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Halhústermelésünk fejlesztésének „külön”  szempontjai
Az egy főre eső húsfogyasztást az 

elmúlt négy évtized alatt kétszeresére 
fejlesztettük ugyan, de százalékos 
összetétele ma is szinte pontosan 
ugyanaz, mint a felszabadulás előtt 
volt, pedig egész életmódunk köz
ben lezajlott gyökeres megváltozása 
fehérjetáplákozásunkban is határo
rozott változásokat, további minő
ségi javítást kíván meg.

Helyeselve a kérődzők és a ba
romfifajok sokkal nagyobb arányú 
fejlesztését, szükséges, hogy az ez
után következő fejlesztés során hal- 
hústermelésünket is kiemelten, azaz 
éppen annyi kedvezménnyel fejlesz- 
szük tovább, mint pl. sertéstenyész
tésünket.

Népünk egészségének védelme, 
annak megtartása és betegség esetén 
visszanyerése, a produktívabb és 
hosszabb élet azt kívánja, hogy a 
szervezetet a legkevésbé megterhe
lő, nagyértékű, fehérjékben, vitami
nokban, makro- és mikroelemekben 
igen gazdag halhúsokból sokkal töb
bet fogyasszunk, mint ma.

Természetes, hogy amikor az ille
tékes szervek valamely termelési 
ágazat kiemelt szükségességéről dön
tenek, többféle szempontot mérle
gelnek.

Ezek között legelőször vetődik fel 
a beruházás igénye és ennek során 
is többek között az, hogy egységnyi 
beruházással, — pl. 100 millió fo
rinttal —  évente mennyi húst nye
rünk baromfi, sertés, marha vagy 
hal termelése esetén, azaz iparszerű 
hústermelő telepek, avagy tógazda
ságok, haltenyésztő objektumok lé
tesítésével. Figyelembe veszik tehát 
az eszközarányos termelés mennyi
ségét, annak értékét és a várható 
jövedelmet. Néha az így kialakuló 
átlagszámok már önmagukban ele
gendőnek látszanak valamely állat
faj előnyben részesítésére, vagy el
vetésére, különösen akkor, ha az 
adott húsféleséget a lakosság —  
akár egészségének kárára — már 
annyira megkedvelte, hogy szinte 
mindennapos ételévé vált.

Már körültekintőbb a döntés, ha 
a fajlagos takarmányfogyasztást —  a 
tápok értékesülését —  és annak im
port-hányadát, továbbá a munkaerő- 
igényt, a termék import-helyettesitö 
szerepét, vagy exportálhatóságát is 
figyelembe veszi.

A  haltenyésztés fejlesztési ütemé
nek és az azt meghatározó eszkö
zöknek megjelölése során, ezúttal 
szeretnők figyelembe ajánlani né
hány ritkábban, nem, vagy nem kel
lő hangsúllyal értékelt további 
szempontot:

—  Az adott hústermelő ágazat 
termelésének a közeljövőben és 
hosszabb távon világviszony
latban várható kereslete és kí
nálata, árviszonyai és áralaku
lása a világpiacokon, eltekint
ve a jelenlegi hazai helyzettől.

— Az ágazat szaporasági mutatói, 
azok jelenlegi kihasználtsága, 
továbbá biológiai potenciálja 
és az ebből következő szaporí
tási tartalékok.

—  Annak figyelembevétele, hogy 
a végterméket felépítő alaptáp
lálék milyen arányban piaci 
takarmány és mennyi szárma
zik a természeti erőforrások
tól, közvetlenül a termelés 
színhelyén. Más szóval, a vég
termék mennyire „mesterséges 
áru”, vagy milyen arányban 
tartotta meg még „természetes 
áru” jellegét. (Itt arra gondo
lunk, hogy pL az iparszerű ba
romfi- és sertés „húsgyárak” 
terméke már 100%-ig mester
séges áru a laikusok, tehát a 
fogyasztók zömének szemével: 
olyan táplálékból épül fel, 
amelyben az állat táplálék-ki
választási ösztöne már semmi 
szerephez nem juthat és ezért 
az így nyert húsféleség bioló
giai értéke kizárólag az ember 
mai tudásának függvénye.) A  
nemzetközi közvélemény is azt 
tartja, hogy tudásunk a bioló
giai tudományok változatlanul 
forradalmi gyorsaságú tovább

fejlődése folytán még mindig 
messze van a tökéletestől, ez 
pedig hosszabb távon —  a 
termék fiziológiai értékét, az 
ember egészségére, életkorára 
stb. gyakorolt hatását ma még 
nem kellően ismert módon is 
befolyásolhatja.

—  Elősegíti-e az előnyben része
sített állatfaj termelése —  köz
vetlenül, vagy közvetve, takar
mánytermő igényével és trá
gyaelhelyezési gondjaival —  
mezőgazdasági termőterülete
ink aggasztó csökkenését, 
avagy inkább fékezi azt. És en
nek során különösen fontos 
szempont: vajon felhasználha- 
tók-e fejlesztéséhez a „termé
ketlen földek”, vagy sem?

— A kérdéses állatfaj tenyészté
sére hazai természeti és egyéb 
adottságaink nemzetközi vi
szonylatban átlagosnak tekint
hetők-e, avagy jobbak annál?

— A termelt húsáru minősége 
megfelel-e a nemzetközi átlag
nak, vagy jobb annál?

— Az előbbi szempontok összes
ségét nézve melyik állatfaj ki
emeltebb fejlesztését támaszt
ják alá a népgazdasági és tár
sadalmi érdekek hosszú távon, 
és hol nagyobbak az eddig még 
fel nem tárt tartalékok?

Vegyük sorra ezeket a szemponto
kat.

A  HALKERESLET NÖVEKEDE- 
DÉSE. A nemzetközi szakirodalom, 
a halak fogásának, keresletének, 
árának világstatisztikai adatai azt 
mutatják, hogy a halat egyre jobban 
értékelik. Több halfaj, amely az
előtt inkább a szegényebb népréte
gek tápláléka volt, a két-három év
vel ezelőttinél ma már csak jóval 
drágábban és korlátozottabban kap
ható. A  tengerek elszennyeződésén, 
a fogási kapacitás, a fogástechnika 
rohamos fejlődésén, s emiatt a fül
fogásokon — „a tengerek kirablá
sán” — kívül hozzájárult a kereslet 
növekedéséhez a nehéz fizikai mun
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ka iránti igény állandó csökkenése, 
a korszerű táplálkozásélettani isme
retek elterjedése, a már nem annyi
ra „ínnyel”, mint inkább „ésszel” 
táplálkozók tömegének rohamos nö
vekedése. így egyes nyugati álla
mokban, pl. Angliában, még a ki
sebb fehérhalak ára is tavaly óta a 
kétszeresére emelkedett, az értéke
sebbeké pedig —  akár számos hús
féleségé —  közei háromszorosára.

SZAPORASÁG. Míg a tehén 
évente a legjobb esetben is csak egy 
utódot adhat, a juh kettőt-hármat, a 
sertés már tízszer, sőt a baromfiak 
esetleg százszor annyit, tenyésztett 
halfajaink szaporasága ennél mér
hetetlenül több. Nem kevésbé lé
nyeges, hogy a melegvérűeknél az 
előbbi számok egyúttal már közel 
járnak a „biológiai potenciálhoz”, 
tehát az elérhető csúcsponthoz, míg 
a halaknál még hatalmasak a ki
használhatatlan tartalékok. így egy 
8— 10 kg-os pontytól vagy növény
evőtől fél-egymillió ikrát is nyerhe
tünk, és ma már nem ritka, hogy 
ennek 10%-a áruhallá fejlődik. Ez 
—  jó esetben éppen a genetikailag 
legértékesebb szülőktől —  2— 3 éven 
belül 50— 100 tonnányi hústermelést 
hoz, a kiinduló súly ötezer-tízezersze
resét! Nem is kellene sok ahhoz, hogy 
ezt országos átlaggá tegyük, pedig ez 
a biológiai potenciálnak még csak 
10%-os hatásfokú realizálása, tehát 
további nagy tartalékokat hagy sza
badon. Nincs még egy háziállatunk, 
amelyről ezt elmondhatnánk, de a 
természetnek erről a rendkívül gaz
dag ajándékáról, mintha nem nagyon 
vennénk tudomást.

TAKARMÁNYOZÁS. A  sertés és a 
legtöbb baromfifaj életmódja gyöke
resen megváltozott. Már nem legelé
sző, rovar- és gilisztagyűjtögető álla
tok. Táplálásuk kizárólag „zsákból” 
történik, ezért Önköltségüknek is leg
alább 70%-a takarmányköltség, ami 
pedig egyre drágábbá válik. így a 
„sertésgyárak” 20— 22 forint körüli 
önköltségének 70— 75%-a takarmány
ra jut, és ebben nem kevés az im
portált fehérjetakarmányok részará
nya. Ezzel szemben legjobb tógazda
ságainkban az 1 kg súlygyarapodásra 
eső takarmányköltség ma átlagosan 
8—9 forint, és ez túlnyomó többségé
ben egyszerűen gabonából áll. Leg
jobb polikultúrás szerkezeteinkkel 
pedig már üzemi méretű kísérletek
ben is elértük hektáronként az orszá
gos halhústermelési átlagnak leg
alább a kétszeresét, úgy, hogy ennek 
anyagköltsége csak 5— 6 Ft/kg körül 
volt. Van-e olyan melegvérű húster
melő állatunk, amellyel ezt akár csak 
megközelíthetnénk?

„TERMÉSZETES ÁRU”. A  tavi hal 
ilyen. Az előbbi példa erre is választ 
ad. A  rendkívüli gazdasági siker titka 
is éppen az, hogy a polikultúrát alko
tó halfajok táplálékigénye alig fedi 
egymást, mert e haltársítás „új tag
jai” zömmel olyan mikroszkópos nö
vénykékkel és állatkákkal táplálkoz
nak, amelyet az európai halastavak 
több évszázados egyeduralkodója, a 
ponty, képtelen volt felvenni és hasz
nosítani. Éppen ezért új halaink na

gyon gazdagok fehérjében és húsuk
ban alig van zsír. így tehát éppen az 
iparszerű termelés időszakában tér 
vissza egy állatcsoporttal —  a hallal 
— annak a lehetősége, hogy táplálé
kuk zömét, vagy jelentős részét 
közvetlenül a természetből szerezzék 
be, mégpedig jól gondozott tóban 
szinte folyamatosan, egész éven át. 
Ezen az úton haladva a ponty táplál
kozása is természetszerűbbé válhat, 
nem lesz zsíros. Olyan húst kapunk 
tehát, amely részben vagy egészben 
ma is „természetes” áru. Olyan foga
lom ez, amelyet a természetes kör
nyezetet elhagyó, nagyvárosokba zsú
folódó emberek egyre inkább tudato
san keresnek, hogy legalább minden
napi táplálékuk egy részén át vissza
nyerjék és fenntartsák az elvesztett 
kapcsolatot a természettel. Miközben 
tehát saját népünk számára is több 
természetű táplálékot nyújtunk, 
ilyen áruinkkal népgazdaságunkat 
külkereskedelmileg is erősíthetjük. 
Ehhez persze korszerű és kitartó hír
verés is kellene, ennek pedig még 
nem mindig vagyunk mesterei. . .

