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Dr. W oynárovich: „A halastónépe- 
sítés ú j ú tja i” c. cikkében (Halászat 
1960. áprilisi szám) leszögezi, hogy a 
nagyobb term éserem ényék eléréséhez 
vezető ú t kiindulási állomása az op
timális növekedést figyelem be vevő  
nagyobbmérvű népesítés. Ha tehát a 
köztudatban a 3—3,5 q-s jó közepes 
átlagúnak elfogadott pontyterm é
sünket növelni kívánjuk, úgy a gya
korlatban eddig alkalmazott népesítés 
m értékét felülvizsgálnunk, ugyan
akkor a fejlődésnek és a növekvő  igé
nyeknek megfelelően á tértékelnünk  
k e ll

Már most előrelátható, hogy a na
gyobb hozamokra való törekvés ilyen  
okszerű megalapozása bizonyára sok 
új követelm énnyel je len tkezik  majd, 
a termelésre legöntőbben ható ténye
zőkkel szemben. Kétséget kizáróan az 
állategészségügy és a takarmányozás 
területét fogja elsőrendűen érinteni, 
éppen ezért ezeket az ágazatokat kell 
kim űvelnünk úgy, hogy lépést tud
ju n k  tartani és a tám asztott igényeket 
kielégíthessük.

Hazánkban állategészségügyi vo
nalon a ponty m inden betegsége szinte 
eltörpül a hasvízkór m ellett. Vala
hogy az az érzésünk, hogy ha a has- 
vítfkórral szem ben m egtaláljuk a 
megfelelő védekezést, más károsodás 
már talán nem  is érhetne bennünket. 
M inden esetre a hasvízkór elleni harc 
számtalan esztendejéből sokat jelen
te tt szám unkra az utolsó évtized, 
amikor az antibiotikum ok széles gya
korlati körben való elterjedése lokali
zálta (ha talán átmenetileg is) a vesz

teségeket. Manapság külföldön már 
olyan szerekkel fo lynak kutatások, 
m elyek hatásukban m egegyeznek az 
antibiotikum okkal, ugyanakkor egyes 
baktérium fajoknál rezisztenciát nem  
váltanak ki. Erre azért van szükség, 
m ert az évek óta adagolt antibioti
kum okkal szem ben a kórokozó bak
térium fajok ellenállóvá (rezisztens) 
váltak. Ha tehát megfelelő eredm ényt 
akarunk elérni például hasvízkór el
len, bizonyos idő m úlva nem csak cse
rélni ke ll az adagolandó an tib io tikum 
féleségeket (lásd Schäperclaus közle
ményei), hanem  növelni ke ll azok 
mennyiségét. Hamarabb bekövetkez
het ez a jelenség abban az esetben, 
ha nem csak m in t gyógyszert használ
ju k  fe l az antibiotikumokat, hanem  
takarm ány kiegészítőként e te tjük  azo
kat (pl.: Erra). N em  érdektelen tálán  
m egjegyeznem, hogy dr. Búza László
val végzett ez évi ilyen irányú közös 
kísérletünket pozitívnak könyvelhet
jü k  el. Remélhető, hogy az állatorvos
tudom ány rohamos fejlődésével a 
hasvízkór betegséget is, m in t annyi 
más rossz em léket rövid időn belül 
átadjuk a m últnak.

Takarmányozás szempontjából is 
nemcsak érdekes, de lényegbevágó 
kihatásai lesznek a nagyobb hozam  
igényeinek. M ielőtt azonban ennek a 
kérdésnek vetü le té t vizsgálnánk, hadd 
m utassak rá egy érdekes tünetre, 
amely más egyéb állattenyésztési ága
za tokba^ napjainkban élesen elha
tárolt kettősséggel jelen tkezik . Ezt 
azért tartom  szükségesnek kiemelni, 
m ert a nagyobb hozamokra való rá

állás esetén valószínűen hasonló ana
lógiát követ m ajd a tógazasági halá
szat is. Ez pedig a tenyészállataik és 
az árutermelést szolgáló állatcsoport 
tartási körülm ényei közt fennálló lé
nyeges különbség. A m ig  ugyanis a te 
nyészállatok nevelésében, illetve tar
tásában a legteljesebb m értékig igyek
szenek a természetes életfeltételeket 
biztosítani, ugyandkkor az áruterm e
lésre beállított állomány tartásában 
a gazdaságosság szem pontja m ellett 
m inden más eltörpül. Egyetlen fő  cél 
a tartási fe lté telek optimális, sokszor 
talán erőszakoltnák látszó kiaknázá
sa; lásd barom fikom binátok, automa
tizált hizlaldák stb.

Úgy gondolom tehát, hogy a dr. 
W oynárovich által bevezetett és ja
vasolt hozamemelés bár törekszik a 
tó term észetes életfeltételek adta le
hetőségeit a legmesszebbmenőkig k i
használni, ugyanakkor az áruterm e
lésben a halastó biotópjának jelentő
ségét a m últéval szem ben csökkenteni 
fogja. A  nagyobb népesítés ugyanis 
bár jobban kihasználja a term észe
tes táplálék m ennyiségét és ezzel a 
tóban nagyobb term elést aknáz ki, 
mégis a fejlődés, vagyis a súlygyara
podás ü tem ét s vele a kiterm elhető  
tiszta halsúlyt jobban kötni fogják  
az adagolt mesterséges takarm ány- 
minőségek is. M inden bizonnyal a 
term ék, vagyis a halhús minősége is 
jobban függ m ajd az adagolt takar
mányoktól.

A  8— 10 q-s tiszta term ésekkel a 
tó hasonlóvá vá lik  ahhoz a hizlaló 
telephez, am elyen a tér adottságainak 
legteljesebb kihasználásával igyeksze
nek a legjobb takarm ányhasznosulást 
biztosítani. Vagyis a tógazda, aki ed
dig azzal a tudattál takarmányozott, 
hogy a több év gyakorlatában (vissza- 
számítással) kim uta to tt term észetes 
hozam mellé etetett, a jövőben a már 
előre k itű zö tt nagyobb tiszta halhús
hozamot biztosító felem elt takar
m ánym ennyiséghez igyekszik  kihasz
náltatni a trágyázással növelt ter
m esztés táplálóanyag m ennyiséget.

A  fokozo tt term elésben ezek szerint 
a természetes és mesterséges takai- 
m ányok jelentősége és vele bizonyos 
m értékig élettani szerepe is módosul. 
Előre lépnek a  folyam atosan adagolt 
mesterséges takarm ányok, m elyek  ha
tása valószínűen annál is irúkább jobb 
eredm ényekhez vezet, m inél inkább  
sikerül ve lük  a természetes táplálé
kot kihasználtatni. A do tt esetben a 
termelés igényeinek m egfelelően az 
adagolt takarm ányok összetételben és 
táplálóértékben m eg fog ják közelíteni 
a term észetes táplálék összetételét is. 
Term észetesen sók más egyéb szem 
pont is előtérbe kerül majd, a taka - 
mányozás területéről, ezeket azonban 
konkrétan a gyakorlat fogja felszínre 
hozni.

T ekin te tte l arra, hogy a kitűzött 
cél a nagyobb hozamok ígéretével lel
kesítő, másrészt m ive l már am úgy is 
időszerű, hogy a ponty takarm ányozá
sának alapvető kérdéseit a takarm á - 
nyozástani tudom ány m ai álláspont
jának megfelelően rögzítsük, illeté
kes szerveknek és in tézm ényeknek  
feladata, hogy a kim űvelés m unkájá t 
elősegítsék. M itterstiller József
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A lehalászás sokrétűen szerteágazó 
tevékenysége mellett gyakran m ellé
kessé válnak olyan munkálatok, 
melyek haszna csak a jövő évben 
válik kézzelfoghatóvá és főként mér
legen mérhetővé. Különösen, ha ki
emelkedően nagy termést akarunk 
elérni a következő években, nem  
hanyagolhatjuk el azt a munkát, 
amit a haltermés betakarításával 
egyidőben kell elvégeznünk.

Ez évben már több szó esett a 
„H alászatiban, de a gazdaságokban 
is, a kiemelkedően nagy termések 
eléréséről, annak lehetőségeiről.

Nézzünk most már néhány gyakor
lati fogást, amivel célkitűzéseinket 
megközelíthetjük.

Mindenek előtt ki kell választa
nunk azt a „minta tavat”, ahol el 
akarjuk érni a nagy termést. Ez ne 
legyen az eddigi tapasztalat szerint 
a legjobbnak vélt tó, amiben már 
volt 5—6 mázsás termés, mert pró
bálkozásunk nem lesz meggyőző 
sik erű ,... ha sikerül. De ne is le
gyen a gazdaság legrosszabb vízellá
tású, legelhanyagoltabb tava, mert 
itt esetleg más* közvetett tényező 
hatására szenved igyekezetünk hajó
törést. Legjobb, ha a közepes nagy
ságú és hozamú tavak egyikét vá
lasztjuk ki erre a célra.

Ha megtehetjük, ősszel népesíthe
tünk. Ehhez tavunkat idejében szed
jük rendbe és töltsük fel. Ha nem  
lehetséges az őszi feltöltés, tavasszal 
ezt a tavat a legkorábban töltsük fel 
és ide tegyük ki legkorábban a má
sodnyara sokat.

Nagy gondot kell fordítanunk a 
népesítendő anyagra. Első kísérletre, 
vagy egyes, de inkább egyöntetű 
népesítéssel próbálkozzunk. A kihe
lyezésre kerülő pontyoknak ez 
utóbbi esetben valóban egyöntetűek
nek — tehát nemcsak egykorúaknak 
—, hanem egyforma nagyságúaknak 
kell lenniök.

A hasvízkór minden számításun
kat keresztülhúzhatja, kár volna 
tehát, ha kísérletünkhöz már ősszel 
betegség-gyanús anyagot helyeznénk 
ki, attól a vágytól vezérelve, hogy 
majd csak meggyógyul. Nincs kizárva 
ez az eset sem, legyünk azonban in
kább borúlátóbbak és ha már ősszel 
kihelyezünk, csakis egészséges hala
kat rakjunk ki.

Fontos az is, hogy őszi kihelyezés
kor tóból-tóba kerüljön a halunk.

teirnJjélt m ái ment kjei! gőnil
A közbeiktatott néhány napos, vagy 
hetes teleltetői tárolás legyengítheti, 
sőt meg is betegítheti halainkat. 
Előfordulhat tehát, hogy a kifogásta
lannak vélt állomány betegség csi
ráját hordozva kerül ki a tóba.

Nem tudom mi hazánkban az ál
láspont ma, a halak őszi oltásával 
kapcsolatban. Egészségesnek látszó 
halat őszi kihelyezéskor nem hiszem, 
hogy érdemes volna oltani. Az oltás 
hatása tavaszig, a betegség várható 
fellépéséig — már régen eltűnik, kár 
tehát a halakat ezzel feleslegesen  
gyötörni. Más lehet a helyzet a be
tegség csiráit magában hordozó ha
lakkal kapcsolatban, melyeket ősszel 
ki akarunk már helyezni. Hogy itt 
az oltás nemcsak szenteltvíz-e, nem  
tudom, mert ilyen tapasztalatról 
nem hallottam.

Ha teleltetnünk kell a kétnyara- 
sokat, feltétlenül jó vízellátású, nem  
túlzsúfolt teleltetési lehetőséget te
remtsünk számukra. Remélem, ed
dig senki sem követett el olyan 
baklövést, hogy az egy- és kétnyaras, 
már piacra kerülő tenyészanyagot 
már a meleg időben lehalászta. A 
tenyészanyag lehalászásának ideje 
október második fele és november 
első — hideg, de még fagymentes — 
napjai. Meleg időben lehalászott és 
teleltetőben tartott tenyészanyag

aligha fogja betegség nélkül meg
úszni a jövő évet.

Nem is kell talán hangsúlyozni, 
hogy a telelésre, vagy kihelyezésre 
kerülő tenyészanyag tetű- és pióca
mentes legyein. Különben ezek is 
beleszólhatnak kísérletünkbe.

Fontos az, hogy azt a tenyész
anyagot. melyet kiteszünk a tavaink
ba, gondosan átválogassuk. Kerüljön 
minden darab kézbe, ne maradjon 
közte testi hibás, csökött példány.

A kihelyezett halak súlyával és 
területegységre eső darabszámával 
kapcsolatban már a „Halászat” áp
rilisi számában kifejtettem álláspon
tomat, ehhéz továbbit ma még nem  
fűzhetek.

A tenyésztő minden körülményre 
kiterjedő gondossága nem hagyja 
számításon kívül a jövő év utáni 
termést sem. Ezekután mindig több 
és több kétnyaras növendékpontyra 
lesz szükség, tehát apró ivadékot 
sűrű népesítésben nagy tavakba is 
helyezzen ki, hogy sok nyújtott hala 
legyen jövőre.

A nagy terméshez szinte át kell 
forgatni gazdaságunk egész eddigi 
üzembeosztását. A jövő évi nagy ter
més első sikere fog meggyőzni arról, 
hogy igenis, érdemes ezt a munkát 
elvégezni.

Dr. Woynárovich Elek

r
Ilyen süllőt — m inél többet

(B erke felv.)

183



A H alászat legutóbbi Számának 
174. oldalán je len t meg Hámor T a
más és M itterstiller József szerfe
le tt érdekes és a haltenyésztés gya
korlata  szem pontjából figyelem re 
méltó dolgozata, m elyben a jeles 
szerzők a pontyok ívásának horm o- 
nos serkentéssel előidézett k iváltása 
tárgykörében e lért jelentős eredm é
nyeket ism ertetik.

Hámor és M itterstiller  m egálla
pítja, hogy „ . . .  sikerült m e g t a 
l á l n u n k  az ívást serkentő ho r
m ont . .  m ajd  fo ly ta tják : „ . . .  k í
sérleteink során a e h  o r i o g o n i  n 
nevű  horm ont használtuk  . . . ” . Az 
értekezés befejező szakaszában pe
dig a következő olvasható: „ . . .  a 
hormonos kezelésnek sikeréről be
szám olt az am erikai irodalom is. 
M ind a m ai napig azonban n e m  
á r u l t á k  e l  a horm onok neveit. 
M i ezzel szem ben a gyakorlat szá
mára késedelem  nélkü l k ö  z z  é- 
t e s s z ű k  e r e d m é n y e i n k e t  és 
rem éljük, hogy ezzel is sikerül hal
tenyésztésünk előbbrehal adását se
g íte n i”

Há kell m utatnunk, hogy a tan u l
m ánynak ezek a m egállapításai m in
den valószínűség szerint fé lreérté
sen  alapulnak. Sneed, K erm it és Ho
ward  P. Clemens ku ta tók  tollából a 
The Progressive Fish Culturist 
(Washington) című kiadvány 1959/3- 
as szám ában (pag. 117—120) ugyanis 
a következő című tanulm ány je len t 
meg: „The use of hum an chorionic go- 
nadotrophin to spaw n w arm w aier  
fishes”. Szó szerinti m agyar ford í
tásban: Em beri chorionikus gona- 
dotrofin felhasználása m elegvízi 
halak ívatásához.

Ugyanennek a tudom ányos folyó
ira tn ak  196ü/3-as szám ában Sneed  
és Clements „Melegvízi halak hor
monos ívatása: annak gyakorlati és 
biológiai jelentősége” című cikkében 
(pag. 109—113) többek között a kö
vetkezőket olvashat j u k :

„ .. .néhány újabb tanulm ány be
számol arról, hogy a chorionikus go- 
nadotrophin, m ely a k é r  e s k e  d el- 
m i  f o r g a l o m b a n  hozzáférhető, 
a halakba injiciálva ovulációt elő
segítő anyag. Ram asw am i és Sun- 
darajaj (1958) emberi chorionikus 
gonadotrophint fecskendezett indiai 
harcsába az ívás serkentésére. Sneed  
és Clemens hasonló anyagot fe csk en 
dezett be az Ictalurus punctatus nevű  
harcsa fajba annak ívatására. Más 
kuta tók is eredm ényesen használtak  
hasonló anyagot ivatásra . . .  (részle
tek Pickford és Atz dolgozatában — 
1957 — lelhetők) . . . ” Továbbá „ . . .  
Carlisle (Picikford és Atz beszámoló
ja  1957) chorionikus gonadotrophint 
használt . . .  utóbb a h indu Ram as
w am i és Lakshm an (1958) íva ttak  in 

a „Pontyívatás hormonos serkentéssel“ 
c. tanulmányhoz

diai harcsát chorionikus gonadotro- 
phin in jekciók seg ítségével..  .” A z  
idézett folyóirat 110. oldalán: 
„ . . .  ezek a g y ó g y s z e r é s z e t i  
l a b o r a t ó r i u m o k  által előállí
to tt te rm ékek  (a chorionikus gonad- 
trophinró l van szó) nem csak hatáso
sak a halakra, hanem  egyenleteseb
ben hatásosak, m ivel gyártásuk el
lenőrzött feltételek  m ellett tö rténik  
és emlősökön végzett szigorú kont- 
rollvizsgálatoknak van alávetve.” 

