvánultak. Az egyes időszakok 
szerinti differenciálás sokkal erőteljesebb lett. 1981-ben 
jelentősen nőttek a felvásárlási árak, de ezzel egyidejű
leg 1200 tonnával több hal került a HALÉRT-en ke
resztül a kiskereskedelembe, vendéglátásba. Táblázat
ba foglaltuk az utolsó három év felvásárlási árszintjé
nek emelkedését az 1976. évi óirakihoz viszonyítva. A 
viszonyszámok részletesen tájékoztatnak bennünket' az 
időszakonkénti differenciálás fokozott alkalmazásáról.

A HALÉRTÉKESlTÖ VÁLLALAT I. O. PONTY 
felvásárlási árainak alakulása az 1976. év %-ában

Hónap 1979. 1980. 1981.
Január 130,4 155,0 155,0
Február 129,5 159,3 159,3
Március 129,7 157,5 157,5
Április 1—10-ig 130,8 162,6 162,6

10—20-ig 138,8 162,6 207,9
Május 136,8 169,6 190,3
Június 136,8 173,0 190,3
Július 139,0 183,5 220,0
Augusztus 1—15-ig 133,0 183,5 220,0

16—31-ig 133,0 165,1 165,1
Szeptember 133,0 170,4 166,1
Október 126,4 153,5 196,1
November 126,4 160,5 203,0
December 133,0 166,8 206,3
Ez utóbbi folyamat egyik jellemzője, hogy az „időszak”
kifejezés nem negyedévenként, hanem esetenként még 
csak hónapokat sem jelent, mert a felvásárlási árak 
finomítása érdekében 2 hétre is leszűkült valamely 
felvásárlási ár hatálya. A táblázat viszonyszámait a

Halpástétom készül a Balatoni Halgazdaság feldolgozójában

vállalatunk irányában megnyilvánuló nagyobb bizal- 
mon túl a szerződéskötések jelentőségének elismerését 
is mutatja.

Mélyhűtésre előkészített busák

A termelők és a felvásárló kereskedelem közti 
együttműködés kereteit csakis a szerződések képesek 
megbízhatóan rendezni. Voltak vélemények — ést ese
tenként próbálkozások is — amelyek alkalmi ügyletek
re, napi megállapodásokra próbálták alapozni a hal 
értékesítését. A tapasztalatok azonban azt mutatták, 
hogy a szabályozott kapcsolatok a termelők számára is 
sokoldalú előnyökkel járnak. Szerződéseink széles kö
rűen segítik a termelői tevékenység kibontakozását: az 
esetenként igényelt szaporítóanyag rendelkezésre bo
csátásán keresztül a jövedelmezőséget biztosító, a pdac 
lehetőségeihez jól alkalmazkodó árpolitika kialakításá
val. Nem utolsó sorban kell említeni, hogy az egyes 
nagyüzemek sajátos adottságait figyelembe vevő áru- 
átvétel-ütemezés a lehalászás időszakában pénzben 
szinte ki sem fejezhető előnyökkel jár.

A szerződéses kapcsolat természetesen nekünk is elő
nyös, sőt az ellátás tervszerű megszervezése érdekében 
úgyszólván nélkülözhetetlen. Ezért a magunk részéről 
minden erővel szorgalmazzuk ezek megkötését: ma
gunk is látogatjuk a haltermelő gazdaságokat és a 
szerződéskötés céljából hozzánk látogató termelők 
örömmel fogadott partnereink. Az érdekeket kölcsö
nösen figyelembe vevő szerződések alkalmasak a még 
csak részben megoldott kérdések — elsősorban egy vi
szonylagosan folyamatos árukibocsájtás — rendelkezé
sére is.

ÖSZTÖNZŐ ÁRPOLITIKA
A szerződéskötések egyik sarkalatos, pontja az átvé

teli árban történő megállapodás. Úgy vélem, hogy eb
ben a tekintetben haladtunk legtöbbet: a korábbi évek
ben sok vitatható mozzanat éppen árpolitikánkban 
jelentkezett. Mit sem változtat ezen az a tény, hogy
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Angolna és pisztráng az irmapusztai halfüstölőben
(Tóth Á. felvételei)

HALÉRT által felvásárolt I. o. ponty áraiból számítot
tuk. Az időszakonkénti differenciálás növekvő szer-epét 
mutatja, hogy amíg 1979-ben a maximum-minimum 
közötti eltérés 13 pontot, addig 1980-ban már 28 pontot 
tett ki és ez a szám 1981-re 65 pontra emelkedett.

A felvásárlási árszint jelentős emelkedése a táblázat
ból az első pillantásra is szembetűnő. Eszerint úgy tű
nik, hogy 1976-hoz viszonyítva a felvásárlási ár 1979- 
ben mintegy egyharmadával, 1980-ra mintegy felével 
volt magasabb, 1981-ben pedig az év felében (köztük a 
legnagyobb volument jelentős utolsó 3 hónapban) mint
egy kétszeresére emelkedett.

Egy ilyen gyorsütemű árnövekedést követően célszerű 
értékelni annak hatásait, hiszen jövőbeni árpolitikán
kat csak a tapasztalatokra támaszkodva lehet helyesen 
kialakítani.

{Jj árpolitikánkkal sikerült a .korábbi „nyomott” ha
zai ponty felvásárlási és fogyasztói árakat feloldani, ez
zel a piac keresletét és kínálatát viszonylag egyensúly
ba hozni, amivel természetesen a halászati ágazat jö
vedelmezősége is kedvezően alakult. Mint ismeretes 
ennek hiányában a termelés stagnált, sőt egyes évek
ben visszaesett.

Végső soron azonban csak a következő években piac
ra kerülő áruhal mennyisége dönti majd el, hogy az 
elért eredmények, árak ösztönzik-e nagyobb árumeny- 
nyiségek kibocsájtására a termelőket? Vannak ugyan 
bizonyos szerény mutatók, amelyek a hazai termelés 
növekedését tükrözik és vannak optimális becslések. 
Bár sok év tapasztalata arra int bennünket, hogy ne 
értékeljük túl a becslések adatait; a magunk részéről 
mident, amit tőlünk várnak, elkövetünk annak érdeké
ben, hogy az előirányzatok realizálódhassanak.

A hal, mint biológiailag értékes élelmiszerfogyasztás 
növekedésének lehetőségeit más, hasonló jellegű cik
kekkel való összehasonlítás is érzékelteti. Nem kívá
nunk túl sok számadatot felsorakoztatni, tény azonban, 
hogy az állati eredetű fehérjetermelés növekedésével

a hal nem tartott lépést. Mindössze két adatot emelünk 
ki a KSH 1981. évi zsebkönyvéből. Eszerint 1970-hez 
viszonyítva az 1 főre eső húsfogyasztás (hal nélkül) 
több mint 12 kg-mal, a tej és tejterméké (vaj nélkül) 
52,4 kg-mal volt magasabb. (A halfogyasztás mutatói
val való összevetést mellőzzük, mert az import és. ha
zai halkonzerv árualapok nagyarányú csökkenése az 
1 főre eső halfogyasztást — függetlenül a hazai terme
léstől — kedvezőtlenül alakította.)

A felvásárlási árak növekedésének elkerülhetetlen 
következménye volt a fogyasztói árak emelkedése. 
A korábbi évek gyakorlatához képest meghökkentő ár
mozgásra vidékenként és időszakonként eltérően rea
gáltak a vásárlók; karácsonykor pl. a szokásoknak 
megfelelően mindenki megvásárolta a halat. Ugyanak
kor bizonyos ellentétnek látszik, hogy egyértelműen 
több halat kérünk és kívánunk szerződni a termelők
től, amikor' — éppen a fogyasztói árak miatt — pl. az 
ősz folyamán igen lanyha1 volt a kereslet. Az ellent
mondást azonban nagykereskedelmi vállalatunk rugal
mas, mozgó fogyasztói árak alkalmazásával fel tudja 
oldani (noha ez számunkra nem kockázatmentes). Ar
ról van ugyanis szó, hogy a termelők részére biztosí
tott stabil árat esetleg oly módon „gazdálkodjak” ki, 
hogy a fogyasztói áriakat, sőt időnként az árrés mérté
két is változtatjuk. A felvásárlási és fogyasztói árak 
szoros, — napi — összefüggésétől tulajdonképpen már 
az elmúlt év folyamán is el kellett térnünk; a jövőben 
ezt a gyakorlatot természetesnek kell tekinteni. A 
HALÉRT-nek ez a „lavírozási” lehetősége az egyik 
biztosíték arra, hogy a hal a szerződésben meghatáiro- 
zott áron és időben átvételre kerüljön.

Az elmondottakból következik, hogy a halkereskede
lemnek az eddigiektől eltérő feladatot kell megvalósí
tani: az áru átvételének és elosztásának eddigi, többé- 
kevésbé mechanikus folyamatai mellett ki kell gazdál
kodni azokat az árakat , amelyek a termelés eredmé
nyességét biztosítják. A tapasztalatok szerint ez nem 
is könnyű feladat, hiszen a havi árarányok kialakítá
sát, a termelést ösztönző differenciálást, illetve a fo
gyasztók számára elfogadható értékesítési árat szinte 
nem is lehet hosszabb távra „belőni” .

FONTOS AZ EXPORT IS

Bár vállalatunk jellegénél fogva elsősorban a hazai 
piac ellátását szolgálja, az export fontosságáról soha 
nem feledkeztünk meg; még akkor is egyeztettük érde
keinket, mikor a Haliroda létrejöttével bizonyos struk
turális változások időnként nehéz helyzetbe hoztak 
bennünket. Függetlenül azonban attól, hogy a helyzet 
azóta kiegyensúlyozódott, változatlanul fontosnak tart
juk, hogy a magyar hal ne szoruljon ki azokról a nyu
gati piacokról, amelyeken szinte évszázadon át öregbí
tette a magyar mezőgazdaság hírnevét. Nem pusztán 
valamiféle nosztalgikus büszkeség, hanem napjaink 
parancsoló szükségessége a nyugati piacokra történő 
hal (és minden más termék) exportjának növelése. Ez 
a szakma perspektívája szempontjából is jelentős kér
dés lehet. Véleményünk szerint „két lábon” kell tehát 
állni: elsősorban a hazai piacra, de ugyanakkor a kisebb 
volumen ellenére sem elhanyagolhatóan az exportra 
támaszkodva látjuk csak biztosítva a halszakma fej
lődését. Esetleges pillanatnyi konjukturális előnyök 
mellett sem szabad alapvető érdekekről megfeledkezni.

A hazai piac felvá(sá!rlási árai magasabbak annál, 
mint amivel korábbi export-piacainkon versenytársaink 
megjelennek. Ennek következtében megszűnt a hazai 
piac eddigi alárendelt helyzete az exporttal szemben. 
Emlékezetünkben élnek még azok az évek, amikor a 
belföldi ellátást csak az export utasítással elrendelt 
korlátozása révén lehetett — akkor is csak részben, — 
kielégíteni. Áraink jövőbeni kialakításánál ügyelnünk 
kell arra, hogy ennek fordítottja se következzen be: 
a haltermelést tehát oly módon kell anyagilag ösztö
nözni, hogy a hazai és az export igényeket egyaránt 
kielégítse és minden hatósági beavatkozástól mentesen, 
a kereslet-kínálat szabad érvényesülése mellett e köve
telményeknek meg tudjon felelni. Exportpiacaink árai
hoz való alkalmazkodás időnként természetesen lefelé



irányuló ármozgást is okozhat. A feldolgozást végző 
gazdaságok is számítanak erre, mert a magas nyers
anyagárak miatt jelenleg versenyképtelen késztermé
kük ; emiatt kapacitásuk megközelítően sincs kihasználva.

SOK A TENNIVALÓ A TERMELÉSBEN IS

Jelentős feladatok várnak a termelőkre is. Növelni 
kell az áruhal volumenjét, ha a hazai és a külföldi pia
con korábban már elért helyzetünket meg akarjuk tar
tani; igen veszélyesnek tűnik, hogy a hal hiánycikk 
jellegét megőrizve kényelmes pozíciót próbáljunk biz
tosítani (magunknak. Talán megkockáztathatjuk azt a 
feltevést, hogy a termelés növekedésének esetleges el
maradása aggasztó jelenség lenne és ellentétes a szak
ma rentabilitásában bekövetkezett kedvező változással.

Hazai beruházási politikánk következtében jelentő^ 
sebb méretű új tarvak létesítésére kevés lehetőség nyí
lik, ezért a volumen növelése a termésátlagok emelke
dése révén valósulhat csak meg. A szakmában képző
dött akkumulációt viszont érdemes a telelő-rendszerek 
fejlesztésére fordítani. Ennek segítségével meg lehetne 
javítani az év első felének ellátásiét, sőt az export
piacokon is újszerű ajánlattal jelentkezhetnénk. A ke
resletnek megfelelő árukibocsátási ütem különben elő
feltétele a jelenlegi magas árszint fenntartásának és 
ezért ezt még áldozatok árán is biztosítani szükségest.

A termelési tartalékok feltárása tehát több szem
pontból is egyre parancsolóbbá válik. Kedvező e tekin
tetben, hogy a halnagykereskedelem mentesíti a forgal
mazás, az értékesítés összetett gondjaitól a mezőgaz
dasági szakembereket, biztosítva számukra a lehetősé
geket, hogy energiájukat ne forgácsolják szét. •

SOMOGY MEGYE:

A  jobb halellátás feltétele 
a termelés növelése

Somogy megye haltermelő gazda
ságai az V. ötéves tervidőszakban 
307 tonnával növelték halhústerme
lésüket. A növekvő termelés ellené
re — különösen az elmúlt két évben
— egyre kevesebb hal jutott a me
gye lakóinak asztalára. A kiváltó 
okok közelebbi vizsgálata néhány 
hasznos következtetésre adott lehe
tőséget.

Még a 70-es évek közepén is a kí
nálati piac hatásaival küszködtek a 
termelők. Értékesítési gondok és 
kedvezőtlen árviszonyok miatt jó pár 
üzem elhanyagolta tavait, sőt felha
gyott a halászattal. Ebben az idő
szakban a megtermelt hal 40%-át, az 
áruhalnak pedig közel 80%-át a Hal- 
értékesítő Vállalat forgalmazta. A 
piaci helyzet a vállalat és a terme
lők közötti viszonyt is kiélezte. Sok 
gazdaság a monopolhelyzetben levő 
Halértékesítő Vállalatban kereste a 
kedvezőtlen helyzet okait.

A tervciklus második felében hi
hetetlen gyors fordulat alakult ki a 
halhúskeresleti és -kínálati piacon. 
Az értékesítés többcsatornás rend
szerének kialakulásával szertefosz
lott az a látszólagos kép, hogy az 
igen alacsony árak mellett sincs igé
nye a fogyasztónak a hazai halra.

A gyors változás okait a követke
zőkre lehet visszavezetni:
— A tervciklus második felében 

megalakult Halexport Iroda az 
eddig eladhatatlannak vélt nö
vényevő halak és a ponty külpia
ci elhelyezésével jelentősen bőví
tette a felvevőpiacot.

— Az V. ötéves terv végére elkészült 
a térségben előbb Bikaion, majd 
Boglárlellén egy-egy nagy kapa
citású halfeldolgozó, amelyek a 
megtermelt halra új felvevőként 
jelentkeztek.

— Kialakultak a megyében olyan in

tegrációs kapcsolatok, amelyek 
egyik fő sajátossága az volt, hogy 
kiterjedtek a megtermelt hal átvé
telére, fölvásárlására is. Ezek a 
kapcsolatok emellett a termelési, 
fejlesztési együttműködést is szol
gálták. A gazdálkodás színvonalát 
javító hatásuk markánsan érvé
nyesült.

— Sajátos és figyelmet érdemlő, hogy 
kereskedelmi szervezet az integ
rációhoz nem csatlakozott, iránta 
nem érdeklődött.

— Megnőtt a horgászvizekre kitele
pített hal mennyisége, ami ugyan
csak növelte a hal elhelyezésé
nek lehetőségét.

Ezek az új értékesítési csatornák 
mintegy 650 tonna halat vontak el 
a Halértékesítő Vállalat megyei áru
alapjából. Annak ellenére, hogy me
gyénk az ország haltermeléséből 
mintegy 14%-kal részesedik, a válla
lat képtelen volt a fogyasztói keres
letet kielégíteni.

A lakosság jobb halellátását a me
gye alapvetően két módon javíthat
ja. A fogyasztók jobb kielégítésének 
egyik módját a termelőüzemek kis-

1. táblázat

Az üzemi haltermelés értékesítési 
megoszlása Somogy megyében

100,— 100,—

kereskedelmi tevékenységének bőví
tése eredményezhetné. Ennek költsé
gei azonban nem elhanyagolhatók, 
másrészt a már meglevő HALÉRT- 
berendezések kihasználását rontaná. 
Az is világos, hogy ezzel az összáru- 
alap sem növelhető, és feltehetően 
más területek ellátásában okozna to
vábbi gondokat.