TERÜLETCSÖKKENÉS. Megdöb
bentő mértékű az elég sűrűn lakott 
hazánk mezőgazdasági művelésre fel
használható területének állandó csök
kenése: az elmúlt időszakban évente 
legalább tízezer hektár volt, a követ
kező években pedig ennek legalább 
kétszeresével számolhatunk. A  mező- 
gazdasági terméshozamaink állandó 
és rendkívüli emelkedésével elért 
többlettermésnek nem kis hányadát 
felemészti tehát termőterületeink 
csökkenésének visszahatása. Ez nem
csak a civilizáció, az iparosodás, az 
Infrastrukturális létesítmények állan
dó növekedésének következménye, 
hanem azé a helyes agrárpolitikáé is, 
hogy főként a jobb talajokon kiala
kult jobb üzemek fejlesztésére kon
centráljuk anyagi és szellemi javaink 
zömét, és keveset fordítunk belőlük 
azokra a területekre, amelyek e java
kat csak felemésztenék, vagy gyér 
haszonnal viszonoznák. Ezek közé 
tartozik az erodált dombvidékek, to
vábbá a szikes, vagy az öntözés útján 
gyorsan elszikesedő és a szerkezette- 
len kötött alföldi talajaink jelentős 
hányada, együttvéve sok százezer 
hektár. Hangsúlyozzuk: helyeseljük 
mai agrárpolitikánkat, mivel ezek a 
földek mai állapotukban és mai tu
dásunkkal még nem gyarapíthatják 
nemzeti jövedelmünket a mezőgazda
ság ismert módszereivel, és mintegy 
„fehér foltnak” számítanak népgaz
daságunk térképén. Ám a sokoldalú 
tógazdálkodás, az akvakultúra hazai 
kutatása és gyakorlata feltárta már 
jövedelmező hasznosításuk módsze
reit. Szabad-e hát a jövőben tartósan 
kihagynunk azt a nagy lehetőséget, 
hogy az öntözés nagy lehetőségi mű4 
veivel ellátott tájakon elterülő, de az 
öntözésre alkalmatlan szikes pusztá
kat, vagy szerkezetnélküli talajokat 
most már az élelmiszergazdaság vi
rágzó színhelyévé tehetnénk? Ez kü
lönben olyan nagy jelentőségű kér
dés, hogy később erre is külön cikk
ben térünk vissza, akár a haltenyész
tés egyéb, még nem tárgyalt kérdé
seire.

TERMÉSZETI ADOTTSÁGAINK. 
Külföldi partnereink irigylik tőlünk, 
hogy éghajlatunk, vizeink minősége 
— főleg az Alföldön —  a „melegvizű” 
halfajok tenyésztésére európai vi
szonylatban is a legkiválóbbak közé 
tartozik. Nem olyan korban élünk-e, 
amelyben éppen az a törekvés ölt 
egyre inkább testet, hogy minden ál
lam elsősorban azoknak az ágaza
toknak a fejlesztésére, azoknak az 
ipari, mezőgazdasági és egyéb termé
keknek a koncentrált előállítására 
szakosítsa magát, amelyekben ugyan
azt az árut vagy terméket kisebb tár
sadalmi ráfordítással, nagyobb meny- 
nyiségben és jobb minőségben ter
melheti meg, mint a vele kapcsolat
ban álló baráti vagy tőkés államok? 
Valóban elvitathatatlan, hogy a hal
tenyésztés ezek közé az ágazatok kö
zé tartozik.

AZ ÁRU MINŐSÉGE. Nagy taní
tómesterünk, Csukás professzor gyak
ran hangoztatta, hogy a nagy inszo- 
láció, a sajátos talajok és növényzet 
folytán a legjobb zamatú húst, sajtot 
és egyéb állati terméket az alpesi le
gelőn élő állatok termelik. Közvetle
nül követi ezt az alföldi búza és a 
rizs, különösen pedig a szikes legelő
kön felépülő hús- és állati termék, 
különleges zamatanyagaival, minősé
gével. E téren jóval utána következ
nek a déli fekvésű lankák dús legelői 
és ebben a rangsorban az utolsók a la
pálylegelők, noha mennyiségben azok 
adják a legtöbb terméket.

Tógazdaságaink többsége ma már 
az Alföldön, jórészt a szikes „laposo
kon” épült fel. Megadta erre a lehe
tőséget a közbeeső, vagy távolabbi jó 
földekre vezető öntözőcsatornák egy
re sűrűbb hálózata, ami a továbbfej
lesztésnek is nagy tartaléka. A szak
körök azt is tudják, hogy a hortobá
gyi, a biharugrai, vagy a szegedi 
ponty különlegesen finom ízű. Talán 
túl merész hasonlat, de vessük egybe 
történelmi hegyvidékeink borainak 
minőségét (és keresettségét, árát) ho
moki borainkéval. Hisszük, hogy el
jön az az idő, amikor ezt a különb
séget nemcsak a hazai fogyasztók, de 
külkereskedelmünk is „érzékelni” 
fogja.

BEFEJEZÉSÜL, itt is rámutatva 
arra a népgazdasági célkitűzésre, 
hogy húsfogyasztásunk mai átlagát 
1985-ig mintegy 80 kg-ra kell növel
ni, a felsorolt külön szempontokkal 
is azt kívántuk alátámasztani: nép- 
gazdasági, össztársadalmi érdek len
ne, ha a baromfi-, a sertés- és a 
szarvasmarhaprogramok után a hal 
is mielőbb a kiméit, kormányszinten 
is nyilvántartott és az azok sorában 
támogatott hústermelő ágazatok so
rába kerülne, hogy az egy főre eső 
fogyasztása mielőbb elérhesse az 5 
kg-ot, később pedig mindenkori hús- 
fogyasztásuknak legalább 1/10 ré
szét, ami a halhús 1/3 résznyi világát
laga alapján aligha túlzott kívánság.

Szalay Mihály
igazgató 

Haltenyésztési Kutató 
Állomás, Szarvas
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A nyári
halellátás
problémái

A tulajdonképpeni haltermelés a 
nyári hónapokban íolyik; hosszú év
tizedeken keresztül és sok külföldi 
országban még ma is az értékesítés 
az őszi, téli hónapokra korlátozó
dott. Csak kivételes esetben maradt 
tavaszra, főleg késő tavaszra eladat
lan hal.

Az 1950-es évek elején a Horto
bágyon és másutt is megkezdett tó
építések, a jobb takarmány ellátás 
stb. miatt az országos haltermés a 
többszörösére emelkedett.

Bár a fogyasztóközönség körében 
elterjedt volt az a nézet, hogy a hal 
csak az „r betűs” hónapokban jó, 
azért a többi hónapokban piacra vitt 
hal is vevőre talált.

Szárazabb években főként a csa
padékvízzel feltöltött völgyzárógátas 
tógazdaságokban a vízhiány miatt 
kellett nyáron kényszerlehalászást 
végezni, és a piaci halat értékesíteni.

Egyes gazdaságokban a tórendszer 
megépült, de sem telelő, sem meg
felelő közlekedési hálózat nem ké
szült. Szikes talajon épült tógazda
ságban szilárd burkolatú út vagy 
kisvasút nélkül lehetetlen, illetve 
teljesen bizonytalan az őszi, kora 
tavaszi lehalászás, halszállítás. Ezek
ben a gazdaságokban kénytelenek 
voltak késő tavasszal, nyáron leha
lászni, és a piaci halat akkor értéke
síteni.

Ma már a megnövekedett halter
més nem is volna elhelyezhető csak 
az őszi, téli hónapokban. Szükség- 
szerű a lehetőleg folyamatos érté
kesítés. Arra a kérdésre pedig, hogy 
a haltermelés növelése indokolt 
volt-e, egyértelműen igennel kell 
válaszolni. Ugyanis az új tóépítések 
más hasznosításra alig vagy egyál
talán nem használható területeken 
történtek. A haltermeléshez az ösz- 
szes húsféleségek között a legkeve
sebb az állami támogatás, bár a ter
melés szintentartása, főleg fokozása 
a mai árviszonyok mellett annak nö
velését indokolná.

A fogyasztók a könnyebb húsfé
leségeket fokozottabban keresik, 
ilyen a halhús is. A tógazdasági 
üzem szempontjából is előnyös, ha 
az őszi lehalászási munkacsúcs job
ban megoszlik, a munka egyenlete
sebbé válik, a szervezés könyebb 
lesz.

Hogy ennyi előny mellett miért 
nem a szükségletnek megfelelő a 
nyári — főleg nyár elejei — hóna
pok halellátása, annak okai a kö
vetkezők :

— A biztonságos és gazdaságos 
nyári lehalászáshoz (utána a feltöl
téshez) sok vizet kell felhasználni,

Korszerű etetőcsónak

Gépesített halkiemelés

önürítős halszállító teherautó
(Tóth Á. felvételei)
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amiből egyes helyeken nincs ele
gendő, másutt korlátlanul beszerez
hető, de jelentős költségtényező.

— Csökken a szállítható hal 
mennyisége, a lehalászás gazdasá
gossága romlik.

— Mindig van kisebb-nagyobb 
apadó, nagy az elhullási kockázat a 
lehalászásnál és a melegben tárolt 
halnál egyaránt.

— Főleg az előző évről tárolt 
piaci hal önfenntartó takarmány
igénye nagy, a felhasznált takar
mány súlygyarapodást nem eredmé
nyez, de az anyagköltséget jelentő
sen növeli.

— A következő évre átvitt hal 
forgóalapigénye jelenleg csak a kö
vetkező évek fejlesztési alapjából 
tölthető fel. Ez pedig azt jelenti a 
haltermelés alacsony nyereségessége 
miatt, hogy évekre nincs fenntartási, 
fejlesztési lehetőség. így amikorra a 
forgóalap biztosított lenne, már nem 
lesz szükség rá. Ugyanis a termelés 
csökkenése miatt már nem lesz mit 
átvinni.

Ha lehet is rendkívüli utánjárás
sal kivételesen hitelt kapni, annak 
kamatterhe is költségtöbbletként je
lentkezik.

A korábbi években még egyes 
gazdaságokat utasított a felettes ha
tóság a haltermelés egy részének — 
esetleg nagyobb részének — a kö
vetkező félévre történő átvitelére. 
Pl. 1964-ben a Hortobágyi Á. G. ha
lászatának az évi haltermés 64%-át 
kellett a következő év első félévére 
átvinnie. Ebben az esetben nem szá
mított, megéri-e, megkapja-e a gaz
daság a többletárban a költségtöbb
letet, hozamkiesést; az utasítást tel
jesíteni kellett.

Mint az 1965-ös 2. számú Halá
szatban írtam a „Vannak-e hal érté
kesítési nehézségek?” című cikkben: 
fokozni kell a nyári és az őszi hal
árak közötti különbséget, mivel az 
akkor a nyári hal zömét adó Horto
bágyi Á. G. nem a gazdaságosság 
miatt adta a nagy tömegű nyári ha
lat, hanem az utasítás kényszere 
miatt.