Meg kell állapítanunk, hogy a The 
Progressive Fish Culturist című fo
lyóiratot lapunk  „Miről számol be a 
külföldi sajtó?” című állandó és évek 
5ta rendszeresen m egjelentetett rova
r b a n  gyakran Idézzük, közlünk ta 
nulm ányaiból kivonatokat. A Halá
szat 1959. októberi számának  em líte tt 
rovatában  (pag. 193) egyébként a 
következőket írtuk :

„A Prog. Fish Culturist (W ashing
ton) 1959. júliusi számában K erm it E. 
Sneed és Howard P. Clements foglal
kozik emberi gonadotropikus anya
gok hatásával a halak ívásának siet
tetésére. A z  emberi szervekből szár
mazó horm onok k e r e s k e d e l m i  
árucikkek, ezek felhasználása feles
legessé teszi halakból származó szer
vek gyűjtését, azok konzerválását, tá
rolását és injekcióra való előkészíté
sét, a készítm ények aránylag magas 
ára azonban nem  növeli a költsége
ket, m ert feleslegessé teszi a hal-hipo- 
fiz isekkcl való m unká t. A z emberi 
horm onokkal végzett in jekciók teljes 
hatásúak voltak, a kísérletek során 
használt úgynevezett A P L  anyag, 
m elyet az egyik N e w  Y  o r k - i  l a -

Északi szelet m utat a széliró zászlaja a 
gödöllői halászházon

(P ásk án d y  felv.)

b o r  a t ó r i u m  állít elő, már 0,2 mg 
m ennyiségben is siettette a halak 
ovulációját. A  kísérletekhez ponty
családba tartozó halakat, valam int 
harcsákat használtak”

A Prog. Fish C ulturist széliében is
m ert folyóirat, mely a legtöbb tudo
mányos intézetünkhöz eljut, sűrűn 
szerepel az Országos Mezőgazdasági 
Könyvtár  által kiadott referátum ok
ban és az OMgK  könyvtárában  bárki 
szám ára könnyen hozzáférhető. Ezért 
ta rtjuk  m ódfelett sajnálatosnak, hogy 
a folyóirat bő anyaga, lapunk fent 
idézett referátum a elkerülte a kitűnő  
kutatók figyelmét, ez a végzetes vé
letlen az oka nyilván annak, hogy 
szorgos, fárasztó és költséges murűkát 
kellett áldozniok olyan igen értékes 
eredm ények  elérésére, m elyekhez a 
szakirodalom  ism eretében simába 
bán ju to ttak  volna hozzá.

Term észetesen nem  kizárt, hogy a 
szerzők által m egtalált és általuk  je 
les eredm énnyel használt choriogonin 
elnevezésű szer nem  azonos a  PFC 
tanulm ányaiban régebben szereplő és 
a tengerentúli kereskedelemben hoz
záférhető, tehát nyilvánosságra hozott 
és el nem  hallgato tt chorionic gona- 
dotrophin elnevezésű horm onkészít
ménnyel, bár a gyógyszerhatástani 
azonosság és a m ódfelett, m ondhatni 
fe ltűnően hasonló elnevezés nyom án 
vélelm ezhető az azonosság, vagy leg
alábbis a  közeli rokonság. Az egyes 
országokban gyárto tt horm onkészít
mények érthető  módon nem  azonos 
eljárásokkal készülnek, elnevezésük  
pedig a helyi nom enklatúrának  megf e
lelően nem  tökéletesen azonos, am i a  
gyógyszerészeiben egyébként a leg
több úgynevezett specialitásra is jel
lemző. Hiszen az enyhe, de közismer
ten bőséges hatású, m agyar ta lálm á
ny ú Purgót sem nevezik szerte a v i
lágon m indenütt Purgónak, bár a sok 
száz különféle becenéven forgalomba 
hozott frappáns gyógyszervegyészeti 
készítmények hatóanyaga, a fenolf- 
t áléin tökéletesen azonos. És tökélete
sen azonos, gyökeres eredm énnyel al
kalmazzák heveny, idült .sőt külön
legesen makacs székrekedések le
küzdésére Hajdúszoboszlón  éppen 
úgy, akár — Panama állam ban.

Ügy véljük, hogy hozzászólásunk
kal és á szakirodalom ban fellelhető 
rendkívül bőséges anyag feltárásával 
hathatósan já ru ltunk  hozzá Hámor 
Tam ás és M itterstiller József tudom á
nyos és népgazdasági, valam int a m a
gyar halászat előbbrehaladásának 
szempontjából kivételesen értékes to
vábbi eredm ényeinek kivívásához reá
m utatva olyan friss tudományos meg
állapításokra és k ísérleti eredm é
nyekre, m elyeket eredeti, m ondhatni 
úttörő  m unkájukban sikerrel kecseg
tetően használhatnak fel. És egyben 
kérjük  őket, hogy a jövőben is 
„késedelem nélkü l adják közre a 
gyakorlat számára eredm ényeiket” 
akkor is, am ikor a külföldi szakiro
dalom  — a k itűnő szerzők szavaival 
élve — „mind a m ai napig nem  
árulta el a horm onok neveit”.

(farkasházy)
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A  termelőszövetkezeteknek a 
haltenyésztésben való e lh a la d á 
sára és a minél jobb m unka meg
valósítására irányuló tettkészsé
gére vall, hogy ez évben két 
helyen is konstruáltak sajátos v i
szonyainknak megfelelő kézi haj
tású kaszálógépet.

A z egyik újító Kovács Ferenc, a 
döbröközi Aranykalász tsz. ha
lászmestere, míg Lestál Sándor és 
Céh .Antal a hangonyi Zöld Mező 
tsz-ben szerkesztették a — lénye
gileg hasonló, a csónak orrára sze
relhető kisgépet.

A  fogatos fűkaszálógépekből is
mert kaszalapot függőleges kar 
jobbra-bálra mozgatásával, fogas
kerék áttételekkel félkézzel m ű
ködtetik. Sajnálatunkra a kaszá
lási idény után szereztünk m ind
kettőről tudomást, m unka közben 
nem, már leszerelve láthattuk csak, 
de m indkét helyen azt az informá
ciót kaptuk, hogy könnyen, gyor
san lehet vele dolgozni. Kovács 
szerint 1 m  széles fogással kb. tíz
szeres teljesítmény érhető el vele, 
m int kézikaszával.

A  tsz tógazdasági termelésnek 
m integy kerékkötője volt eddig a 
káros növényzet burjánzása, több 
helyen kedvetszegő lett, hogy egy-

A hőm érséklet szalagját cseréli az ész
leléseket végző halászm ester a gödöllői 

tógazdaságban
(P á sk án d y  felv.)

könnyen nem  bírtak a náddal, sás
sal, gyékénnyel, hínárral, a követ
kezm ény a gyenge hozam, ebből 
kifolyólag peőAg a tagság rossz 
véleménye lett: nem  érdemes hal- 
tenyésztéssel foglalkozni.

A  kisebb tsz tavakra részben 
nem ju t motoros kasza, részben a 
nehézkes szállítás gátolja annak 
használatát, igen nagy jelentőségű 
tehát az elengedhetetlen gyomirtás 
ilyen megoldása. Felhívjuk ezért 
az illetékes megyei és járási fe lü
gyeleti hatóságok, valamint a tsz- 
ek figyelmét: ajánlatos volna, ha 
a jövő évben m inden rászoruló 
tavon kattognának a kis kaszálók. 
A kérdéses kaszalap, (ha nincs a

Működik már
hazánk első halastavi meteorológiai állomása
A tudom ányos ku ta tó  és term elő 

m unka legkülönbözőbb ágazatai egy
re jobban tám aszkodnak a m eteoro
lógiára. V izsgálják az időjárás ha
tását a különböző szakterületeken, 
keresik az összefüggéseket az idő
járási jelenségek és az élet jelen
séged között, hogy az így szerzendő 
ism ereteket a ku ta tás és a term elés 
szolgálatába állítsák.

Tógazdasági haltenyésztési ku ta
tásunk régóta nélkülözd a halastavi 
m eteorológiai állom ást, m ivel az 
utóbbi időben fokozódik az érdek
lődés az idő járásnak  a  hal életére 
gyakorolt hatása iránt.

Ezért lé tesítette  a K isállattenyész
tési K utató  Intézet Haltenyésztési 
Osztálya — az Országos M eteoroló
giai Intézet ú tm utatásai szerin t és 
szíves segítségével — gödöllői tó
gazdaságában az első hazai halas
tavi m eteorológiai állom ást. Ennek 
feladata lesz az elkövetkező évek
ben az Osztály halastavi haltenyész
tési, haléle ttani és hidrobiológiái k u 
tatásaihoz szükséges meteorológiai 
adatok észlelése, gyűjtése és feldol
gozása. Az állomás lé trejö ttével le 
hetővé vá lt a tavakban  folyó vizs
gálatok és kísérletek  értékelésébe a 
meteorológiai elem ek széleskörű be
vonása.

A 3. sz. tó  partján , részben a víz
re  állványozott hőm érőház a  hőmé-

gazdaságban tartalék, vagy letett) 
beszerezhető a Földművelésügyi 
Minisztérium Anyagellátó V. Pest 
megyei kirendeltségénél X. Kere
pesi út 57. sz. (Telefon 142—265) 
— Ara: 329 Ft. A  többi tartozék: 
fogaskerekek, néhány kg. lapos- 
és gömbvas, csavarok, horganyle
mez — a dolog jelentőségéhez ké
pest — m ondhatjuk csak fillé
rekbe kerül. — Részletes leírást, 
vagy rajzot nem  közlünk, mert 
Kovács Ferenc, m int újítást be 
fogja nyújtani. Érdeklődők fordul
janak hozzá, vagy keressék fel: 
Döbrököz, Tolna-megye (Dombó
vár mellett).

A  20— 30 holdon aluli tavak 
tisztántartását Kovács Ferenc 
gépe — mely egyszerűbb, köny- 
nyebb és megítélésünk szerint 
nagyobb teljesítményű  — előre lát
hatólag jól megoldja.

rőket és az öníró, óram űves m ű
szereket foglalja m agában. A szélíró 
a közeli halászház tetőszerkezetére 
erősítve m űködik, öníró berendezése 
a házban van elhelyezve. A közel
jövőben esedékes az im port csapa
dékíró megérkezése is. így a m ű
szaki feltételek m egvannak ahhoz, 
hogy az új állomás eredm ényesen 
szolgálja az előbbiekben ír t szak terü
leteken a bio- és agrom eteorológia 
tudom ányait, ezeken keresztül végső 
fokon haltenyésztésünket.

P. J.

A Funess-féle szélíró öníróberendezése a 
gödöllői tógazdaság halászházában

(P á sk án d y  felv.)
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N őstény folyam i rák (Astacus fluviatilis Fabr.)

Gazdasági szempontból legértéke
sebb rákféleségünk a folyam i 

rák. A m egkülönböztetés végett m eg
em lítem  a kecskerákot és a kövi 
rákot is, m elyek hazai vizeinkben 
szintén előfordulnak. Étkezési cé
lokra ezek is alkalm asak, húsuk 
azonban kevésbé ízletes és sokkal 
kevesebb, m in t a folyam i ráké. Leg
kisebb term etű  a hegyvidéki p a ta 
kokban élő kövi rák. A kecskerák 
hazánk m ajdnem  m inden lassú fo
lyású vizében honos. K arcsú olló
járó l ism erhető fel. Nagyobb m érvű 
szaporodása azonban nem  k ívána
tos, m ert a folyam i rákot kiszorítja.

A folyami rák  húsa ízletes — kü l
földön m indenkor keresett árucikk, 
csemegeként fogyasztják. A rák  vé
delm ével és a kevésbé rákos vizek 
rendszeres népesítésével exportun
kat lényegesen növelhetnénk.

A rákászás a m últ században a 
halászathoz hasonlóan elterjed t fog
lalkozási ág volt. Hogy m ilyen nagy 
volt a rákfogyasztás, ezt a követ
kező szám adat is szépen szemlélteti. 
Párizsban az 1870-es évek körül 
m integy 6 millió rákot fogyasztot
tak. H azánkban is szívesen vásárol
ták  a rákot étkezési célokra. A m últ 
század vége felé azonban a pestis 
a rákot m ajdnem  teljesen k iirto tta. 
Mai állom ányunk alapanyagát az 
a kevés állat képezi, m ely a pestist 
átvészelte. A ráktenyésztésre a lkal
mas vizek benépesítése folyam atban 
van, népgazdasági szem pontból 
azonban kívánatos lenne ennek 
gyorsítása.

A rák  testé t chitin-váz borítja, 
m elynek nagy szilárdságát a benne 
lerakodott mész biztosítja. A folya
mi rák  teste  20 ízből áll, m elyekre 
jellemző, hogy m indegyikhez (két 
utolsót kivéve) egy pár végtag kap
csolódik. A fej- és tor-szelvények

száma 13 (ebből a fej 5), a potrohé 
7.

A fejtoron a két kocsányos szem 
van. Az első és m ásodik pár vég
tag ja  csáppá alakult. Az első pár 
három  ízből álló nyélen két-két rö
vid ostort, m ásodik pár egy ízből 
álló nyélen hosszú ostort (csápot) 
visel. A  harm adik, negyedik és ötö
dik végtagpár állkapcsokká (száj- 
szervekké) alakul. A harm adik  p ár
ból a felső állkapcsok, a negyedik 
és ötödikből pedig az alsó állkap
csok képződtek. Ezek erősen fe jle t
tek és rágásra alkalm as szervek. A 
száj részen apró tapogatók helyez
kednek el, ezeknek a táp lálék  felvé
telekor ju t szerep. A következő há
rom  pár végtag átm enetet képez az 
állkapcsok és a lábak között, ezért 
ezek állkapcsi láb elnevezést kap
tak. Rendeltetésük a táplálék  felvé
telének elősegítése. A valódi lábak
hoz hasonlóan ezek tövén is kopol- 
tyúk találhatók. A fejtoron helyez
kedik még el 5 pár járóláb. Ezeken 
m ár tapogatók nem  találhatók, több 
ízből tevődnek össze. A járólábak 
közül az első láb hatalm as rákolló
vá alakult. Ennek rendeltetése a 
táplálék  m egragadása, széttépése, 
valam in t az ellenség elleni véde
kezés eszköze is. A m ásodik és h a r
m adik járó láb  végén is van egy-egy 
kis olló, ezeknek különösebb jelen
tősége nincs. A harm adik  és negye
dik lábpár karm okban végződik. 
H elyváltoztatás esetén a négy p ár já- 
rólábnak van fontosabb jelentősége.

A potrohon az úgynevezett csöke- 
vényes potrohlábak találhatók. Az 
első pár hím eknél a m egterm éke
nyítés elősegítésére módosult, (vesz- 
sző alakú). A többi lábpár a hím ek
nél és a nőstényeknél is csökevé- 
nyes. A nőstények potrohlábai a 
petehordás feladatá t lá tják  el. A

potroh hatodik pár végtagja ellapul, 
m ajd  kiszélesedik és a pajzsalakú 
20. testízzel együtt a rák  erőteljes 
farokrészét (uszonyát) alkotják.

A rákok kopoltyú ja  a fe jto r pán 
célja a la tt kéto ldalt helyezkedik el, 

• m elyek a lábtöveknél csomókban 
levő kopoltyúkkal összeköttetésben 
vannak. Kopoltyú ja  a pajzs a la tt 
hosszú ideig a szárazravitel u tán  is 
nedvesen m arad, tehá t oxigén-cse
rére  alkalm as, ezért víz nélkül két- 
három  napig is k ib írja . Ez lehetővé 
teszi, hogy a táplálék-keresés köz
ben a v ízpartokat is felkeresse, de 
ez m egkönnyíti a nagyobb távolsá
gokra való veszteségm entes szállí
tását is.

A rák  emésztése a gerinces álla
tokétól lényegesen eltér, a szájnyí
lás a fejto r alsó részén helyezkedik 
el. T áplálékát a  chitin-fogaival 
durván felaprítja , m ely a nyelőcsö- 
vön keresztül a gyom orba jut. A 
tágas gyomorban chitin-fogak ta lá l
hatók, m elyeket izmok mozgatnak. 
A rágógyomor feladata a táplálék  
további felaprítása. A gyomor m el
le tt kéto ldalt sárgásbarna színű 
máj helyezkedik el. A rák  m ája 
nem csak em észtőnedveket választ 
el, hanem  felszívja az elfolyósodott 
táplálékot is, ezért az emésztés fel
adatá t is ellátja. B élcsatornája egye
nes cső, mely a farok középső pajzs
alakú lemezén az ún. alfél-nyílással 
érintkezik a külvilággal. Táplálék

N őstény folyam i rák: 1. szem kocsány, 2. 
kis csáp, 3. nagy csáp, 4. szájszerv, 5. 
állkapcsi lábak, 6. ollólábak, 7. járólá
bak, 8. potrohvégtagok, 9. potrohszel- 
vények , 10. peték, 11. farokuszony, 12. 
petevezeték nyílása, 13. k iválasztó m i

rigy, 14. alfélnyílás

186



a  fa & y a m i K á k o t / . . .
rTTTTVTYYTVVVYVTYVYTTTTVTYVVTYTTYYTYYTTYTT'

tekintetében nem  válogat, a rovaro
kat, férgeket, kagylókat előszeretet
tel fogyasztja, de nem  veti meg az 
elhullo tt állatok m aradványait sem. 
A növényi eredetű táp lálékokat is 
elfogyasztja. Táplálkozásában a h a 
laknak kevésbé vetélytársa.

Idegrendszerük agyból, garat 
alatti dúcból és hasdúcból tevődik 
össze. Egyszerű halló- és ízlelő
szervekkel is rendelkeznek.