Az ellátás javításának konstruktív 
útja a termelés növelésében rejlik. A 
nagyobb termelés viszont a terme
lőalapok korszerűsítését, bővítését 
igényli. Ehhez azonban termelőüze
meink saját erőforrásai kevésnek 
bizonyulnak. Ebből az is világosnak 
tűnik, hogy a megye gazdaságai nyi
tottak, az együttműködések befoga
dására készséget mutatnak.

Úgy vélem, hogy a kereskedelem
nek is be kell látni, további pozí
cióinak javításához részt kell vál
lalnia a termelés bővítésében és a 
közös kockázatvállalásban. A terme
lői és kereskedelmi érdekeket ezen 
a ponton lehet eredményesen össze
kapcsolni.

Giczi Frigyes
megyei halászati felügyelő

Haljelölés a Dunán. — tolnai Bé
ke HTSz november 19-én 5000 da
rab 38 dkg átlagsúlyú kétnyaras 
pontyot helyezett ki a Dunába a tol
nai hajóállomás közelében. A MO- 
HOSZ közreműködésével ezeket a 
halakat megjelölték. 1982 őszéig a 
betelepített pontyok valószínűleg 
nem fejlődnek méretessé. Tehát aki 
ilyen jelölt pontyot fog, eressze 
vissza a vízbe. Ez egyébként is kö
telező a méretkorlátozás alá eső ha
laknál. A jelölő műanyag lapot sem 
szabad levenni a halról. Amennyi
ben a halak majd méretessé nőnek, 
aki ilyen halat fog, feltétlenül ve
gye le róla a jelölőlapocskát és azt 
egy olyan levél kíséretében küldje 
be az IB címére (Szekszárd 7100), 
amelyben feltünteti a horgász nevét, 
lakcímét, a fogás helyét és idejét, 
a hal hosszát és súlyát. A jelölőlap 
beküldője — ha fenti adatok mind
egyikét pontosan megírja — juta
lomban részesül.

P. N.
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A magyar halászat-tógazdálkodás történetéből.. .  IV.

Halászatunk a török hódoltság korában
„ . . .  a Temesközt a törökök teljesen elpusztították, de azért a Temes folyóban annyi 
halat láttam, hogy a víz egészen fekete volt tőlük.* Valamely molnár a folyóba ve
tette hálóját és annyi halat húzott ki, mintha halastó lett volna és a háló majd 
elszakadt a nagy teher alatt. . . ”
„A halak nevezetesebb válfajai: a csontnélküli halak, a viza, kecsege és tok . . . to
vábbá a harcsa, süllő és pisztráng stb.; mindez oly kimondhatatlan bőségesen tenyé
szik, hogy árvizek után a víz a mederbe visszafolyván, a halak teméntelen száma 
a parton marad, s ez a sertések tápláléka lesz . . .  Akinek hálója van, annak hala is 
van; költség nélkül juthat halhoz, csak tartózkodjék a kevés eltiltott helytől . . .

(Oláh Mi k l ó s ,  1536)

„ . . .  Mivel ennek az országnak több a folyója, mint bármelyik másnak, több a hala 
is. E tekintetben egész Európában a Tisza folyó áll az élen. Talán úgy is mondha
tom: az egész Világon!’ . . .  A Bodrog folyó. . .  olyan gazdag halak dolgában, hogy 
nyáron, sekély vízálláskor a sok haltól valósággal megárad . . .  A nagy halbőséget 
annak a mendemondának tulajdonítják, hogy a folyónak a sóbányákkal valamilyen 
föld alatti összeköttetése lenne. Állítólag ez fokozza a halak szaporaságát. . . ” 
„A Dunában a pompás pisztrángokon, süllőkön és a világnak legkiválóbb pontyain 
kívül még számtalan másfajta halat is fognak. . .  Végül az év bizonyos szakában 
temérdek viza jelenik meg . . .  Halászatára külön helyek szolgálnak, a Duna part
ján pedig raktárak . . .  a zsákmány konzerválására. A legnagyobb raktár Komáromon 
felül a Csallóközben van . . .

( Edward Brown,  1669)

„Jól fizető halászhelyek voltak az ún. „fokok”. Vízáradáskor a vizet s halat a Ti
szából ezekbe bocsájtották, s mikor a folyó apadásra fordult, a fokokat becsinálták 
s bezárták. A teljes leapadás után a fokokat újra megnyitották s varsahálókon, vagy 
hármas hálókon a vizet lebocsájtották annyira, hogy halászni lehetett a fokokban . . . ”

( Takác s  Sándor ,  1926)

Hogyan ás miért maradt — ési 
maradhatott — fenn a halászat 
színvonala a török alatt, ez kitűnik 
a korabeli tudósításokból: a magyar 
Oláh földrajzától E. Brown jellem
ző útleírásáig. Még szélesebb körű 
tájékozódás alapján foglalja össze 
forrásainak tanúlságait Takács Sán
dor, a kor nagy kutatója...

A török .pusztításai: közismert 
tények. A valóságban azonban e 
pusztulás mellett és mögött még 
számos más (sokszor máig sem kel
lően feltárt) folyamat is lezajlott... 
E homályba igyekszünk bevilágíta
ni a halászat történeti adatainak 
segítségével is ...

A hódoltság gazdaságtörténetét 
érintő téveszmék a halászat vonat
kozásában egyetlen mondatba fog
lalhatók össze: „a kor általános 
gazdasági hanyatlásainak megfele
lően a halászat terén is visszaesést 
tapasztalhatunk... ” E nézetek 
nyilvánvalóan Herman Ottóra ve
zethetők vissza, aki halászattörténe
ti vázlatát véletlenül éppen a 16. 
századdal zárta.. .  E beállításnak 
azonban ellentmond az a gazdlag 
panoráma, ami halászatunk múlt
járól a kutató szeme előtt e korban 
is kibontakozik:

A török hódítás nagy pusztulást 
okozott településekben, gazdaság
ban, sőt a tájban' is — de nem a 
vizek világának életében: annak 
sem földrajzi határait, sem élővilá
gát, sem a rajta élő ember tevé
kenységét megváltoztatni nem tud
ta. .. Miként állattenyésztésünk 
története a kort a miagyar rideg
marhatartás és húsexport egyik

* Oláh Miklós itt Scepper Kornél csá
szári követ útibeszámolóját idézi.

** A honfoglalás előtti magyarság ván
dorújának is elmaradhatatlan kísé
rője. . .

fénykoraként tartja számon, hason
ló értelemben beszélhetünk talán 
erről az időről, mint a halászat— 
tógazdálkodás egyik fénykoráról 
is ...

Mindezzel nem kívánom cáfolni, hogy 
a késő középkori Magyarország gazda
sági (és katonai) erejéből a törökökkel 
való élet-halál küzdelem másfél száza
dára alig maradt több, mint amit a vi
zek világa (a ,,mocsárvilág” ) és az al
földi parasztvárosok pusztává vált ha
tárai neveltek és megőriztek számára: 
az erősödő rideg-pásztorkodás: a mar
hatartás és marha-export, meg a halá
szat-tógazdálkodás. . .

A kor gazdasági életének korábban 
egyoldalúan negatív képével szemben 
csak arra kívánok rámutatni, hogy az 
invázió és a kiürítés közti konszolidá
ció (=  a török berendezkedési kísérle
tének) félévszázados nyugalmi periódu
sán túl és legalábbis két területen: 
a marhatartásban-marhakereskedelem- 
ben és a halászat—tógazdálkodásban 
megmaradtak a középkor eredményei, 
sőt (főleg az előbbiben) helyenként és 
időnként némi növekedéssel is találkoz
hatunk. . .

E meglepő jelenség magyarázata ab
ban keresendő, hogy a gazdaságban 
egy új alkalmazkodási rendszer alakult 
ki: népünk (parasztságunk) a rétségi 
rideg állattartásban és a vízi világ ol
talma alatt folytatott halászatban (—tó
gazdálkodásban) megtalálta fennmara
dásának („túlélésének” !) egyetlen lehet
séges eszközét és támaszát, miként a 
Zrínyi, Frangepán, Nádasdy és Thököly 
stb. családok kezében is a marhakeres
kedelem vált a nemzeti önvédelem anya
gi bázisává. . . Miközben e nemzeti ön
védelem, majd szabadságharc ember
anyagának (erősen szűkülő) rezervoár- 
jává az eddigi egész nemzet (: a szabad 
vadászattal békében is hadra nevelt 
szabad jobbágyság) helyett — e rideg 
állattartás szabad pásztorai és hajtól 
váltak. . .  (A végvári vitézektől Bocskai 
hajdúiig és Thököly kurucaiig s az 
egyéb szegénylegényekig a nemzeti ön
védelem és ellenállás seregei jórészt e 
népelemekből kerültek ki. . .)

Ahogy az előző kor (a késő kö
zépkor) halászatának legbeszéde
sebb emlékei a (kor határáról a 16. 
századból valók: a török kor halá
szatáról és annak színvonaláról az

írásbeliség (és a sajtó) terjedésé
vel egyre több írott forrás, nyom
tatott könyv, sőt képes információ 
is tanúskodik...

Scepper Kornél császári követ 
portai útibeszámolójából tudjuk, 
hogy a megszállt és elpusztított Te
mes-vidék halbősége a régi: a vi
zek szinte feketéllenek a haltól. A 
két kor határát képviselő rene
szánsz G. Wernherus (ugyancsak 
császári tiszt) számára is a legma- 
radiandóbb élmény a Tisza és mel
lékvizeinek halbősége és nyüzsgő 
vízi élete, míg a málsik hazai rene
szánsz író Oláh Miklós, királyi tit
kár (utóbb főpap: püspök, majd ér
sek), aki az ország természeti gaz
dagságának bemutatáséival kíván
ja mozgósítani a nyugati közvéle
ményt a török ellen az ország visz- 
sízaszerzésére: olvasói számára is
mételten szükségesnek tartja ki
emelni vizeink halgazdagságát, is
mertetni halastavait, miközben le
írásának súlypontja a Habsburgok 
álltai birtokolt nyugati részekre (a 
Fertő—Balaton, M agyaró vár—Nagy
szombat vidéke) tevődik át...

Az Alföld gazdasági élete gyor
san átalakul: ismét uralkodóvá vá
lik a két ősfoglalkozáls: az egykori 
félnomád állattartás utóda, mint 
„ridegállattartás” és a halászat, 
mely az addigi súlyponti részekről, 
az Alsó-Tiszáról a folyó(k) felsőbb 
szakaszaira húzódik: a Hevesi-me
dencébe az itteni végváiriak oltal
ma alá (Tokaj, Ónod, Sárospaták) 
melyek egyre fontosabbá váló tok
jaiban ezután a szegedi „gyalmos 
halászok” végzik a halászatot...

A kor halászatának felidézése — 
hála a valóság gazdagságának, nem
különben Takács gondos kutatásai
nak — színes és gazdag képet kí
nál. A feltételezett válság jeleinek 
oka a halászat és más vízhasznála
tok történetében nem egy általá
nos gazdasági hanyatlásban kere
sendő, hanem inkább abban, hogy 
az ősi halászati jog került válság
ba: átalakult s abban nyugati min
tájú jogszokások honosodtak meg: 
a korábbi, ősi szabad (és népi) ha
lászat jogát korlátozta, majd felvál
totta a birtokjog tartozékának te
kintett, regálé jellegű halászat jo
ga. Amikor a kor halászata, első
sorban a várbirtokokon, a korábbi 
majorsági gazdálkodás része- vagy 
folytatásaként: saját kezelésben
gyakorolt halászattá kezd válni, 
abbaln egy új joggyakorlat nyilvá
nul meg. Ugyanakkor ez egyes bir
tokokon (pl. a Perényiek tokaji 
várbirtokán) a korábbi halászat bi
zonyos fejlődését is jelenti (eszkö
zökben, módszerekben, tartósítás
ban egyaránt.. . )  Mindezt pedig a 
rendkívüli állapotok is indokolták, 
hiszen a korábban felesleges bő
ségben levő hal (éppen a tokajihoz 
hasonló végvárak esetében) létfon-
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tosságú élelmezési cikké vált: egy- 
egy huzamosabb ostromra tartósí
tott: szárított és sózott hallat ké
szültek fe l... (A másik fő táplálék 
a marha és a sertés tartósítása 
nem lett volna elegendő, vagy nem 
lett volna ilyen olcsó.. .)

Halászat a Felső-Tisza mellékfolyóin 
Comenius szerint

Az általános „válság” elsősorban ab
ban nyilvánul meg, hogy a hagyomá
nyos eseménytörténet által számon tar
tott (és a költők által megénekelt) hő
si küzdelmek mögött s a rendkívüli ál
lapotok leple alatt, az ország teljes 
gazdasági-jogi átrendeződése: a paraszt
ság (szinte rab-) szolga sorba süllyedése 
zajlott le. A kor végére a korábban, 
ősi jogon, szabadon vadászó-halászó- 
madarászó jobbágyság (addig: szabad 
parasztság) kizsákmányolt szolgaként 
ébredt: két tűz közé szorulva török sar
colástól (tatár dúlástól) és a német

rablástól egyaránt szenvedett és saját 
urai is kegyetlenül kiszipolyozták. . .

A parasztlázadások megtorlása már az 
1504. évi országgyűlés jobbágytörvé
nyeivel kezdődött, melyek a lakosság 
többségét tevő jobbágyságot — a vízi
világban tenyésző vad, hal és vízima
dár mérhetetlen bősége ellenére is — 
eltiltották a vadászástól és madarászás- 
tól, amely nemcsak létfontosságú éle
lemforrása, hanem (főleg a hajtóvadá
szatok esetében) hadranevelő iskolája is 
volt. . .

A törvény indoklása szerint: a vadá- 
szás-madarászás könnyű élelemszerzése 
elvonja a jobbágyokat a hasznos „ter
melő” munkától. . . [A halászástól azon
ban még ez a törvény sem merte eltil
tani őket, hiszen a hal az egyházi tör
vények által is előírt, nélkülözhetetlen 
böjti étel (népélelmezési cikk) volt és 
halászni, — nemcsak önmaguk, de az 
egész fogyasztópiac számára is — igazá
ban csak a hivatásos (tehát: jobbágy-) 
halászok tudtak. . .]

A megnehezült időkben a nemzeti 
küzdelmek támaszai a szabad puszták 
szabad jobbágyai: a ridegpásztorok és 
a marhahajtók lettek már Budai Nagy 
Antal idejétől. . . A szegedi hajósok és 
halászok éppúgy csatlakoztak Tóth Mi
hály szegedi főbíró (és zsoldosvezér) 
balsikerű hadjáratának első „kurucai- 
hoz” (hajdúihoz) 1542-ben (miként Dó
zsához 1514-ben) . . .  Az általános törté
nelmi események sok mindent megma
gyaráznak a halászat történeti alakulá
sából is: a szegedi halászok É-ra vonu
lása már a város elestekor (1542) meg
kezdődött; amikor Tóth Mihály a város 
marhacsordáit a Tiszántúlra menekítette, 
hogy az eladott marhák árán zsoldos
hadsereget toborozzon, de 2000 főnyi, 
sebtiben verbuvált kuruc serege számát 
700 helyi halász és hajós növelte. . .

A Tisza mentén felfelé húzódó 
halászok közül néhány „bokor” — 
(így hívták a halászok hagyomá
nyos munkacsoportját, mai szóval: 
brigádját) Tokajig, sőt Kassáig is

eljutott, ahol a céhek nyilvántartá
sában még egy évszázad múltán is 
„szegedi gyalmos halászok” néven 
szerepelt. . .  Bár Szeged (az egykori 
sz. kir. város) khász-birtokként a 
szultán kezébe került, a helyben 
maradt halászok továbbra is fizettek 
adót (önkéntes „ajándékot”) a ki
rálynak — hűségük és magyarságuk 
jeléül, vagy mert a marhakereske
dőkhöz hasonlóan ápolni kívánták 
az uralkodóházhoz fűződő kapcsola
taikat . . .  (A marhahajcsárok ugyan
is, pl. hagyományos jogaikra hivat
kozva, továbbra is igényt tartottak 
a „posta- ill. futárszolgálat” ellátá
sára, ami első sorban kereskedelmi 
tevékenységük zavartalanságát szol
gálta ...)