Időközben az új gazdasági mecha
nizmus adminisztratív utasítást ár
politikával, gazdasági ösztönzőkkel, 
anyagi érdekeltséggel igyekezett fel
váltani. Ezeket az ösztönzőket azon
ban nem minden esetben az eredeti 
rendeltetésüknek megfelelően hasz
nálták fel, s így hatásuk fordított

irányban jelentkezett, mint a követ
kező példa mutatja:

A Tiszavidéki Halgazdaságnak a 
Halértékesítő Vállalattal kötött szer
ződése szerint az őszi-nyári hóna
pokban elért 1 kg I. osztályú ponty 
árbevétele közötti különbség a kö
vetkező táblázat szerint alakult a 
május—augusztus hónapokban le
adott hallal együtt.

Annak ellenére, hogy az 1967. évi 
bevételkülönbözet sem volt elegen
dő, mégis a gazdaság tervezte a nyá

llal átadását tervezte, és készült fel 
annak leadására.

Hasonlóan a gazdaság által a 
kényszerítő okok miatt elfogadott 
1969. évi alacsony termelői ár is a 
termelés/ csökkenését vonta maga 
után már 1969-ben is, a nagyobb 
haltermést előirányzó tervek elle
nére (haltermő területének 57% -án 
termelt). De nemcsak a Tiszavidéki 
Halgazdaság, hanem a többi halter
melő is kénytelen volt csökkenteni 
a haltermelést, a kereslet csökkené

Év Gazdaság 
eredménye Ft

Halászati 
ágazat Ft

1970 57 vagon (szaporulat) ....... támogatásos _
1971 61 vagon ............................. 100 000 —
1972 92 vagon ............................... 1 200 000 + 166 000
3973 132 vagon ............................... 3 200 000 + 2 651 000

ri időszak alatti halátadás fokozását, 
a következő években elérhető ma
gasabb árkülönbség reményében. 
Hasonlóan ahhoz, ahogy 1966-ban 
Hortobágyon el lehetett érni a közel 
egyenletes haleladást.

Az 1968. évi csökkenő árkülönbö
zet már fékezte ezt a törekvést, de 
az előkészületeknek megfelelően 
megemelt haltermés-mennyiséget 
már nem lehetett eltüntetni. Ugyan
akkor az 1968 őszén meglevő vi
szonylagos értékesítési nehézséget a 
Halértékesítő Vállalat arra használta 
fel, hogy az átvételi árakat letörje, 
az első félévit is, annak ellenére, 
hogy 1968-ban ezen az áron az első 
félévben minden hal elfogyott. A 
következő évre tovább csökkentette 
az őszi-nyári halárak közötti kü- 
lönbözetet 1 Ft/kg-ra.

A hal eladatlanul a gazdaságban 
maradt, el kellett fogadni ezeket az 
árakat. Jóllehet május-június hóna
pokban a HALÉRT 2,40 Ft/kg-ot 
utólag hozzátett az árakhoz, mégis 
olyan veszteséget okozott a 3000 q 
hal nyári leadása, hogy a további 
nyári halleadási törekvést alaposan 
lelohasztotta, és a gazdaság 1970-re 
hasonló időszakra már csak 500 q

sét tapasztalva. A termelők csak így 
tudnak védekezni a látszólagos vagy 
tényleges túltermelést kihasználó 
árletörési kísérletek ellen.

Hogy ez nem alaptalan feltevés, 
azt igazolja az a tény is, hogy az 
1967. évi éves számtani átlagára 
(ár +  dotáció) az I. osztályú ponty
nak 17,34 Ft/kg, 1969-ben ugyanez 
17,56 Ft kg. A kettő között mind
össze 0,22 Ft a különbség, miközben 
a takarmányárak közel másfélszere
sen emelkedtek.

Természetesen a magasabb ár és 
a nagyobb árkülönbözet is csak ak
kor hat serkentőleg a termelésre, ha 
az várhatólag több évre fennáll.

összefoglalva: a haltermelés — 
mint az elmúlt húsz évben — to
vább fokozható, egész évben folya
matosan is el lehet látni a fogyasz
tókat — feltételezve, hogy kereslet 
is van a halra —, ha a termelési 
költségeken felül még elfogadható 
haszon is marad a termelő üzemek
nek.

Ha nem, akkor saját érdekükben 
csökkenteniük kell a haltermelést, 
hiszen erre kényszerítik a közgaz
dasági ösztönzők.

Marsai János

Várnak a háziasszonyra (Tahy B. felv.)

lO O



Ismeretes, hogy egy-egy tó terme
lőképességét egy halfajon belül 
több évjárat, illetve több hal

faj egyidejű kihelyezésével rentábi
lisan fokozhatjuk. Az egyes évjára
tok és halfajok a tó más és más 
övezetében fellelhető táplálékszerve
zeteket hasznosítanak, monokultúrás 
kihelyezés esetén tehát elkerülhetet
len, hogy a táplálékszervezetek bi
zonyos hányada közvetlenül kárba 
ne vesszen.

Hazánk pontyos tógazdaságaiban a 
ponty mellett már régóta telepíte
nek tógazdáink compót és a raga
dozó halfajok közül süllőt, harcsát 
is. A békés (ponty, compó) és raga
dozó halak területegységre kihelyez
hető darabszámának és arányának 
mértékét általában a rendelkezésre 
álló tenyészhal mennyisége, évjárata 
és minősége (átlagsúly), a felhasz
nálható takarmány- és trágyameny- 
nyiség, a tavak kultúrállapota (be
tárolható és pótolható vízmennyisé
ge, a víztükör növénymentessége, 
benőttsége, a tó szeméthal-fertőzött- 
sége stb.) szabja meg. A maximális 
hozamokat biztosító optimális hala- 
sítási szint, tehát — a fent vázolt 
feltételektől függően — tavanként 
más és más lehet.

Tógazdáink közül — még a közel
múltban is — sokan törtek pálcát 
az úgynevezett tiszta (egy évjáratú) 
pontynépesítés mellett. Nézetüket 
azzal indokolták, hogy a lehalá
szásra kerülő homogén pontyállo
mány osztályozása, szállítása és tá
rolása lényeges munkaerő-, szállító- 
és tárolókapacitás-megtakarítással 
jár, ami bőven ellensúlyozhatja a 
vegyes népesítés esetleges többlet- 
hozamát azonos szintű járulékhal 
(compó, ragadozó) népesítés mellett. 
Viszont akadtak hívei a vegyes év
járatú (nagy egynyaras és két- 
nyaras) pontynépesítésnek is, ami
kor a területegységre tervezett te- 
nyészponty felét-kétharmadát 10 
dkg körüli egynyaras és megfelelő 
arányban kétnyaras kihelyezésével 
irányozzák elő. Itt a hozamnöveke
dést a jobb területkihasználás mel
lett az egynyaras állomány jobb fej
lődési erélye, kedvezőbb takarmány
hasznosítása is segíti. Ezért jobbak 
a kétéves üzem gazdaságossági mu
tatói is.

A fent vázolt hagyományos áru- 
haltermelési módok mellett a ter
melt áruhal 95—97 % át a ponty tet
te ki, és alig 3—5% jutott egyéb (ra
gadozó, compó) áruhalféleségekre. 
Áz áruhal választék lényegesebb bő
vítését számos kezdeményezés elle
nére hagyományos tógazdasági hal
fajaink már alig tették lehetővé. 
Tenyésztéstechnológiai és szemlélet
beli (compónál), illetve a ragadozó 
halak esetében az egyébként ered
ményesen alkalmazott félmestersé
ges szaporítási eljárások ellenére 
takarmányozási okok is (takar
mányhal hiány) akadályozták az 
áruválaszték jelentősebb szélesíté
sét. Indokolt volt tehát a kereskede
lem kifogása a szűk keresztmetszetű 
választék miatt.

A polikultúra általánosabb beve
zetésére, mondhatni szakmai kitel
jesedésére a növényevő halfajok ha

1. Kihelyezés 1970 1971 1972 1973 a bázis 
%-ban

ponty I. ny. 1000 dh ........... 3172 4564 4665 4245 133
ponty II. ny. 1000 db ......... 1181 1231 1395 1421 120
compó Q ............. 178 179 159 114 64
ragadozó 1000 db ........... 48,4 62,7 41,1 50,3 103
amur I—II. ny 
fehér busa

1000 db ........... 11 43,3 356 314,3 285
I—II. ny

pettyes busa
1000 db ........... 0,5 100 451,8 687,7 1528

I -  II. ny. 1000 db ........... 0,7 68,3 194,5 216,8 333

zai honosítása adta meg a lehetősé
get, és nyitotta meg az utat az eddig 
elért tógazdasági hozamok rohamos 
emeléséhez is.

A három növényevő halfaj mes
terséges szaporítását ma már gazda
ságainkban eredményesen folytat
juk. A szakirodalomból ismert elő
nyüket a gyakorlat fényesen igazol
ta. Szerencsésen illeszkedtek a ta
vak élőközösségébe, rekordfejlődési 
erélyűkkel gazdaságosan hasznosít
ják a vízi élettér magasabb és ala
csonyabb rendű flóráját (amur, fe
hér busa) és faunáját (pettyes busa). 
Tekintélyes halhúsprodukciójukkal 
ugrásszerűen emelhetik a tavak ter
mészetes hozamát, tehát igen pozi
tívan befolyásolhatják a termelt hal 
önköltségének alakulását is. A 
pontynál jobban bírják a vízi élettér 
esetleges oxigénlabilitásait, a káros 
gázfeltöréseket és a vízszennyezése
ket is.

Az ÁGK Somogy megyei Főosztá
lyának ellenőrzése alatt álló tógaz
daságok (3300 kh tógazdasági víztü
kör) termelési statisztikájában 1970. 
évtől — már üzemi méretekben is 
— szerepelnek a növényevő halfa
jok.

A terméshozamok alakulását az 
1970. bázisévhez viszonyítva az aláb
bi szempontok alapján elemeztem:
1. a kihelyezett állomány változása 

mennyiségben (db) és faji össze
tételben;

2. a lehalászott állomány csoporto
sítása tenyész- és áruhalbontás- 
ban (q és % );

3. az áruválaszték alakulása ponty 
(kg-on felül és alul), egyéb ne
mes (ragadozó, compó), valamint 
növényevő csoportosításban (q 
és %);

4. végül a vizsgált évek fontosabb 
termelési mutatóit foglaltam ösz- 
sze.

Arányosan emelkedő pontykihe
lyezés mellett a hagyományos járu
lékhalak arányszáma stagnált, míg 
a növényevőké ugrásszerűen emel
kedett.

A tenyész- és áruhal mennyisége 
közti arányeltolódás oka, hogy tó
gazdaságainkban állítjuk elő a Ba
laton tenyészponty- és növényevő
állományának utánpótlását is.

Az áruhalmennyiség emelkedése 
elsősorban a növényevő halak volu
menéből adódik. A ponty bázisév-
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hez mért mennyisége emelkedett 
ugyan, de osztályos aránya romlott. 
A hagyományos járulékhal részese
dése átmeneti emelkedés után 1973- 
ban nagyon visszaesett.