A rákok véredényrendszere bo
nyolult. Az oxigénes vér az ereken 
keresztül ju t a szervekhez, ott a 
szövetek közti üregekbe (lakunák) 
kerül, inné t a kopoltyúkba áram lik, 
m ajd a vénákon á t ism ét a szívbe. 
V éredényrendszerük csaknem  zárt, 
vérük színtelen.

A rákok váltivarúak, a halakhoz 
hasonlóan petékkel szaporodnak. A 
peterakás (párosodás) ideje október 
vége, novem ber eleje. A peték  le
rakás közben a m ár előzőleg a h í
m ektől idekent sperm ától term éke- 
nyülnek meg. A peték  a nőstény 
rák  po troh lábaira tapadnak, m elyek 
csak a következő év jún iusában 
vagy júliusában kelnek ki a víz hő
m érsékletétől függően. A peték  sö
tétvörös színűek. Egy nőstény rák  
egy alkalom m al 150—300 db petét 
rak, melyből term észetes . körülm é
nyek között kb. 10—20 db éri el az 
egynyaras kort. Keltető m edencék
ben 3—6-szoros ivadékot is nyerhe
tünk. Mesterséges beavatkozás ese
tén az ikrás anyákat április—m ájus 
hónapban rak ju k  a medencébe,

Hím folyam i rák: 4. ondóvezető nyílás, 
5, a term ékenyítést elősegítő végtag, 6. 

testszelvények

azonban az ivadék kikelése u tán  kb. 
1 hét m úlva az anyákat távolítsuk 
el, m ert könnyen felléphet a kann i
balizm us és az ivadékot megtizedeli. 
A k ikelt lá rvák  (kisrákok) először 
egy hét u tán  vedlenek meg, addig 
az anyjukkal vannak. Csak ezután 
kezdik el az önálló életet. K ét-három  
hét m úlva ism ét m egvedlenek, csali 
a m ásodik vedlés u tán  veszik fel 
szülőik a lak já t és form áját. (A k i
kelt lá rvák  fej to ra  arány talanu l szé
les és ívelt, potrohúk vékony.) A rá 
kok gyorsabb elszaporítását a m e
dencés rendszer elősegítené, mely 
lehetővé tenné a szabadvizeink iva
dékkal való népesítését is.

A rákok növekedését páncélhé
juk akadályozza, ezért a folyam i 
ráknak, ahhoz, hogy növekedni 
tudjon, időről időre meg kell sza
baduln ia védőburkától. A rák  az 
első évben hatszor (kelés u tán  első 
vedlés az első hét végén, a  m ásodik 
— a harm adik  vagy negyedik hé
ten, a harm adik  életük ötödik he
tében, a negyedik a 8. hét végén, az 
ötödik a 11. hét végén és a hatodik 
életük 11—15. hetében következik 
be). Esetleg nyolcszor, m ásodik év
ben négyszer, esetleg kétszer, a to
vábbi években általában  kétszer és 
az egészen öreg példányok évente 
egyszer vedlenek. Életévük első 
évében 2V2—3 cm-t, a m ásodik év
ben 4—4V2 cm nagyságot érhetnek 
el/ A m ásodik évben jelenik meg a 
másodlagos ivarjelleg, a módosult 
potrohláb. Ivarérettségüket kedvező 
viszonyok m elett a harm adik  élet
évükben érik  el.

A rákok  vedlése term észetes fo
lyam at, mégis szervezetükre m eg
erőltető, m ert chitinnel boríto tt 
vagy bélelt legfinom abb szervek 
(csápok, szemek, kopoltyú, b é lta rta 
lom) is résztvesznek a vedlésben. 
Vedlés idején  sok rák  pusztul el, 
m ert a m agával tehetetlen  puha 
„va jrák” ellenségeinek könnyen 
zsákm ányává lehet. Ezért ilyenkor 
ösztönszerűen védett helyre húzód
nak, Vetflés előtt a páncélokba le

rakodott mész feloldódik és a szer
vezetben „rákszem ek” alak jában  
raktározódik el. Ez igen tetem es 
mennyiség, m ert a  rákpáncél %  
részét is kiteheti. Ezt a m ennyisé
get újból beépíti, m ely az uj pán 
célzat mészszükségletének csak egy 
részét fedezi, a hiányzó különbséget 
a vízből pótolja.

Vedlés előtt, am int a mész fel
szívódik, a  páncél meglazul, az 
á llat nyugtalanná válik. Erőlködése 
közben a fejto r és a potroh első 
szelvényét összekötő bőrt m egre
peszti, m ajd  lábait és m inden te st
részét mozgatja, a fej tor páncélja 
lassan elválik. Lábait, csápjait sza
baddá teszi, m ajd  fejé t kihúzza a 
hátpáncél alól, a potroh aránylag 
könnyen kijön hüvelyéből. Az 
egész vedlési folyam at néha csak 
pár percet vesz igénybe, de időn
ként órákig is e ltartha t. Ez a kedve
zőtlen állapot — am eddig az á llat 
védtelen — csupán p ár napig tart. 
Ez az időszak alkalm as arra, hogy 
a páncéltól m egszabadult és eddig 
összeszorított izmok nagyobb té r
fogatot vegyenek fel. Az új páncél 
m ár ennek a nagyságnak m egfele
lően alakul ki.

A rákok izomzata, mely az em 
beri táplálkozás szem pontjából leg
fontosabb, az olló belsejében és a 
potrohban ta lálható  legnagyobb 
mennyiségben. A rák  o llóját főzés 
előtt kissé m egtörik, egyébként 
egészben főzik. A páncélt a fogyasz
tók távo lítják  el. A kereskedelem  a 
rákot 40—90 g-tól átveszi, ez a súly 
m ehet 300 g-ig, de kívánatos, hogy 
a rákok legalább 120 g-m al k erü l
jenek a fogyasztókhoz. Levesek ké
szítésére m ár a 40 g-on felüli rákok 
is alkalm asak, csekély húsuk m iatt 
azonban fogyasztásuk nem  gazdasá
gos.

A rák  védelm e és szaporítása nép- 
gazdasági érdek. H alászatakor sza
porodását is vegyük figyelembe. Fő
leg az anyarákokkal legyünk kím é
letesek a pete lerakásátó l az ivadék 
kikeléséig. Dr. Pacs István
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Angolnamozgás
M A G Y A R O R S Z Á G O N

'I960 nyarán.

Néhány évvel ezelőtt csak, m in t 
ritka, elismerésre méltó faunisztikai 
esem ényt közöltem  a Halászat hasáb
jain néhány tudomásomra ju tó  angol
na fogási adatot. Ügy vélem, hogy e 
halfaj hazai előfomlásai csupán nagy 
időszakonként adódó véletlenek és, 
m in t tudományos érdekességet, érde
mes az utókor számára megőrizni az 
egyes fogások adatait. Első közlésem 
től kezdve azonban egyre nagyobb ér
deklődéssel figyeltem  fel erre a hazai 
szakirodalomban oly keveset szereplő 
állatra.

Halászokkal, horgászokkal kiép ített 
kapcsolataim révén évről évre jó né
hány fogási adatról szereztem  tudo
m ást és úgy áriáikkor Vásárhelyi Ist
ván is több alkalommal publikált an
golna adatokat. M iután nyilvánvalóvá  
vált előttem, hogy e halfaj kis számú, 
de rendszeresen kim utatható lakója 
a magyar vizeknek, évről évre közöl
tem  a Halászat-bon egy-egy, im m ár 
hagyományossá váló beszámolót az 
ionként felgyülem lett angolna fogási 
adatokról. Kétségtelen, hogy magyar 
viszonylatban az angolnát nem  tek in t
hetjük  pusztán tudományos érdekes
ségnek. A z  eddig nyilvánosságra ke
rült adatok azt m utatják, hogy na
gyobb fo lyóvizeinkben a hal nagy
szerűen megél, tekintélyes testnagysá- 
got ér el és gazdaságilag is szám ot
tevő m ennyiségű állomány létreho
zása bizonyára nem  volna hálátlan 
feladati. A  tervszerű kísérletezésnek 
viszont elengedhetetlen követelm énye  
az, hogy a kérdéses területeken első
sorban természeties körülm ényék kö
zött ism erkedjünk meg az óceánok 
titokzatos vándorával és statisztikai 
számok megvilágításában vizsgáljuk  
a hazai környezeti adottságok között 
m egfigyelhető életmegnyilvánulásait.

M ielőtt azonban néhány rövid m eg
jegyzést tennék az idei esztendő an
golnákkal kapcsolatos észrevételeiről, 
felsorolom az 1960-ban tudomásomra  
ju to tt fogási adatokat.

Július:
A hónap eleje. Szeged környékén  

4 db; 10-én Körösszakái 1 db; 12-én 
Körösszakái 1 db 70 cm-es példány; 
12-én M indszenten 1 db 76 cm-es 
példány; 13-án Körösszakái 1 db 60 
cm-es példány 13-án Dunavarsány 1 
db 62 cm-es; 14-én Hódmezővásárhely 
l db 60 cm-es; 15-én M indszent 1 db, 
16-án Tiszaug 1 db 60 cm-es; 17-én 
Makó 1 db 59 cm-es; 19~én Tiszasüly 
1 db 76 cm-es; július vége: Szeged 1 
db 80 cm-es; Vác 1 db. Közelebbi 
dátum  nélkü l júliusban Szeged kör
nyékén 1 db.

Augusztus:
10-én Töm örkény 1 db 90 dkg-os; 

16-án M ártély 1 db, 31-én Tiszakécske 
1 db 60 cm-es; augusztus vége: Ke- 
mecse 1 db 60 cm-es.

Szeptem ber:
1-én Zsupsziget (Szentes) 1 db 80 

cm-es; 3-án Budapest 1 db 65 cm-es, 
3-án Szentesen a Karcából 1 db, 8-án 
Budapest 1 db 70 cm-es; 10-én 
Szarvason 1 db 70 cm -es; 10-én 
Csongrádon 1 db; 10-én Tiszalöknél 
1 db, 11-én Budapestnél 1 db 60 cm- 
es; 12-én Szolnokon 1 db 65 cm-es; 
15-én Paksnál 1 db 70 cm-es; \5-én  
Budapesten 1 db 70 cm-es; 22-én 
Szegvárnál 1 db 50 cm-es példány.

Júliusban m indösszesen 17 db; au
gusztusban 4; szeptem berben pedig 
12 példány került begyűjtésre. A  lelő
helyek megoszlása: Tisza: Szeged, 
Mindszent, Hódmezővásárhely, Tisza
ug, Tiszasüly, Tömörkény, Mártély, 
Tiszakécske, Kemecse, Zsupsziget, 
Csongrád, Tiszalök, Szolnok, Szegvár.

Duna: Dunavarsány, Vác, Budapest, 
Paks.

Körös: Körösszakái, Szarvas.
Kurca: Szentes.
A  Tiszából 20 db, a Dunából 7 db, 

a Körösből 4 db, a Marosból és a 
Kurcából 1— 1 db angolnát fogtak. 
Horoggal 11 db-ot, hálóval 9-et, el

hullva találtak 1 db-ot, 12 példány
ról nincsen közelebbi adatom. Érde
kes és a korábbi évekhez hasonló a 
kifogott példányok m éret eloszlása is. 
50—60 cm  között 4 db, 61—70 cm  
között 17 db, 71— 80 cm  közö tt 2 db. 
Tíz példányról nincsen hosszméret 
adatom.

Ha az idei nyáron befuto tt adato
kat így csoportosítva az előző évi 
közléseimmel összehasonlítva vizsgá
lom, két fe ltűnő különbségről kell 
megemlékeznem.

Ellentétben az eddigi évekkel, am i
kor szórványos nyári m egkerülések
től eltékintve a fogási adatok fe ltű 
nően augusztus m ásodik és szeptem 
ber első felében töm örültek az idei 
esztendő ké t kulminációs pontot pro
dukált. A  nyárvégi adattömörülés az 
eddigieknél valam ivel gyengébb volt, 
de ugyanakkor júliusban szinte invá
ziószerű angolnamozgással találkoz
tunk. A  különböző vizekből a hónap 
10—15-e táján szinte naponta kerül
tek elő példányok, és ha a felsorolást 
vizsgáljuk, kétségtelenné válik előt
tünk, hogy ebben az időszakban az 
angolnának országszerte erős ,rm oz
gása v o l t \  Vajon az idei szokatlanul 
hűvös nyári időjárásnak tülajdcmíti- 
hatjük ezt a jelenséget? A z  elm últ 
évek nyárvégi kulm inációját ism étel
ten sikerült párhuzam ba állíta'ni a 
tartós nagy m elegek m egszűntével, il
letve a hűvös hajnalokkal és kevésbé 
forró nappali középhőm érséklettel.

A z  is feltűnő volt, hogy az előző 
években m indig kimagaslóan a Duna 
szolgáltatta a legtöbb előfordulási 
adatot. A z  idei évben a Duna erősen 
lemaradt a szokatlanul nagy példány- 
számot produkáló Tisza mögött. A  
Körösből fogott 4 példány  — am ely
ből 3 egy lelőhelyről szárm azik — is 
jól szerepelteti ezt az angolna szem 
pontból eddig m ég egészen je len ték
telen folyót. A  Kurcából ez ideig az 
idein k ívü l csak egy, a Marosból 
egyetlen angolna adatról sem  vo lt tu 
domásom. A  lelőhelyek ilyen  sajátos 
megoszlása annál is feltűnőbb, m ert 
a Dunán lényegesen több m egfigye
lőm m űködik, m in t a többi folyón, és 
annak ellenére, hogy erről a vízről 
az adatgyűjtés valószínűsége is jobb, 
m in t a többi helyeken, mégis a keleti 
országrészeken töm örülnek az adatok.

Végül a kifogott példányok m éretei
vel kapcsolatban szeretnék még fe l
vetni egy gondolatot. Sokat fe jteget
tü k  m ár azt a kérdést, hogy vajon  
a magyarországi angolnák régebbi ha
zai telepítésből származnak-e, vagy 
a tengerből felvándorolt egyedek. A  
kifogott példányok m éretei arról ta
núskodnak, hogy azok 99,5%-ban 
nőstények. Ügy vélem, hogy ha hazai 
nevelésű angolnákkal á llnak szem 
ben, egészen mádképp, sokkal k i
egyenlítettebben alakulna a nem ek  
megoszlása. K önnyen fe lté te lezhe tjük , 
hogy a nagy nőstények tengerből fe l
vándorolt egyedek és a kis h ím ek va 
lam ilyen okból lényegesen kisebb 
m ennyiségekben nyom ulnak be m é
lyen a kontinens belsejében levő fo 
lyóvizekre.
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i t r
M  lettél, lá n y i  garda?... (Go"d.° S « í , !" d‘

A gardák e különös balatoni visel
kedése tudom ásunk szerint egyedül
álló. Az ezirányú vizsgálatok a hasz
nosságon kívül biológiai érdekessé
get is nyújtanak. Lehet pl. hogy az 
utóbbi években a csoportosulásra 
kedvezőtlen időjárási tényezők okoz
ták a nagy fogások elm aradását. Az 
évenként váltakozó gardabőségre 
H erm án Ottó, a kérdés első ku ta tó ja 
is céloz, de okát nem  em líti.

A halászat-biológiai tényezők tisz
tázásán kívül a lehetőségek m ásik 
ú tjá t a szervezésben kell keresnünk. 
Ütőképes, a halak  csoportosulását 
szervezetten megfigyelő és kihasz
náló halász-csoport alkalm azása 
szintén közelebb vihet a kérdés ny it
jához. Az is lehetséges, hogy elő ttünk 
eddig ism eretlen h a tásra  a gardák 
nem a megszokott helyen, a tihanyi 
kútban verődnek csapatokba, hanem  
máshol a félsziget körül, avagy a 
tó egyéb pontján. H erm án Ottó pl. 
nem csak a ku tat, hanem  a félsziget 
egész környékét em líti gardafogó 
helyként. Feltételezhető, hogy a kú t 
fölé csak a hosszantartó, kedvező 
időjárás esetén vonulnak a csapatok. 
Ennek a m érlegelése biológiai, de a 
halászat ezirányú véghezvitele üzem- 
szervezési feladat.

A lehetőségek és a titok  ny itjá
nak még számos „ laka tjá t” sorolhat
nánk fel. A szervezett vizsgálatok 
előtt is foglalkozni kell a kérdéssel 
és  feljegyezni m inden érdekességet 
a balatoni garda körül. Az előző 
gondolatok ebbe a csoportba ta rtoz
nak. A balatoni gardáról akkor osz
lik el m ajd  a titokzatosság és h a 
lászatot érzékenyen érintő jelenlegi 
bizonytalanság, ha a balatoni süllő
höz hasonló rendszeres vizsgálatok 
kezdődnek ezzel az érdekes és hasz
nos halunkkal. Ha m ajd  tisztázód
nak a balatoni garda táplálkozási, 
növekedési, szaporodási viszonyai, 
akkor az eredm ényekre tám aszkod
va tudni fogjuk, hogy m it keli te n 
nünk a gardafogás érdekében

Tőig István

a 2jsákQtJ

Ahogy a sokszínűből, ólom szür
kévé változik a Balaton, úgy közeleg 
a „nagyfogások” időszaka. Eljön a 
késő ősz, a tél első fele és a csoport - 
baverődő keszegből, süllőből, ponty
ból, gardából mind több kerü l a h a 
lászhálókba.