Bár a Tisza völgyén felfelé hú
zódó szegedi halászok általában 
fenntartották az ősi foki halászat 
folyamatosságát (sőt a hevesi viza
halászatét is!) bizonyos, hanyatlás
nak minősíthető jelenségekkel itt is 
találkozunk: a korábbi halászó he
lyek elnéptelenedtek, s a foki halá
szat nagy hozzáértést kívánó, mun
kaigényes gyakorlatának feladása, 
az üzemeltetés és karbantartás hiá
nya miatt az egykor jó halászhelyek 
feliszapolódtak és halászhatatlanná 
váltak: benőtte őket a súlyom, a 
vízitök, a sás és a nád, meg az 
egyéb vízinövény. . .  Ezt jelzik a te
rület 18. századra lezajlott földrajzi 
helynév-változásai is: A korábbi, 
jól halászható „Gyalmos-tavak”, 
nyílt vizű és szikes Fehér-tavak he-

Az első monográfia a halgazdálkodásról: Dubravius Janus: De 
piscinis . . .  1597. (Címlap)

Miksa császár halászata a Duna völgyében 1517/18 körül
(Hans Burgkmair rajza)
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lyén megjelennek (a vízinövény
vegetáció vezető fajairól elnevezett) 
Sulymos-tavak és Tökös-tavak stb); 
megjelentek a korábbi hálós halá
szat helyett már csak horoggal 
(esetleg szigonnyal) halászható Hor
gas-tó, vagy Csíkos-tó, amelyben a 
lassan orv-halászat színvonalára 
süllyedő, népi „kishalászat” jelleg
zetes eszközével a kassal (vagy ta- 
pigatóval) — már csak az alföldi 
mocsarakban, rétekben nyüzsgő 
csíkra lehetett menni. . .  [Ha pedig 
egy-egy Fehér-tó megőrizte a nagy 
és fényes sík felületére is emlékez
tető nevét (pl. a szegedi Fehér-tó) az 
ezt annak köszönhette, hogy a benne 
oldott (beszáradáskor kivirágzó) 
sziksó nem engedte, hogy benne vízi 
növényzet telepedjék meg ...]

Hasonló, népivé váló kis-halásza- 
tot folytattak a tavairól híres kis
kunsági Halas, Kunszentmiklós, 
Cegléd és Nagy-Kőrös szikes tavai
ban még századunk elején is . . .

E régi felső-tiszai halászat emlé
két a jeles sárospataki pedagógus: 
Comenius János Ámos a humanista 
„Orbis pictus” c. világhírű és úttörő 
illusztrált tankönyvének ábrái örö
kítették meg számunkra. A Bodrog 
vagy a Hernád vizének halászatát a 
szerző maga rajzolta le, s a hazai 
kiadások ábráit Bubelka Máté lőcsei 
iskolamester metszette fába. Meg
örökíti a népi halászat középkor óta 
ismert és általánosan használt esz
közeit és módszereit (gyalom, hár
mas háló, emelő, varsa, horog). A 
nürnbergi és más német kiadások 
ábrái kevésbé naivak, de ezek sem 
érik el Miksa császár rajzolójának, 
a művészettörténeti szintű Hans 
Burgkcmairnak (a kortárs Dürer és 
Cranach színvonalát közelítő) pom
pás metszeteit, amelyek a császár 
illusztrált életrajzi albumában ma
radtak fenn (1510 k). A fent felso
rolt eszközök és módszerek mellett 
találkozhatunk itt a középkori lajtok 
halszállító hordóival is . . .

Ismeretes, hogy a szegedi halá
szok egy másik (talán harmadik) 
csoportja É-felé húzódva a Duna 
völgyében a Kis-Alföldre (Komá
rom, Csallóköz, Nagyszombat térsé
gébe) jutott; egyrészt a felső-dunai 
halászat vonzáskörébe, másrészt ta
lán az ide húzódott tőzsérek támo
gatásával. (A marhaexport egyik 
legjelentősebb határállomása ' a 
nagyszombati harmincad-hely volt...) 
Mindenesetre vitathatatlan tény, 
hogy a közfigyelem ebben az időben 
a magyar halászat felsődunai köz
pontja felé fordult. Ennek a jelen
ségnek egyik megnyilvánulása, hogy 
az első magyaroszági (és talán eu
rópai) halászati monográfia a nyitra 
megyei születésű humanista: Janus 
Dubravius neves cseh történész tol
lából jelent meg 1597-ben: De pis- 
cinis et piscium qui in illis aluntur, 
naturis libri quinque . . .  Norimber- 
gae, 1597. 168 p. (A halastavakról és 
a benne nevelt halakról...)

A szerző a dunavölgyi humaniz
mus (a bécsi Sodalitas Danubiana) 
körének ismert nevű tagja, utóbb ol- 
mützi püspök, a Thurzó-Fugger 
család pártfogoltjaként tanult, s

kapcsolatai, e családokkal később 
sem lazultak meg. E munkájában 
mint gazdasági tanácsadó: a hazai 
nemesérctermelés és a marhakeres
kedelem történetében jól ismert és 
jelentős szerepet játszó Fugger-csa- 
ládnak a hazai vizek tógazdálkodás
sal való hasznosítását javasolja . . .  
[Sajnálatos, hogy a kor szokásának 
megfelelően a latin auktorok ta
pasztalatainak felhasználásával ké
szült munkának az OSZK-ban csak 
az (öt fejezetből álló) 5. könyve 
van meg.

összefoglalva megállapítható: a kor 
gazdasági életét a ridegmarhatartás és a 
halászat párhuzamos erősödése, terjedé
se jellemzi és minden tényező ebbe az 
irányba hatott. A halászat hanyatlásáról 
tehát nem beszélhetünk. Az elhagyott: 
feldúlt-felégetett (deserta) falvak és ma
jorságok helyén, az összezsúfolódott pa
rasztvárosok pusztává váló határaiban 
terjedt a marhalegelő, a vízi munkála
tokkal erősített várak környékén — nö
vekedett a rétség: a vízi világ birodalma, 
így alakult ki a török utáni Magyar Al
föld jellegzetes települési formája és gaz
dasága : nagyhatárú parasztvárosok tíz
ezres marhacsordákkal és utóbb tanyák
ká váló téli és nyári szállásokkal — a 
Kiskunságtól Jász-Berényig és a hajdú
sági-békési mezőktől a Tolna megyei 
Sárközig, Baranya Duna-menti erdeiig: 
„A  pusztaságban nevelik marhátokat s 
— a bizonytalan török-kori viszonyok 
között — ezekben helyeztetik a régi pát
riárkák szerint minden kintseket és 
gazdaságokat”  — írja bibliás stílusban, 
de lényegre törő tömörséggel az egyik 
első (18. századbeli) magyar földrajz
könyv is.* — A török számára kedvező 
(mert jól jövedelmező: adófizető!) mar
hatartás- és marhakereskedelemhez ha
sonlóan nemcsak megtűrt, hanem szinte 
támogatott termelési ággá változott a 
halászat is, amit a lakosság azért is kü
lönösen kedvelt, mert lehetővé tette, hogy 
a járt hadiutak közeléből behúzódhasson 
a rétek-berkek védelmet nyújtó vilá
gába . . . Amikor pedig adót kellett fi
zetni az is a halászat törökök által is
mert jövedelmezőségének megfelelő sze
rény bér volt (Csongrád, Szentes, Sze
ged) , míg a hozam a korábbi gazdag 
tiszai hal-zsákmány (amiről viszont a tö
rök közigazgatás képviselőinek fogalma 
sem volt. . .) így történhetett meg, hogy 
a szegedi halászok kétfelé adóztak: a 
szultánnak fizetett adó mellett a király
nak is vittek „ajándékot” , amit a török 
észre sem vehetett, mert fogalma sem 
volt a Tisza hal-bőségéről. . .

A kétfelé való adózás dokumentumai 
több szempontból is figyelemre méltók: 
tanúsítják, hogy a halászat hal-hozamá
nak alakulásában az idő- és vízjárásnak 
volt a legnagyobb szerepe, tehát a hal
termelés éppúgy az időjárás függvénye, 
mint minden más a mezőgazdaságban.

A század derekán és a következő szá
zadban fellépő aszályok bizony nem 
egyszer akadályozták a szegedieket az 
adófizetésben. (így pl. 1566 körül, ami
kor a török egy aszályos időszakban, a 
folyók kiszáradása miatt tudta csak el
foglalni a védelmi rendszerétől megfosz
tott Szigetvárt és Gyulát stb.) Az erről 
szóló „magamentegető” leveleik a kor 
fontos halászat- és meteorológia-törté
neti dokumentumai.

Kitűnik belőlük ugyanis, hogy ha a 
szegedieknek nem volt jó fogása a fo
kokban, akkor ennek oka leginkább az 
aszály, a vízhiány volt: „szűkén volt az 
árvíz, sehonnan hal nem jött f e l . . . ” ír-

* Szaller Gy.: Magyarország földleírá
sának rövid foglalatja. Pozsony, 1796.

**Történetírásunk eddig nem figyelt fel 
arra, hogy a másfélszázados török 
terjeszkedés egy tartós aszályos perió
dussal hozható összefüggésbe, pedig 
már a természeti jelenségek iránt ér
zékeny reneszánsz költő Janus Pannó- 
nius panaszkodott a kisvízkor leapadó 
és gázolhatóvá váló határfolyók nyúj
totta védelem elégtelenségéről. .  .

ták ekkor. Mégpedig ismételten: „a vi
zeknek kicsiny volta miatt elfogyott a 
hal; vannak a halászok között olyan 
öreg emberek kik 80 esztendősök s a 
Tiszában szűkebb halat nem tudnak, 
mint most egynéhány esztendőkben . . .” 
Bár volt arra is példa, hogy éppen a 
szélsőségesen nagy és tartós árvíz ked
vezőtlen járása miatt nem tudtak ha
lászni: „ha valami kedves csillapodása 
kezd lenni a nagy vizek kiöntésének, 
minden szorgalmatossággal megviszik...” 
az elmaradt haladót ill. „ajándékot” ír
ják és ígérik ekkor . . .

A halászat látszólagos hanyatlásának 
jelei mögött tehát főleg az időjárás pe
riodikus változásai keresendők. Viszont, 
a látszólagos fellendülés is csak egy 
belső migrációra vezethető vissza. Ezért 
lendült fel a tokaji és ónodi várbirtokok 
határain belül a felsőtiszai fokokban a 
szegedi gyalmos halászok által folyta
tott hálós halászat és tűnik fel (talán e 
várak katonai szervezetén belül) a nagy 
hozzáértést és fegyelmet kívánó czége- 
építés, amiben az ősi rekesztő-halászat 
(bizonyára a viza-fogást szolgáló) leg
magasabb fokát láthatjuk . . .

A hevesi halászok a czégemesterek irá
nyításával az egész Tiszát átívelő czégé- 
ket (vagy: szégyéket) (=cölöpsorokból 
álló hatalmas rekeszeket) építettek, hogy 
az így elzárt mederben, gyalmokkal, 
eredményesebben halászhassanak. (A 18. 
századi Bél Mátyás tudósítása szerint így 
fogták a vizát is és nemcsak a Tisza, 
hanem a Duna mentén is . . .)

Ugyanekkor viszont — és ez itt most 
már teljesen nyilvánvalóvá válik — az 
orvhalászat színvonalára süllyedt népi 
kishalászat eszközeit (főleg a varsákat) 
a zempléni birtokosok pl. (és természe
tesen korszerű ideológiával) hivatkozva 
a háborús idők (hadi) élelmezési nehéz
ségeire — már rendszeresen elkobozzák. 
A „nemesi községek” pedig, érdekeik 
védelmére „halász-bírákat” tartanak, 
akik fizetségüket elsősorban a tilosban 
járók büntetéséből veszik . . . (Az egy
kor fontos természetvédelmi feladatokat 
ellátó királyi hal-óvók és víz-óvók ké
sői utódai így váltak a fennálló, feuda- 
lizálódó rend csendőreivé . .  .)

Végül a kor tógazdálkodásának jelen
tős képviselői voltak a fejlődő majorsági 
gazdálkodás legeredményesebb helyei pl. 
a Nádasdy-család hatalmas — Horvát
országtól a Felvidékig terjedő — uradal
mai (Lékán, Sárvárott stb.). Ismerteté
sükre hagyományaik folytatójával, a Ká
rolyiak tiszai halászati és halkereske
delmi vállalkozásával kapcsolatban té
rünk vissza . . .

P. Károlyi Zsigmond

NAGYHALAK SORAKOZÓJA 
— Az örspusztai halastó leha
lászásának kezdeti óráiban 
Takács József brigádjának há
lójába egy ritkaszép, 30 kilós 
harcsa is beakadt. (SZABAD 
FÖLD) — A svéd fővárosban a 
királyi palota közelében egy 
jugoszláv horgász, Daniló Pre- 
levics egy 14 kilós lazacot fo
gott. (MAGYAR IFJÚSÁG) — 
Augusztus első napján a pécsi 
M. I. egy 59 kilogrammos har

csát fogott. Neve csak így, 
kezdőbetűkkel, a vízről sajnos 
semmi említés. (DÉLI HÍRLAP) 
— Id. Csenge Gyula nyéklád- 
házi horgász a Tisza tiszakeszi 
szakaszán partra tett egy pom
pás márnát. Súlya 3,55 kg, 
hossza 67 cm. (DÉLI HÍRLAP) 
—25 és fél kilós, 108 centiméter 
hosszú busát fogott Kántor 
László szombathelyi horgász a 
város csónakázó tavában. (VAS 
NÉPE)
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Teljesértékű indító táplálék 
hallárvának

Vannak akik szükségtelennek sőt 
károsnak tartják a hallárvák főtt 
tojással való etetését, amit még a 
lárvanevelő edényben lehet adni. Én 
a magam részéről Horváth László 
véleményén vagyok, aki a tojás 
etetést hasznosnak, és ha az előne
velő tóba való kihelyezés valamilyen 
okból késik, szükségesnek tartom.

Az egyik FAO kiadványban K. W. 
Chou egy igen érdekes cikket kö

zöl Microcapsulated egg diets fór 
fish lárváé címen (Mikrokapszulált 
tojástáp hallárvák részére. Fish Feed 
Technology, ADCP (Rep/80/11 FAO 
Roma 1980. p. 355.) Chou eljárása új 
utat nyit a hallárva etetés területén. 
Abból indul ki, hogy a nyers tojás 
növekedést gátló avidint tartalmaz, 
amit de-aktiválni kell, hogy az hal
lal etethető legyen. Ez hő hatással 
érhető el.

A lárvatartás korszerű, nagyméretű esz- 
(Tóth Á. felvétele)

215-ös pontyhibrid anya fejés előtt
(Dr. Müller F. felvétele)

5. Ne legyen gyorsan romlandó, 
tehát bizonyos ideig károsodás nél
kül legyen tárolható, pl. hűtőszek
rényben.

6. Könnyen elkészíthető legyen.
A főtt tojás mindezekkel a tulaj

donságokkal rendelkezik. Ha a főtt 
tojás olyan nagyságúra volt disz- 
pergálható, mely megfelel a hallárva 
száj nagyságának, akkor teljesértékű 
táp lenne a fentiek szerint.

Ha az egész tojást homogenizál
juk, akkor a sárgáját részecskékre 
daraboljuk, tehát egy közönséges 
emulziót állítunk elő. Ez az emul
zió megszámlálhatatlan mikroszko
pikus nagyságú zsírgolyócskát tar
talmaz (sárgája), mely diszpergáló- 
dott az összekeverhetetlen vizes kö
zegben (fehérje). A diszpergáló kö
zegnek a koagulálásával elérhető, 
hogy a fehérje tartósan beburkolja

A tyúktojás összetétele a következő
Alkotórész: Teljes tojás fehérje sárgája
Fehérje (%) 48,8 76,9 32,8
Zsír (%) 43,2 — 62.2
Ca (%) 0,2063 0,0427 0,2653
Foszfor (%) 0,873 0,282 1,020
Teljes energia tartalom 

(kcal/'kg) 5830 3070 6910
Metabolizálható energia- 

tartalom (kcal/kg) 4810 2533 5700
Metabolizálható energia: 

protein arány 9,8 3,3 17,3

A t o j á s  s z á z a l é k o s  a m i n o s a v - ö s s z e t é t e l e  a  k ö v e t k e z ő :
Aminosav Egész tojás fehérje sárgája
Arginin 2,968 4,179 2,369Cystin 0,837 1,282 0,526Isoleucin 2,734 4,307 1,896Leucin 4,063 6,273 2,790Lysin 3,047 4,427 2,369Methionin 1,563 2,700 1,663
Phcnilalanin 2,500 4,427 1,316Threonin 2,500 3,692 1,843
Tryptophan 0,837 1,350 0,577
Tyrosin 1,952 3,076 1,316
Valin 3,674 6,025 2,263

A táblázatból látható, hogy a to
jás sárgájának fehérjetartalma mint
egy 33%-kal alatta marad az egész 
tojás fehérjetartalmának.