Szembetűnő a természetes hozam 
és a takarmány-együttható igen 
kedvező alakulása, annak ellenére, 
hogy fenti értékelést a teljes tóte
rületre végeztem, noha a gazdasá

3. Az áruhal meg 1970 1971 1972 1973 a bázis
oszlása q % q % q 0//O q % %-ban

ponty kg-on felül .. 4350 53 3573 41 4 127 33 3696 40,4 84,9
ponty kg-on alul .. 3330 47 4609 59 6 062 67 5447 59,6 163

összesen ............. 7680 8182 10 189 9143 64,5 119,5
egyéb nemes......... 268 3,3 324 3,7 320 2,3 205 1,4 76,5
növényevők ......... 174 2,3 205 2,8 2 057 16,7 4S21 34,1 2770

4. A  fontosabb termelési mutatók kát. holdra vetítve az alábbiak szerint alakultak

1970 1971 1972 1973 a bázis 
%-ban

bruttó hal kg/kh.......................... 407 445 589 648 159
szaporulat kg/kh.......................... 294 311 436 489 166
természetes hozam ...................... 130 103 186 224 172
1 kg szaporulatra felhasznált kém. 

tak............................................. 1,94 2,40 1,98 1,88 96,5

Busa a hálóban!

Táplálkozó növényevő hal kihelyezése
(Antalfi felv.)

gok 1973-ban még csak az összte
rület 60%-án telepítettek növényevő 
halfajokat.

A növényevő halfajok gazdasági 
haszna tehát elvitathatatlan, ha a 
gazdaság adottságaihoz szabottan 
helyes arányban helyezik ki az 
egyes halfajokat. Megfigyeléseink 
szerint ez az arány hozzávetőlegesen 
65 : 35. Pl. 1000 db/kh összes kétnya- 
ras tervezése esetén 600—650 db 
pontyot és 350—400 db vegyes nö
vényevőt célszerű — az adottságok
tól függő arányban — kihelyezni. 
A növényevők túlzott szerepeltetése 
óhatatlanul magával hozza a ponty 
nagyfokú minőségi visszaesését, 
amit területünkön számos tó eseté
ben tapasztalhattunk. Ezt igazolja 
egyébként a 3. pont alatti értékelé
sünk is. Táplálékhiány esetén 
ugyanis — elsősorban az amur a 
a szemes takarmányra is rászokik, 
és ezzel a ponty táplálékkonkurren- 
sévé válik (a pettyes busa egyéb
ként is az). Ilyen körülmények kö
zött a kihelyezett állomány töretlen 
fejlődése nem biztosított végsúlya 
is elmarad a tervezettől, és a terme
lés gazdaságossági mutatói is romla
nak. Az alacsonyabb minőségi osz
tállyal járó alacsonyabb fogyasztói 
ár (pontynál) a gazdaság értékesítési 
eredményeit is rontja, amellett, hogy 
belföldi fogyasztóink 60 : 40%-os 
arányban, export-partnereink pedig 
úgyszólván még kizárólag a kg-on 
felüli árupontyot igénylik.

Romlik a ponty tenyészértéke, ha 
nyújtó tavainkban helytelen népesí- 
tési arány mellett nevelünk tenyész- 
növényevőt. A ponty átlagsúlya ez 
esetben elmarad az optimális (20 
dkg körüli) súlytól a tervezett és el
fogyasztott takarmány ellenére is. 
Mínuszkondícióval kerülhet lehalá
szásra, aminek következménye a 
csökkent ellenállóképesség, a követ
kező évi normán felüli kallódás és 
hozamcsökkenés is. Ugyanakkor a 
növényevők fejlődési visszaesése 
nem minden esetben ilyen szembe
tűnő.

A polikultúra általánosabb beve
zetésével várható hozamemelkedés 
elavult teleltetőink rekonstrukció
ját, a tárolókapacitás növelését, 
rossz lehalászási körülményeink 
(halágy nélküli iszapos tavak) kor
szerűsítését (külső halágy, szökteté- 
ses lehalászás) tételezik fel. Számol
ni kell ugyanis azzal, hogy emel
kedő áruhalkészleteink arányos ré
sze az év első felében kerülhet csak 
értékesítésre. Ennek előfeltétele 
megfelelő tárolókapacitás, ahol első
sorban a törésmentesen lehalászott 
növényevő állományt kell — lehető 
legkisebb veszteséggel-átteleltetni. 
Ezekkel az átmenő készletekkel 
emelhetjük az I. félév eddig igen 
szűkös halellátását, és szüntethetjük 
meg annak sokat kifogásolt idény
szerűségét is.

Rimanóczy Endre
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A MAGYAR HALÁSZAT NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

I. Közreműködünk a FAO munkájában
Food and Agricultural Organization, az EN SZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete

Halászatunk, s szakembereink 
résztvállalása a FAO munkájában 
fontos és kölcsönösen hasznos.

A sokirányú tapasztalatszerzés és 
a rendszeres adatközlés jelentős in
formáció a szakembereknek, mely 
ma már a tájékozottság fontos felté
tele. A szélesebbkörű ismeret a fel
gyorsuló világban — kutatási ered

a hal a gyors és tömeges fehérje
előállítás biológiai potenciálja; 

az egészséges táplálkozás fontos 
eleme a hal;

az édesvizek nagy tartalékokkal 
rendelkeznek, mint fehérje elő
állítására igen alkalmas közeg; 

az új technikai, kémiai, biológiai 
lehetőségek a tervszerű, ará

Megnyitó ünnepség Százhalombattán
Jobbról balra: F. E. Popper (A FAO halászati vezérigazgató-helyettese), F. Aquino (A 
Világélelmezési Program ügyvezető igazgatója), Kazareczki Kálmán (MÉM miniszter- 
helyettes), A. Cuomo (a Világélelmezési Program igazgatóhelyettese), Munka Iván (a 

FAO programirodájának vezetője)
(Kölcsényi felv.)

mények, termelési módszerek, új fa
jok stb. elterjedése — lényeges té
nyező.

A különböző világgazdasági hatá
sok nyomon követése és ismerete 
elengedhetetlen a hosszútávú orien
tációhoz. Hazánk természeti kin
csekben szegény, fejlődésünk gyors, 
igényeink egyre bővülnek. Ennek ki
elégítése, a töretlen fejlődés bizto
sítása, kötelező feladattá teszi szá
munkra a nemzetközi kapcsolatok 
szélesítését, az együttműködést, az 
információcserét, módszerek, techni
kai, biológiai eredmények átvételét, 
átadását és hazai alkalmazását. így 
érthető, hogy a halászati ágazat te
rületén is törekvésünk a célszerű és 
számunkra is hasznos nemzetközi 
kapcsolat.

A FAO adatok előmozdították, és 
alátámasztják haltermelésünk fej
lesztésének törekvéseit. Az édesvízi 
haltermelés jelentősége egyre in
kább növekszik.
Ennek több oka van: 

a világ fehérjeigénye rohamosan 
nő;

A TEHAG tavai, háttérben a hőerőművel
(Kölcsényi Z. felv.)

nyos halhústermelésre és a fo
lyamatos ellátásra kedvezőek;

a sporthorgászat egyre nagyobb 
tömegek igénye, még a termé
szetes vizeink romlása, és a nö 
vekvő halhúsigény mellett is, 
ezért a speciális horgász célú 
halgazdálkodást meg kell szer
vezni.

A hal jelentősége miatt nyilván

való feladat ma már az egyre in
kább korszerű módszerek beveze
tése, és a hazai adottságaink leg
célszerűbb kihasználása a termelés 
fokozása érdekében.

A halhústermelés hazánkban ked
vező, klimatikus és földrajzi adott
ságai mellett is csak jelentős beru
házás útján tudunk előrelépni. A 
nemzetközi tapasztalatok e téren is 
igen hasznosak számunkra.

A lap hasábjain már korábban is 
volt alkalom nemzetközi kapcsola
taink bemutatására. Célom, hogy a 
jövőben kissé rendszerezve az 
együttműködés hasznosságát, és az 
abból adódó eseményeket érzékel
tessem.

A jelen cikk keretében FAO-kap- 
csolatunk legfrissebb, 1974. évi ese
ményét mutatom be.

Az év elején került aláírásra az 
ENSZ—FAO—UNDP- és a Magyar 
Kormány között az a megállapodás, 
amely a Szarvasi halkutatás és ok
tatást szolgáló intézetté fejlesztést 
teszi lehetővé. A szarvasi Halte
nyésztési Kutató Állomás eredmé
nyei már túljutottak hazánk hatá
rain és ezért is indokoltnak tartot
ták az új létesítményt, amely a 
nemzetközi igényeket is képes lesz 
kielégíteni. Ezzel természetesen gyor
sul a kölcsönkutatási eredmény
csere más országokkal is.

A Százhalombattai Temperáltvizű 
Halszaporító Gazdaság, 1974. május 
28-án ünnepélyes keretek között ke
rült átadásra. Ez az ENSZ—FAO— 
Világélelmezési program támogatás
sal készült létesítmény, a mai kor 
szerint a legkorszerűbb technikával 
és technológiával valósult meg. Fel
adata a hazai halivadék ellátás elő
segítése és a gazdaságban rendezett 
tanfolyamokon évente külföldi — 
fejlődő országok — szakembereinek 
kiképzése. A 26 hektár területen 70 
darab tavat építettek, amelyekben a 
Dunai Hőerőműtől érkező melegvíz 
és gőz segítségével teremtik meg a 
legkedvezőbb körülményeket a hal-
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Ezrével úsznak a vicsegék az egyik mű
anyag nevelőkádban Százhalombattán

(Pénzes B. felv.)

ivadékoknak. így a halivadék-elő- 
állítás több héttel korábban kezdő
dik, továbbá szervezettebben, jobb 
kondícióval, egészségesebben kerül
het az időjárástól függetlenül nevelt 
ivadék rendeltetési helyére.

Az új létesítmény a magyar halá
szat első szakosított üzeme. Jelen
tősége, sikeres üzemelés esetén, hogy 
a halászati ágazat fejlesztését ked
vező irányba tereli. Megnyitja a sza
kosítás és koncentrálás lehetőségét.

Kazareczki Kálmán miniszterhe
lyettes, a FAO Magyar Nemzeti Bi
zottságának elnöke kiemelte felavató 
beszédében, hogy a magyar halászat 
jelentősége és ez a létesítmény is 
túlnő hazánk határain.

Az ENSZ—FAO Világélelmezési 
Program részéről Francisco Aquino, 
a Program vezérigazgatója a közös 
célt szolgáló létesítmény jelentőségét 
emelte ki, mert ezáltal jó helye lesz 
a fejlődő országok szakemberei kép
zésének. Az elismert magyar mód
szerek által a hatékonyabb halhús
termelés fokozásával csökkenthető 
az éhinség a világban. Feladatunk, 
hogy ágazatunk e szép és nagytelje
sítményű egységét jól használjuk ki, 
támaszkodjunk az itt teremtett le
hetőségekre. Bízunk benne, hogy a 
jó szakemberekkel és eszközökkel 
felszerelt és szakmailag is elismert 
vezetés által mennyiségben, minő-

Sokfelé foglalkoznak az egyik legfonto 
sabb sporthal, a lazac tenyésztésével

ségben és választékban egyaránt ja
vul halivadék helyzetünk.