A Balaton őszi halbőségének szá
mottevő tényezője, a tihanyi garda. 
Tényezője, vagy tényezője volt? Ve
tődik fel a helyesebb megfogalmazás 
kérdése. Igen, m ert az utóbbi évek
ben baj volt a tihanyi garda körül 
Nem fogtak száz mázsa szám és fő
ként a megszokott nagy fogások m a
rad tak  el. Hová le tté l tihanyi garda? 
K érdezték sokszor a garda brigád, 
vagy a gardázással megbízott nagy
hálós halászok m unkáját figyelő 
szakemberek.

Az idei garda szezon elérkezésé- 
vel ism ét felm erülnek a kérdések, 
találgatások. Ha m eggondolásainkká] 
előkészülünk az idei tanulságok le
szűrésére, úgy biztosan közelebb ju 
tunk  a tihanyi „gardatitokhoz”.

A balatoni garda igazi értékét a 
más vizekben nem  tapasztalt nagy
m éretű csoportosulása adja. Ebben 
gyökerezik az ősi „láto tt h a l” bő
sége, valam in t a korszerű halászok 
zsákm ányára alapozott m ai gyöngy- 
esszencia nyerés és a hazai halkon
zerv gyártás tekintélyes része. Az 
időszakosan vagontételekben fogható 
közel azonos m éretű gardák a B ala
ton .,heringjei”-vé lettek. A töm e
ges fogás elm aradásával a balatoni 
garda hasonlóan a többi halasvizek- 
ben élő testvéreihez, könnyen je len
téktelen inéi]ékhallá alacsonyodhat. 
Ezzel elveszthetj ük halterm elésünk 
egyik jelentős tényezőjét. Ha h a lá
szainknak nem  sikerül kihalászni a 
gardák őszi, téli csoportosulását, 
úgy a vegyes zsákm ányokban elap
rózódik a balatoni garda és ezzel 
elveszti „ipari ha l” jellegét.

M ár a fenti m egfogalmazás sejteti, 
hogy a gardafogások elm aradásáért 
nem az állom ány m egfogyatkozását 
okoljuk. Ügy látszik erről szó sin 
csen. A tihanyi tanyák  nyári, kora 
őszi hálóhúzásaiban az évszakhoz 
képest mindig sok a garda. G ardás 
a keszeg, még a bőlyuku nyári háló
ban is.

A kipusztulás gondolata elleni 
m ásik érv az idén tavasszal tapasz
ta lt tömeges garda-ivás. Május 
16—27. között az előző évekhez ké
pest sokkal több lebegő garda-ik rát 
„fogtunk” a Zam árdi-i, siófoki ho- 
mokpad fölött. A m indenütt és 
gyakran felbukkanó nyári gardák es 
a garda-ikra tömege cáfolják a k i
pusztulást. Ha erre és az utóbbi évek 
szerényebb fogásaira gondolunk úgy 
inkább a túlnépesedés veszélye fe
nyeget.

Ha m eggondolásunk helyes és a 
pusztulástól nem  kell ta rtanunk , hol

lehel a hiba? M iért m arad t oly sok
szor üres a tihanyi garda-fogók 
hálója? Ezekre a kérdésekre várunk  
választ az idei ősztől, téltől. A

A zsák szem eibe akadt gardák
(Tőig felv.)

tihanyi garda fogás a halak  csoport- 
baverődésén alapszik. Ennek a cso
portosulásnak a körülm ényeit kel
lene igen pontosan megvizsgálnunk. 
Valószínűleg itt van a titok  nyitja.

pti\zd be
(Tőig felv.)



A Duna m enti országok hidrobiológusai a N em zetközi Lim nológiai Társaság  
(,,SIL‘‘) szervezte tanulm ány útjuk során Budapesten átutazva m eglátogatták a 
Magyar Dunakutató Á llom ást. Az érdekes és szép utazást B écstől a Fekete tengerig  

az „Am ur” szem élyhajón  teszik  meg
(Tóth felv.)

(A compó exportpiaciunk egyik legke
resettebb hala. főleg az NSZK-ban je
lentkezik egyre fokozódó igény a por- 
ció-compó kämt, am i kívánatossá te
szi, hogy a m agyar tógazdálkodásnak 
is fonitos feladatává váljék  emmek a$ 
halfajnak előállítása m inél tömege
sebben és miinél jobb minőségben. 
Nemrég jelent meg dr. W ilhelm  Koch 
„Fischzucht” című szakkönyvémek 
harm adik kiadása, m elynek szerzője 
részletesen foglalkozik azokkal a  le
hetőségekkel, m elyeket a compómak. 
m int a  pontyós tó  meíllékhalának te
nyésztése kínál. Tanulm ánya alapján 
közöljük az alábbiakat, melyek ér
deklődésire ta rth a tn ak  szám ot a m a
gyar tógazdáík körében.)

A compó lassan növekvő halfaj, 
mely második életévében átlagosan 
a 12 cm-es hosszúságot eléri és 
csak harmadmyaras korában válik 
úgynevezett porcióhallá, mely a 
piac keresett és jól megfizetett 
árucikke, ezért indokolt gazdasági
lag is mellékhalként tenyésztése a 
pontyos tavakban. Igénytelen ás 
ellenálló hal, mely a természetes 
táplálékot jól hasznosítja, m int ti
pikus fenék járó még a pontynál is 
jobban értékesíti, mohón veszi fel 
a kagyló és csigahúst, a fenékta
lajban élő rákocskákat, férgeket és 
rovarálcákat, ezért tenyészthető 
előnyösen a pontyos tóban, m ert 
a ponty növekedését, m int táplá
lék koifkurrens nem hátrá lta tja  
számottevő mértékben. Élőhelyével 
szemben bizonyos igényeket tá 
maszt, kedveli a parti növényzet
tel jól benőtt, mélyebb búvó- és 
pihenőhelyekkel ellátott melegebb 
vizű tavakat, ahol a széltől és a?

erős lehűléstől védve van. Követel
mény’ a mély halágya, mely egyéb
ként lehalászáskor is előnyös. Leg
kedveltebb tartózkodási helye a 
helyenként változó mélységű nyúj
tó-tó.

Általában június-július hóban 
ívik, ritka esetekben m ár m ájus
ban. a meleg időjárás bekövetkez
tekor nagyszámú ikráját a lágy 
vízinövényzetre rakja. A ponty
tenyésztésben bevált kis méretű, 
úgynevezett Dubits tavakban való 
ívatása többnyire kudarccal jár. 
Mivel tenyésztése önálló üzemben 
nehézkes és kevéssé gazdaságos, 
áttértek a ponty mellékhalaként 
való tenyésztésére. Ez ma túlnyo
mórészt hároméves periódusban 
történik, m elyre az alábbi átlagos 
növekedési számadatok a jellem
zőek:

Egynyaras (S0—St) 4— 8
cm, 5—10 g

Kétnyaras (Sr—S2) 10—15
cm, 40—100 g

Háromnyaras (S2— >) : 20—30
cm. 200—300 g.

A piac igénye a compótenyész- 
tésben is döntő jelentőségű, arra 
kell tehát törekedni, hogy a leg
keresettebb, V3—V2 fontos, sőt 3/4 
fontos úgynevezett porció-compót 
állítsuk elő. Kedvező körülmények 
közrejátszása, a tény észhalak gon
dos kiválogatása néha az átlagos
nál jóval nagyobb növekedést is 
biztosít, az Oberlausitz-i tógazda
ság egyik egységében a kétnyara- 
sok súlyátlaga elérte a 333 g-ot, a

A com pó  —  a  pont

háromnyarasok közel 800 g-osra 
nőttek, tehát a porcióhalak már a 
második nyár végére voltak elő
állíthatok. A gyors növekedésben 
és a kiugró eredményekben nagy 
szerepe volt a gondos ápolásnak és 
rendszeres trágyázásnak, de a ked
vező időjárási, viszonyoknak is. 
Különösen jó, lágy fenéktalajú, 
meleg vizű és mérsékelten népesí
te tt tavakban igen jó növekedés 
várható, az ilyen tavakban eddig 
elért eredmények és a m ár má- 
sodnyaras korukban piacérett porJ 
ciócompók alkalmasak arra, hogy 
a ma még kezdetleges compóte- ’ 
ryésztésre serkentően hassanak.

A compótenyésztés első évében 
ma általánosan nagyobb nyújtó
tavakat állítanak be, melyek alta- I 
laja lágy, vizük meleg, a szelektől 
védettek, mélységük mérsékelt (kb 
1 m), vízzel való táplálásuk mérsé
kelt, tehát átfolyásuk nincsen. Elő
nyös az alám erült növényzet gaz-J 
dagsága, a compó a sűrű  hinár- 
növényizetre szívesen rakja le 
apró, zöldes ikráját. Tenyésztésre 
legalkalmasabbak a gyorsan nővő. 
teljesítőképes törzsekből kiváloga
to tt 0,5—2,0 kg-os példányok, en
nél nagyobbakat csak ritkán he
lyeznek ki ívásra. A tenyésztők 
általában túl sok tenyészhalat he
lyeznek ki, aminek az az eredmé
nye, hogy ősszel óriási mennyiségű 
compóivadék kerül lehalászásra, az 
ilyen, fejlődésben visszamaradt] 
ivadék rosszul bírja a teleltetést.

Schäperclaus azt ajánlja, hogy 
kisebb nyújtótavakba nagyobb szá
mú tenyészhal kerüljön kihelve 
zésre, ezeket augusztusban le kel 
halászni és a kb. 3 cm nagyságú 
ccmpóivadékot ivadéknyújtó ta 
vakba helyezni, ahol az a követ 
kező tavaszig marad. Az állomén] 
szabályozásával így valóban jól 
fejlődő egynyaras compóhoz jutni 
A tenyésztők széltében követik cl 
a hibát: a tenyészcompókat az egy-1 
nyarasokkal együtt teleltetik j  
nyújtó tavakban, högy az érzékeny 
ivadék őszi lehalászását elkerüljék) 
Ez a módszer hátrányos, primitív* 
mert az ivadék mennyisége és nőj 
vekedése így alig ellenőrizhető. J

A compó minőségi tenyésztéséi 
nek kérdésében valószínűleg ked
vező eredményekhez vezetne! 
Probst kísérletei, melyek során sí 
került megoldania a compó mefi
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os tó mellékhala...
terséges megtermékenyítésének 
problémáját.

Az egynyaras compót -  m int 
mondottuk -  - legcélszerűbben 
nyűjtótavakban teleltetjük a tava
szi lehalászásig. Ha a lehalászás 
már ősszel történik, úgy célszerű 
az ivadékot külön, a mozgéko
nyabb pontyoktól elkülönített te
lelőkbe helyezni, az y4— 1/2 ha 
nagyságú telel te tőkbe általában 
300 000 db egynyaras compó ke
rülhet.

A másodnyiaras compó nevelése 
rendszerint pontyokkal együtt tör
ténik, amikor is az átlagsúly 8 g- 
ról kb. 70 g-ra növekszik. Amíg a 
compó gyenge Képesítés esetén az 
első esztendőben nem  káros a 
ponty növekedésére, addig a m á
sodik nyáron számolni kell azzal, 
hogy a tú l nagy mennyiségben ki
helyezett compó m ár hat a pon
tyok növekedésére és azt néha je
lentősen hátráltatja. Különös, fel
tűnő jelenség, hogy az ikrás com- 
pók a második nyár folyamán sok
kal erőteljesebben fejlődnek és nö
vekednek, mint a tejesek. A má- 
sodnyaras compók ivarénak meg
határozása egyszerű és megbíz
ható, a tejesek hasúszóinak máso
dik sugara feltűnően megvastag
szik, így is marad nemcsak az egész 
éven át, hanem a compó egész éle
tében, az elváltozás tehát nem 
olyan iegy, mely az ívási idő
szakra jellemző. A Wielenbachban 
végzett kísérletek során, amikor 
egy- és kétnyaras pontyokat ta r
tottak együtt egynyaras, a tavaszi 
kihelyezéskor 12 g átlagsúlyú com- 
póval, a tejes compók őszre 163, 
az ikrások ezzel szemben 212 g át
lagsúlyt értek el. Az ivarok szerinti 

: 'sűlykülönbözet a harmadik évben 
is fokozódott.

A kihelyezésre kerülő compók 
számának a tó bonításához kell 
igazodnia, függ természetesen at- 

“ tói is, hogy a tavat mennyire 
trágyázzák és takarm ány ózzák.

| Smolian szerint közepes minőségű 
[ tavakba 3000—3600, jó tavakba 

4000—4800, kivételesen jó tavakba 
f pedig 5000—6000 darabot célszerű 
I lja-onként kihelyezni. Kétéves 

üzemben Milkau hektáronként 
1000 egynyaras ponty és 2800 egy- 

L nyaras compó együttes kihelyezé- 
[ sét ajánlja.

A kétnyaras compót ősszel a

ponttyal együtt halásszák le, a 
lehetőleg elkülönített teleltetők 
minden Va ha vízterületre 20— 30 
q halat lehet számítani.

A harmadik év tenyésztési célja 
200—300 g súlyú porcióhalak elő
állítása. Az együtt tarto tt pontyok 
gyarapodási lemaradásának meg
akadályozására legfeljebb fele 
mennyiségű kétnyaras compót cél
szerű kihelyezni. Smolian a követ
kező mennyiséget ajánlja ha-on- 
ként: közepes tavakba 540—600, 
jó tavakba 720—800, igen jó ta
vakba 800—1000 darab.

A compó tenyésztésekor figye
lembe kell venni, hogy az harm a
dik életévében válik ivaréretté, 
harm adnyaras korban ívik le elő
ször. A tavak túlnépesítésének 
megakadályozására - ami nem
csak a ponty, hanem a compó növe
kedését is hátrálta tja — célszerű 
a compót a pontyos tavakban ne
mek szerint különválogatva kihe
lyezni. Ez kik erülhetővé teszi a 
tavak természetes túlnépes ülését 
compóivadékkal. Az Aischgründ-i 
tógazdaságiban azzal kísérleteztek, 
hogy a nyújtó tavakba, melyekben 
compót tarto ttak  K2-os pontyokkal 
együtt: a harmadik nyáron kis 
egynyaras csukát helyeztek ki 
mérsékelt mennyiségben, hogy ez
zel a nemkívánatos compóivadék 
és egyben a szeméthal mennyisé
gét korlátozzák.

A compó tenyésztésére használt 
tavakat feltétlenül le kell évente

halászni kiválogatás és állomány
ellenőrzés céljából. Egynyaras com- 
pónál erre legalkalmasabb a ta 
vasz, idősebb halak lehalászása az 
értékesítési időszaknak megfele
lően akár ősszel, akár a következő 
tavasszal végezhető el. A lehalá
száskor előnyös az iszapmentes tó- % 
fenék, bár a compó éppen az isza
pos altalajt kedveli. Heuschmann 
igen találó megjegyzése szerin t: 
ahol a compó jól növekszik, ott 
nem könnyű a lehalászása, ahol 
pedig jól lehalászható, nem fejlő
dik kellőképpen. A lehalászáskor 
tapasztalható nehézségek főleg on
nan erednek, hogy a compó a víz- 
apasztás során előszeretettel úszik 
ár ellen. Ez a kellemetlen tünet 
úgy akadályozható meg, hogy az 
apasztáskor leállítják a tápvíz
ellátást, igen mély halágyat létesí
tenek, vagy éjszaka apasztják a tó 
vizét és a lehalászást a kora haj
nali órákban végzik, a compó 
ugyanis sötétben m ár nem  ár el
len, hanem vele úszik. Így akadá
lyozható meg, hogy a compó meg
rekedjen az iszapban, ahonnan né
ha egyáltalán nem keríthető elő.

A compót lehalászáskor egészen 
a kifolyóig kell ,,vezetni '. Vegyes 
népesítéskor elsőnek a pisztrángot, 
utána a compót, m ajd legvégül az 
élénk és az altalajt erősen felka
varó pontyot kell biztonságba, te
hát a válogatóasztalon levő, tiszta- 
vízzel töltött kádakba helyezni.

( K. )
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Elnök
Kedves Agronómus

Főkönyvelő K a rtá rs !
Abban ' a rem ényben fordulunk 

hozzátok, hogy sürgős őszi be takarí
tási m unkáitok idején is szentelhet
tek néhány percet e pár sor elolva
sására. H allottuk, — a mi berkeink
ben is csiripelték a nádiverebek — 
m ilyen óriási cukorrépa term ést 
produkáltatok odakünn a szárazon, 
szívből gratu lálunk  hozzá! Tudjuk, 
hogy Ti Vezetők, lapunk, a H alászat 
áttanulm ányozását inkább a halász 
feladatának  ta rtjá tok , annak  végig
ül vasására nem  m indig fut ja időtök
ből, de a közelm últban olyan fontos 
dolgok, nagy horderejű  k ijelentések 
lá ttak  napvilágot a lapban, m elyekre 
ind ítta tva  érezzük m agunkat külön 
is, dőlt betűkkel felhívni szíves fi
gyelmeteket.