Az egész tojás 15,47 mg ribofla- 
vint és 2,30 mg pantothen savat, míg 
a tojás sárgája 7,72 mg riboflavint 
és 0,29 mg pantothen savat tartal
maz csupán. 0,932 kg tojás tartalmaz 
annyi metabolizálható energiát, mint 
1 kg elfogadott hallárva táp. 0,832 
tojás 0,168 kg inaktív töltőanyaggal 
ugyanolyan energia mennyiséget 
tartalmaz, mint 1 kg hallárva táp 
azzal a különbséggel, hogy az előb
binek fehérje tartalma 40,6%.

Az ideális hallárva tápláléknak a 
következő tulajdonságokkal kell 
rendelkezni.

1. Egészséges legyen (ne tartal
mazzon mérgező anyagokat vagy 
bomlástermékeket).

2. A termék konzisztenciája, szem
csenagysága és textúrája megfelelő 
legyen.

3. Vízállékony legyen (lebegjen, 
de ne oldódjék; de bocsásson ki íz
anyagokat, mely a halak érdeklődé
sét magára vonja).

4. Alacsony legyen a biológiai 
oxigén igénye (BŐI), (a terméken 
a mikroorganizmusok ne okozzanak 
gyors bomlást).
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a lipid (zsír) gömböcskéket. Ezzel 
egy mikrókapszulált teljes tojás tar
talmú termék állítható elő.

Ha ezt a terméket vitamin pre- 
mixszel és takarmánymész porral 
kiegészítjük (komplettírozzuk) akkor 
valóban ideális lárvatápot állítha
tunk elő. A termék előállítása igen 
könnyű és a következő lépésekben 
hajtható végre.

1. A tojást feltörjük és hőálló 
(fém) edénybe tesszük.

2. Habverővel, villával vagy ho- 
mogenizátorral alaposan összeke
verjük a sárgáját a fehérjével úgy, 
mintha rántottét készítenénk.

3. Tojásonként 1,5 deciliter (150 
ml) vizet főzünk.

4. A fővő vizet a tűzről levéve a 
tojás emulzióhoz öntjük.

5. Tojásonként 0,3—0,5 1 hideg 
vizet adunk a fehér színű termék
hez.

A termék ezután azonnal etethető,

de hűtőszekrényben napokig tárol
ható is. A termék megfelelő edény
ből cseppenként is adagolható a lár
vatartó edénybe és így folyamatos 
etetésre is alkalmas.

A mikrókapszulált tojástápot Ma
dagaszkárban kipróbáltam és a 
ponty és fehér busa lárvák számára 
igen alkalmas indító tápnak talál
tam.

Dr. Woynárovich Elek

E g ész életét a halászat tölti ki
Napjaink halászati történelmét azok az 

emberek formálják, alakítják, akik mun
kájukkal a halászat érdekében tevé
kenykednek, legyenek azok fizikai vagy 
szellemi munkakörben dolgozók. A törté
nelem olyan lesz, amilyenre ők formál
ják. Az élet sodrában gyakran elroha
nunk egymás mellett, nézzük a számo
kat, és elfeledjük, hogy azok mögött a 
teljesítmények mögött micsoda emberi 
erőfeszítések rejlenek, milyen sorsok ala
kulnak.

A halászat kemény, férfias munka. Ho
gyan kerül mégis egyenrangú és meg
becsült munkatársként, vezetőként és 
irányítóként egy-két nő is a férfiak tá
borába? Hogyan tudnak betörni nő létük
re a nehéz munkát végző férfiak közé? 
Hogyan tudják elismertetni magukat? 
Vajon van-e női egyenjogúság a valóság
ban, a tóparton, vagy az irodákban?

28 évvel ezelőtt egy törékeny kislány 
kezdett dolgozni a szajoli halkísérleti 
telepen, mert a család megélhetéséhez 
keresni kellett. Napi négy órai admi
nisztrátori munkáért 500 Ft-ot tudott ha
vonta hazavinni, de a nagy családnak ez 
a segítség is jól jött. Azután látta, hogy 
a halakat hogyan oltják, hogyan hipo- 
fizálják, és ő is elkezdte a gyakorlást. 
Oltott, etetett, de még nem értette az 
összefüggéseket, a miértet, és a ho
gyant. Jaczó Imre bácsihoz fordult kér
déseivel, aki nagy türelemmel, és szak
értelemmel magyarázgatta a kislánynak 
a biológiai folyamatokat, a takarmányo
zás rejtett titkait. Ekkor alakult ki ben
ne a nagy elhatározás, a vágy a tudás 
megszerzésére. Érteni is akarta azt ,amit 
csinált. Beiratkozott a mezőgazdasági 
technikumba. De ez még kevés volt. Ah
hoz, hogy a halászok között megállja a 
helyét, szakmát is kellett tanulnia. Ha
lászniester-képző tanfolyam következett. 
A szarvasi iskolában sokféle probléma 
akadt. Egyedül volt nő a fiúk között. 
Hová helyezzék el, mert a fiúk közé 
mégsem lehetett tenni. Lehet-e neki is 
nehéz fizikai munkát adni? És persze a 
fiúk szekatúráját is el kellett viselnie. 
De mindezt bátran, elszántan végigcsi
nálta és halászmesteri képesítést kapott.

A tanulásban is megjöhet az étvágy. 
Amikor látta e szép szakma sokféle 
ágát-bogát, elhatározta, nem áll meg. 
Felsőfokú technikum következett Péce- 
len. Ezután már természetesnek tűnt a

kaposvári főiskola elvégzése. Ügy gon
dolná az ember, hogy most már egy kis 

nyugalom következne. De nem! Szarvason 
beiratkozik a halászati szakmérnöki to
vábbképzésre és eredményesen elvégzi 
azt is. Minden iskolát kijárt tehát a 
folytonos munka mellett. Teljsen érthető, 
hogy másra nem maradt ideje. Nem tu
dott menni szórakozni, nem nézhette a 
televízió adásait, kevesebbet tudott ol
vasni, mert tanulnia kellett. Nem volt 
ideje a fiúkkal foglalkozni, hanem csak 
a munka és a tanulás lett az élete. Nap 
mint nap a tavak mellett, a keltetőház
ban, az etetőcsónakban töltötte idejét, 
és végezte a halászat gyakorlati mun
káit. Felettesei fefigyeltek rá és 1969-ben 
telepvezetőnek léptették elő Szajolban. 
Sok millió ikra kelt ki keze alatt, sok 
jelentést írt, lelkiismeretesen dolgozott.

Szajoli éveivel kapcsolatban mindnyá
junk számára kedves dologról tesz em
lítést. Még a régi Haltenyésztési Kutató 
Intézet idejéből való a történet, amikor 
az Intézet Budapesten, a Hermán Ottó 
úton volt. Az ötvenes években elég gya
kori volt az átszervezés a magyar me
zőgazdaságban, így a halászatban is. Fel
vetődött a gondolat: helyes-e, hogy a 
Haltenyésztési Kutató Intézet Budapes
ten van, a tavak, vizek pedig az ország 
különböző részein. Vidékre kell tehát 
vinni az Intézetet, közel a természethez. 
A gondolatot hamarosan tett követte, 
megszűnt a csaknem évszázados Inté
zet, Európa-hírű tudósaink más területen 
hasznosították tudásukat. Az Intézet 
vagyonát szétosztották a telepek kö
zött. Így került egy öreg írógép Száj ól
ra, amely korábban az Intézet egyik ku
tatóállomása volt. Az élet persze ment 
tovább, más formában és később 
Szarvason megalakult a jogutód, Száj ól
ban azonban jól jött az írógép, csattog
tatták a jelentések írása közben. Egy
szer meglátogatta a telepet az akkor már 
idős, de nemzetközi hírű kiváló tudó
sunk, Maucha Rezső bácsi és felkiált: 
Nini, hogy került ide az én intézeti író
gépem? Válaszoltak neki, hogy az átszer
vezéskor kapták.

Nagyon jó! Legalább a halászok hasz
nálják, mert ez a gép a limnológiáért és 
a halászatért többet tett, mint sok ille
tékes ember. Ma is megvan ez az író
gép, nagy becsben tartják és hagyo
mányőrző tisztelettel Maucha rekvizítum- 
ként óvják és igyekeznek megőrizni az 
utókor számára.

Tíz év telt el a szajoli telepen, és a 
hajdani kislányt 1979-ben a halászati 
szövetkezet főagronómusává választja. A 
szövetkezetben a természetes vízi halá
szat mellett tógazdasági haltenyésztés is 
folyik. Üjra még nagyobb munkába vág 
bele. Növelni a termelést évről évre. 
Munkája nyomány az eredmények tovább 
javulnak. 1979-ben 418 t,, 1980-ban 457 t, 
1981-ben 476 t bruttó haltermelés mu
tatja, hogy hozzáértő szakember kezében 
van a főagronómusi irányítás.

— Hogyan fogadták el a férfiak, hogy 
nő legyen a főnökük? — kérdezem.

— Sokáig nem tudtam betörni a szak
mába. Hiába végeztem az iskolákat, sok
szor megbántottak, mert nő vagyok.

— Tudna egy esetet elmondani?
— Éppen elvégeztem a főiskolát és bol

dog örömmel hoztam haza az iskolai bi
zonyítványt, mutatom a kollégáimnak és 
akkor jön egy minisztériumi látogató, 
aki észreveszi, hogy a hálót a halászok 
nem szakszerűen terítették ki száradni. 
Kemény, mondhatni gőgös hangnemben 
lehordott a figyelmetlenségért, mert nem 
vettem észre a halászok hanyag munká
ját. De nem is ez fájt igazában, hiszen 
aznap jöttem haza az iskoláról, hanem 
az, hogy megjegyezte: „Magából nem 
lesz soha halászati vezető!” Ez fájt, emiatt 
sírtam is egy kicsit. Aztán túljutottam 
ezen is, dolgoztam és tanultam tovább. 
Ma már elmondhatom, hogy elfogadnak 
nemcsak a saját szövetkezetemben, ha
nem más szövetkezetekben dolgozó kol
légák is, teljes jogú szakembernek. Elé
gedett vagyok, mert a termelésben bizo
nyítottam és érzem az erőt, hogy még 
tovább tudunk menni a halászat fejlesz
tésében.

— További elképzelései?
— Megpróbálkozunk a ketreces rend

szer alkalmazásával, jelentősen növeljük 
ivadéktermelésünket, fejlesztjük a ter
mészetes vizek halállományát, fokozzuk 
a halkifogást a holtágakon és mellékvi
zeken, tározókban.

Ma is tanul, olvas. Szimpatikus termé
szetével meg tudja nyerni elképzelései 
megvalósításához munkatársait, amely a 
jó eredmények egyik titka. Nem akar 
feltűnni. Továbbra is szerény munkása 
kíván maradni a magyar halászatnak. 
Neve: Hegedűs Erzsébet. Munkahelye: 
szolnoki Felszabadulás Halászati Terme
lőszövetkezet.

Lejegyezte:
Dr. Nagy László
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AQUAKULTÚRA 
VILÁGKONFERENCIA 

ÉS NEMZETKÖZI AQUA-
KULTÚRA KERESKEDELMI

KIÁLLÍTÁS
Velencében került megrendezésre 

az elmúlt év szeptemberében a II. 
Aquakultúra Világkonferencia. A 
világ minden részéről több mint 
1000 fő érkezett. A fejlődő országok 
résztvevői mellett nagy számban 
voltak jelen a fejlett technológiák
kal rendelkező, a tudományos ered
ményeket jól felhasználó országok 
képviselői is. Ez érthető, hiszen a 
tudományos ismertetők mellett nagy 
szerepet kapott az alkalmazott 
technika, technológia, az új inten
zív módszerek bemutatása, a keres
kedelmi tevékenység fontossága.

A rendkívül jól szervezett kon
ferencia sokat markolt és sokat is 
fogott, bár ehhez a résztvevők el
szántságára is szükség volt, mert 
egy átlag-nap reggel kilenctől este 
tízig tartott.

A konferencia gerincét a plenáris 
ülések képezték, ahol többek közt 
a következő érdekesebb előadások 
hangzottak el:
Kinne: Realizmus az aquakultúrá- 

ban — egy ökológus nézetei, 
Pillay: Az aquakultúra helyzete, 
Nőse: Az aquakultúra legutóbbi 

eredményei Japánban,
Bilio: Az európai új eredmények,

Rosenthal: Rendszerek tervezése és 
a vízminőség kritériumai, 

Hugnenin: Az aquakultúra techno
lógiák alkalmazása,

Cracknell: Az aquakultúra termé
keinek értékesítése,

Secretan: A kockázat ára és csök
kentésének lehetőségei.

Az esti programok speciálisak 
voltak, esetenként alternatív jelleg
gel. A konferencia ideje alatt állan
dóan látogatható volt a „poszter 
terem”, valamint a nemzetközi

„trade show”, vagyis a halászati esz
közöket, vizsgáló műszereket gyártó, 
komplex technológiákat kidolgozó 
és kínáló cégek kiállítása-vására.

Az ülések előadói, egy-egy szak
terület legkiválóbbjai voltak. A 
főbb témaköröket az alábbiak sze
rint csoportosíthatjuk:

1. Általános kérdések
— az aquakultúra fejlődése a vi

lág különböző térségeiben (Eu
rópa, Japán, „harmadik világ”);

A magyar 
halgenetikai 

munkát 
bemutató 

poszter 
részlete

Tógazdasági
technológiai
fejlesztésünkkel
foglalkozó
poszter
részlete
a velencei
kiállításról
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— az aquakultúra gazdaságossága, 
marketing, kockázat, gazdaság- 
politika;

— az aquakultúra technikai esz
közei, berendezései.

2. Biológiai kérdések
— a halak szaporítása, felneve

lése;
— halgenetika;
— a környezet, a stressz és a be

tegségek szerepe az iparszerű 
aquakultúrában;

— az élő táplálék előállítása és 
felhasználása a halnevelésben;

— a mikroalgák, rákok és puha
testűek termelése.

Az előbbiekben részletezett téma
körök előadásainak főbb mondani
valóját a következőkben összegez
hetjük:
— Az édesvízi aquakultúra jelentős 

fejlődésével számolhatunk a kö
vetkező években. A tennivalók 
tekintetében elsősorban a Japán
ban kidolgozott és alkalmazott 
módszerek, technológiák ígérnek 
jó példát, döntően a „harmadik 
világ” országai számára.

— Fő feladat a meglevő termelési 
potenciálok hatékonyabb kihasz
nálása; az iparszerű módszerek
nél a körültekintőbb, „természet
szerűbb” technológiák kidolgo
zása, az e téren született kuta
tási eredmények tudatosabb al
kalmazása.

— A fejlődő országokban a tömeg- 
termelés növelése, az ipari or
szágokban a piac-orientált ter
melés megszervezése a legaktuá
lisabb tennivaló. A fejlődő or
szágok azonban csak úgy tud
ják feladataikat megoldani, ha 
megfelelő anyagi és szakember 
támogatást is kapnak.

A konferencia leglátogatottabb és 
legnagyobb sikerű rendezvénye a 
poszter kiállítás volt, és amely iránt 
az érdeklődés még az utolsó nap 
sem csökkent.

A résztvevőknek lehetőséget biz
tosítottak arra, hogy kutatási ered
ményeikkel a konferencián szere
peljenek. Ennek előfeltétele az 
volt, hogy a bemutatásra szánt 
munkának rövid tartalmi kivona
tát — előzetesen — meg kellett 
küldeni a Poszter-bizottságfiak, 
amely a jelentkezéseket zsűrizte.

Az elfogadott pályázatok kiállít
hatok voltak, melyhez egyenként 2 
m2-es felület állt rendelkezésre. A 
több mint 150 poszter a legkülön
bözőbb témakörű (és színvonalú) 
kutatási eredményt mutatta be, dön
tően ábrákban, adatszerűén. Ez 
utóbbit — úgy véljük — nem lehet 
eléggé hangsúlyozni, mivel ez ön
magában hordta, hogy csak világos 
célkitűzésű és eredményű munkák 
kerülhettek bemutatásra. A posz
ter-módszer tehát nemcsak az ér
deklődők viszonylag gyors tájéko
zódását segítette elő, hanem köve
tendő példát mutatott a kutatók 
számára is.

Tematikailag a termelés-technoló
giai jellegű poszterek domináltak 
(40 fölött). Közöttük volt Ruttkay

András: Halastavi áruhal-termelési 
technológia polikulturában című 
anyaga is.

A halszaporítással és táplálkozás
sal foglalkozó poszterek szálma is 
meghaladta a 20—20-at.

A halfajok tekintetében a lazac - 
és pisztrángfélékkel foglalkozó 
poszter volt a legtöbb, de viszony
lag sok eredményt mutattak be a 
ponttyal, a tilápiával, a lepény ha
lakkal és az angolnával kapcsolat
ban is. A gerinctelenek közül a gar
nélarákokkal kapcsolatos munkák 
domináltak.