A T. H. G. igazgatójának Tölg Ist
vánnak és munkatársainak jó mun
kát, jó eredményeket és sikereket 
kívánunk.

A későbbiekben az első tapaszta
latok alapján, részletesen beszámo
lunk a gazdaságról.

A FAO—EIFAC (Európai Belvízi 
Halászati Tanácsadó Bizottság) VIII. 
— 1974. V. 2—10, között Skóciában 
tartott — ülésszakáról, az ezzel kap
csolatos szimpóziumról, és a nem
zetközi halszállítások állategészség
ügyi vonatkozásainak szabályozását 
célzó nemzetközi konvenció-tervezet 
vitájáról kell még beszámolni.

A rendezvénysorozat bizonyítéka 
annak, hogy az ilyen alkalmak a 
széleskörű szakmai értékelések, vi
ták és állásfoglalások mellett jó le
hetőséget teremtenek a világ halá
szatát érintő élő problémák megis
merésére. Az eleven tapasztalatcsere 
jól szolgálja az információszerzés 
leggyorsabb és leghatékonyabb lehe
tőségeit.
Az ülésen megállapítható volt: hogy

— A halhústermelés és ezen belül a 
belvízi gyorsan fejlődik. Egyre na
gyobb mértékű mesterséges be
avatkozás szükséges. Az élőanyag 
fokozottabb mozgatása elkerülhe
tetlenné válik. így természetesen 
még inkább indokolt a halegész- 
ségúgyi feladatok koordinálása, a 
vonatkozó előírások egységesítése, 
az egészséges eljárások megsza
bása.

— A halfogási technika mindig fon
tos volt. Mivel a termelési inten
zitás fokozása a cél, a nagykiter
jedésű vízterületek — folyók, ta
vak, víztárolók — halállományá
nak becslése, a természetes vizek
ben folytatott halászat egyik alap - 
vető problémája, amely egyidejű
leg bizonyos elemeiben ja leghaté
konyabb fogási technikával is fog
lalkozik — pl. akusztikus, elekt
romos módszerek

Igen érdekes volt a tömegesen 
vándorló halak helyének radarral és 
hangközléssel történő keresésének 
bemutatása. így a pontos helymeg
jelölés biztosítja a sikeres fogást.

A becslés a gazdaságosság közve
tett mérése, mely az egyre több 
mesterséges befolyás és így a költ
ség növekedésével mind fontosabb 
gazdálkodási elem.

Napirenden volt az ivadékszám
lálás módszereinek értékelése is. 
Külön albizottságokban került meg
vitatásra :

— A halbiológia és a halászati 
igazgatás,

— A haltenyésztés és a halbeteg
ségek,

— A halászat és a vízszennyezé
sek.

Az első albizottság foglalkozott a 
halak kormeghatározásának kérdé
sével, az európai angolnaállomány 
felmérésével és növelésének lehető
ségeivel, a sporthorgászat gazdasági 
értékelésével, a belvízi halászati 
statisztika fejlesztésével.

A második albizottság értékelte az 
aquakultúra kutatásának koordiná
cióját, a mesterséges halszaporítás 
helyzetét, az idegen halfajok honosí
tási lehetőségeit, és a különböző jel
legű halgazdaságok jövedelmezősé
gét.

A harmadik albizottság megvizs
gálta az európai édesvízi halak víz
minőségi kritériumait, foglalkozott a 
toxicitási vizsgálatokkal, a vízszeny- 
nyezések biológiai alapon történő 
jelzésével, végül a nemzetközi szer
vezetekkel fenálló kapcsolatokkal.

A magyar delegáció — vezetője e 
sorok írója, tagjai: Dr. Thuránszky 
Zoltán és Szalay Mihály — több na
pirendi pontnál foglalt állást és az 
előzetes megállapodásoknak megfe
lelően írásos anyagot is nyújtott be.

1975. júniusában Magyarországon 
kerül megrendezésre a tenyésztett 
halfajok mesterséges szaporításával 
foglalkozó munkacsoport ülése.

FAO kapcsolatunk értéke jelentős. 
Közreműködésünk feladatokat ad, 
de egyidejűleg előmozdítja az ága
zat fejlődését is. A széles körű infor
máció- és tapasztalatcsere feltétlenül 
jól fog hasznosulni a magyar halá
szatban.

E rövid cikk természetesen csupán 
érzékeltetni tudja kapcsolatunk tar
talmát és formáit.

Dr. Dobrai Lajos

Hazai vizeink legizgalmasabb sporthala, a csuka
(Pénzes B. íelv.)

104



Ivadékhiány akadályozza a fejlődést?

Az 1968-ig évről évre növekvő haltermelés emelkedése 
megállt, sőt csökkenni kezdett. Átmeneti emelkedés 
ugyan előfordul, azonban a folyamatos termelésnöveke
dés — úgy tűnik — még várat magára.

A haltermelés csökkenése nem természeti csapás vagy 
természetfeletti erő beavatkozásának következménye, oka 
nagyon is hétköznapi.

Egyszerűen arról van szó: megéri-e a halat termelni? 
Jó néhány termelőszövetkezet, állami gazdaság szeráfi t 
nem, azért úgy döntött, nem termel (vagy csökkenti a 
hal termelést), és még jó, ha haltermelő területét más ter
melési ággal hasznosítja, de a legtöbb helyen a terület 
és a berendezésék is kihasználatlanul hevernek, és fo
kozatosan még jobban tönkremennek.

Különösen a Sok ágazattal rendelkező gazdaságok te
hetnek ilyen intézkedést, mivel fokozottabban látják az 
ágazatok eredményessége közötti különbséget, és a ke
vésbé eredményest joggal visszaszorítani vagy megszün
tetni törekszenek. Erre ösztönzik őket, és ezt várják tő
lük, meg is tehetik, mert az eredményesebb ágazatok fej
lesztése bőven pótolja a haltermelés csökkenése vagy 
megszűnése miatti termelési értéket, eredményt. Ez a 
különbség pedig nem az ágazat sajátossága, hanem a 
közgazdasági körülményeket szabályozó, felettes hatósá
gok intézkedéseinek következménye.

Az ipari termékek és a mezőgazdasági termékek árá
ból fakadó problémát nem is említve, még a mezőgazda
ságon belül is a növénytermelési termékek sokkal gazda
ságosabbak, mint az állattenyésztés.

Az állati termékek között pedig a haltermelés szorult 
az utolsó helyre a támogatásokat illetően.

A különbségek pedig az elmúlt évek intézkedései foly
tán nemhogy csökkennének, hanem fokozódtak. Mert el
vonás, az van az ágazatból, támogatás kevésbé.

Az ágazatok eredményességét meghatározó intézkedé
sekre jó példa a következő:

1968-ban a hal ára közel azonos lett (vagy inkább ma
radt) az 1967-es halár +  állami támogatás összegével. 
Ugyanakkor a haltak ármányul szolgáló gabona ára közel 
40%-kal emelkedett. De azóta is a szarvasmarha-, sertés- 
tenyésztés stb.. további támogatást kapott, a halászati 
termékekre jutó dotáció egy része pedig a belföldi hal- 
termelést közvetve csökkentő, import támogatására kerül 
felhasználásra.

Mindezek ellenére sokan úgy vélik, és hangoztatják is, 
hogy a haltermelés csökkenésének alapvető oka a szük
séges ivadék termelésének hiánya. A tévedés ott van, 
hogy ez nem ok, hanem következmény.

Az ok pedig a haltermelés gazdaságosságát csökkentő 
intézkedések sorozata, mely kiterjedt a közgazdasági, 
pénzügyi, szervezeti, oktatási stb. területekre.

Ivadékszállílásoknál az oxigénnyomást 0,5 atm.-ra kell állítani
(Tóth Á. felv.)

Az intézkedések folyamatosan készültek, közben a hal
termelés a korábbi ütemben növekedett 1968-ban. Egyes 
gazdaságok pedig még az átlag feletti ütemben is növel
ték a haltermelést (pl. a TiszaVidéki Halgazdaság 1967- 
ben 71, 1968-ban 126 vagon halat termelt azonos terü
leten).

1968 őszén úgy merült fel a kérdés, mi legyen a meg
termelt hallal, mert a kereskedelem nem tudja átvenni.

Ott maradt a gazdaságokban jó része, elegendő forgó
alapjuk nem lévén, fizették a kamatot (pl. az említett

Ponlyanya küllemi vizsgálata
(Dr. Búza L. felv.)

Tiszavidéki Halgazdaság 1969-ben 962 000 Ft-ot), ezzel is 
csökkentve az eredményt, és kötelezték őket a fejlesz
tési alapból — amely egyébként sem volt bőséges — a 
forgóalap feltöltésére.

A gazdaságokban tárolt hal ezért 1969 nyarára elfo
gyott, csökkentve az az évi ívatásra használt területet, 
mert mire elfogyott, az ívatáshoz már késő volt. Az ala
posan lehűtött érdeklődés miatt a felesleges kétnyaras 
tenyészhalat sem lehetett eladni, így az azt megtermelő 
gazdaságok kénytelenek voltak kihelyezni, hogy a hal
termelés vesztesége ne emelkedjék. Csökkenteni csak az 
ivadéktermelésen lehetett, s az csökkent is. A negatív 
ösztönzés elérte célját, még piacihal-áron sem lehetett 
mindig eladná a felesleges ivadékot.

Az ekkora sülloivadék már kihelyezhető természetes vizekbe
(Tóth A. felv.)
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Ha valaki ivadékhiányról beszél, mint a haltermelés 
fejlődésének akadályáról, az az egyéb, sokkal lényege
sebb problémákról akarja a figyelmet elterelni.

Mert miért is ne lehetne elegendő ivadékot termelni?
Éghajlati akadálya nincs, legfeljebb az évenkénti iva- 

déktermés és -minőség ingadozik, ide annak következmé
nyei jól vezetett halgazdaságban áthidalhatók, az éves 
termésen alig éreztethetik hatásukat.

A termést csökkentő halegészségügyi okok megvannak, 
azok egy része ellen védekezni lehet, más részük ellen 
pedig biztonságot ad állandó tartalék termelése, ami 
szükség esetén a hiányt pótolja.

Hogy egyes gazdaságokban nem lehet ivadékot ter
melni, vagy egyes halászati szakemberek nem tudnak 
termelni, nem hiszem.

Azt annál inkább, hogy nem érdekeltek benne, sőt, in
kább az ellenkezőjében.

Akár úgy, hogy olcsóbb megvenni egy megszorult, fe
lesleggel rendelkező eladótól a szükséges anyagot, mert 
így még a haltermelés természetes mutatói is javulnak. 
Vagy egyenesen abban érdekeltek egyes termelők, hogy 
ne termeljenek ivadékot, erre jön egy ivadéktermelésben 
segítséget nyújtó „szaktanácsadó”, aki az előállított iva
dék után a busás eredményt zsebre teszi, sőt a szerző
dést elősegítő gazdasági vezetőknek is juttat a honorá
riumból.

Hát nem jobban megéri, mint elegendő ivadékot ter
melni?