M iről van tehá t szó? Arról, hogy 
a haltenyésztési tudom ányos ku ta tás 
a gyakorlattal szorosan együttm ű
ködve bebizonyította a term elés 
nagym értékű fejlesztésének lehető
ségét. Ism eritek az eddigi álláspon
tot, mely szerint a tavak  term észe
tes hozam a országosan holdanként 
100 kg. Az is volt, de jóval több lesz 
a jövőben, ha tavaitoknak  is meg
adjátok kellő m ódszerrel a szüksé
ges trágyákat, halaitoknak pedig a 
takarm ányt. A tudom ány a trágyá
val elért többletet trágyahozam nak 
nevezi, de ennek taglalása nem  ta r 
tozik e rövid levél keretébe. K érdez
hetné bárki: hol volna a rekord 
cukorrépa trágyázás nékül, — hol 
lennének a 150—200 kg-os hízók a 
tudom ányosan kidolgozott receptek 
szerint adagolt darák  nélkül?

A lényeg, a dolog nyitja, hogy a 
korszerűen végzett trágyázás követ
keztében fejlődik hatalm asan a te r
mészetes táp lálék  és ez az alap ja a 
tavak  eddiginél sűrűbb népesítésé- 
nek, am i — a kellő takarm ányozás
sal — biztosítja a nagy term éseket.

Répássy Miklós 1914-ben m egje
lent könyvében olvasható: „A ná
lunk még eléggé figyelem re nem  
m élta to tt községbeli tavak  igen jó 
példákat adhatnak  a közvetett trá -  
gyázási módok jó eredm ényeire. 
Ezekben a tavakban  igen jól gya
rapszik a hal, sőt egyes kedvező fek- 
vésűek hozam a a rendszeresebb  
halastó hozam át is többszörösen  
meghaladhatja. De h á t ily  tavak  
vizébe mossa az esővíz a község te 
rületén, utcáin, beltelkein elszórt 
összes trágyát, a rra  já r  a község 
összes kacsája, libája, itt  fü rd ik  a 
sertés s ide kerü l számos értékes 
hulladék. M indez eléggé m egm agya
rázza, m iért nőhet meg benne a hal 
oly szépen.” Ezekhez nem  is kell 
további m agyarázat, megjegyzésnek 
is csak annyi, hogy 40 évnek kellett 
elm úlnia, míg a figyelem kellő m ér
tékben fordult a trágyázás felé.

És most á lljanak  itt  dőlt betűkkel 
az em lített, a jövendő nagy h a lte r
m éseket beindító m egállapítások, 
m ert a következő évi népesítés (fe-

Kászoni Zoltán mérnök, erdélyi 
halászati felügyelő, aki a m últ év 
tavaszán nálunk  já r t tanu lm ány
úton, a rom ániai H alászati K ísérleti 
In tézet Közlem ényének f. évi 2. szá
m ában igen figyelem re méltó cikket

Lehalászáskor a kezek gyorsan járnak
(Jász fa lu si felv.)

lesleges ivadék eladása vagy a 
hiányzó vásárlása) tervezésének, 
előkészítésének ideje közeleg.

Dr. W oynárovich E lek  írja 1960. 
áprilisában: „Bátran célul kell k i
tűzn i az 5—6—8—10 mázsás tiszta  
term éseket.” — 1960. augusztusban 
írja dr. Erős Pál: „ . .  .nem  utópia  
többé a haldankénti 6—8—10 m á
zsás halterm és sem  .” Ugyanabban a 
számban írja Ribiánszki M iklós az 
újonnan épülő nagy tógazdaságok
ról: „ . . .  holdanként 5—10 000 db 
ivadék terem , ..  .nyújtásra a tava
kat (holdanként) 2—3 000 db ivadék
kal (egynyaras) népesítik ..  .piaci 
hal term elésére 4—500 db — indo
kolt esetben ennél is több — egye- 
det (kétnyarast) helyezünk ki 1 kh  
víztükörre .” — dr. Jászfalusi Lajos 
egyetemi előadásából: „A tógazdasá
gok halhústerm elése holdanként 
0,5—13 m ázsa között mozog.”

Nagyon kérünk  kedves K artársak , 
jól véssétek em lékezetbe ezeket az 
utóbbi hónapok sűrítve tá la lt fontos 
tudnivalóit. — A „H alászat” 1957. 
évi m ájusi szám ában m egem lékez
tem  a Moszkva kerületbeli Novo 
Rjazan szovhoz 8,6 mázsás, — 
Rim anóczy Endrének  a lábodi VII. 
sz. tóban elért 10,15 mázsás, — a 
sérsekszőllősi „Űjgazda” tsz 6,02 m á
zsás holdankénti eredm ényéről.

Ezenkívül sok más példa igazolja 
a nagy term éseket, am elyek m inden 
vonalon köteleznek a követésre. Tsz 
vonalon — egyelőre az lehetne a je l
szó: „Előre az 5—6 mázsás holdan
kénti nettó term ésértl”

Pöschl Nándor

írt „M agyar módszer a ponty m es
terséges tenyésztésénél” címmel.

A halak  m esterséges szaporításá
val kapcsolatos rövid történelm i 
visszapillantás u tán  rám u ta t arra, 
hogy nálunk  dr. W oynárovichnak 
sikerült először (1950—52 között) a 
tükörponty — üzem szerű —* m es
terséges szaporítása. Az alkalm azott 
eljárást, am ely m agában foglalja az 
egyes m űveleteket a tenyészegyedek 
kifogásától egészen az ivadékok le 
halászásáig, elnevezték m agyar 
módszernek.

Beszámolójában a keltető épület
ről vázlatot is közöl. Ism erteti, hogy 
a m egterm ékenyített ik rák  em brio
nális állapotban kerü lnek  itt  egy 
betonozott, vagy földbe ásott m e
dencébe, gyapot vagy  m űanyag
szöveten szétterítve és ezen kel
nek életre. Az ivadékok ezekben a 
m edencékben 15—20 napig m arad
nak, ezalatt bőségesen táp lá lják  
őket üzemileg előállított term észetes 
táplálékkal.

R ám utat a rra  is, hogy a módszer 
eredm ényességét igazolja a term é
szetes úton és a m esterséges szapo
rítással életre kelt pontyivadékok 
összehasonlítása. — (Cikkében uta l 
dr. W oynárovichnak „A ponty m es
terséges szaporítása” c. m unkájá
ra is.)

(dr. F. Gy.)
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Oliver B. Cope a The Progressive 
Fish C ulturist 1960 jú liusi szám á
ban azokról az új eljárásokról é r te 
kezik, melyek a toxikus rovarirtó 
szerek á lta l károsíto tt halak  és 
egyéb vízi élő
lények olyan álla
potban való be
gyűjtését eredj- 
ményezik, am i a 
laboratórium i ana
lízis eredm ényét 
m egbízhatóvá teszi.
A vegyész és a szövettanász bizo
nyos követelm ényekkel lép  fel, m e
lyek m eggátolják a begyűjtött v izs
gálati anyag kém iai és morfológiai 
megváltozálsát, leülenlkező esetben 
ugyanis ham is eredm ények adódhat
nak és m egbízhatóan nem  állap ít
ható meg az a hatás, mely az in- 
szekticidiek okozta mérgezés okozata. 
A tanulm ány jól bevált módszere
ket ajánl a  halak, vízinövények, ge
rinctelen vízi élőlények, fenéktalaj 
és m ás vizsgálati anyag fixálására 
és tartósításiéra a laboratórium ba 
való szállítás idejére. A vizsgálati 
halak  ta rtósítására  m in t legalkalm a
sabb m ódszert polietilén zacskóban 
való befagyasztást aján lja , ha ez k e 
resztül nem  vihető, az alkoholos 
konzerválást ta r tja  célravezetőnek, 
mély a form alinos eljárással ellen
té tben  nem  változtatja  meg a ké
m iai analízis eredm ényét.

A Deutsche Fischerei Ztg I960 8-as 
számában J. Plom ann oki. tógazda 
értékeli a magyar gyártm ányú B- 
175-ös Buday csónakfarm otort, m ely  
egyre jobban hódít teret az ND K tó
gazdaságaiban. Megállapítja, hogy a 
kísérletek során a m otor m egbízha
tónak m utatkozott, könnyen indul és 
aránylag igen testes ladikot is te k in 
télyes sebességgel képes tovam oz

gatni. Egyedül azt 
bírálja, hogy az 
5:1 arányú benzin- 
olajkeverék m eg
drágítja az üze
met. Egybevetve  

az evezéssel és m otorüzem m el m eg
le tt azonos távolság üzemköltségeit, 
azaz az evezőszem élyzet m unkabérét 
a motor benzin -i és olajfogyasztásával, 
arra az igen érdekes megállapításra 
jut, hogy a m otorüzem  — költsége
sebb, átlagban a különbség  20%, de 
ennél is magasabb, ha számításba  
veszik a m otor amortizációját. Meg 
kell jegyezni, hogy az érdekes adat
ból a Buday-m otor kvalitására kö
vetkezte tn i nem  szabad, m ert a kö lt
ségtöbblet általában is jellem ző a 
motorüzemre, függetlenül a hasznúit 
gép karakterétől. A  drágább üzem  
azonban nem  lehet akadálya a mo- 
torosításnak — állapítja meg a szem
ző —, m ert igen fontos körülm ény a 
dolgozók mentesítése a fiz ika i m un- 
Ha alól, ugyanakkor q m unkaidő

60—70%-a takarítható meg. Ha a la
dik szem élyzete legalább három fő, 
úgy motoros üzem nél költségtöbblet 
nem  je len tkezik , csupán akkor , ha a 
m egszokott ké t fővel kapcsolatos 
m unkabérköltségeket kalkulálják.

G ü n t e r  M e r i  a dr., a königs- 
warthai akadémiai kutatóintézet 
munkatársa a DFZ idei 8. számában 
közli a kísérleti tógazdaság egyik 
egységcsoportjában 

észlelt pontynö
vekedés számszerű 
adatait. Megálla
pítja, hogy a lelki- 
ismeretesen vég
zett növekedés- 
ellenőrzés igen 
hathatósan járul hozzá ahhoz, hogy 
a takarmányozást az optimális szin
ten tarthassák. Kitűnt, hogy egyes 
általában rossznak minősülő tavak
ban észlelt gyenge növekedés annak 
írható a rovására, hogy a takarmány
mennyiség túlzottan kicsiny volt, a 
gyenge eredmény nem a „rossznak” 
minősített tóegység tulajdonságaiban 
leli magyarázatát.

K erm it E. Sneed  és H. P. Clemens 
a PFC 1960/3-as szám ában az ívást 
kiváltó  hotrmonhatásokról közöl ta 
nulm ányt és ism erteti azokat a kí
sérleteket, m élyek során Ram swam i 
és S undaraja jnak  sikerü lt em beri 
gondatróp anyagok befecskendezé

sével sie tte tn i az 
/ ivarterm ékek  be- 
érését és kiváltani 
a halak  ívás át. 
Igen érdekes az a 
felismerés, mely 
szerin t az emlő
sökből nyert hor

monok többnyire teljesen hatásta la
nok, ugyanakkor egyes gonadoitróp 
anyagok ívást stim uláló hatása  e ré
lyes. A szerzők kívánatosnak ta r t 
ják  olyan kísérleteknek széles te rü 
le ten  való m egindítását, m elyek tisz
táznák: m ilyen fa jta  anyagok a lkal
m asak arra, hogy a horm onokkal 
kom binálva fokozzák azok hatását. 
K ipróbálásra kerülhetnének pajzs- 
m irigym űködést fokozó hormonok, a 
növekedésre hatással bíró  anyagok, 
észt ragén és an drogén vegyülitek, 
nyom elem ek és egyéb horm on vagy 
hormonszerű tulajdonságú anyagok. 
U gyanakkor tanulm ányozni kell bi
zonyos olyan, a halak  életével, ille t
ve életterével kapcsolatos tényező
ket, m elyek alkalm asak a horm on
képződés befolyásolására és ezzel az 
em ber lehetőséget nyerhet arra, hogy 
a halak  szaporodásába beleavatkoz
hassak.

B h a s k a r a  M. P a n n i k a r  a 
PFC 1960 júliusi számában a kal
cium hipokloritnak, mint halpusz- 
tító vegyszernek alkalmazásáról ír,

ez az olcsó és biztonságosan alkal
mazható anyag jól felel meg arra a 
célra, hogy a vizet a nemkívánatos hal- 
népességtől újratelepítés előtt meg
szabadítsa. A kal
cium hipoklorit a 
vízben oldódva sza
bad klórt fejleszt, 
melynek halpusz
tító hatása igen 
erős és rövid időn belül elöli a leg- 
ellenállóbb halfajokat, így a törpe
harcsát is. A tanulmány közli a kü
lönféle kísérleti koncentrációkat és 
ezek hatását nemcsak a halakra, ha
nem a békaporontyokra is. Nagy 
előnye a klórvegyiiletnek az is, hogy 
az általa fejlesztett mérgező klórgáz 
igen hamar, többnyire 2—3 nap alatt 
eltávozik a vízből, úgyhogy annak a 
nemkívánatos halak és békaporon
tyok kipusztítása után való nemes 
hallal végzett újratelepítése veszély- 
lyel nem jár. ^

A DFZ 1960 augusztusi szám á
ban A. K ozianow szky foglalkozik a 
marénának pontyos tavakban való 
tenyésztésével és ism erteti az elért 
eredm ényeket. K ísérletei során k i
tűnt, hogy a pontyos tavakban tar
to tt m arénák jobban növekednek, 
m in t szabad v i
zekben élő fa jta 
testvéreik, ami ab
ban leli magyará
zatát, hogy a ta
vakban a maréna  
kevesebb mozgás
sal, tehát fiz ika i 
m unkával leli meg táplálékát, a tavi 
maréna ennek következtében  2,7-szer 
nagyobb zsírtartalmú, ami kalória
értékét 37° Q-kal fokozza. A  m arénák  
telelteúése nem  okoz nehézséget, 
m ert az a pontyokkal együtt esz
közölhető, figyeln i kell azonban arra, 
hogy egynyaras m arénákat nem  cél
szerű kétnyaras pontyokkal együtt 
teleltetni. A  maréna ugyanis a téli 
hideg vízben is táplálkozik és m oz
gásával zavarja a verm elő pontyok  
nyugalmát. A  borowoi tógazdaság 
telelőiben a m arénák a téli évad
ban átlag 32,3 g súlynövekedést ér
tek el és 6 cm-rel le ttek hosszabbak. 
A  kísérletek eredm ényeképpen 5— 
7000 egynyaras m arénát célszerű 
ha-onként pontyokkal együtt te lel
tetni.

A n é m e t  B i o i .  Z e n t r a l 
b l a t t  78 2-es számában U. Lieder 
foglalkozik az ezüstkárásszal kapcso

latos tapasztalatok
kal. Megállapítást 
nyert, hogy a Ca- 
rassius gibclio nős- 

' |  tényeinek ikráiból 
akkor is fajtiszta 
halak fejlődnek, 
ha azt ponty, ke

szeg vagy akár compótejes terméke
nyítette meg, kereszteződés sohasem  
fordul elő. Valódi partenogenézisről 
van szó, úgynevezett szűznemzésről, 
melynek során nem is történik a szó 
szoros értelmében vett megtermé
kenyítés, hanem csak az ikra fejlő
désének sokkszerű befolyásolása.

(farkasházy)
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H alászati term előszövetkezeteink
nek az elsőségért fo ly tato tt nemes 
versenyébe ism ét új „esélyes” lé
pett be: a hajdúszoboszlói Bocskai 
htsz.

K ét évvel ezelőtt alig lá ttu n k  n á 
luk többet, m in t egy szerény irodát 
néhány kopott asztallal, meg am o
lyan kü lterjes ősi halászgatást a 
szerteágazó vizeken. Bezzeg, csőstül 
akad lá tn i és feljegyezni való ja an 
nak, aki ezekben a napokban láto
gatja meg a „Bocskaáakat” : a s a 'á t  
székházban berendezett, te lefonok
kal, elektrom os számológéppel fel
szerelt szép irodahelyiségeket, ahol 
N a g y  K ároly elvtárssal, a Megyei 
Pártbizottság tagjával, a szövetke
zet elnökével az élen 8 dolgozó irá 
ny ítja  a szövetkezet kom plex nagy
üzemét, köztük 2 agronómus, egy 
halászati és egy mezőgazdasági szak
ember. M ert nagyot, igen nagyot 
lépett előre a Bocskai htsz az el
m últ ké t év alatt.

Mi tö rtén t, hogyan tö rtén t? . . .
H at-hét éve a hortobágyi ha lá

szok nagy fába vág ták  a fejszéjü
ket: elszakadtak  a nyíregyházi A l
kotm ány htsz-től és önálló halászati 
term előszövetkezetet alakíto ttak . 
A kkor sok volt a tam áskodó: vajon 
életképes lesz-e az új szövetkezet? 
Ki tud ják -e  alak ítan i a fejlődést 
biztosító nagyüzem et és soraikból a 
megfelelő vezetőséget? Különösen, 
am ikor egyik fő halászati bázisuk, 
a Kösely m egyehosszat csavargó ős
m edre a vízszabályozás m ia tt k ikap
csolódott a halászatból, leszakadt a 
K eleti Főcsatorna tápláló  em lőjé
ről. Talán ez ad ta meg az első lö
kést a töprengéshez, a tervezgetés- 
hez: „valam it” kellene csinálni. És 
— először szerény keretek  között — 
m egszületett az első valam i, a h a 
lászcsárda. Hajdúszoboszló forgal
mas fürdőváros, nagy keletje  van 
ott a halnak. Sok hal kell, még 
több hal! De honnan? . . .  És a  h a 
lászcsárda „húzta” m aga u tán  a 'tó
gazdaság gondolatát. Az elnök no 
meg B a r t s  Jenő megyei halászati 
felügyelő agitálása 210 kataszteri 
holdon mozgatta m eg a Hortobágy 
sivár földjét: 1959-ben m eglett a tó
gazdaság is, ez év tavaszán népesí
te tték  be először és m ost izgalom
m al v árják  az első eredm ényeket. 
Nyilván nem  hiába, m ert a tavasz- 
szal és nyáron 400 m ázsa szudáni 
fűm agot e te ttek  fel, m ajd  a „stafé
tá t” átvette  a sa já t mezőgazdaság
ban te rm elt árpa. A próbahalásza
tok azt m utatják , hogy a súlygyara
podás várakozáson felüli és kiváló 
a pontyok profilindexe. A n  t  a  1 f i 
KIB főagronómus szaktársunk — 
áld vei együtt já rju k  be a  tav a t — 
meg is jegyzi:

— H a így folytatódik, a Bocskai 
a legközelebbi kiállításon m inden 
d íja t learat.