A másik magyar posztert a HAKI 
halgenetikusai állították ki, Bakos 
J., Bercsényi M., Krasznai Z M á 
rián T.: A hibridpontyok termelő- 
képességének növelése a ginogene- 
zis és a szexátfordítás útján cím
mel. Szerénytelenség nélkül állít
hatjuk, hogy mind a két magyar 
anyag iránt nagy volt az érdeklő
dés.

Néhány további poszter téma a 
162-ből, mely a széleskörűséget 
mutatja:
Tilápia intenzív medencés termelése 

Kenyában;
Sóféreg termelése betonmedencék

ben;
Hulladékhő hasznosítása — A Ca. 

R. P. A. project. (Olaszország);
Az édesvízi gaméla polákultúráis 

termelése ponttyal és növényevő 
halakkal;

Halparaziták és parazitás betegsé
gek Portugália haltenyésztésében;

Szabad és kötött aminósavak a hal
lárvák táplálékát képező zoo- 
pianktonban;

Az aquakultúra fejlesztési lehető
ségei Dániában;

Halpopulációk biológiája — a kör
nyezet, a védelem és a fejlesztés 
szempontjából;

A Mediterrán-partvidék aquakultú
ra fejlesztési lehetőségei Francia- 
országban ;

Foltosharcsa-termelő tavak éjjeli 
szellőztetése;

A krill mint egyedüli fehérjeforrás 
optimális mennyisége a Pollachius 
virens halfaj takarmányában;

A Clarias lazera afrikai harcsafaj 
keltetése és ivadéknevelése;

Megvilágított hálóketrecek alkalma
zása hallárvák nevelésére;

Polikultúrás 'haltermelési módszerek 
Brazíliában;

Az angolna előnevelő siló — terve
zés és üzemeltetés;

Tilápia és angolna anyagcsere ter
mékei és oxigénfogyasztása sűrű 
népesítésű recirkulációs rendszer
ben;

Mesterségesen termelt zooplankton 
felhasználása a lepény hal lárvák 
takarmányozására;

A tej hal ivarérése és spontán ívása 
úszó hálóketrecben;

Az amur mesterséges szaporítása 
Olaszországban;

A ponty indukált szaporításának 
technikája (Olaszország);

Garnéla és tengeri pér polikultúrás 
termelésének előzetes eredmé
nyei Venezuelában;

Nagyüzemi gamélakeltető tervezése 
és üzemeltetése a Fülöp-szigete- 
ken;

A tenyésztett halfajok parazitás 
megbetegedései Kuvaitban;

A pontytermelés technológiája a 
Dolna Odra erőmű hűtővizében; 

Intenzív pontynevelés Dél-Német- 
ország halastavaiban és annak ha
tása a vízminőségre;
Rendkívül hasznos volt a már 

említett nemzetközi „trade show” 
megrendezése is, hiszen az ülések 
szünetében a nagy világcégek, a kí
nált termékek közvetlen bemutatá
sán túl, a működő makettektől a 
filmvetítésekig igyekeztek termékei
ket minél sokoldalúbban megis
mertetni.

Elismerést váltott ki a Halkutatás 
Magyarországon című film is, mely 
a belvízi haltenyésztés lehetőségeit, 
jórészt gyakorlatát és a kutatási 
munkát mutatta be. E film eltérően 
a többi filmtől, nem szűkült be 
egy-egy halfaj illetve víziállat be
mutatására, hanem széles kereszt
metszetet adott, és így e sajátos 
tartalmával a népes hozzáértő kö
zönségtől komoly elismerésben ré
szesült.

Megítélésünk szerint a magyar 
részvétel hasznos és eredményes 
volt. Az utóbbi időben több elisme
résben részesültünk, de helyünk rea
litásai, a közvetlen tapasztalatokon 
túl, egy átfogó értékelésből job
ban láthatók. Kiderült, hogy a fej
lesztő országok figyelmét néhány 
halfaj — lazac, pisztráng, lepény- 
hal stb., valamint a kagylók, rákok 
kötötték le. Ettől eltérés ma is alig 
van. Ehhez alakították ki technoló
giájukat is. Ebben az irányban 
mozgott a táplálkozásbiológiai, 
szaporodásbiológiái és genetikai ku
tatás is. A hazai kutatás ennél szé
lesebb körben mozog. Természete
sen ez lehet előny, mert láthatóan 
előbbre vagyunk sok édesvízi halfaj 
kutatásában, termelés technológiá
jában, de ugyanakkor lehet az erők 
elaprózásának formája is. Tanul
nunk kell koncentrálni, hogy a ha
zai körből ki is tudjunk lépni. Ami 
ma előny azt tartsuk meg, de ha
ladjunk tovább.

A személyes megkeresések, az 
irányunkban tapasztalható érdek
lődés, bizonyára továbbgyűrűzve, 
egyrészről a kölcsönösen előnyös 
kapcsolatainkat fokozhatja, más
részről gazdasági hatást is kivált
hat.

Célunk, hogy az információs le
hetőségeket jól kihasználjuk, mind
azt a kutatásunkban, a termelé
sünkben és más irányú vállalkozá
sainkban hasznosítsuk.

Dr. Dobrai Lajos 
Ruttkay András
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Növényevő halak Madagaszkárban
FAO haltenyésztési szak

értőként három alkalom
mal, több mint egy évig 
dolgoztam a madagaszkári 
édesvízi haltenyésztés fej
lesztésén.

Madagaszkár édesvízi 
halfaunája igen szegény, 
mindössze 13 az őshonos 
halfaj. (Van ezenkívül sok 
olyan halfaj, mely ugyan 
édesvízben is megél, de lé
te valamelyik életszakaszá
ban a tengervízhez kötött.)

Míg francia gyarmat 
volt, a gyarmatosítók ja
vaslatára meghonosították a 
kárászt, tükörpontyot, fe
ketesügért és számos tilá- 
pia fajt (legalább 8-at), 
melyek közül a Sarothe- 
rodon niloticus és S. mos- 
sambicus a legfontosabb. 
Újabb betelepítés eredmé
nye a Heterotis niloticus 
levegőből is lélegző mocsá
ri hal jelenléte. Ezt már a 
piacon is árulják.

A százhalombattai Tem- 
peráltvizű Halszaporító 
Gazdaság 1978-han, 1979- 
ben és 1981-ben többszáz 
apró növényevő halat (fő
ként fehér busát, valamint 
amurt és pettyes busát) 
ajándékozott a FAO-n ke
resztül a Madagaszkári 
Haltenyésztési Igazgatóság
nak, amit kézicsomagban 
vittem ki.

Az 1978-as szállítás csak 
60%-ban sikerült. Az élet
ben maradt fehér busákat 
pedig, 20 db kivételével, 
az árvíz elvitte. Ezek sza
porítását eléggé szakszerűt
lenül 1980-ban kísérelték 
meg helyi szakemberek. 
Fáradozásuk azonban nem 
járt sikerrel. Az életben 
maradt 1 nőstény és 2 hím 
1981. októberében már túl
érett állapotban volt, sza
porításukra csak decem
ber végén kerülhetett vol
na sor.

1979-ben 200 db fehér
busa, 12 db pettye® busa, 
50 db amur és 50 db 
nemes ponty ivadék (mind 
kb. 2,5—4 cm nagyságú) 
került kivitelre. Ezeket 2 
halszaporító gazdaságban 
osztottuk el. Az akkor 3—4 
hónapos, néhány gramm 
súlyú halak 2 év elmúltá
val 2,5—3,5 kg (fehér bu
sa), 3—5 kg (amur), 3—5,5 
kg (pettyes busa) súlyúak 
lettek, a nemes pontyok 
súlya 2—3,5 kg között volt.

A fehér busák 1981. ok
tóberében még nem voltak 
szaporítható állapotban.
Viszont november végén 
és december hónap folya

mán, ami a mi klímánk 
szerint május-júniusnak 
felel meg, igen sikeresen 
tudtuk azokat szaporítani.

Az ott létesített ideigle
nes keltető kapacitása igen 
kicsiny, benne kb. 500—700 
ezer növényevő hal ikrát 
lehetett csak egyszerre el
helyezni. Ezért csak 2—3 
db anyát injekcióztunk 
egyszerre. Nehézséget oko
zott az utolsó szaporítás, 
amikor 2 nőstény (3—3,5 
kg) 520 ill. 630 g ikrát 
adott.

Az ikraérlelés, lárvane
velés nem okozott gondot. 
A lárvák első táplálékként 
kapszuláit tojás tápot (1. 
külön cikk) kaptak és az
után kerültek az előneve
lő tavakba. Az előnevelő- 
két túl kellett népesíteni, 
sőt lárvaszállítást is kel
lett végezni, mert nem ál
lott eliég tófelület rendel
kezésre. A levegőt nem 
vett lárvákat oxigén nél
kül, más alkalmakkor oxi
génnyomás alatt több na
pig sikeresen szállítottuk.

Az előnevelő tavakat a 
népesítés után 9—10 nap
pal már ritkítani kellett (a 
kis halak ekkorára 1,2—1,5 
cm nagyságúra nőttek).

A szúnyogháló-anyagból 
készült hálóval könnyű 
volt fogni a rajokba cso
portosuló kishalakat. Pár 
órás ill. félnapos kondicio
nálás után ezeket kisebb 
víztárolókba, halgazdasá
gokba szállítottuk oxigén
nyomás alatt, plasztik zsá
kokban. A szállítás azért 
volt sürgős és fontos, ne
hogy az egy helyen tar
tott állomány katasztrófa 
(pl. tájfun, árvíz stb.) kö
vetkeztében kipusztuljon.

Több víztárolót népesí
tettünk be és reméljük, 
hogy itt már egy év múl
va kilogramm körüli fehér 
busákat lehet majd fogni.

Az apró halastavakban 
(0,1—0,5 ha) ilyen jó nö
vekedésre 1000—1500 db/ha 
népes ítés mellett nem le
het számítani. De tapasz
talat szerint ezek is túl
haladhatják a fél kg súlyt.

A fehér busa sikeres 
szaporítását Madagaszkár
ban Woynárovich András 
végezte el a szerző asz- 
szisztálása mellett.

Az amur nőstények bár 
4—5 kg súlyúra nőttek, 
mert rendszeresen etették 
azokat a töltésen vágott 
fűvel; nem lettek 1981. 
december végéig ivaréret
tek. A hímek októberben

még nem voltak megkü
lönböztethetők, december
ben azonban már határo
zottan elválaszthatók vol
tak a nőstényektől (tej- 
eresztés, mellúszó hátának 
érdessége) alapján. Lehet, 
hogy ezek is szaporíthatok 
lesznek február—március
ban.

A pettyes busáknak a 
petefészke még zsinór for
májú volt csak, ezek sza- 
poríthatóságára csak 1983-

ban lehet számítani, fel
téve, ha az a pár dariab 
életben marad.

Az 1981-es szállítással 
100 db pettyes busa és 100 
db amur jutott ki. Ezek 
igen jól fejlődtek decem
ber végéig. Ezek lesznek 
majd a pettyes busa állo
mány ősei.

Biztos az, hogy a fehér 
busa Madagaszkárban be
telepítettnek tekinthető és 
ezzel az ottani vizek nyílt
vízi élettere megfelelő 
hasznosító halfajjal gazda
godott.

Dr. Woynárovich Elek

H A K I
H Í R E K
A HAKI kutatói eredményesen oldották meg az évekkel ez
előtt már iparszerű tenyésztésbe vont lesőharcsa évszak
tól független szaporítását. Az ősszel beteleltetett harcsák 
egy részét az Intézet recirkulációs rendszerű temperált- 
vizű halnevelőjében előérlelték. A megfelelő minőségű 
takarmányon tartott harcsák 1500 napfok hőösszeg meg
kapása után eredményesen szaporíthatok voltak. A téli 
szaporíthatóság biztonságának fokozására további kísérle
tek folynak. Az évszaktól független szaporítás kiemelkedő 
jelentőségű, hiszen így a vályús, temperált vizes lárva
nevelés előrehozatalával már április végén rendelkezés
re állhat a 2,5—3 cm-es kisivadék.

*

A múlt év októberében 250 db 10 g-os lénai tok ivadék 
érkezett az intézetbe a Szovjetunióból. A halak a recir
kulációs üzembe kerültek, ahol — vicsegetáppal etetve — 
három hónap alatt elérték a 180 g-os súlyt.

*

1982. január 11-én érkezett négyhetes tanulmányútra a 
HAKI-ba J. Petitjean, a párizsi 7. Egyetem professzora, 
táplálkozás-élettani témában.

*

A HAKI és az ELTE közötti együttműködés keretében 
1981-ben kísérletek folytak halsperma és termékenyített 
pontyikra mélyhűtéses tárolására.

A spermamélyhűtési kísérletek laboratóriumi szakasza 
gyakorlatilag lezáródott. A bika és kan sperma hűtésé
hez hasonlóan, sikeresek a —196 °C-on tárolt halspermá
val történő megtermékenyítések. Laboratóriumi körülmé
nyek között kontroll értékű a megtermékenyítési %. Az 
üzemi kísérletek folyamatban vannak.

A termékenyített ikra mélyhűtése jóval bonyolultabb 
feladat, de egészen különleges lehetőségek adódnak a 
megoldással.

Az irodalomból ismert, hogy a tengeri sünök petéiből 
folyékony nitrogénban való tárolás után sikerrel neveltek 
föl teljesen normális utódokat. A pontyikrával végzett 
kísérletekben eddig csak —15 °C volt az a hőmérséklet, 
ahonnan sikerült „visszahozni” élő lárvákat. Természe
tesen ezen a hőmérsékleten nem lehet évekig tárolni él
ve az ikrát, de már a néhány napos tárolásnak is nagy 
előnye lehet a hal szállításnál vagy keltetői kapacitások 
jobb kihasználásánáll.
Jelenleg újabb krioprotektorok és hűtési sebességek ki
próbálása folyik.

55



SZOVJET HAL
GAZDÁLKODÁS.
A Szovjetunió
évi halfogása
és haltermelése 
együttesen mint
egy 10 millió ton
na. Az édesvi

zekből mintegy 340—360 ezer ton
na halat fognak. Az 1 főre jutó hal- 
fogyasztás évente 24—25 kiló (eb
ből 0,4—0,5 kg a ponty, 0,5 kg a
növényevők és 0,25 kg a pisztráng
félék aránya). SZF (1981) 7. 7.

★

A JÖVŐ FELADATAI. P. Kornye- 
jev cikkében részletesen ismerteti a 
terveit 1990-ig bezárólag. RÜBO- 
VODSZTVO I RÜBOLOVSZTVO 
(1981) No 10.

★

AZ OLAJOSOK A HALRA KA
CSINTANAK. A világhírű British 
Petrol (=BP) céghez tartozó haltáp- 
gyártó üzemek évente mintegy 300 
millió halnak állítanak elő teljes
értékű takarmányt, tápot. Az ola
josok most egyre több halkeltető 
állomást is létesítenek. Legújabban 
ŰJ-Zélandon épíettek fel egy ultra
modern lazackeltető állomást. DÉR 
FISCHWIRT, Jahrg. 31. (1981) No 11.

★

KÍNAI AKVA- 
KULTŰRA. Kí
nában immár 
5—600 éve fog
lalkoztak tengeri 
akvakultúrával — 
ahol egykor fő
leg kagylókat sza

porítottak, neveltek. Jelenleg 65 
ezer hektáron intenzív és 83 ezer 
hektáron extenzív módon üzemel
tetnek tengeri akvakultúrákat. A 
148 ezer hektárról évente és átlago
san mintegy 450 ezer tonna kagylót, 
rákot, halat stb. zsákmányolnak. 
FISH FARMING INTERNATIO
NAL, Vol. 8. (1981) No 3.

★

A JÖVŐ A NŐTÉNYEKÉ? V. Bye 
figyelemre méltó tanulmányt írt a 
nőstény és hím halak fejlődési eré- 
lyével kapcsolatban. A szerző akva- 
kultúrákban szaporított és nevelt le
pényhalakat vizsgált. Megállapította, 
hogy a nőstény lepényhalak kétszer 
olyan gyorsan gyarapodnak, mint a 
hímek. Bye ismerteti azokat az új 
módszereket, amelyek segítségével 
gyorsan és hibamentesen szétválo
gathatok a különféle nemű halak. 
Másrészt felsorolja azokat a hormon- 
készítményeket, amelyekkel az iva- 
dékhalaknál „ elnyomhatok” a hímek 
ivarénak kifejlődése. FISH FIRM- 
ING INTERNATIONAL, Vol. 8.