így még az is előfordulhat, hogy a felettes hatóság is 
követendő példának tartja a jó együttműködést, és a 
résztvevőket jobb szakembereknek ítéli meg (erkölcsi, 
anyagi megbecsüléssel együtt), mint akik a saját szük
ségleten felül még jelentős mennyiségű és jó minőségű 
tenyészanyagot termelnek és értékesítenek.

Vannak, akik a termelés szakosodásában látják a meg
oldást. Elképzelésünk szerint egyes gazdaságok megter
melik, mások (több ezer holdasok is) felhasználják piaci- 
hal-termelésre a tenyészanyagot.

Ez a megoldás egy-két tavas tsz-ek esetében még el
képzelhetően jó is — ma is gyakorolják —, de általános
ságban látszatmegoldás, amely tulajdonképpen semmit 
sem old meg.

Ma a mezőgazdaságban a szakosodás iránya a 20—30 
növény termelése helyett 2—4 termelése, 1—2 állatfaj 
tartása. Ezt a termelést igyekeznek magas szakmai szín
vonalon megoldani, sok gépi és egyéb beruházással.

Csak a haltermelósnél fordított a helyzet. A halterme
lésre szakosodott halgazdaságokat részben felszámolták, 
illetve rákényszerítették egyéb termelési ágak bevezeté
sére, amelyek ma már a haltermelésnél esetenként na
gyobb volument képviselnek. A halgazdaságok fejlődé
sének időszakában, akkor volt a fejlődés a legintenzí
vebb, 1900-tól számítva, amikor a halgazdaságok csak 
halat termeltek, sőt egy időszakban (még kapitalista ko

v an, ahol a pontyivadék sem hiányzik
, (Szalay M. felv.)

rülmények között) a kereskedelem is egy kézben volt a 
termeléssel.

Nem véletlenül óvott dr. Sivó Emil több mint tíz év
vel ezelőtt a „Halászat” hasábjain a több ágazatú hal
gazdaságoktól, amikor ott a sertéshizlalás lett az általá
nos divat, s meg kell hagyni, a haltermelésnél néha job
ban is jövedelmezett. Tölg István sem feleslegesen aggá
lyoskodott a halgazdaságokban egyre jobban fejlődő 
pecsenyekacsa termelése idején. Jóllehet a halgazdasá
gok rá voltak kényszerítve a haltermelés gazdaságtalan- 
sága miatt, hogy a gazdálkodás folyamatossága érdeké
ben mindennel foglalkozzanak.

De nem lett volna szabad elfelejteni, hogy az alapvető 
tevékenységi kör a haltermelés. Néha még a halterme
lés nem tógazdasági formái is feledtetni tudják ezt a 
körülményt. Hát még egy mezőgazdasági üzem sokfajta 
problémája. És már nem is lehet csodálkozni rajta, ha 
ilyen helyen a tógazdaság egy része vagy az egész szá
razon áll, vagy fog állni.

Hogy működni, különösen, hogy jól működni tudjon, 
ahhoz az elnök vagy igazgató személyes érdeklődése és 
minimális szaktudása (halászati) szükséges. Másképpen 
eleve eredménytelenségre van ítélve.

A haltermelésre szakosított gazdaságok már részben 
felszámolásra kerültek, a meglevőkben is a tógazdasági 
haltermelés a háttérbe szorult.

Ebben a helyzetben az ivadéktermelés szakosodása 
csak illúziókat teremt az eredményt illetően, mert nem 
elég a halat szaporítani, az ivadékot piaci hallá kell ne
velni. A sokat hangoztatott ivadékhiány pedig többször 
ürügy, mint valóság. Eredményjavulást a hal termelésben 
nem a mégoly tetszetős vagy éppen divatos látszatmeg
oldások, hanem a lényegesen közgazdasági körülmények 
módosítása hozhat.

Tegyük versenyképessé a haltermelést és általánosan 
gazdaságossá; az egyéb termékek dotációjának megszün
tetésével, mérséklésével vagy a hal dotációjának azok 
megközelítő szintjére emelésével, ármódosítással vagy 
ezek kombinációjával.

Kedvezőbb közgazdasági körülmények között a halter
melés erőteljesen fejlődhetne:
— ha az ipari (építőipari is) és mezőgazdasági termé

kek árai közötti különbség csökkenne, és nem növe
kedne;

— ha a mezőgazdaságon belül a növénytermelés és ál
lattenyésztés termékeinek árai közötti aránytalanság 
nem növekedne, hanem csökkenne;

— ha az állattenyésztési termékek és a halhús árai kö
zött a mesterségesen létrehozott aránytalanság meg
szűnne.

így még a mai körülmények közötti hátrányos szerve
zeti megoldás mellett is a haltermelés fejlődhetne, még 
az utóbbi évek lemaradását is behozhatná.

Gazdaságos haltermelés esetén volna kereslet ivadék
ra, tenyészhalra egyaránt, azt jóval a piaci hal ára fe
lett lehetne értékesíteni, egyszóval megérné termelni.

Lehetne akár az ország szükségletét is meghaladó 
ponty- és egyéb ivadékot termelni bárhol az országban, 
ha a szándék megvolna.

Lehetne milliós beruházások nélkül is nagy tömegű 
növényevő ivadékot előállítani. (Példa erre Bikái: kevés 
beruházással és meleg víz nélkül termel több éve, és 
Alsósomogy is, mely mindkettő nélkül állított elő (nö
vényevő ivadékot 1973-ban 100 000-es nagyságrendben.)

Csak a szükséges szakmai tudás, lelkiismeret, némi lel
kesedés és annak támogatása és nem akadályozása a kí
vánatos.

Lehetne egész éven át piaci áruval bőven ellátott ke
reskedelem, és a nagyon is gazdaságos exportot sem kel
lene még nyáron sem korlátozni áruhiány címén.

Ha megéri a gazdaságoknak a haltermelés — még a 
fenntartásra is fognak fordítani, és nem a rekonstrukció 
elmaradásával indokolják a termelés csökkenését, be
szüntetését.

Ebben az esetben nem lenne „szétszórt” , elöregedett, 
gazdaságtalanul termelő tógazdaság, amit le- vagy át kell 
adni, de senki sem kap rajta, mert ilyen területen is le-
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hét termelni, termelt is a volt Alsósomogyi Halgazdaság 
a következő eredménnyel:

Év Árkülönbözet V—VIII. hóna
pokban leadott hal

1967 4,56 1000 q
1968 3,93 2000 q
1969 1,00 3000 q
1970 3,30 500 q (terv)

Hát még ha a közgazdasági körülmények kedvezőbbek 
lettek volna, számottevően gyorsabb ütemben lehetett 
volna fejleszteni a haltermelést a gazdaságnak.

Gazdaságossá kell tenni a haltermelést, de lehetőleg 
úgy, hogy a termelő a megtermelt termék után 'kapja a 
többletet, tehát az kapja a támogatást, aki a többletmun
kát, a fokozott kockázatot vállalja, termeli a halat, nem 
pedig, aki ígérd, hogy majd fogja. Ezenfelül az egyedi

elbírálásoknál a szubjektív döntések nem kerülhetők el, 
melynek következményeit viselik a mindenkori termelők.

Sok kísérlet folyt már néha milliós költséggel és nem 
mindenkor egyértelmű eredménnyel. Ezt meg kellene kí
sérlem nemcsak a halászat és haltermelés érdekében, de 
a népgazdaság is csak nyerhet ezen a kísérleten.

Természetesen csak akkor, ha szükség van a halhúsra, 
de akkor ne hivatkozzunk az ivadékhiányra, mintha a 
halászatban még megmaradt szakemberek nem értené
nek mesterségükhöz.

A sertés- vagy marhahús hiányát sem akarta senki 
malac- vagy borjúhiányra fogni.

Általánosan gazdaságossá tett haltermelés esetén nem 
lesz ivadékhiány, valószínű szakemberhiány sem, nem 
kell külön támogatás keltetők építésére, rekonstrukcióra, 
és akár külföldi kivitelre is elegendő hal lesz termel
hető.

Marsai János

A SZERKESZTŐ:

A cikk valószínűleg saját gazdaság ta
pasztalatán alapul, ezért az általánosítá
sok helytelenek lennének. A bátor észre
vételek és következtetések sok igazságot 
tartalmaznak, melyek valóban figyelmet 
és intézkedéseket kívánnak. A kialakult 
közgazdasági helyzet kevésbé kedvezett a 
halászatnak. Intézkedések azonban történ
tek, és lesznek a jövőben is.

A szakosodás világjelenség. A halszapo

rításra, az ivadék-előállításra szakosodás 
egyben koncentrálódás is és mint az 
egész haltermelési technológia első sza
kasza, sok szempontból fontos. A jó mi
nőség, az ellenőrizhető — tehát válogatott 
tulajdonságú — szülők utódai a tempe- 
ráltvízes hazai ivadék-előállítás, az egysé
gesebb kondíció, a megbízható halegész
ségügyi tevéknység stb. mind a szakosí
tás mellett szól. De a rendszer kialakítá
sának érdekében még beruházások és 
tervszerű intézkedések szükségesek.

Az ágazat fejlődéséhez — egyetértve a 
cikkíróval — alapvető feladat a termelői, 
fogyasztói érdekeltség közgazdasági sza- 
bályozóit módosítani.

A cikk tanulsága lehet az is, hogy csak 
helyes helyzetfelmérés és okmegállapítás 
vezethet jó intézkedésekhez. A félreve
zető, felelőtlen vélemények valóban csak 
elterelik a figyelmet az igazi okokról. Ez 
a magyar halászatban dolgozó szakembe
rek eddig szerzett tekintélye érdekében 
figyelemre méltó lehet.

A Bajai Aranyponty
Ebben az esztendőben ismét sor került a Bajai Nyár 

’74 rendezvénysorozatra a dunamenti városban. Ennek 
során nagy szerep jutott a halászatnak. Ismert dolog, 
hogy Baján, a halászat egyik fellegvárában esztendőnként 
visszatérő, kedves szokás, hogy június 29-én megülik az 
Aranyponty-ünnepséget, vagy ahogy az utóbbi időben 
hívják, már a Halászok Napját. Szép hagyományai van
nak ennek a mesterség szépségét, tisztességét és becsü
letét demonstráló napnak. Az idén a halászati vonatko
zású rendezvények június 25-én kezdődtek, mikor is a 
Türr István múzeumban sor került a „Dunai Halászat” 
című kiállítás megnyitására. A megnyitót Felvidéki Ist
ván tsz-elnök, OHT-tag, a város tanácstagja mondta s 
adta át a kitűnő rendezésű kiállítást rendeltetésének. A 
kiállítást összeállította dr. Solymos Ede kandidátus, az 
ismert halászati néprajzkutató.

Június 27-én került sor „Az európai halászat összeha
sonlító vizsgálata” nemzetközi halászati néprajzi tudo
mányos ülésszak megnyitására. A tanácskozás, amelyen 
világhírű tudósok vettek részt, látogatást tett a bajai

„Űj Élet” Halászati Tsz rezéti brigádjánál is. Itt a ma 
használatos, de ősi eredetű szerszámokat tanulmányoz
ták, s szemlélték meg azok használatát.