A „ B O C S K A I” HTSZ-ben...

Egyébként a htsz a jövő évben 
újabb 80 kát. hold tav a t épít és szó 
van arról is, hogy a szomszédos mg. 
tsz tógazdasága csatlakozik.

A tógazdasági haltenyésztés azon
ban a halak  etetése nélkül m it sem 
ér. A csárda húzta m aga u tán  a 
tavat, a tó pedig a haltakarm ány t 
m egterm ő mezőgazdasági m ellék
üzem szükségességét. A tóépítéssel 
párhuzam osan ez is m egszületett 
részben saját, részben kívülről be
hozott földekből. Területe 1030 kát. 
hold, am ely m ár szövetkezeti gaz
dálkodásban üzemel, növényterm e
lés és állattenyésztés főijük ra jta  
egyaránt. A sertéshizlalda szolgál
ta tja  a tó trágyázásához szükséges 
anyagot, a term ények biztosítják a 
hizlalást és a halak  takarm ányozá
sát. ím e, a kom plex gazdaság. Csak 
úgy m ellékesen 25 hold öntözéses 
gazdaságot is lé tesítettek, ahol pap
rikát, paradicsom ot term elnek. 
Egyébként K o v á c s  G ábor * a  szö
vetkezet fia ta l főkönyvelője k im u
ta tja , hogy a szövetkezet profilja  a 
halászati főüzemág m aradt, m ert a 
mezőgazdasági term ényeknek nem  fő- 
üzemági felhasználásra ford íto tt ré 
sze az össztermelés értékének m ind
össze 30%-a. Ebből az állam i rak tá
rakba is ju to tt 595 000 F t árú  búza. 
Az arány a következő években még 
inkább eltolódik a  halászat javára, 
részben az em líte tt új tav ak  révén, 
részben m ert a K eleti Főcsatorná
nak  az árapasztó-buktató  és Bakom- 
szeg közötti zárt szakaszát intenzív 
m űvelés alá fogják, ezenkívül gon
doskodnak a Kösely rendszeres víz
e llátásának  m űszaki megoldásáról. 
M indez a halterm elés jelentős m ér
tékű  fölfejlődését hozza m agával. 
K étségtelen, hogy azok az em be
rek, ak ik  ké t év a la tt olyan sokat

Prohászka Ferenc:
SZŐLŐ ÉS BOR

5. átdolgozott kiadás
E nagysikerű könyv példány szám a 

eléri m ár a 85 ezret. Kimagasló si
kere annak  tu lajdonítható , hogy köz
érthető, könnyed stílusban megis
m erteti olvasóját m indazzal a tudn i
valóval, am i a szőlő telepítésétől a 
szüretelésig, a m usteltartástó l a bor
kezelésig végzendő. Ism erteti a szőlő
növény életfeltételeit, részletes tá jé 
koztatást ad a nálunk  elterjed t f aj 
tákról. Sok hasznos tudnivalót nyú jt 
a szőlő évről évre ismétlődő m un
káival foglalkozó rész. Külön fe je 
zet ism erteti a lugasm űvelést. A szö
veget kb. 200 ábra teszi szemléle
tessé.
328 oldal. Ára: 19,— Ft.
Kapható a könyvesboltokban, a föld
művesszövetkezeti boltokban és a fa
lusi könyvárusaknál.

alkottak, ezeket a te rveket is meg 
fogják valósítani.

De tek in tsük  meg a mezőgazda- 
sági melléküzem ágat.

A k ia lak íto tt tanyaközpontban 100 
férőhelyes, nem rég ép ített sertés
telepet ta lálunk, épül egy 25 férő
helyes fiaztató, 3 vagonos ra k tá r  
és egy 500 férőhelyes juh-hodály. 
A sertésállom ány: 64 hízó, 20 anya
koca és 82 kism alac. M arhaállo
m ány: 14 fejőstehén (fejési átlag 
11,5 liter), 25 borjú  és 5 előhasi 
üsző. A szövetkezetnek ezenkívül 
500 b irkája  és 56 lova van. (A lo^ 
vakkal nagy gondban vannak, m ert 
— m int a létszám  is m u ta tja  — az 
állom ány túlteng, három negyed ré 
szének hasznát nem  veszik, de m it 
tegyenek! — a gépesítés korában 
mind több ló válik  feleslegessé. Ló 
m ár „a ku tyának  sem kell”, nem  
akad rá  vevő, sőt a  vágóhídnál is 
sorbaállás van.) A szükséges m un
k á t két tehergépkocsi, 1 tra k to r  és 
8 lófogat végzi.

Em lítsük még meg, hogy a szövet
kezetnek sa já t kovácsm űhelye, da
ráló ja  van, külön építőbrigádja je
lenleg a tógazdasági halásztanya 
építkezésével foglalatoskodik.

A szövetkezetnek 137 tag ja  van, 
ezek közül 34 k iöregedett föld já ra 
dékos. A m ezőgazdaságban 57 tag 
dolgozik.

— Mindez nagyon szép, de a k ü 
lönböző term észetű m unkaágazatok 
k ö z t. hogyan illeszkednek a fogas
kerekek? Hogyan tö rtén ik  a m unka
egységben való elszámolás, hogyan 
alakul a  jövedelem elosztás a fő_ és 
m elléküzem ek dolgozói közt?

A kérdést a következőképpen ol
dották  meg:

Előiször m egtervezték a mezőgaz
dasági m elléküzem ág várható  jöve
delm ét és a jóváírandó m unkaegy
ségeket. Ezen az alapon a mg. m un
kaegység fo rin tértéké t 36,— F t-ban 
irányozták elő. Ezután m egállapod
tak  abban, hogy a 36 F t egyenlő az
zal a pénzértékkel, am elyet a te r 
mészetesvízi halászok a htsz alap
szabályok szerint a hal értékesítésé
ből származó összeg 60% -ának m ér
tékéig kapnak. H a teh á t 36 F t 60%» 
úgy a halászatban a 100% 60,— Ft, 
m ert 6X 6=36, vagyis a term észetes
vízi halász 60 F t értékű  hal után 
kap 1 m unkaegység jóváírást, ille
tőleg 36 Ft-ot. Az év végén feloszt
ható nyereségből m indkét üzemág 
dolgozói m egszerzett m unkaegysé
geik arányában részesednek. A tó
gazdaság lehalászott zsákm ánya — 
term észetesen — te ljes egészében a 
közösbe megy. Egyéb m unkákat a 
mg-, illetőleg a htsz-m unkaegység 
könyvecskék szerint dotálnak. Ezzel 
a rendszerrel jelenleg m indenki elé
gedett s az idei első tapasztalatok  
fogják m egm utatni, hol van szük
ség javításra.

Még csak annyit, hogy a főköny
velő a  szövetkezet vagyonát 12 m il
lióra értékeli, m eg hogy a hajdúszo
boszlói Bocskait hivatalos helyen a 
megye legjobb term előszövetkezetei 
közé sorolják.

Faragó Sándar
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A lehalászás során gyakran ke- 
rül a hálóba és a válogató asztalra 
a kecskebéka is. A nyáron á t nagy 
brekegéssel életjelt adó békák 
ekkor m ár csendesek, lassan „ki
m érten“ mozognak, és legtöbbször 
a földhözvágás ju t osztályrészü
kül, ha egyáltalán valaki is törő
dik velük.

A halastavak békái azonban 
nem mindig tűnnek ilyen ártatlan 
színben. A kecskebékák és lár
váik (békaporontyok) aktív kárté
telét az ívatótavak környékén m ár 
számosán kim utatták. A békapo
rontyok a lerakott pontyikra ezreit 
„raspolyozzák" halálra éles pe
remű szájukkal. Az apró ivadék 
százainak is temetője lehet egy- 
egy falánk békagyomor. A hizlaló- 
tavak környékén a béka kártétel 
nem ilyen szembetűnő és nyilván
való. Itt m ár a halakban k árt nem 
tehet, annál inkább fogyaszthatja 
a hal táplálékszervezeteket. A kecs
kebéka szinte feneketlen gyom
rába ezer-, és ezerszámra tűnnek 
el a víz felett rajzó rovarok, 
melyek petéjüket a vízbe rakták 
volna. A békát tehát, ha nem  is 
közvetlenül, — de mindenképpen 
— a halak táplálékkonkurrense- 
ként ítélhetjük meg.

Meg kell vallani ugyanekkor, 
hogy a béka táplálékába gyakran 
kerül halkártevő rovar is, szerepe 
tehát nemcsak negatív, hanem 
néha pozitív előjelű is lehet.

De kérdés az is, hogy lehet-e 
számunkra még „pozitívabbá'4 
tenni a békát. A választ azonnal 
megadhatjuk: igenis lehet, sőt 
saját érdekünkben kell is.

A béka szorosan beletartozik 
abba az életközösségbe, mely a 
halastóban az em ber akaratán 
kívül kialakul és amelyikben a fő
helyre mi mesterségesen a pon
tyot és a többi haszonhalat kíván
juk állítani.

Egyoldalú pusztítása ma még 
kilátástalan és m egoldhatatlan 
harcnak látszik, viszont ha értéke
síteni tudjuk, az általa okozott kár 
némileg megtérül. Igen helytelen 
tehát az, ha a lehalászóhely kör
nyékét agyonvert békák jelzik, az 
sem helyes, ha ügyet sem vetünk

halasviizeinknek e hívatlan vendé
gére. Egyedüli helyes út, ha az 
alkalomszerűen, vagy tudatosan 
megfogott békákat értékesítjük.

A külföld egyre nagyobb ér
deklődést m utat a kecskebéka 
iránt. A m agyar békacombot több 
nyugati állam számos vendéglője 
várja és ami a népgazdasági szem
pontból a legfontosabb értékes 
valutával fizetnek érte.

Nálunk nagy nehézséget jelent 
a béka term és összegyűjtése. Nem 
azért, m ert nem volna belőle elég, 
hanem azért, m ert nem ismerve 
ennek az állatnak a népgazdasági 
értékét nem sok ügyet fordítanak 
rá azok, akik „kezén keresztül 
megy" lehalászáskor a béka. A ha
lászok és halászmesterek a mellé
kesen összegyűjtött békákból je
lentős mellékjövedelemre tehet
nek szert, és közben a maguk 
hasznán kívül kettős hasznot haj
tanak: megszabadítják a halasta
vakat a jövő évben kártevő álla
toktól és valutaforrást nyitnak 
meg a népgazdaság számára.

A békák összegyűjtésével és ex
portálásával kizárólag a MA VAD 
(Magyar Vadkereskedelmi és Szö
vetkezeti Vállalat, Budapest V., 
Honvéd u. 16.) foglalkozik. Az 
egyre szélesedő békaexportot csak 
úgy tudja ellátni, ha a tógazdasá

gok is leszállítják „a maguk béka
term ését“. A MAVAD az össze
gyűjtésre vállalkozó halászok, 
halászmesterek részére szállító 
ládákat küld és fedezi a szállítás 
költségleift. A béka ára, am it a 
MA VAD térít a külföldi piaci ár 
változása szerint változik, azon
ban ez évben még nem süllyedt 
10 Ft. alá. Régebben csak a 3—7 
dkg közötti súlyú békát vették át, 
ma a súlyhatár jelentősen kiszé
lesedett, 3—15 dkg-ra emelkedett. 
(Ez gyakorlatilag a k ifejlett béka 
term ésünk minden nagyságú egye
dét magába foglalja.)

A külföldi piac azonban nem
csak ősszel, hanem egész évben, 
főként nyáron is várja a magyar 
békát. A béka gyűjtéseknek tehál 
egész évre kiterjedő lehetőségei 
is vannak.

A „rejtett tartalékok“ kihaszná
lására irányuló népgazdasági tö
rekvés arra serkent, hogy ne ejt-, 
sük ki azt a lehetőséget sem amit 
a tavaink egyik ellensége, de ma 
m ár „hasznossá“ tehető tagja, a 
kecskebéka magában rejt.

Dr. Woynárovich Elek

A The Progressive Fish Culturist
idei jú liusi száma m űanyag fonalból 
készített, összecsukható varsa leírd- 

1 sát és m űködését 
ism erteti azzal, 
hogy ez a „csap- 
da” igen alkalmas 

próbahalászatok 
eszközlésére. A z  új 

konstrukció előnyei elvita that atla- 
nok, teljesen kiküszöböli a halak sé
rülését.

A m ag y ar békacom bot több n y u g a ti ország vendég lő je  v á r ja  (W oynárovich  felv.)
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/Q  tógazdasági többtermelés útjai

1. A  vízi élettér dinamizmusa...

A  Halászat legutóbbi számait -figyelve, 
egyre több azoknak a c ikkekn ek  a száma, 
am elyekben a többterm elés ú tja it kere
sik.

Nagyon időszerű a „nagy halterm elés
hez vezető ú t” keresése és ez jelen  el
m életi és gyakorlati tudásunk összeveté
sével és szakem bereink összem űködésé- 
vei nem  tartozik ma m ár a lehetetlensé
gek közé.

Persze ha sikert akarunk elérni, nem  
elegendő itt-o tt egy-egy apró részletet k i
ragadni a term elés nagy kérdéskom ple
xumából, hanem tervszerűen és frontáli
san kell a termelés elm életi és gyakor
lati kérdéseit rögzíteni, mai tudásunknak  
megfelelően. Evégből m egkísérlem  a tó
gazdasági term elés elméleti és gyakorlati 
állását felvázolni abból a célból, hogy a 
kartársak tapasztalataikkal azokat meg
bírálva vagy kiegészítve közösen segítsék  
a nagy cél elérését.

E sorokban legyen szabad az elm életi 
alapokat röviden vázolnom, hogy ezek  
segítségével a későbbiekben sikeresen  
tárgyalhassuk azokat a lehetőségeket 
am elyek célunk felé vezetn ek , de m ind- 
ezideig még kihasználatlanok a tógazda
sági ponty tenyésztésben.

Üj korszakot élünk. Talán valam ennyi 
tudományág o an, gazdasági termelésben, 
sportban egyaránt ú j korszak köszöntött 
be. Ha az atomfizika, a rakétatechnika  
eredményeire vagy a gazdasági term elés 
fejlődésére, orvostudományra, vagy a 
sporteredm ényekre gondolunk, az kristá
lyosodik k i bennünk. —  és ez az új kor
szak jellem zője  — , hogy nincs lehetetlen.

A  m ásik oldalon pedig, a lehetetlen le
győzéséhez kom olyan megalapozott tudás, 
fáradhatatlan szorgalom, kitartás és 
m unka  kell. Ha ezt nem  fek te tjü k  be, 
jön a lemaradás és a haladás átlép ben
nünket.

Szűkebb szakterületünkön a tógazda
sági haltenyésztésben is m egszületett a 
haladás alapja, a termelésbiológiai irány
zat, és ezen elm élet által bennünk k i
épült ú j szemlélet, amely hivatott arra, 
hogy megnyissa a kapukat a fejlődés új 
útjai felé. Termelésbiológia, vagy pro
dukciós biológia azonos jogalom. Rövi
den az a tudomány, am ely a termelés 
kérdéseivel foglalkozik. ' Gyakorlatilag 
m agunk is termel", sbiológiát csinálunk, 
ha halat term elünk.

Ne nézzük tehát a termelésbiológiát, 
vagy produkciós biológiát, biológiai elne
vezést úgy m in t az alkim isták, régi 
„aranycsináló}> varázsigéiket nézték, 
m ert azokkal sem  tud tak  aranyat csi
nálni, és m i sem  tudunk  csupán a szavak  
használatával több halat termelni. De 
igenis tudunk  akkor, ha e „varázsszó” 
alatt m eghúzódó elm életet a m agunkévá  
tesszük, m egértjük, és utána ennek segít
ségével önállóan gondolkozni tudunk.

Üj perspektíva tárul elénk, és ebben az 
új perspektívában sok m inden megvilágo
sodik.