HALAKNAK LE
VESPORT? Régi 
tapasztalat, hogy 
a jóízű, szagú 
táplálékot a halak 
is szívesen fo
gyasztják. Külö
nösen szeretik a 

„húsízt”, melyet nátrium-glutamáttal 
is lehet helyettesíteni (különben ezt 
az anyagot gyakran felhasználják a 
levesporok készítésénél). A közel
múltban a pisztrángok takarmányá
ba belekeverték a világszerte jól 
ismert „Maggi” levespor gyártása
kor visszamaradó — eddig eldobott
— üledéket. A „Maggi” mellékter
mékkel kevert takarmány meglepő 
sikert hozott: a pisztrángok étvá
gya megnövekedett és evvel együtt 
fejlődésük is gyorsabbá vált. AR
CHÍV FÜR FISCHEREIWISSEN- 
SCHAFTEN (1981).

☆
MJTŐL FEJLŐDIK JOBBAN? W.
Nellen professzor vezetésével nagy
szabású, összehasonlító vizsgálato- 
kat végeztek a tógazdasági pontyok 
ivadékának táplálásával és fejlődé
sével kapcsolatban. A vizsgálatban 
szereplő halak két fő csoportba vol
tak osztva: az egyik csoport tagjai 
természetesen planktont, a másik 
csoport állatai „sórákot” (Artemia) 
kaptak. A vizsgálatok szerint — a 
17 napos koriig — a pontyok két
szer olyan gyorsan növekednek, ha 
a sórákot (ül. annak lárváját) fo
gyasztják, mintha édesvízi zoo- 
pfanktont ennének. A vizsgálatról 
készült beszámolót számos táblázat 
és fénykép illusztrálja. DÉR 
FISCHWIRT, Jahrg. 31. (1981) N« 
11.

★
KÉT HÓNAPIG 
NEM VÉDIK. Az 
utóbbi években 
a bajorországi ha
lastavaknál any- 
nyira elszapo
rodtak a szürke
gémek, hogy nagy 
károkat okoztak a 

halállományban. A tógazdák tilta
kozása nyomán, most minden évben
— augusztus 15. és október 15. kö
zött — felfüggesztették a tollas hal
fogók védelmét; korlátozott mér
tékben vadászhatóvá váltak. DÉR 
FISCHWIRT, Jahrg. 31. (1981) No 11.

★

RADAR FIGYELI A KAGYLÓKAT. 
A franciaországi Quiberon öbölben 
2300 hektáron tenyésztenek és ne
velnek osztrigákat (kagylókat). Az 
osztriga-tenyésztők szövetsége azért 
vásárolt most 25 kW teljesítményű 
Furuno radarokat, hogy a mély vi
zű öbölben mindig „szemmel tart
hassák” az osztrigatelepet. Hasonló 
műszerek ellenőrzik Anglia és Hol
landia partjai közelében az osztriga
telepeket. FISH FARMING INTER
NATIONAL, Vol. 8. (1981) No 3.

LANGUSZTA KOLOSSZUS. H. J. 
Gruhl vízalatti felvételeken örökí
tette meg a nagytestű, tízlábú rá
kok — a languszták (életét. Gruhl 
szerint a kitűnő húsú rákok állomá
nya világszerte csökken (többnyire 
a túlhalászat miatt) és csak elvétve 
lehet találni öreg, 25—30 éves pél
dányokat, amelyeknek súlya elér
heti a 12—14 kilót! DAS TIER, 
Jahrg. 21. (1981) No 12.

★

GYARAPODIK A HÓDOK ÁLLO
MÁNYA. A Német Demokratikus 
Köztársaságban — a védett terüle
teken — ma már 800 egyedre tehe
tő a nagytestű, vízi rágcsálók, a hó- 
dok állománya. DAS TIER, Jahr- 
gang 22. (1982) No 1.

★

VfZIBOLHÁT ESZNEK. A nyugat
berlini, nyilvános akváriumba 13 
évvel ezelőtt, 1969-ben érkeztek az 
első kanalas tokok (Polyodon spa- 
thula) az Egyesült Államokból. 
Ezek a tokok nem a talaj közelé
ben, hanem a folyók középső részén 
élnek és szinte mindig tátott száj
jal úsznak. Hatalmas, tölcsérszerű 
szájukkal a vízben lebegő plank- 
tonikus rákok ezreit szűrik ki és 
fogyasztják el. A berlini kanalas 
tokokat kizárólag és folyamatosan 
élő vízibolhákkal táplálják, és en
nek köszönhetően nemcsak életben 
maradtak, hanem teljesen ki is 
fejlődtek ezek a vértes-porcos hal
különlegességek. DAS TIER, Jahrg. 
22. (1982) No 1.

★

b é k a e x p o r t
ÁRNYOLDALA. 

Indiábian évente 
mintegy 5000 ton
na békát gyűj
tenek össze, hogy 
combjukat ke
mény valutáért 

exportálják. Zoológusok kiszámítot
ták, hogyha a fenti mennyiségű bé
kát élve hagynák — azok évente 
mintegy 54 000 tonnányi rovart 
pusztítanának el. Mivel a rovarok 
egy részének most nincs természe
tes ellensége, ezért azok elpusztítá
sához — ugyancsak valutáért —
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számol be
sajtó?

rovarirtó szereket kénytelen India 
importálni... DAS TIER, Jahrg. 22. 
(1982) No 1.

★

FRANCIA SIKER. A franciák 1975- 
ben néhány édesvízi tokot (Acipen- 
ser baeri) importáltak a Szovjet
unióból. Időközben a halak ivar
éretté váltak és most sikerült — 
mesterséges körülmények közt — 
szaporításuk. A tenyészhalak és iva
dékaik olyan tavakban élnek, ahol 
a vizet recirkulációs módszerrel 
forgatják, tisztítják. A tokok ikrá
ját zuger-üvegekben, 8—11 °C hő
mérsékletű vízzel keltették ki a 
Centre d’Alévhnage et de Recherche 
Piscicole (Brenne) intézetben. DÉR 
FISCHWIRT, Jahrg. 31. (1981) No 11.

★

OLASZ EXPORT. Az olaszok éven
te és átlagosan 23 millió ny. német 
márkának megfelelő összegért ex
portálnak pisztrángféléket — mint
egy 4000 tonna összsúllyal. DÉR 
FISCHWIRT, Jahrg. 31 (1981) N® 11.

★

MIÉRT NEM FOGY? A keverék- 
takarmányok, tápok egyik legfonto
sabb alapanyaga a halliszt. E fon
tos nyersanyag ára 1981 nyarán 
annyira megdrágult, hogy felhasz
nálása világszerte visszaesett. A leg
frissebb becslések szerint a Német 
Szövetségi Köztársaságban a koráb
bi mennyiségnek jelenleg csak a fe
lét használják. Nyugat-Európa más 
országaiban is hasonló a helyzet. 
Csökkent a halliszt felhasználása a 
szocialista országokban is, főleg 
azért, mert a nagy mennyiségeket 
vásárló Lengyelország az utóbbi 
hónapokban gyakorlatilag kiesett a 
biztos vevők sorából. A fentiek alap
ján a halliszttermélés és forgal
mazás stagnál. Az USA mezőgazda- 
sági minisztériumának felmérése 
alapján 1981-ben 4,5 millió tonna 
halliszt készült a világon. A halliszt- 
termelés növekedésére 1982-ben. 
nem lehet számítani. A halliszt he
lyettesítésére főleg hús- és csont
lisztet használnak, mindkettőből 
emelkedett a kereslet. HANDELS
BLATT, Ágra Europe, VG (1981) 
XIII. évf. 210. száim.

A MÉLY MEDRŰ bányatavak halá
szati-horgászati hasznosítása nemcsak 
nálunk, hanem külföldön is min
dennapi gyakorlat. Azonban a több
nyire lefolyás nélküli tavak kar
bantartása pl. iszaptalanítása, kot
rása mindenütt gondot okoz a hasz
nosítóknak. Az AFZ FISCHWAID 
(1981) novemberi száma fényképek
kel illusztrált cikke részletesen is
merteti a „bagger-tavak” rekultivá- 
lását.

★

HORGÁSZLÉTSZÁM. Az NSZK- 
ban jelenleg 1,4 miliő sporthorgászt 
tartanak nyilván. AFZ FISCHWAID 
(1981) november.

★

ETIÓP FEJLESZTÉS. Etiópiában, a 
Rift-völgyben nagyszabású tógazda
sági építkezések folynak. A fejlesz
tés egyik irányítója a német GOPA 
szervezet (Gesellschaft für Organi- 
sation, Planung und Ausbildung 
GnmH.). AFZ FISCHWAID (1981) 
november.

★

JUGOSZLÁV AKVAKULTŰRA. 
Olasz szakértők és vállalatok köz
reműködésével az Adria jugoszláv 
szakaszán (az isztriai félsziget tő- 
szomszédságában) a MIRNA válla
lat 4000 hektárnyi akvakultúrát lé
tesített. Ezen a tengeri farmon 
évente 1000 tonnányi feketekagylót 
kívánnak termelni. 1985-ben a 
MIRNA szakemberei már 3000 ton
na kagyló „szüretelésével” számol
nak. DÉR FISCHWIRT, Jahrg. 31. 
(1981) No 11.

★

MIT TELEPÍTETTEK A COLUM
BIA FOLYÓBA? I. Klopfstein ké- 
pes riportot írt a Coverts Landing 
halkeltető állomásról (USA), ahol 
többek között mesterségesen szapo
rítják a tokokat. E tokok nagyrészét 
a Columbia folyóba telepítik. FISH 
FARMING INTERNATIONAL, Vol. 
8. (1981) No 3.

★

TÁPELOSZTÁS. Az NSZK-beli 
„MELA-SILVER-CUP’, tápgyár 
(8481 Wurz-Lamplmühle, Oberpf. 
NSZK) megkezdte a ponty- és 
pisztrángtálpok tömeges gyártását. 
A gyár szerint a pontyoknak az 
alábbi elosztás szerint kell a tápot 
adni: 20% májusban és- júniusban 
30% júliusban, 40% augusztusban, 
10% szeptemberben.

★

MI AZ A PHOTOZONE? Az „Ioni- 
zation International Inc.” cég 
(Buiten Walevelest 15 Dordrecht, 
Hollandia) egész oldalos hirdetést 
közöl a FISH FARMING INTER-

NATIONAL-ban (Vol. 8. 1981. No 3. 
számában) — az u. n. PHOTOZE- 
NE-ről. A berendezés főleg hal
egészségügyi szempontból előnyös. 
Az elektromos üzemű készülék el
pusztítja a vízben élő baktériu
moknak legalább 90%-át, a mérgező 
fehérje-bomlásterméket — a nitritet 
veszélytelen nitráttá oxidálja, növe
li a víz oxigéntartalmát.

★

HÁNY FEHÉR 
DELFIN ÉL? A 
kanadai Fred 
Montreal színes 
képekkel illuszt
rált riportot írt a 
fehér delfinekről. 
Az érdekes anyag

ból — többek között — megtudha
tó, hogy 3,7—5,5 méteresre növek
vő tengeri emlősökből jelenleg 
mintegy 100 000 példány él. 50 000 
példányra tehető Amerika északi, 
sarkköri vizeiben levő állatok szá
ma, és nagyjából ennyire becsülik 
a Szovjetunió északi részén levő 
tengerekben élő fehér delfinek ál
lományát. Mint ismeretes, fehér 
delfinek néhány példányát a duis- 
burgi (NSZK) állatkert delfináriu- 
mában már évek óta gondozzák és 
bemutatnak. DAS TIER, Jahrg. 21. 
(1981) No 12.

★
SÁRRA, ISZAPRA — „GRASS PA- 
VER”-t. Az amerikai Grass Pavers 
Ltd. cég forgalomba hozott olyan 
műanyag szőnyegeket, amelyek ha
lastavak mellett levő sárra, iszapra 
fektethetők, majd a süppedékeny 
gépkocsik ezen mozoghatnak. A 
„GRASS PA VER” kizárja a gépko
csik kerekeinek elkaparását, e lsü l
lyedését. AQUACULTURE, Vol. 8. 
(1981) No 1.

★
TÖRPE AKVAKULTŰRA. A világ
hírű „RODAL” cég összeállított egy 
új, törpe akvakultúra rendszert. A 
hordozható, körkörös műanyag ká- 
dák bárhol felállíthatok, polietilén 
fóliával — jurta alakban — befed- 
hetők. A halastartályok vizét u. n. 
„biodisc” lemezkék szűrik, tisztít
ják. Dermot McGuigan cikkében 
részletesen ismerteti a szenzációs 
újdonságot. AQUACULTURE, Vol. 
8. (1981) No 1.

★
ŰJ KÉZIKÖNYV. Az Egyesült Ál
lamokban oly nagy népszerűségnek 
örvendő csatorna-harcsával kapcso
latban új kézikönyv jelent meg 
„Commercial Catfish Farming” cím
mel. A mű szerzője Jasper Lee. Az 
újdonságot az Interstate Printers 
and Publishers Inc. kiadó jelentette 
meg. A könyv ára 12,5 US dollár.

Dr. Pénzes Bethen
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LAPSZEMLÉNKET egy örven
detes hírrel, új tógazdaságok 
építéséről, a meglevők növe
léséről sokfelől beérkező hír
adással kezdjük. A tiszavas- 
vári Munka tsz-ről írja a Ke- 
let-Magyarország, hogy 100 
hektárt meghaladó tógazdasá
gukat 160 hektárra bővíthet- 
nék rossz, szikes földön. A 
terveket is elkészítették már. 
A bajai Üj Élet HTSZ nagy
baracskai brigádja területén 
210 hektáros új halastórend
szert épít a helyi, valamint a 
rémi Dózsa és a bajai Üj 
Élet HTSZ. A közös építke

zés ügyintézője a nagybaracs
kai Haladás tsz. (— Petőfi 
Népe közleménye —) A kis
körei tsz 56 hektáros tógaz
daságát 280 hektárra kívánja 
növelni, írja a Heves megyei 
Népújság. — A Magyar Me
zőgazdaságból: „216 hektáros 
halastórendszer készült el a 
Palotási Állami Gazdaság tisza- 
sülyi kerületében, rossz mi
nőségű, mezőgazdasági műve
lésre alkalmatlan szikes ős
gyep helyén” . A paksi atom
erőmű hűtővizének felhasz
nálásával 150 hektáros tógaz
daság épül. (TOLNA MEGYEI 
NÉPÜJSÁG)

*

A Kisalföld híradása: A 
pannonhalmi tsz Ravazd köz
ség határában két tavat épít 
50 hektár területtel. A tava
kat a Pándzsa patak táplálja. 
A terület vizenyős, mezőgaz
daságilag hasznosítatlan, az 
építés körülményei igen elő
nyösek. — Fenti építések kö
zel ezer hektárt jelentenek, 
de ha a Petőfi Népe tudósí
tását a szakmári tsz-nél volt 
értekezletről is ismerjük, ak
kor megtudhatjuk: — idézzük 
— „A VI. ötéves terv idősza
ka alatt — mint azt dr. Dob- 
rai Lajos, a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium 
vadászati és halászati főosz
tályának helyettes vezetője el
mondta — mintegy négyezer 
hektár új tógazdaságot épí
tenek” - Summázva így fest az 
örvendetes építés. A termelés 
érdekét szolgálja az is, így 
nem lebecsülendő, hogy a 
veszprémvarsányi Jóbarát tsz 
a romándi halastó mellett te- 
leltetőt építtet. (NAPLÓ, 
VESZPRÉM) — És végül egy 
különleges építési hír: az új 
rendelet alapján kezdenek 
épülni a maszek mini halas
tavak. Ám lássuk a DUNÁN
TÚLI NAPLÓT: „Baranya leg
nagyobb »mini halastavát-* 
felújítják a keszüi Antal ma
lom szomszédságában. A vál
lalkozó kedvű tulajdonos, 
Zaklaida József erőgéppel ko- 
tortatja ki a félhektáros házi 
halastavat, amelyet a Malom
völgy patakja táplál.”