A Halászok Napján került sor az Országos Halászati 
Tanács ünnepi ülésére Baján, a Városi Tanács díszter
mében. A városba érkezett halászati szakembereket dr. 
Kárpáti Antal köszöntötte a párt és állami vezetés ré
széről.

„A  magyar halászat 100 éves fejlődése” címmel dr. Nagy 
László, az OHT elnöke tartott előadást, mely áttekintést 
adott az elmúlt száz év halászatáról és bemutatta, hogy 
különösen gyorsan fejlődött halastó-rendszerünk és hal- 
hústermelésünk 1950-től. Ugyanezzel egyidőben növeke
dett természetes vizeink halállománya. Az eddig elért 
eredmények alapján elismerés illeti a halászokat és ve
zetőiket egyaránt.

Ezt követte dr. Dobrai Lajos, az Országos Halászati 
, Felügyelőség igazgatóhelyettesének előadása „A magyar 
halászat fejlesztésének feladatai, hazai lehetőségeink” 
címmel. Az előadó hangsúlyozta, hogy az eddig felhal
mozódott tapasztalatokra támaszkodva és a szakmai kö
rökben kialakult, sokféle elképzelést rendszerezve és 
összehangolva kell fejlesztésünk irányát és feladatait 
megszabni. Ezt célozza annak az 1976—90-ig szóló, 15 
éves fejlesztési koncepciónak a kidolgozása, melyen szak
embereink dolgoznak, és az Országos Halászati Felügye
lőség fog össze. A feladat nem kisebb, mint a jelenlegi 
haltermelés megháromszorozása, az igények és a fehérje
ellátás világviszonylatban várható alakulásának követ
kezményeként.

Az ünnepi ülésen került átadásra a halászati termelő- 
szövetkezetek termelési és gazdálkodási versenyében II. 
helyezést elért, bajai halászati termelőszövetkezetnek az 
a vándorzászló, emlékplakett és pénzjutalom, amelyet a 
Halászati Termelőszövetkezetek Szövetsége ajánlott fel. 
Miniszteri kitüntetést kapott ezután Somogyi Gábor, a 
bajai szövetkezet üzemegységvezető halásza és Baranyi 
Géza szövetkezeti főkönyvelő.

Az ünnepi ülésen megjelentek a Baján tartózkodó nép
rajztudósok is és az ülést követő álló fogadáson össze
ismerkedhettek a magyar halászat vezetőivel, a bajai szö
vetkezet képviselőivel. A vendéglátó szövetkezet elnöke 
mondott is pohárköszöntőt, és külön üdvözölte az ülésre 
érkezett jugoszláv halászati delegációt.

Az ünnepségekre az „Űj Élet” Halászati Tsz két halá
szati kiadványt jelentetett meg „Aranyponty” és „Halá
szat a Dél-Dunán” címmel. Ez utóbbinak szerzői dr. Sóly
mos Ede és Felvidéki István.

Június 30-án, vasárnap nemzetközi horgászversenyre 
került sor a festői szépségű Sugovicán. Itt jugoszláv és 
magyar egyesületek jeleskedtek.

(a szerkesztőség)
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A nagyobb víztározók 
néhány halgazdálkodási 

problémája

A tuskók eltávolítása az elárasztás előtt, 
megkönnyíti a későbbi intenzív halgaz
dálkodást

még nem kezdődött meg, s a fogási 
statisztikák sem olyan pontosságúak, 
hogy azokból messzemenő kö
vetkeztetéseket lehessen levonni. 
Nem a fogási naplók pontosságával 
van baj, hanem a horgász halfogá
sok faj- és korosztályszelektív jelle
gével. Bizonyos halfajok rendkívül 
erősen (süllő, csuka, ponty, domoly- 
kó), mások (a dévérkeszeg fiatalabb 
korosztályai, lapos keszeg, pirossze
mű kéle, kárász) kevésbé intenzíven 
horgászottak.

Jó jpélda erre a Rakac-ai víztározó 
esete, ahol Ribiánszky Miklós, OHF 
igazgató irányításával a MOHOSZ 
Miskolc vidéki Intéző Bizottsága 
éveken át igyekezett a fogási nap
lók összesítésén kívül is pontos 
becsléseket végezni. Ha a rendkívül 
intenzíven telepített ponty visszafo
gását figyelmen kívül hagyjuk, az
1. táblázat szerinti százalékos meg
oszlást tapasztalhatjuk.

1. táblázat
Itakacai víztározó horgászzsákmányának 

összetétele*

Év Süllő + csuka
%

Egyéb halfajok
%

1966 47,6 52,4
1967 60,1 39,9
1968 80,1 19,9
1969 60,8 39,2
1970 25,3 74,7
1971 41,2 58,8

* Ponty nélkül

Országszerte mind több és több 
víztározó épül, melyeknek nem el
sődleges rendeltetése ugyan a halá
szati vagy horgászati hasznosítás, 
mégis olyan lehetőséget nyújtanak 
a halhústermelés, illetve a sport
horgászat fejlesztésére, hogy feltét

lenül szükséges volna e témakör 
részletesebb vizsgálatára. A hazai 
tapasztalatok még meglehetősen 
korlátozottak, főleg a kisebb, inten
zíven pontyosítható víztározókra 
vonatkoznak. A horgászati hasznosí
tásban levő víztározók kutatása

Az adatok szerint tehát 1967—69. 
években, amikor tetőzött a süllőfo
gás, a ragadozók aránya a horgász- 
zsákmányban feltűnően magas volt. 
Az ezt követő visszaesést azonban 
már nehéz eldönteni, mi okozta: a 
halállomány összetételének döntő 
jellegű változása, vagy az, hogy a 
jelzések szerint ekkor tért át egyre 
több horgász a keszegezésre.

Fogási statisztikákra támaszkodva 
tehát nagyon nehéz az állomány
szabályozáshoz megfelelő következ
tetéséket levonni. Szükséges volna 
feltétlenül a horgászvizeken is po
pulációs dinamikai és növekedési 
vizsgálatokra.

E cikk keretében a nagy víztáro
zók halgazdálkodási problémáiból a 
külföldi irodalom és mindenekelőtt 
a Lengyelországban szerzett szemé
lyes tapasztalatok alapján kívánunk 
néhány részletet kiragadni.

A víztározókat általában hegyvi
déki, dombvidéki és síkvidéki kate
góriákba sorolják. Halgazdálkodási 
szempontból nézve — véleményünk 
szerint — helyesebb volna a követ
kező osztályozás bevezetése:

I. pisztrángtenyésztésre alkal
mas;

II. pontyos tógazdaságszerű ke
zelésre alkalmas;

Szakszerű kihelyezéssel biztosítható, hogy 
a sok keszeg nemes halhússá váljon
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Szélhajtó küsz — a csuka, a süllő és az 
angolna kedvenc tápláléka

(Pénzes B. felv.)

III. melegvizes;
IV. intenzív halasításra alkalmas, 

jó visszafogási lehetőségeket 
nyújtó;

V. rossz visszafogása lehetősége
ket nyújtó, nehezen szabá
lyozható halállományú.

Lehalászás a Kakacai víztározó növendék
nevelő taván 

(Sziklai F. íelv.)

Nagy általánosságban elmondha
tó, hogy a víztározókban sajátos 
módon keverednek a folyókat és az 
állóvizeket jellemző halászatbioló- 
giai viszonyok. A tározók fejlődé
sükben mind inkább közelednek az 
állóvizek jellegzetességeihez. Ennek 
az átmeneti időszaknak a hossza az 
a fő tényező, amely megszabja az 
okszerű halgazdálkodás alapvető 
teendőit, függetlenül attól, hogy az 
elkészülő víztározó halászati, vagy 
sporthorgászati hasznosítása gazdál
kodásunk célja.

Mindenképpen arra kell töreked
ni, hogy a lehetőségeket optimálisan 
kihasználó összetételű halállományt 
alakítsunk ki. E feladat különösen 
nehéz a felosztásunk szerinti IV. és 
V. kategóriákban.

Az intenzív halasításra alkalmas, 
jó visszafogási lehetőségeket nyújtó 
víztározók esetében a pontyosítás, és 
mellette a fehérhaltömeget legin

tápanyaggazdagság és a kedvező ívó- 
helyek néhány halfaj rendkívül gyors 
elszaporodásához vezetnek. Termé
szetesen az ívóhelyek akkor igazán 
kedvezőek, ha az ívási időben nem

2. táblázat
A tipikus folyóvízi halfajok állományának alakulása a Goczalkowicei víztározó példáján (%-ban)

Halfaj
Vízterület Domoly-

kó
Nyúldo-
molykó Paduc Márna Együtt

Visztula folyó a duzzasztás előtt ............. 25,7 2,1 14,7 6,6 49,1
A tározótér a teljes elöntés utáni első évben 3,1 1,1 0,3 0,2 4,4

kább gazdaságosan hasznosító fogas 
süllő telepítése szép eredményeket 
hozhat. E két halfaj jelentős állo
mányának minél gyorsabb kialakí
tása garantálja e vizeken az átme
neti időszak kiváló, más állóvizeket 
felülmúló fogási eredményeit.

Gazdaságossági okokból kifolyó
lag sokkal nehezebb a helyzet az V. 
kategóriában, ahol a rendkívül ma
gas telepítési költségek nehezen té
rülnek meg. Itt nagyon nehéz olyan 
mértékű pontyosítást és süllőtelepí
tést végeznünk, amely egyrészt dön
tő hatással lehet a halállomány ösz- 
szetételére, másrészt a gazdaságos
ság határait nem lépi túl. A közép
út helyes megjelölése a fő cél, ami
hez nagy segítségre lehet az emberi 
beavatkozástól függetlenül végbe
menő biológiai változások ismerete, 
azok jó kihasználása.

Nyilvánvaló, hogy e kategóriába 
sorolható hazánk épülő legnagyobb 
víztározója, a Tisza II. bögéje is.

A frissen elöntött területeken a 
víz alá került állati és növényi 
anyagok, részben pedig a tápláló fo
lyó jóvoltából buja élet indul. A

fordul elő annak hatékonyságát je
lentős mértékben befolyásoló víz- 
szintingadozás.

Elsősorban a csuka- és a keszeg-

félék robbanásszerű elszaporodásá
hoz alakulnak ki megfelelő körül
mények. Érdekes adat, hogy a Ri- 
binszki víztározó (Volga) megépülése 
előtt az érintett folyószakasz halál
lományának mindössze 5%-át ké
pezte a dévérkeszeg, de néhány év 
múlva a teljesen feltöltött tározó
ban részaránya már elérte az 50%-ot. 
Lengyelországban a Goczalkowicei 
víztározó elöntésekor hasonló jelen
séget lehetett megfigyelni a csuka
állomány vonatkozásában (5 száza
lékról 52 százalékra növekedett!).

A víztározók elsődleges halállo
mányának kialakulásában tehát 
azok a folyóvízben is előforduló 
halfajok játszák a főszerepet, ame
lyek megfelelő ívóhelyet találnak, 
gyors szaporodási dinamikájukkal 
és alkalmazkodó képességükkel ki
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Egyik legfontosabb

tudják használni a kedvező táplá
lékbázist. (Ezért nagy fontosságúak 
a Tisza II. szempontjából a Tiszafü
red térségében az elmúlt évek során 
végzett állományvizsgálatok.) Egy-

hala a víztározóknak
(Tóth A. felv.)

nak el, ahol még szegényes a raga
dozók száma (dévérkeszeg, lapos ke
szeg, karikakeszeg).