Röviden a vízi élettérben lejátszódó  
term elésekkel kell foglalkoznunk. A  nap
fén y  éppen úgy éltető eleme a vízi élet
nek, m in t a szárazföldnek. A  napfény  
hatására, a vízben élő n ö vénykék  (algák) 
asszimilálnak, ezzel a folyam attal a v íz
ben oldott sókat szerves vegyületekké  
alakítják át, tes tükben  felépítik, és meg
terem tik  a velük  táplálkozó alsóbbrendű 
állati élőlények (alsóbbrendű rákok stb.) 
életföltételeit, és a halaknak term észetes 
táplálékát is. Így egy tápláléklánc kelet
kezik, m e lynek  első tagja az algák, má
sodik tagja az algákkal táplálkozó alsóbb
rendű állati élőlények, harm adik tagja a 
békés term észetű  halak, term elésünk  
tárgya, a ponty  is. A  ragadozó halak 
adják az élelm i lánc következő  láncsze
mét. (A parazitáknak és a baktérium ok
nak is van szerepük, egyelőre ezeket 
hagyjuk figyelm en  kívül.)

A  napfényből, m in t energiaforrásból 
kiinduló élet e táplálékláncon keresztül 
egy örökké mozgó, változó dinam ikus  
rendszert alkot. Ezt a rendszert a maga 
dinamizmusában kell vizsgálnunk. A  ter
m észet célszerűsége egyensúlyterem tésre  
törekszik, am elyet a dinam ikus rendszer 
örök mozgásával csak egy-egy pillanatra 
valósít meg, m ajd  azon túUendülve ism ét 
távolodik, m ajd  ism ét közelíti azt, hogy  
egy pillanatra elérhesse, és ellenkező  
irányba lendülhessen tova. A z örökös 
egyensúlykeresés következtében  a szerves 
anyag term elésében résztvevő egyes szin
tek  úgy alakultak ki, hogy a folyamatos 
és lehető legjobb hatásfokú term elés m i
nél fövídebb idő alatt biztosított, illetve  
az egyensúly állapot m inél jobban m eg
közelíthetővé legyen.

A  m ásik cél a term elt energiának táro
lása és megőrzése. A  term észet ennek a

ké t célnak dz elérését d term elésben  
résztvevő szin tek  dinamizm usával való
sítja meg. A z algák kis testm éretükke l 
alkalmasak arra, hogy a teret tökélete
sen benépesítsék és ezáltal a legnagyobb 
hatásfokkal láthassák el a szervesanyag  
termelés funkcióját. Á m de bárm ely kör
nyezeti tényező megváltozásával tömege
sen pusztu lnak el, • de ugyanolyan gyor
san m egjelennek a m egváltozott környe
zetet igénylő ú j fajok, hogy benépesítsék  
ism ét a m axim ális term eléshez szükséges 
létszámban a vizet. A z algákat gyors sza
porodó képességük teszi alkalmassá erre. 
Osztódással szaporodnak, és az osztódás 
periódusa percekben mérhető. Általában  
félóránként osztódnak. A z energia táro
lására alkalmatlanná teszi őket kis tűrési 
képességük a környezeti tényezők  válto
zásával szem ben. A  m ásodik szintet al
kotó alsóbbrendű állati élőlények kicsiny  
testűek, hogy a teret sűrűn benépesítve  
képesek legyenek a még kisebb testű  
algákkal táplálkozva az algákban felhal
mozott energiának m inél nagyobb fokú  
kihasználására, m elye t saját testükben  
felhalm ozva a tartósabb tárolást valósít
já k  meg. Ellentétben az algákkal, mozgási 
képességük lényegesen nagyobb, a kör
nyezettel szem ben ellenálló képességük  
nagyobb és szaporodási periódusuk is 
hosszabb, napokban m érhető (cca 2 hét). 
E második szintet alkotó Zooplankton 
lények képesek önálló m ozgásukkal apró 
táplálékukat felkuta tn i.

A  planktonnal táplálkozó halak már 
nagy testűek, mozgási képességük is 
nagy, és a tóban levő tápanyagot fel 
tud ják kutatni, és azt elfogyasztba érté
kes halhúsként testükbe beépítik, amivel 
az energia tartós megőrzésére alkalmassá 
válnak, m ivel a környezeti tényezőkkel 
szem beni ellenálló képességük nagy. Sza
porodási periódusuk m ár csak években  
mérhető. Ha végig tek in tü n k  az ism erte
te tt három táplálék szinten, azt látjuk, 
hogy az energia tárolás biztonsága az 
algáiktól a halakig növekszik, a szaporo
dási periódusuk időtartama is nő a tűrési 
képesség szintén. U gyanakkor a tér be
népesítésének az időtartama a szaporo
dási periódussal arányos, tehát az algák
nál rövid időt, a halaknál m ár éveket 
igényel. Ennek köve tkeztében  a term é
szet egyensúlyra törekvésének megvaló
sítói gyors szaporodásukkal az algák, 
míg az energia tárolás és tartósítás cél
já t a term észet a harm adik szin tben élő 
halakkal éri el, illetve valósítja meg. És 
most itt  egy pillanatra m eg kell állnunk. 
A  term észet a term elt energiát a harma
dik szint halaival adja az em ber kezébe  
és ez az a szint, am elybe gazdálkodó 
tevékenységünk először bekapcsolódott. 
Ha az em ber a term észetadta lehetőséggel 
nem  élne, akkor a következő  negyedik  
szint élőlényei, ragadozó halak már a 
harm adik szintben felhalm ozott energiát 
csökkentik , tehát a term elés visszafelé  
fog haladni, tehát csökken  a halhúsban  
felhalm ozott energia.

A z egyes szin tek energiakészletét vizs
gálva megállapítható, hogy az algák kép 
viselik a legtöbb energia m ennyiséget, de 
ezek is saját életm űködésükre használják  
fel a term elt energia egy hányadát. A  
megmaradó energiakészletből építik  fel 
szervezeteiket a m ásodik szin t tagjai, de 
az energia egyrészét ezek is felhasznál
ják  életfunkciójukra. A  harm adik szint 
iagjai a m ásodik szint megmaradó ener
gia készletével gazdálkodhatnak már és az 
az é letm űködésükhöz szükséges energia 
felhasználása u tán fennm aradó m ennyi
séget építik be saját testükbe értékes 
halhúsként. A z első szintnél a felhasznált 
energia még aránylag kis érték. A  máso
dik szintnél már nagyobb, de a harm adik  
szintnél a legnagyobb. Ebből következik, 
hogy a term elt szervesanyagot legjobb 
lenne az algák szintjéből k inyern i (erre 
vannak is próbálkozások) m ert akkor 
kapnánk egy területegységről a legtöbb 
energiát. Ha azonban a halhúsnál aka
runk maradni, akkor az első és m ásodik  
színt lényeit a ponttyal kell fe le te tnünk  
és így halhúsban n yerjü k  meg a sokkal 
kevesebb megmaradó energiát. M int már 
mondottam, ha ezt elm ulasztjuk, akkor  
ragadozó halak fogják csökkenteni azt az 
energiakészletet, m íg végül ezekben is a 
legrosszabb táplálékértékesítő  fa jo k  fog
nak megmaradni.

M inden egyes tó egy bizonyos energia 
készlettel rendelkezik. E setünkben pon
tyo t k ívánunk termelni, tehát az energia
készletet pontyhúsban fe je zzü k  ki.

Dr. Erős Pál
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Lehalászás Lengyelországban: a k ifo lyónyílás m ögötti betoncsatorna elrekeszthető. 
Innen szákolják k i a  bololdali csatornába a pontyokat

(Tőig felv.)
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M it tud a g ilisztabánya ? . . .

(Legutóbbi szám unkban c ikket kö
zö ltünk mindarról, am it a horgász
nak és a fenékzsinóros kishalásznak  
a gilisztáról, erről az univerzális, 
m indig hatékony horogcsaliról tudnia  
kell. A z  olvasók körében m egnyilvá
n u lt érdeklődésre való tek in te tte l 
bővítjük az elmondottakat, m égpe
dig Hager—Lorenz nem rég m egje
lent szakkönyvének adatai alapján. 
A  szerk.)

A  giliszta fogása és begyűjtése 
nem  mindig sikerül, főleg akkor na^ 
gyón sovány az eredm ény és van 
szükség k ita rtó  ásásra, am ikor a ta 
laj a tartós szárazság következtében  
alaposan kiszikkad. A  giliszták, 
melyek csak nedves közegben élhet
nek meg, ösztönösen a nyirkos  
m élybe  fú rják  le m agukat, ahonnan 
csak akkor keríthetők  elő, ha félm é
ternél is m élyebbre kerü lünk  az ásó
val. Az ilyen földm unka m egeről
tető, szerencsére van mód arra, hogy 
ezt a kellem etlenséget elkerüljük: 
úgynevezett gilisztabányát készítünk, 
melyből m indig „kibányászhatjuk” 
azt a m ennyiséget, mely egy-egy k i
ránduláshoz szükséges. A bányához 
term észetesen k ert kell, aki nem  
rendelkezik családi házzal, az a vá
rosi ház füvesíte tt udvarán  is lé te
síthet bányát, persze csak akkor, 
ha megszerzi a lakók engedélyét.

A bányát árnyékos helyen kell 
elkészíteni, igen alkalm as hely a 
sövény vagy bokor töve, akár a fa l 
m elletti rész is. Vagy 1 X f  m éter  
nagyságú, 70— 80 cm m ély  négyszög
letes gödröt ásunk, a gödör fenekét 
laposra planírozzuk és vagy 15 cm 
vastag rétegben lótrágyával vagy 
am i még jobb, nyirkos lógombóc
cal rak ju k  meg. A trágyarétegbe 
szalm ából készített kévéke t szurda- 
lunk be úgy, hogy a kévék függőle
ges helyzetben legyenek és m ajdnem  
felérjenek a gödör felszínére. A  ké
vék között hézagokat lótrágya, ny ir
kos föld és tőzeg keverékével tö lt
jük  ki, lehetőleg lazán.

Az így feltö ltö tt gödröt földdel 
tak arju k  le, m egöntözzük  annyira, 
hogy a ta laj csak nedves és ne vizes 
legyen. A földréteg te te jére  régi 
zsákot terítünk, m elynek az a célja, 
hogy a gödör ta rta lm ának  kiszára
dását gátolja meg. Száraz időben a 
zsákot megöntözzük, ügyelve arra , 
hogy a föld ne váljék  sárrá. Ha eső 
fenyeget, célszerű a bányát kátrány
papírral vagy valam i a ház táján  
m indig található  kiérdem esült pé- 
vécé fóliával letakarni, m ert ha nem  
ta rtjuk  távol a tú lzo tt nedvességet, 
gilisztáink k ibú jnak a felszínre és 
elzarándokolnak szárazabb tá jak  
felé.

A  giliszták, m elyek kedvelik a 
zsíros-trágjrás, laza, nedves ta la jt, 
csakham ar a hetedik határból is 
odagyülnek a bányába, ahol a hála 
a jó „falatoknak” elszaporodnak és

jól növekednek. A giliszták fejlődé
sét gjm rsíthatjuk etetéssel, igen jó 
erre az eszpresszókban fillérekért 
kapható k ifő tt kávézacc, melyből 
hetenként kétszer is adhatunk  né
hány m aréknyit, de megteszi a beáz
ta to tt kukoricadara , vagy akár a 
konyhai zöldséghulladék, m egpuhult 
káposztalevél is. B ányánk csakha
m ar g iliszta-tanyává válik, begyűj
tésükre nem  kell a ta la jt felásnunk, 
hiszen túlnyom ó részük közvetlenül 
a zsák alatt tanyázik, ha azt felem el-

Ilyen  m etszetben a gilisztabánya

jük, ta lá lunk  annyi gilisztát, am eny- 
nyi a horgaszkiránduláshoz kell. 
Az így nevelt es gyűjtö tt giliszták 
rendkívül életerősek, jól mozognak 
a horgon, sokáig elélnek  a vízben, 
univerzális csalit ajándékoznak a 
horgásznak.

Jó tanácsokkal szolgál Hager— 
Lorenz a g iliszták tisztitására és tá 
rolására is. M int azt legutóbb meg
írtuk , a frissen szedett giliszták 
húsa puha, könnyen szakadó, ezt 
„ed.zésseV kell kiküszöbölni. Jól felel 
meg erre a célra a nagyobb, mázo- 
latlan  virágcserép, m elynek fenekére 
gipszréteget öntünk, hogy a talpon 
levő nyílást elzárjuk. A cserepet 
félig töltsük meg nyirkos mohával, 
mely azonban ne legyen tú l nedves, 
m ert ha igen. elpusztuhatnak a gi-

Ez a giliszta-„nadrág” felhúzásának  
m enete (az A FZ nyomán)

liszták. A glisztákat a  m ohára he
lyezzük, ahol azok percek a la tt be
fú rják  m agukat a mélybe. N éhány 
nap elm últával kiborítjuk  a cserép 
tartalm át, ism ét félig m egtöltjük 
friss-nedves m ohával, ennek a he
gyibe tesszük az előbb k iboríto tt 
gilisztás régi mohát. Az egészséges, 
életerős giliszták azonnal bebújnak  
a friss mohába , csak a beteg és sé
rült példányok m aradnak m eg régi 
helyükön, ahonnan könnyen selej- 
tezhetők  ki a régi m ohával együtt. 
A friss m ohában az ép giliszták né
hány nap a la tt m egtisztulnak, 
bőrük m egkem ényedik, ellenállóvá  
válik, nem  szakad  és a keszegek 
m ár nem  képesek az ilyen csalit 
percek a la tt lecsipdesni a horogról, 
az edzett giliszta sokkal jobb és 
eredm ényesebb csali.

Ha gilisztáinkat hosszú ideig ak a r
juk  készenlétben ta rtan i: kerti földet 
keverünk egyenlő arányban  sárga 
vagy fehér homokkal, a keveréket 
enyhén m egnedvesítjük és a kap
ható legnagyobb mázolatlan, gipsszel 
elzárt fenékfuratú  cserépbe helyez
zük kb. egyharm ad magasságig. A 
keverékre helyezett giliszták azon
nal befu rják  m agukat, hetenként 
egyszer-kétszer kávézaccal e te tjük  
őket és a cserép ta rta lm á t enyhén 
megöntözve nyirkosán ta rtju k . A 
nedvesítéssel azonban csínján bán 
junk, ha a cserépedény fenekén víz 
gyűlik össze, a giliszták elpusztul
nak. A cserepet árnyékos-nyirkos  
helyen  ta rtsuk, lehetőleg pincében, 
sohasem a napon vagy meleg 
helyen.

Igen érdekes és újszerű  az a 4 gi
liszta felcsalizási módszer, m elyet a 
szerző „nadrág”-csahzásnak neve
zett el. Ehhez két különböző hosszú
ságú giliszta kell, a hosszabbikat a 
fején á t hosszában á tfú rju k  az élő
kére kötött horoggal, m ajd  a gilisz
tá t felto ljuk  az elekére (a). A rövi- 
deibb gilisztán is áthúzzuk a horgot 
vagy fel hosszában (b). Ezután az 
élőkére felcsúsztátott hosszabbbik 
gilisztát visszahúzzuk a horogra 
úgy, hogy reáfeküdjék a rövidebbre, 
m ajd  beleszúrjuk a horgot. A készen 
felcsalizott gilisztapárt a (c) ábrán  
látjuk , a horog hegye re jte tt, a gi
liszták egym ástól el vannak  vá
lasztva, tehát szabadon élénken 
m ozoghatnak, ami alkalm as arra, 
hogy a halak  kapási kedvét fokozza. 
Bevágáskor a horog hegye átü ti a 
gilisztát és könnyen akad el a h a l
szájban. (f.)

L. F rankenberger a PFC I960 3-as 
számában tenyészhalak kifogására 
szolgáló elektromos halászóberende
zést ism ertet. A  készülék lényege a 
ladik orrára szerelt ké t hosszú , üveg
szállal erősített poliészter ríid, m ely  
a két elektródot tartja, a +  pólus 
hosszúkás alakú, dróthálóból készí
te tt szita, m elybe a hal az áram ha
tásra kerül be. A  generátor a lad ik
ban foglal helyet, egyenáramú, 230 
volt feszültségű dinam óval van  el- 
látva, m elyet benzinm otor ha jt meg, 
a ladik mozgását farm otor biztosítja.
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Q^cuíojil^ clI
s z ö v e tke z e te k b e n

Természeti szépségekben, kin
csekben gazdag megyénk, Bara
nya szövetkezeteiben is virágzás
nak indul a tógazdasági halte
nyésztés. (Félreértések ellen: nem 
vízvirágzásnak, ám bár előfordul 
ilyen is.)

Közel az idő, amikor a term é
szeti szépségek számának növelé
séhez is hozzáj árainak. Egyelőre 
40—50 százalékban inkább benőt
tek, gyengén takarm ányoznak és 
kisebb százalékban az őszi lehalá
szás műveletét nem Répássy sze
rin t értelmezik, aki olyan találóan 
adta ennek ism ert magyarázatát, 
hanem csak halásznak ősszel, a 
,,többit“, bent hagyják a tóban, 
mondván: „jó lesz jövőre.“

De — m int m ondottuk — javu
lás látható az 1957—58. évekhez 
képest, m ert tudni kell, hogy az 
első években, amikor valóságos 
függetlenített halászati felügyelő
jük volt, nagyon is szép eredm é
nyekkel dicsekedhettek. (Például 
1955-ben Ivánbattyán Ságvári tsz 
492 kg/kh nettó hozamával, a me- 
kényesd; tsz kitűnő ivadékterm elé
sével). Gazdaságaik átlagos terü 
lete 20 kh. A folyó évben 97,2%-

ban saját tenyészanyaggal, hol
danként 50 kg-mal népesítettek és 
130 db anyahallal gondoskodtak a 
jövőről.