Az új tavakban minden bi
zonnyal olyan jó eredmények
re lehet számítani, mint az 
alább következő 1981. éviek—. 
A NÉPSZAVA híradása: 
,,H a l á s z  r e k o r d  S z a-
j ó i b a n .  Kiemelkedő ered
ményt hozott az őszi nagy
halászat az ország egyik leg
nagyobb halászati közössége, 
a szolnoki Felszabadulás Ha
lászati Tsz vizein. Az első
ként lehalászott Szajoli II. 
számú intenzív tó minden 
egyes hektárjáról 30 mázsa 
nemes halat: pontyot, harcsát, 
busát fogtak ki s helyeztek 
el a tárolókba, illetve szállí
tottak piacra. A tó rekord
hozamát annak tulajdonítják, 
hogy az homokos, agyagos 
talajú, nem iszaposodik, hí- 
nárosodik, bőséges oxigénhez 
jutnak a halak és a rendsze
resen adagolt táplálékot ma
radéktalanul hasznosítják” . — 
A PEST MEGYEI HÍRLAP
BÓL: „Ponty, amur és busa 
utazik vagonszámra a d ó m  - 
s ö d i  D ó z s a  t s z - b ő l  a 
fővárosi szaküzletekbe — mi- 
c ént K o v á t s  I v á n ágazat
vezető elmondta — folyamato
san, az igényeknek megfelelő 
mennyiségben szállítják a bol
tok megrendelései alapján. A 
hét fővárosi szaküzeletben a 
tervek szerint 15 vagon halat 
értékesít a gazdaság” . — A 
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP va
sárnapi melléklete egész ol
dalon igen jó képekkel szá

mol be a s z é k e s f e h é r 
v á r i  V ö r ö s m a r t y  t s z  
lehalászási munkáiról, néhány 
nappal előbbi számában pedig 
közli, hogy a tsz hektáronként 
1981-ben 8—10 ezer forint
eredménnyel számol. — A 
CSONGRAD MEGYEI HÍRLAP 
közleménye: Jövedelmező
üzemágak jelentik a biztonsá
got és ebben nem kis része 
van az országos hírű t ö m ö r 
k é n y i  h a l a s t a v a k n a k .  
Ezekből a tavakból évente száz 
vagon halat emelnek ki. Ügy 
is lehet fogalmazni, hogy a ha
lászaton áll vagy bukik a tsz 
sorsa, hiszen az árbevételnek 
30, a nyereségnek mintegy 50 
százalékát adja. — 3 0 0 t o n 
na b u s a  — A Balatoni Hal
gazdaságból, amelyhez csak
nem kettőezer hektárnyi halas
tó is tartozik, az idén jelen
tős mennyiségű fehér és pety- 
tyes busát szállítanak Irakba. 
Ebben az évben már száz 
tonna somogyi busát expor
táltak, a szerződés értelmében 
még kettőszáz tonnát kell le
szállítaniuk. (ZALAI HÍRLAP)

*

— A k i s g y a l á n i  (Somogy 
m.) tsz 14 hektáros taváról 
200 mázsa áruhalat adott át 
szeptemberben =  14,28 qfha (SO
MOGYI NÉPLAP) — A SZé -  
k e l y i (Szabolcs-Szatmár m.)

B ú z a k a l á s z  t s z .  p é l 
d á j a .  A 70 hektáros székelyi 
tározót a tsz négyszeresen 
hasznosítja: 1. 14 ezres kacsa
farmmal. 2. haltenyésztéssel; 
(Idén 176 mázsa halat fogtak 
ki.) 3. kétszáz hektáron ter
mesztenek öntözéssel növénye
ket, főként zöldségeket. 4. 
horgászattal. Több mint ezer 
tagja van a helyi egyesület
nek, többnyire tsz tagok. A 
legnagyobb nyereség ennél az, 
hogy a tározó partján pihen
nek, sportolnak, felüdülnek a 
munkában megfáradt emberek. 
(KELET-MAGYARORSZAG). — 
A s z e g e d i  T i s z a  H T S z -  
n e k a csanyteleki Egyetértés 
tsz-szel közös tava 1981. évi 
átlageredménye hektáronként 
16 mázsa 30 kilogramm tiszta 
súly volt. (DÉL-MAGYAROR- 
SZÁG)

*

genezis megfelelő továbbfej
lesztését is meg lehet majd 
valósítani. — A Gödi Biológiai 
Állomás tehát, ha talán itthon 
még kevéssé ismert is, gyakor
lati feladatokra fogékony alap- 
kutatási intézmény, amelyről 
bizonyára még sokat fogunk 
hallani. Pető Gábor Pál tol
lából.

*

A Balatoni Halgazdaság ó- 
dörögdpusztai pisztrángos tó
gazdaságáról gyakorta hozott 
hírt a hazai lapszemle. Jelen
leg a MAGYAR NEMZET is
mertetését közöljük a külön
leges tartási módról. A BHG 
ódörögdi telepén a halak nem 
tóban, nem medencében úsz
kálnak, hanem silószerű tor
nyokban „állnak” , ahová alul-

,,Három budapesti tanszék — 
vidéken” címmel a Népszabad
ság beszámol az ELTE GÖDI 
BOLÖGIAI ÁLLOMÁSÁN
működő három részlegről. 
Úgymint 1. a növényszövet- 
fejlődéstaniról, melynek veze
tője M a r ó t h y  M i h á l y  
professzor; 2. az immunológiai 
osztályról, ennek élén G e r 
g e l y  J ános  professzor áll, 
és 3. a C s á n y i  V i l m o s  
professzor vezette magatartás
genetikai laboratórium mun
kájáról. — Utóbbiról kissé 
részletesebben: A kutatók arra 
keresnek választ, hogy a kí
sérleti állatok magatartásának 
jellemzői mennyiben öröklöt
tek, mennyiben tanultak, illet
ve, hogy az öröklött tulajdon
ságoknak milyen szerepük van 
a tanulásban. Kísérleteik ala
nyául nem a hagyományos 
egeret vagy patkányt válasz
tották, hanem a paradicsom
halnak nevezett trópusi halat. 
Ennek a választásnak az az 
oka, hogy így 8—10 év helyett 
másfél-két év alatt ki lehet 
tenyészteni azokat a genetikai
lag teljesen egynemű (homo
gén) törzseket, amelyekkel az
után vizsgálataikat végzik. Az 
első eredmények éppen csak 
megszülettek, de a módszerek 
kidolgozása, a homogén törzsek 
kitenyésztése közben több olyan 
eljárást is megvalósítottak, 
amelynek nagy gyakorlati, sőt

gazdasági haszna van. Az egyik 
az, hogy úgynevezett ginoge- 
nezissel szaporítják a hala
kat, s így csak az anya örök- 
lődési anyagát hordozó, tehát 
csakis nőstény utódokat kap
nak, ám ezek egy része hím
mé alakítható át. Ezt a MÉM- 
mel együttműködve már olyan 
pontytörzsek előállítására is 
felhasználták, amelyek húsho
zama a kísérleti mérések sze
rint 30—50 százalékkal felül
múlja a mostaniakét. Ezt a 
módszert Szarvason és Száz
halombattán vezetik be a hal
termelésben. Emellett a gino-

ról az oxigént, felülről a táp
lálékot juttatják be. Amíg ha
gyományos körülmények között 
30 pisztráng fér el egy köb
méter vízben, addig itt 800 
(Nyolcszáz!). 210 nap helyett 
180 nap alatt érik el a 30 de
kagrammos értékesítési súlyt. 
Ezt a különleges, intenzív hal
húselőállítási rendszert — a 
technológiát, a berendezéseket 
— az NSZK-tól vásárolták. A 
know-how 15 millió forintba 
került, amiből nyolcat az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság fedezett. Nemcsak a 
balatoniak, más gazdaságok is 
keresik a halhúselőállítás új 
útjait. A Hortobágyi ÁG az 
ezidáig kihasználatlan kender
áztató medencékbe angolnát, a 
Bikali ÁG az árvízi szükség- 
tározókba harcsát kíván tele
píteni.

*
A SZABAD FÖLD 1981. évi 

37. számában Sz. L. jelzéssel 
„Nutriakóstolón” c. cikkében a 
következő megfontolandó szö
vegek találhatók: „Busa Jó
zsef tamási tenyésztő és Ta
kács Géza „prémezőmester” 
bemutatót, kóstolót tartottak. 
A meghívottak egyhangú meg
állapítása volt a felszolgált 
hétféle húsételre: nagyon fi
nom. — a legtöbb európai or
szágban hivatalosan is for
galmazható élelmiszer. Ha
zánkban ma már tízezrekkel 
nutriák száma. Állatonként 4— 
mérhető a levágásra kerülő 
5 kg finom hússal számolva, 
annak mennyisége több száz 
tonna. A nyersprém értéke 
7—800 forint. — A HALÁ
SZATBAN — 1957 szept., 1959 
okt. és 1960. márc. — ismer
tettük és propagáltuk a nut- 
ria tenyésztést, főképpen tsz 
tógazdaságok részére. Akkori 
sorainkat teljes mértékben iga
zolják a bekövetkezett ered
mények, a fenti cikkben írot
tak.

Pöschl Nándor
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Vízszennyezés okozta halpusztulások 1981-ben
Az év folyamán bejelentett 24 

halpusztulási esetből 16 olyan ese
tet vizsgáltunk, melynél a kiváltó 
ok külső eredetű, tehát a vízterüle
tet kívülről érő szennyezés volt.

A vizsgálati adatok szerint a 16 
esetből 8 bizonyult ipari szennyezés 
következményének, melyből 6 eset 
vegyipari tevékenységgel függött 
össze.

Nagyüzemi állattartással kapcso
latos szennyezés 4 esetben eredmé
nyezett halpusztulást.

A több éve ismétlődő jelleggel 
előforduló ipari szennyezések kö
zül ez évben is a középdunántúli 
iparvidék Nádor-csatorna—Sió
szennyezése emelkedett ki.

A halpusztulások időbeni meg
oszlását tekintve megállapítható, 
hogy azok többsége a tavaszi, nyár- 
eleji időszakra esett, területileg pe
dig döntően a Dunántúl vizeit érin
tette.

Az év folyamán vizsgált halpusz
tulások fontosabb adatai:

1. Vízterület: SÁRVÍZI MALOM
CSATORNA: Szabadbattyán tér
sége.
Időpont: 1981. március 10. 
Halászati jogosult: KDt. Vízügyi 

Igazgatóság.
Szennyező: Víziszárnyastelep. 
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 15 mázsa nö

vényevőhal és keszeg elhullása.

2. Vízterület: NÁDOR CSATORNA
— SIÓ.

Időpont: 1981. március 23. 
Halászati jogosult: MOHOSZ és 

Béke HTSZ.
Szennyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyipari üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos

vegyipari szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa ve

gyeshal elhullása.

3. Vízterület: SIÓ CSATORNA: 
Ozora térsége.
Időpont: 1981. április 3.
Halászati jogosult: MOHOSZ. * 
Szennyező: Csíkgát patakon ér

kező ipari és lakossági szenny
vizek.

Szennyvíz: rothadó szerves-
anyagtartalmú szennyvíz. 

Okozott kár: kb. 2 mázsa vegyes
hal elhullása.

4. Vízterület: ROVÁKJA PATAK 
— Pátkai tározó.
Időpont: 1981. május 5.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező: Lovasberényi szenny

víztelep.
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 2 mázsa ponty 

elhullása.

5. Vízterület: CIKOLAI CSEREPES 
TÓ.

Időpont: 1981. május 19.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: Sertéstelep.
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 2 mázsa ponty 

és süllő elhullása.

6. Vízterület: SZÁZHALOMBATTAI
HALKELTETÖ DUNAI TÁP-
LÁLÓVIZE.
Időpont: 1981. május 20-tól.
Halászati jogosult: TEHAG.
Szennyező: Dunamenti üzemek.
Szennyvíz: fenolszármazékokat

tartalmazó szennyvizek.
Okozott kár: több millió zsenge 

pontyivadék elhullása.

Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 
tartalmú szennyvíz.

Okozott kár: kb. 3 mázsa ponty 
és keszeg elhullása.

10. Vízterület: CIKOLAI 1. ÉS 2.
TÓ.
Időpont: 1981. július 15.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: Sertéstelep.
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 2 mázsa ponty 

és süllő elhullása.

11. Vízterület: NÁDOR CSATORNA 
— SIÓ.

Időpont: 1981. július 16.

7. Vízterület: NÁDOR CSATORNA 
— SIÓ.

Időpont: 1981. május 22.
Halászati jogosult: MOHOSZ és 

Béke HTSZ.
Szennyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyipari üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos

vegyipari szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa ve

gyeshal elhullása.

8. Vízterület: EGER PATAK. 
Időpont: 1981. május 26.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező: Városi szennyvíztelep. 
Szennyvíz: rothadó szervesanyag-

tartalmú szennyvíz.
Okozott kár: kb. 3 mázsa vegyes

hal elhullása.

9. Vízterület: NAGY BIVALYOS 
TÓ.
Időpont: 1981. június 1.
Halászati jogosult: MOHOSZ. 
Szennyező: Várpalotai szenny

víztelep.

Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyipari üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos

vegyipari szennyvizek.
Okozott kár: kb. 25 mázsa ve

gyeshal elhullása.

12. Vízterület: ESZTERGOMI DU-
NAÁG.
Időpont: 1981. július 22.
Halászati jogosult: Űszófalu

HTSZ.
Szennyező: Dorogi Gyógyszer- 

gyár.
Szennyvíz: ammóniás szenny

vizek.
Okozott kár: kb. 10 mázsa ve

gyeshal elhullása.

13. Vízterület: CSÁSZÁR PATAK —
Velencei tó.
Időpont: 1981. szeptember 6.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: Sertéstelep.
Szennyvíz: rothadó szervesanyag- 

tartalmú szennyvíz.
(Folytatás a 61. oldalon)
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Újabb középtávú halászati kutatási 
program indul a Balatonon

Közvéleményünket és kormányzati 
szerveinket egyaránt egyre többet 
foglalkoztatja féltett kincsünknek, 
a Balatonnak sorsa. A sajtó az el
múlt években többször foglalkozott 
a tó halászati kérdéseivel is, a meg
kérdőjelezett intézkedések e téren 
két csoportba foglalhatók össze: a 
busa- és az angolnatelepítés hatá
saira.

A MÉM Vadászati és Halászati 
Főosztálya éppen ezért több szak
értői tanácskozást szervezett az el
múlt évben, amelyek célja az volt, 
hogy középtávú kutatási program 
induljon a vitatott kérdések tisztá
zására és ehhez létrejöjjenek a 
szükséges anyagi alapok is. A BIB 
őszi ülésén a Főosztály beszámolt a 
Balaton halászati helyzetéről és je
lezte további kutatások indítását is. 
Év végére többszöri egyeztetés után 
kialakult a mindenki által elfoga
dott program, megállapodás szüle
tett arra, hogy a felajánlott össze
geket a MÉM a Halászatfejlesztési 
Alap számlán elkülönítetten kezeli 
és a szerződés szerinti kutatásokra 
évenként utalja át. A kutatás anyagi

bázisát elsősorban a haltermelésben 
érintettek adták össze: évi 1 millió 
Ft-ot vállalt a Balatoni Halgazda
ság, 0,5 millió Ft-ot a MOHOSZ, — 
jelentős összeget vállalt az Orszá
gos Környezet és Természetvédelmi 
Hivatal és a MÉM (Halászatfejlesz
tési Alap), illetőleg a Balatoni In
téző Bizottság is. A beindult kuta
tásokról Dr. Soós Gábor államtitkár 
levélben tájékoztatta a Magyar Tu
dományos Akadémiát, és kérte, hogy 
a három éves periódus lezárulása 
után a zárójelentés birtokában az 
Akadémia által létrehozott bizottság 
határozza majd meg a további ten
nivalókat.

A MÉM a szerződések koordiná
lásával a szarvasi Haltenyésztési 
Kutatóintézetet bízta meg, azzal, 
hogy az Intézet bevonja a munkába 
a MTA Tihanyi Biológiai Kutató 
Intézetét, a Keszthelyi Agrártudo
mányi Egyetemet és a százhalom
battai Temperáltvizű Halszaporító 
Gazdaságot, valamint a területen 
gazdálkodó Balatoni Halgazdaságot. 
A vizsgálandó három főtéma az 
alábbi:

1. Fehér busa telepítés hatása a 
Balaton vízminőségére és élővilá
gára. Ezen belül összehasonlítják a 
Balatonból visszafogott busák növe
kedését más vizeken nevelkedett 
busákéval, vizsgálják a balatoni bu
sarajok vándorlási szokásait és ja
vaslatot készítenek hatékony vissza- 
fogási technológiákra. A béltarta
lom rendszeres vizsgálatából követ
keztetéseket vonnak le a balatoni 
busák táplálékbázisára és a tó víz
minőségére gyakorolt hatásukra, 
kontrollként megállapítják a halas
tavakba kihelyezett busák hatás- 
mechanizmusát különböző népesítési 
sűrűség mellett és ezek alapján ja
vaslatot készítenek a megfelelő né
pesítési arányokra.