A villánykövesdi „Alkotm ány“ 
tsz helybeli és ivánbattyáni szép 
tiszta tavaiban Jeszenszky Sándor 
főagronómus 100 mázsa termés 
elérésére teszi az előkészületeket. 
(21 kh). A bányák, ipartelepek 
minden halmennyiséget felvesz
nek.

A  bári „Űj Élet“-ben  két tó van, 
két csónak, három bárka tanúsítja 
az „életet“ a folyamatos árusí
tást. Hja, itt az öreg Duna m en
tén m ár régen megünnepelték az 
1000 éves magyar halászmúltat.

A szűri „Kossuth“ elnöke — 
Bősz János — Szarvason tanfo
lyamot végzett. A sok ivadék és 
kétnyaras mozgalmas képet nyúj
tott. Itt is van fejlesztési lehető
ség, akár Baksán, Ócsárdon, Nagy
dobszán, Szalatnakon, érvényesül
het az elv: előbb ott építeni, ahol 
már van tógazdaság s csak azután 
kezdeni az újakat.

Szalatnakon a bikali „Szabad
ság1“ tsz gazdálkodik, pompás 
york-süldők produkálják közvet

lenül a tóparton a friss plankton- 
tápot. Gergely János sertésgon
dozó a halaknak naponta száz ki
logramm eledelt ju tta t az 5 holdas 
tóba. A másik 5 holdat rendben 
lehalászták.

Alsómocsolád „Űj Tavasz“ tsz-e 
tiszta 37 holdján két nemes kócsag 
tűnik fel először, a tó rejtelm eit 
Weiger Mihály halászmester ügyes 
dobóhálója tárja  fel, — némi dara 
beetetése után igen jó egyöntetű 
3—5 dkg-os ivadék kerül a gát 
gyepszőnyegére. A tó sarkán épül 
a halászház. Napi takarm ányadag 
300 kg. Tombi János főkönyvelő 
is jól viszonylik a halászathoz, a 
tónál találkozva figyelmébe ajánl
hattuk a tavaszi takarm ányozást 
és a tóterület növelését, (cca 40 
kh.)

Az OVF a Dél-Dunántuli Víz
ügyi Igazgatóság területén egyes 
tsz tavakon ellenőrzést végzett, 
melynek során megállapította, 
hogy több helyen a barátzsilipet 
és árapasztót rendeltetésére nézve 
összecserélik és helytelenül az ár- 
&pasztón van állandó vízáteresz- 
tés, — az árapasztó környékét el
hanyagolják, — sok a náddal, sás
sal benőtt terület, — a hullámvé
delem mögötti kimosások javítá
sára nem fordítanak gondot. (Ki
rívóbbak: babarczi „Béke“, ócsárdi 
„Győzelem“, szavai „Béketábor“, 
tótszentgyörgyi „Előre“, nagydob- 
szai „Vörös Sugár“ tsz-ek.)

Baranyai kőrútunk alkalmával 
Varga Lajos rét-legelőgazdálko- 
dási és halászati] előadó meggyő
ződött arról, hogy gyakran kell 
látogatnia tógazdaságait, m ert ki
tűzött célját, — a kezelés és te r
melés lényeges javítását — csak 
így tudja elérni. Az időszerű ten 
nivalókra adott tanácsok végre
hajtását néha többször is kell 
szorgalmazni, sürgetni. A tsz-ek 
egy része nem ta r t  lépést a fejlő
déssel, nem jára tja  a szaklapot. 
Varga Lajos terve, hogy az előfi
zetési díjat személyesen begyűjti, 
célravezetőnek látszik és m ásutt 
is követésre találhat.

P. N.

Kérjük a horgászokat, halászokat, 
hogy ha botos kölöntét fognak ki a 
Dunából, a lelőhely megjelölése mel
lett juttassák el az Állatkert Akvá
rium osztályára.

Jó fogás az em előhálóval egyik  dunai holtágban
(W oynárovich íelv.)
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ősszel a nyárinál sokatigérőb- 
ben fut k i az MTA „Lóczy Lajos“ 
motorosa ivadék halászatra. Az 
őszi zsákmány számszerint és 
összetételben is gazdagabb, vala
m int m ár többet mond a jövő hal
termésének alapjáról; a hozzáértő 
végérvényesen leszűrheti belőle a 
nyár tanulságait. Ezért ősszel 
gyorsan telnek a gyűjtő üvegek és 
tartalm uk elmeséli a halivadék 
néhány hónapos életét és megjó
solja a jövő kilátásait. Az ívás 
utáni időszakot átvészelt halivadék 
meg messze van a hálóképes nagy
ságtól. Az ezernyi veszély, a sze
rencsés vagy szerencsétlen körül
mények összejátszása dönt sorsa 
felett. A „Halászat“ júliusi számá
ban m ár foglalkoztam az ívás, 
valam int az ivadék növekedés első 
időszakának tapasztalataival. Most 
őszi jelentésemet küldöm lapunk 
olvasóinak.

Munkáink fő részét a  süllőiva- 
dék gyűjtése és állományának 
figyelemmel kísérése tölti ki. A 
süllővel együtt a dévérkeszeg és a 
varsinta ivadékát vizsgáljuk.

A balatoni süllőivadék az idén 
június 5—10. körül kezdte el a 
halragadozást és ezt az állomány 
tagjai június 25—30-ig végződő 
időhatárnál fejezték be. Az eddig 
planktonevő példányok, néhány el
enyésző kivételtől eltekintve már 
azok is m aradtak. Sorsuk, mint 
m ár oly sokszor leírtuk, a pusztu
lás, felfalás, Számszerűen az idén 
a tavalyinál kevesebb süllőivadék 
ugrott ki, térhe te tt át a halragado- 
zásra. Az idén nem is fogyaszta
nak annyi ragadozó süllőivadékot 
a hálóképes fogasok, csak az örök 
planiktonevő kis süllők adnak a 
varsinta m ellett táplálékot a na
gyobbaknak. Az idén júniusban 
hatvan, hetven 25—30 mm-es sül
lőivadék között találtunk egy-egy 
ragadozó példányt. Ennek m egfe
lelően a  nagy süllőkön végzett 
gyomorvizsgálatainkkal is keve
sebbet gyűjthettünk. A négy éve 
tartó vizsgálatainkkal összevetve, 
az 1959. év magasan kiugró bősé
gétől eltekintve, azért 1960. sem

szégyenkezhet. Több reményteli, 
ragadozó süllőivadékot láttunk, 
m int 1957—1958-ban.

A tavaszi képtől eltérően a var
sinta ívás eredménye sajnos nem 
a legkecsegtetőbb. A megszokott
nál (1957, 1958, 1959) bizony keve
sebbet fogtunk az idén. Ezt a bajt 
ellensúlyozza a tavalyi rekord ter
més, amiből sok-sok másodnyaras 
példány még ezávre is maradt. 
Ezekkel a Balaton átlagos viszo
nyaihoz képest 1960-ban megol
dottnak tekinthetjük az idősebb 
süllők táplálék készletét. A raga
dozó süllőivadék átesve az első 
hal-vadászaton, m ár lem aradt 
testvéreiből is megtömheti gyom-

Dr. Th. Schräder a ném et tud. aka
dém ia I 3-as havi jelentésében a b io 
lógiának a szennyvíztisztításra gya
korolt befolyásával foglalkozik. A 
K olkwitz—M arsson-rendszerű v íz
analízis felism eréseire tám aszkodva 
m egállapítja hogy igen sok vízi élő 
lény biológiája 
még csak kezdet
legesen felderített 
és csak igen k e 
veset tudunk  a kü
lönféle forrnák

rát. Ezekből viszont nagyon sokat 
találhatott.

Az apró varsintaivadék hiánya 
a kissüllők táplálkozásában a jú 
niusra eső áttérési időszakban je
lentkezhetett. Talán erre vezethet
jük vissza a tavalyinál kevesebb 
ragadozó példányt és a halfo
gyasztó egyedek között jelentkező, 
az 1959 évinél sokkal nagyobb 
(szeptemberben 5—6 cm) nagyság
különbséget.

Az ívási időszak mostoha időjá
rásának megfelelően a déli part 
egész nyáron szegényebb volt 
keszegivadékban. Az északi parton 
végzett gyűjtéseinknél viszont 
szépszámmal fogtunk apró dévért 
is. Az ivadék a Balatonra jellemző 
növekedéssel szeptemberre elérte 
a 4—6 cm-es testnagyságot. Ta
vaszra bizonyára kiegyenlítődik a 
különbség és a déli part élőhelyeit 
is benépesíti az 1960. tavaszán szü
letett dévérkeszeg ivadékállo
mány. Tőig István

plaszticitásáról, mellyel a szenny
vizekben levő idegen anyagok h a tá
sára reagálnak. Léteznek olyan vízi 
élőlények, m elyek bizonyos szerves 
anyagokat tartalm azó szennyvizek 
hatására erősebben szaporodnak a  
m egszokottnál annak  következtében, 
hogy a m egváltozott kem izm ushoz 
hozzáidomulnak. Még m indig n in 
csen lezárva a  vízjóság ind ikátorai
nak  problém ája. A vizek folyam atos 
biológiai ellenőrzése sürgős feladat.
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A pontyok növekedési szakaszainak
és a takarmányadagoknak ' r * ™ ™ ' * * * * ' ^ ™ ' ' * ' * * * ™

A tém a, am elyet a cím ben igye
keztem  röviden megjelölni, az iro
dalom ban egyszerre aktuálissá vált. 
A gyakorlati tógazda szám ára m in
dig is aktuális és elsőrendű fontos^ 
ságú volt az a kérdés: hogyan osztja 
be helyesen a rendelkezésre álló 
összes takarm ánym ennyiséget a nö
vekedési idény egyes időszakaira. A 
havi beosztásra nézve többó-kevésbé 
irányszám okat m indegyik tankönyv 
ajánl, de ezeknek az irányszám ok
nak problem atikus vo ltá t a  szer
zők — helyesen — m aguk is hang
súlyozzák. Tervezetre ebben a vo
natkozásban is szükség van, de ez 
a te rü le t term észeténél fogva olyan, 
hogy a te rv  szigorú b etartása  lehet 
káros sőt lehetetlen is. M erev m a
gatartás időszaki takarm ánypocsé- 
koláshoz, vagy a halak  növekedésé- 
nek ésszerűtlen visszatartásához ve
zethet.

Az utóbbi hetekben dr. W oynáro- 
vich és dr. Erős a H alászatban, dr. 
G ünter M erla (Königswartha) p e
dig a  Deutsche Fischerei Zeitung
ban  polem ikusán foglalkozik a  k é r
déssel. A bban m indannyian m eg
egyeznek, hogy a próbahalászatok 
eredm ényét a takarm ányozás to 
vábbi folyam ata a la tt döntő m ér
tékben tekintetbe kell venni. Így is 
van. A prábahalászatokról egészen 
biztosan nagy töm egű feldolgozat
lan  anyag áll rendelkezésre és ezek 
közlésére h ív ja fel Woynáirovich a 
tógazdákat. M erla ezzel szemben 
ném et k ísérleti tógazdaságokban 
1958-ban és 1959-ben le foly tato tt ez 
irányú kísérletek eredm ényét teszi
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közzé 3 grafikon és 2 táb lázat szem
léltető elemzése keretében. Nem k í
ván juk  e  helyen ezeknek a kísérle
teknek eredm ényeit részletesen is 
m ertetni, de a gyakorlati szakem be
rek  szám ára ezt h ivatali m űködé
sünk keretében megtesszük, k u ta 
tóink pedig kétségkívül tanu lm á
nyozni fogják az eredeti közlést.

I t t  csak a rra  a h ibaforrásra sze
retnék  rám utatn i, am elyet a sem a- 
tizálással követnénk el. Nem hiszem 
ugyanis, hogy a próbafogások ered
m ényét a további takarm ányozás 
egyedül irányadó tényezőjeként vol
na szabad értékelnünk. Régi mon
dásunk, hogy a próbafogások sze
repe két irányú  lehet.

T ájékoztathatnak és megtéveszt
hetnek. Senki se értse ezt félre. A 
próbahaliászatra nagy szükség van, 
sőt nézetem  szerin t végig viíssza 
kellene állítan i a  kéthetenkénti pró- 
bázást az újaibban néhol bizonyos 
időszakokra nézve bevezetett havi 
próbafogások helyett. De a próba- 
fogások eredm ényét az a tógazda 
értékelje , ak i a  próbafogásokat vé
gezte és folyam atosan a  tógazdaság
ban él. Haltenyésztő szám ára feles
leges a rra  rám utatn i, hogy a próba
fogás eredm énye számos, csak p illa
natnyilag i  vagy átm enetileg ható 
tényezőtől 4ügg. A próbafogás ezért 
biztonságosan csak azt tá jékoztatja, 
aki úgyszólván a tavon él, figyeli az 
összes jelenségeket, vagy akivel eze
ket a  jelenségeket kom m entárként 
közük. Ezeknek a helyi és a  kérdé
ses időszakra vonatkoztatott ism ere
teknek a lap ján  szabad csak a tak ar
mányozás m enetére vonatkozóan a 
próbahalászat eredm ényei alapján 
az adagok em elése vagy csökken
tése irányában  a tógazdának intéz
kedéseket tennie. De még a jól é r té 
kelt próbahalászat alap ján  e lhatá
rozott intézkedést sem tud juk  min 
dig végrehajtani, m ert ha végső fo 
kon a hal nem  veszi fel azt a  meny
nyi séget, am elyet elm életi meggon
dolásunk alap ján  adagolni k ívá
nunk, akkor a  papíron legjobban a lá 
tám asztott teória is csődöt mond. 
G yakorlati tógazdáink ak tuális pa
naszként m indehhez bizonyára még 
azt is  hozzá fogják tenni, hogy az

életben további kérdés az, hogy az 
éppen rendelkezésre álló takarm ány  
m ennyi s minő.

Nagyon kívánatos, hogy a H alá
szatiban  m egjelent felhívás bőséges 
eredm ényre vezessen, m ert alapul 
venni az így gyűjtö tt ada tokat csak 
akkor lesz helyes, ha a rendelke
zésre álló anyag valóban bőséges 
lesz. Az így feldolgozott adathalm az 
ugyanis szükségképpen nélkülözni 
fogja az adott helyen és az adott 
időben a próbafogások eredm ényé
nek megítéléséhez szükséges számos 
egyéb tényező kihatásának  é rté k e
lését. Desz adat például arra , hogy 
1958 júliusában bizonyos takarm ány- 
adag m ellett m ilyen vo lt a gyarapo
dás és m ilyen volt 1959-ben. De nem  
lesz és nem  is lehet ada t a rra  a 
számos m ellékkörülm ényre nézve, 
am elyek k ihatása együttvéve m ár 
döntő lehet. Ezek közül elsősorban 
tudvalévőén az idő járásnak van 
messzemenő hatása a gyarapodásra. 
És jól tudjuk, hogy hazánkban m i
lyen szélsőségekkel kell ezen a  té 
ren  számolni. Tudjuk, hogy még jú 
lius és jú lius között is nagy a  k ü 
lönbség egyes években. H át még a 
m ájusok és a  szeptem berek között. 
És a  darabveszteségek m értékétől és 
az elhullások időpontjától is je len 
tősen függ a gyarapodás. Ezeknek a 
változó melléMcörülményefcnek az 
egyes évekre nézve egyébként sú 
lyosan torzító hatásá t csak „a sok 
évi átlag” küszöbölheti ki. H elye
sebben a „nagyon sok évi á tlag”. 
Anyag van  bőven, de szükséges, 
hogy az visszam enően m inél több 
év jára to t öleljen fel.

K üldjék be gyakorlati szakem be
reink  az adatokat, ku ta tó ink  pedig 
dolgozzák fél azokat m inél több 
szempont figyelembevételével.

Dr. S. E.

Xé szőni Zoltán rom án halászati 
főfelügyelő 1960. szeptem ber 2-án a 
paksi Vöröscsillag htsz Budapest, 
M ártírok ú tja i halászcsárdájába lá 
togatott és o tt a panaszkönyvbe az 
alábbi bejegyzést te tte :

„Ezt a szép kiszolgálást, jóízű ha
lászlét és rán to tt h a la t ta r tá r  m ár
tással nem  fogjuk elfelejteni és a 
paksi halászcsárda h íré t elvisszük 
Kolozsvárra, Erdélybe, a fenyvesek 
aljába, ahol ilyen ízletes halas ebé
det a legjobb ak a ra tta l sem szolgál
hatnak  fel. Az ebéd és a környezet 
méltó képviselője a m agyar ha lá
szatnak és a m agyar konyhának. 
Sose fe le jtjük  el. Kászoni Zoltán.”

A BA1ÉRTÉKESÍTŐ 
VÁLLALAT

(B u d a p e s t , V., V i g a d ó  u. 6. T e l e f o n ; 188-970, távirati cím: Halérté
kesítő Budapest) az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztés
sel és halászattal foglalkozó állami vállalatok , gazdaságok és intézm ények halterm é
sének kizárólagos értékesítője. Term előszövetkezetek halterm ését is részben vagy 
egészben megvásárolja. — Budapesti nagyker. telepek: IX., Csarnok tér 5. (tel.: 
180-207) és 1X.j G&nczy Pál u. H. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Buda- 
pest-Kelenföld p. u í  (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, 
Kaposvár, Kecskem ét, Miskolc, Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tata

bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: Siófok.
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