2. Az angolna telepítés hatása a 
Balaton élővilágára. Ezt a témát Dr. 
Bíró Péter évekkel ezelőtt már 
részletesen kutatta, azonban az el
telt években a tó biológiai arculata 
további változásokon ment keresz
tül, indokolt tehát a megváltozott 
körülmények között ismételten meg
vizsgálni a parti övét, illetőleg a
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nyíltvizet benépesítő angolnák táp
lálkozási szokásait és ezek hatását 
a többi fajra. A népesítés mennyi
ségének meghatározásához szüksé
ges a növekedés gyorsaságának is
merete, majd ennek összehasonlítása 
más hazai és külföldi vizeken mért 
adatokkal. Ezeket a vizsgálatokat 
az angolnánál szokásos otholit csi
szolatos módszerrel végzik.

3. A parti öv hidrobiológiái és 
halászatbiológiai összefüggései. A 
Magyar Országos Horgász Szövetség, 
mint a kutatás egyik finanszírozója, 
ragaszkodott ahhoz, hogy a horgász
sport céljait leginkább szolgáló parti 
öv hangsúlyozottan kerüljön meg
vizsgálásra. A parti övben megter
melődő táplálékkészlet nem csak a 
fenti halfajok és az őshonos fajok 
szempontjából fontos, hanem ettől 
függ alapvetően a horgászcélú két- 
nyaras ponty kihelyezés további fo- 
kozási lehetősége is. Várható, hogy 
az alapos felmérés a több mint 10 000 
balatoni horgász etetési tevékeny
ségének hatását is figyelembe veszi. 
Az itteni táplálékbázis ismeretében 
a tudomány kell, hogy megadja a 
választ az egyes fajok közti kon- 
kurrencia viszonyok alakulására a 
tóban, így pl. a süllő — angolna 
kérdésben, vagy a ponty — dévér- 
keszeg viszonylatban. Hangsúlyo
zom, hogy ezek a területek eddig is 
kutatott objektumok voltak, de a tó 
utóbbi években tapasztalt gyors hid
robiológiái változásai indokolttá te
szik, hogy ezzel a halászati biológia 
is lépést tartson. A parti övben táp
lálkozó és ívó halfajok életviszo
nyainak alapos tanulmányozásától 
várható, hogy az új üzemtervi cik
lusban esetleg más tilalmi renddel 
kell próbálkoznunk, mely jobban 
követi a hidrobiológiái viszonyok 
változásait. Egy biztos: minthogy a 
Balaton területe természetes vize
inknek mintegy felét teszi ki, öröm
mel nyugtázhatjuk, hogy újabb lö
kést kapott ez az eddig méltatlanul 
háttérbe szorult kutatási ág.

T. B.

MEGJELENT
A

HO RGÁSZO K
KÉZIKÖ N YVE

A Magyar Országos Horgász Szö
vetség és a Mezőgazdasági Könyv
kiadó Vállalat együttműködése ke
retében az elmúlt években több si
keres horgászati témájú könyv je
lent meg egy-egy részterületről, 
melyeket most összefoglaló mű kö
vetett. Hasonló címmel mintegy tíz 
éve jelent már meg Antos Zoltántól 
horgász szakkönyv, azonban ez né
hány év alatt elfogyott. A horgá
szok létszáma azóta csaknem meg
ötszöröződött, időközben bevezetésre 
került az újonnan belépők alapis
mereti beszámoltatása, ami nyil
vánvalóan azt eredményezi, hogy 
ezt az új könyvet rövidesen szintén 
elkapkodják majd horgászaink.

A könyv megírásában neves szer
zőgárda vett részt Antos Zoltán ve
zetésével, akinek sajátkészítésű 
rajzai jól segítik a szemléltetést.

A könyv annak érdekében, hogy 
a horgászattal most barátkozók el
igazodását megkönnyítse, általános 
ismertetést ad a horgászmozgalom 
szervezetéről, célkitűzéseiről és a 
horgászat során betartandó szabá
lyokról. A „Magyar Horgász” szak
lapban is megjelenő egészségvédel
mi cikkek itt önálló fejezetet alkot
nak, melyben a horgászat során be
tartandó egészségvédelmi ajánláso
kat foglalják össze. A könyv beve
zetőjében azt ígéri az olvasónak, 
hogy a hazai és külföldi horgászati

(Folytatás a 59. oldalról)

Okozott kár: kb. 6 mázsa vegyes
hal elhullása.

14. Vízterület: NÁDOR CSATORNA
—  SIÓ.

Időpont: 1981. szeptember 8.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyipari üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos

vegyipari szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa ve

gyeshal elhullása.

15. Vízterület: NÁDOR CSATORNA
— SIÓ.
Halászati jogosult: MOHOSZ.

Időpont: 1981. november 2.
Szennyező: Fűzfő, Pét, Peremar- 

ton vegyipari üzemei.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos 

vegyipari szennyvizek.
Okozott kár: kb. 20 mázsa ve

gyeshal elhullása.

16. Vízterület: GYÁLARÉTI HOLT-
TISZA.
Időpont: 1981. november 23.
Halászati jogosult: MOHOSZ.
Szennyező: Artézi kút.
Szennyvíz: ammóniás, fenolos 

szennyezés.
Okozott kár: kb. 50 mázsa ve

gyeshal elhullása.
Az 1978. évi halpusztulásokról ké

szített referátumom zárszavában azt

szakismeretek legmodernebb gyűj
teményét adja, és ezt a szerzőkol
lektíva igyekszik is beváltani.

A horgászokat legjobban érdeklő 
halfajok fogási módszerein túl ál
talános halbiológiai ismereteket is 
ad, majd ismerteti a fogási eszközö
ket, szerelési eljárásokat, módszere
ket, csalikat és azok felhasználási 
módjait.

A halgazdálkodás című fejezet  
egyre több saját vízzel rendelkezik 
egyesületnek nyújt hasznos tanácso 
kat, elsősorban ezek munkáját se 
gíti elő az alapvető halegészségügy; 
ismereteket taglaló rész is.

A könyvet minden horgászat iráni 
érdeklődőnek nyugodtan ajánlhat
juk.

A Horgászok kézikönyve 91 Ft-os 
áron könyvesboltokban, valamint a 
MOHOSZ és szervei útján szerez 
hető be.

T. B.

írtam, hogy „az utóbbi 5 évben re
gisztrált esetek közel azonos (24 kö
rüli) száma arra enged következtet
ni, hogy tervszerű környezetvédel
mi tevékenységünk képes a víz- 
szennyezés további növekedésének 
megfékezésére, melynek eredménye
ként vizeink minőségének fokozatos 
javulásával reálisan számolhatunk.”

E megállapítás helytálló voltát 
erősen valószínűsíti az az örvende
tes tény, hogy az 1978. évet köve
tően már bizonyos csökkenés észlel
hető a halpusztulási esetek számá
ban, hiszen 1979-ben 18, 1980-ban 
17, 1981-ben pedig 16 esetet regiszt
ráltunk.

dr. Veszprémi Béla
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Bajkáli
omulamaréna

Az ínyencek azt állítják, hogy a 
bajkáli omulamaréna a világ egyik 
legízletesebb hala. Az omulamaréna 
végnélküli halászata oda vezetett 
hogy már a század elején megcsap
pant ennek folytán az értékes hal
fajnak az állománya. Nagy károkat 
okozott a folyón történő faúszta- 
tás is, ahova ezek a halak íváskor 
vándoroltak.

A szovjet tudósok fejleszteni kí
vánják ennek az értékes halfajnak 
az állományát a Bajkálban. Külön 
határozat született az omulamaréna 
halászati tilalmára.

1975-ben, 10 évvel a határozat 
után végezték el az első tudomá
nyos-gyakorlati felderítést. Ennek so
rán meg kellett állapítani az állo
mány hozzávetőleges számát, súlyát 
és életkorát. Az eredmények arra 
utaltak, hogy jelentősen nőtt a hal
állomány, a tó és a bele ömlő folyók 
partját mintegy kétezer kilométer 
hosszúságban megtisztították a ki
termelt fa hulladékaitól és az omu
lamaréna visszatért megszokott ívá- 
si helyére. A természetes újraterme
lésen túl a tudósok megszervezték az 
omulamaréna keltetését is. A Baj- 
kál-menti bolserecsenszki halgazda
ság évente körülbelü fél millió hal
ikrát gyűjt be az inkubátorokba, az 
ivadékot kiengedi a Bajkálba.

A tudósok számításai szerint a 
közeljövőben az omulamarénaállo- 
mány annyira megnövekedhet, hogy 
ésszerű határok között ismét lehet 
halászni őket.

A bajkáli omulamaréna állomá
nyának növeléséről való gondosko
dás egyike azoknak az intézkedé
seknek, amelyek e tó — Szibéria 
gyöngyszeme — növény és állatvi
lágának megóvására irányulnak.

(APN)

Felső kép: Halászbrigád fogja az omulamarénákat a bolserecsenszki halgazdaság szá
mára a Bajkál egyik öblében

Alsó kép: Omulamaréna a bolserecsenszki halgazdaság nevelőtavában (Fotó: APN)

Elkészültek a legfontosabb hazai halak 
színes tablóképei!

Régóta várt óhaja teljesült ez év elején a ma
gyar horgászoknak — halászoknak. A Magyar Or
szágos Horgász Szövetség két tablóra feldolgozva 
elkészítette legfontosabb hazai halaink színes ké
peit.

Az élethű halábrák ismerete nélkülözhetetlen a 
horgászat során, így használatukat a horgászati 
alapismereti beszámoltatásnál is tervezik. Két ki
váló grafikusunk, Lewit Péter és Muray Róbert 
olyan magas szintű művészi munkát végzett, mely
re nemcsak ők, hanem mindnyájan büszkék lehe
tünk, mert a tablók szakmai szempontból ponto
sabbak, jobbak sok hasonló, nyugati országokban 
megjelentetett kiadványnál.

A MOHOSZ mintegy 10 000 garnitúrát készítte
tett, de már az első hónapokban nyilvánvalóvá vált, 
hogy ez a mennyiség igen hamar el fog fogyni, 
mert nemcsak az egyesületek, a Halértékesítő Vál
lalat, állami halgazdaságok és halászati termelő- 
szövetkezetek és más szervek rendeltek belőle na
gyobb tételt, de rendkívül nagy érdeklődés nyilvá
nult meg az egyes horgászok részéről is. Meg kell 
hagyni, hogy ez a mérsékelt árú, tetszetős kivitelű 
tablópár kiválóan sikerült és nem csoda, hogy ma 
már egyre több horgásztanya falát díszítik.

TAHY BÉLA
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Képünk ezt a XIII. századbeli Franciaországot idézi, a 100 éves háború előtti kor
szakot

Szent Lajos király uralkodása ide
jén, a XIII. században Párizsban 
élt Etienne Boileau, született ugyan
ott, 1270-ben. A párizsi polgárok 
legfőbb tisztelője volt Boileau, aki
nek „Foglalkozások Könyve” című 
munkájából ránkmaradt, hogy mi
lyen mesterségeket űztek abban az 
időben Párizsban és Franciaország 
más vidékein. Tehát: orvosok, bírák, 
politikusok, festők, szobrászok, öt
vösök, fűszeresek, kesztyűsök, ácsok 
stb. mellett ott találjuk a haláruso
kat.

Érdekes, hogy a halászat és a va
dászat „szabad foglalkozás” volt a 
XIII. századbeli Franciaországban. 
Egész évben tilalmak nélkül lehetett 
űzni mindkettőt.
(Suzanne Comte: LA VIE en 
FRANCÉ en MOYEN-AGE)

E. I.

Elkészült a „Halászat Magyarországon” című 
új színes film

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium megbízásából a MÉM 
Filmstúdiója húszperces színes fil
met készített a magyar halászatról. 
Ebben keresztmetszetet adnak halá
szatunkról, bemutatják a legfonto
sabb tenyésztett halfajainkat, tech
nológiáinkat. Nagy szerepet kap a 
Bikali Haltermelési Rendszer és a 
szarvasi Haltenyésztési Kutató In
tézet mint a magyar halászat nem
zetközi színvonalon is méltó repre
zentánsa, de szép képek mutatják be 
a Balatoni Halgazdaság munkáját is. 
A film zárókockái a legújabban 
üzembe lépett halfeldolgozó üzemek 
munkáját és termékeit ismertetik, 
majd a Szegedi HTSZ csárdájában

Bujdosó Imre 75 éves
Ez év januárjában töltötte be Buj
dosó Imre bátyánk életének 75. esz
tendejét. Amikor kőrösparti fahá
zában felkerestük éppen a leghide
gebb téli napokat éltük. Imre bácsi 
mosolyogva, örökifjan fogad. Elme
séli, hogy több mint egy éve súlyos 
betegségen esett át, fél oldala le
bénult, de az elmúlt év tartós ja
vulást hozott, ma már szemmel lát
hatóan nyoma sincs semminek. A 
hideg dacára naponta sétál kicsit, 
sőt télen kevésbé fárasztó vadásza
tokon is résztvesz. Halászni már 
nem jár, de régi munkatársai rend
szeresen felkeresik és örömmel meg
főzi nekik a halat ma is. A Gyomai 
„Viharsarok” Halászati Termelőszö
vetkezet nyugdíjas elnöke ma sem 
tétlen: — tanácskoat ad a szövetke-

hangulatos képsorral zárul a film. 
A MÉM Filmstúdió munkatársai 
mindent megtesznek annak érdeké
ben, hogy az EIFAC rendezvényre 
angol, orosz és német — esetleg 
spanyol — nyelvű kópia is készül
jön. Az újonnan elkészült film első
sorban arra alkalmas, hogy külföl
dieknek — laikusoknak és szakem
bereknek egyaránt — bemutassa 
haltenyésztésünk múltját és jelenét, 
módszereinket, gépesítési színvona
lunkat, tehát hasznos segítség lehet 
a halászatban rejlő szellemi termé
keink nemzetközi elterjesztéséhez.

T. B.

zet jelenlegi vezetőinek, figyelemmel 
kíséri a szövetkezeti mozgalomban 
végbemenő változásokat. A testvér
szövetkezetek vezetői, ha arra van 
dolguk, be-be ugranak ma is hozzá, 
rövid eszmecserére és a „dicső múlt” 
felelevenítésére. Imre bácsit foglal
koztatja a gondolat, hogy összeállít
ja emlékeit a mai és az eljövendő 
halászgeneráció számára. Reméljük, 
ígéretét be is váltja és még sokáig 
jó egészségben találkozhatunk vele. 
Addig is — ha elkésve is — mind
annyian szeretettel gratulálunk 75. 
születésnapja alkalmából.

Tahy Béla
★

Bikáiról
jelenti a Dunántúli Napló: Zámbó 
István, a Bikali ÁG igazgatója

mondja: „Mi most a harcsaprogram 
megvalósítását keressük. A mocso- 
ládi melegvízre és tavakra építve 
250 tonna harcsát kívánunk évente 
előállítani. Ott ugyanis a geológusok 
szerint nagy mennyiségű melegvíz 
tárható fel. A kutat a mágocsi tsz
szel közösen fúratjuk meg. A har
csaprogramot kiadtuk a tervezők
nek, keressük a szakembereket. De 
ki adna pénzt, hogy ezt kockázat 
nélkül csináljuk? — Nekem az az 
álláspontom: koncepciót kell kimun
kálni. S ha pénz kell hozá, meg kell 
tudni mondani, mi lesz a hatása. 
És ne kapjon pénzt az, aki valamit 
nem indít vele, nem változtat vele” .

★

Néhány szó 
a halkonzervekről

Szardínia. — A világtengereken évente 
3—4 millió tonnát zsákmányolnak. Ki
fejlett korukra 13—20 cm hosszúak. — 
A szardíniánál sokkal kisebb halacska a 
szardella. Ebből készült az olajos, sózott 
aj óka, a ringli, vagyis a karikába csavart 
kaprival fűszerezett halfalat. A makréla 
általában 30—35 centi testhosszúságú, de 
akad közte még félméteres példány is. 
Füstölve, olajba, vagy paradicsommár
tásba ágyazva zárják dobozba a feldara
bolt makrélát. — ABC áruházaink pol
cain mindenfelé látni a főképp szovjet 
importból származó sztravida konzerve- 
ket. Magyar nevén fattyú vagy száraz 
makrahalat. 40 centisre növekszik. — A 
tőkehal sok vitát okozott Anglia és íz- 
land között. Húsa porhanyós, nagyon íz
letes. Májában sok az A és D vitamin, 
ebből lesz a „csukamájolaj” . — „Hosszú 
oldalakon sorolhatnánk, hogy mi minden 
lehet még abban a bizonyos dobozban — 
írja az Élet és Tudományban dr. Pénzes 
Bethen — hiszen előfordulhat, hogy a 
szardíniához hasonló, vele közeli rokon
ságban levő sprattot, fölszeletelt tengeri 
angolnát, vagy olajos halként balatoni 
dévérkeszeget vásárolunk.” És miért 
drága a halkonzerv? Nem a nyersanyag, 
nem a hal kerül sokba, hanem a rozsda
álló fémlemezből készült doboz.
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