A nagyobb külföldi víztározókon 
általában megfigyelhető a békés ha-

3. táblázat
A csukaállomány csökkenése a stabilizációs időszakban

Víztározó Elöntés utáni 
évek

Súlyszázalékos
arány

az összfogáshoz 
viszonyítva 

(próbahalászat)
Szerző

Möhne............................................ 2. (1927) 20 Wundsch 1949
5. (1930) 10

Otmuchow ................................... 2. (1935) 37
5. (1938) 7 Wundseh 1949
8. (1941) 2

Turawa............................................ 2. (1939) 80
3. (1940) 43 Wundsch 1949
4. (1941) 43
5. (1942) 10

Moszkva alatti............................... 1. (1939) 5,5
2. (1940) 6,7 Micheer 1952

10. (1948) 10,0
Goczalkowicei ............................... részleges (1956/57) 45

1. (1958) 52 Wajdowicz 1960
2. (1959) 26

idejűleg megfigyelhető más, kevésbé 
alkalmazkodó folyóvízi halfajok po
pulációjának rohamos csökkenése 
(2. táblázat).

Az elsődleges halállomány 3—5 
év múlva fokozatosan visszaszorul. 
Elsősorban a csuka szerepe csökken 
az egyre inkább elszaporodó fogas 
süllő javára. A csukaállomány csök
kenését jól mutatja be különböző 
irodalmi források alapján a 3. táb
lázat.

Mind az elsődleges, mind a már 
stabilizálódó populációt jellemzi a 
gazdaságilag értéktelenebb fajok 
rendkívül erős szaporodási dina
mikája. Ezek közül a többség táplá
lékbázist képez a ragadozók számá
ra, de akadnak olyan fajok is, 
amelyek hamar kinőnek a fogyasztó 
szájából, vagy olyan régiókat foglal

lak részarányának fokozatos növe
kedése, ami halgazdálkodási szem
pontból nem mindig kívánatos.

A fent vázolt gondolatmenetnek 
megfelelően tehát az V. kategóriába 
sorolható víztározók esetében a ren
delkezésre álló anyagi eszközöket a 
következő halgazdálkodási tevé
kenységre célszerű összpontosítani;

1. Rendszeresen végzett állo
mányvizsgálatok

2. Nagyarányú ragadozó —, első
sorban süllőtelepítés

3. A planktonbőséget értékesítő, 
könnyen visszafogható fajok 
(pl. busák) telepítése.

Véleményünk szerint ez és vala
mennyi halfaj intenzív fogása adja 
meg a zálogot a későbbi pontytele
pítések sikeréhez is.
Pintér Károly * Csordás Sándor

Védetté nyilvánított  
álla tfa jok

Az Országos Természetvé
delmi Hivatal számos gerin
ces állatfajt nyilvánított vé
detté. Szakmánkat közelebb
ről a következő fajok érin
tik:

HALAK:
Magyar bucó (Aspro zin- 

gel), német bucó (Aspro sre- 
ber), cifra kölönte (Cottus 
poecilopus), balkáni csík (Co- 
bitis surata balcanica), kövi 
csík (Nemachilus barbatu- 
lus), réti csík (Misgurnus 
fossilis), vágó csík (Cobitis 
taenia), dunai galóca (Hucho 
hucho), dunai ingola (Lam- 
petra Danfordi), felpillantó 
küllő (Gobio uranoscopus), 
halványfoltú küllő (Gobio al- 
bipinnatus), lápi póc (Umbra 
Krameri), petényi vagy ma
gyar márna (Barbus meri- 
dionalis Petényii), selymes 
durbincs (Acerina Schraet- 
zer), sújtásos küsz (Albur- 
noides bipunctatus), tarka 
géb (Proterorhinus marmo- 
ratus), vaskos csabak (Leu- 
ciscus souffia), kecsege (Aci- 
pencer ruthenus). A védetté 
nyilvánított halak közül a 
kecsege halászata és horgá
szata július 1-től február 
utolsó napjáig megengedett. 
Kecsegének, vagy ikrájának 
külföldre szállítását azonban 
csak igazoltan mesterséges 
tenyészetekből az OTVH en
gedélyezheti. A kecsege és a 
többi védetté nyilvánított 
hal, valamint ikrájuk kül
földre juttatásának engedé
lyezéséhez a MÉM Országos 
Halászati Felügyelőségé
nek javaslata is szükséges.

KÉTÉLTŰEK:
Békák minden faja. A ta

vi és kecskebéka mestersé
ges halastavakon befogható 
és az onnan származó egye- 
dek értékesíthetők, kikészít
hetek.

HÜLLŐK:
Kígyók minden faja. Mo

csári teknős (Emys orbicula- 
ris).

EMLŐSÖK:
Vidra (Lutra lutra).
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066

A JÁSZ
(Leuciscus idus L.)

A Leuciscus-nem vitathatatlanul legnagyobb gaz
dasági szerepet játszó tagja, mind hazánkban, mind 
egész előfordulása területén.

Elsősorban a síkvidéki folyókban fordul elő, ta
vakban és patakokban már jóval ritkábban. Megél 
a tengerparti haffokban is.

A Pireneusoktól és az Alpoktól észak-keleti irány
ban húzódik elterjedési területe. Franciaországban 
csak északkeleten találjuk meg, a Brit-szigetekről 
pedig teljesen hiányzik. Északon Skandináviában 
egyedül Norvégia nagy részén nem ismert, megél 
viszont Svédországban és Finnországban. A Duna 
vízgyűjtő területén nagy számban él, de attól délre 
már nem. Keleten messze földön elterjedt, Szibériá
ban, egészen a Kolima folyóig.

Testének alakja, apró, csúcsban nyíló szája jól 
megkülönbözteti rokonságától. Háta sötét színű, ol
dala ezüst, de az ívás idején — állóvizekben, egész 
évben — sárgásba hajló. Hasd tájéka sárga színű. 
Pikkelyei valamivel apróbbak, mint nemzetsége töb
bi tagjáé. Páros úszói, valamint az alsó úszó igen 
élénk, piros színű. Mintegy 3 kg-os testsúlyt ér el, 
de a külföldi szakirodalomban 8 kg-os példányokról 
is említést tesznek. Nálunk a horgászrekord 45 centi- 
méterese, 2,5 kg súlyú.

Növekedése vizeinkben sajnos, alig ismert, vizs
gálat tárgyát még nem képezte. Ivarérettségét 3—5 
éves korban éri el. Nagy csapatokba verődve, ápri
lis—májusban rakja le közel százezer ikráját lassú 
folyású, homokos aljzatú partrészeken. Az ikrasze
mek kevéssé ragadósak, kelésükhöz Krizsanovszkij 
(1949) vizsgálatai szerint 10—12 °C vízhőmérséklet 
esetén viszonylag hosszú időre, mintegy 17 napra 
van szükség. Egy adagban adják le ivartermékeiket, 
majd a nagy csapat felbomlik. Legközelebb közvet
lenül a tél beállta előtt csoportosulnak a jászok.

Az ivadék táplálékát hosszú ideig állati plankton 
és moszatok képezik, csak fokozatosan térnek át a 
mindenevő életmódra. A kifejlett jászok táplálékát 
bentosz-szervezetek, növényi részek, vízbe hulló ro
varok, esetenként egészein apró halak képezik.

Egész elterjedési területen nagy becsben álló, sok 
hasznú halfaj, amely nálunk is nagyobb figyelmet 
érdemelne. Mivel a vízszennyezésekhez jól alkal
mazkodik, folyóinkban szinte mindenütt jelentős 
mennyiségben szerepel a halászok zsákmányában.

Különösen a Dunán, a horgászat egyik fő tárgya. 
Nemcsak széles körű elterjedése teszi azzá, hanem 
élvezetes, sok helyütt egész éven folytatható horgá
szata is. Télen is gyakran kerülnek jászok a hor-
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gász szakjába. Horogra csalásának számos módja 
ismert, melyeket általában az jellemez, hogy köny- 
nyű, lebegő csalit igyekszünk a jászoknak a víz sod
rását kihasználva, felkínálni. A hosszú eresztékkel 
úsztatott, apró horgot legjobb, ha ügyesen egy na
gyobb gilisztacsokorban rejtjük el. Csendesebb, há
borítatlan vízterületeken, ahol kevésbé óvatos, le
gyező horgászattal a vízfelszínen is megfoghatjuk. 
Az év második felében fenekező készségre is jól kap. 
A fenekezés jó módszere, hogy a nagyon könnyű 
készséget kézben tartva, állandóan mozgatjuk, úsz
tatjuk a csalit, kapásra ingerelve a nagyobb jászo
kat is. Ez utóbbiak egyébként nagyon jól kapnak 
a szivarólmos, apró körömvillantóra is, ha azt las
san, kissé mélyebben vezetjük. A megakasztott já
szok jól védekeznek, de a túlságosan hosszú fáraszt- 
gatást célszerű kerülni, mert ilyenkor halunk köny- 
nyen elriaszthatja a közéiben tartózkodó, óvatos faj
társait, meghiúsítva a további horgászatot.

Van a jásznak egy különlegesen szép, de termé
szetes vizekben igen ritka xantorisztikus változata, 
az arany orfa. Az arany orfák testének felső része 
sötét, oldalvonal alatti része pedig világosabb na
rancssárga. Ezek a dekoratív halak a századforduló 
táján nagyon jól helyettesítették az egyre inkább 
terjedő akváriumokban az akkor még nehezen be
szerezhető, drága trópusi halakat. Rendkívül igény
telenek voltak, csak tágas, napfényes medencét, oxi
géndús vizet kívántak.

Az aranyhalakat megelőzve — különösen Német
országban — jelentős szerepet játszottak az arany 
orfák a kerti dísztavakban, medencékben is. Élénk 
színezete mellett alkalmassá tette erre, hogy a vízbe 
hulló rovarokra várva, gyakran tartózkodik a fel
szín közelében, napos időben ritkán húzódik a me
dence mélyére.

Nálunk csak ritkán fordultak elő arany orfák a 
szobaakváriumban, de Dél-Németországban érdekes 
karrierük kezdődött ezeknek az eredetileg „csak” 
díszhalaknak. Kikerültek a tógazdasági tenyésztésbe.

Napjainkban Lengyelországban ritkán, de a Szov
jetunióban gyakrabban szerepel a tógazdaságokban 
tenyésztett halak közt. Különösen a Szovjetunióban 
kiemelik e halak alacsony igényeit a telelés során, 
hozamfokozó’ hatásukat, jó növekedésüket és nem 
utolsó sorban húsminőségüket. Az első éven 18, a 
másodikban 140, a harmadikban 225 g-os súlyt ér
nek el az ezután értékesítésre kerülő arany orfák 
(Szuhoverhov).

A tenyésztéshez 1 kg körüli súlyú, 4—5 éves já
szokat választanak ki. Telelőkben vagy külön erre 
a célra épített ívató tavakban rakják le ikrájukat a 
csoportosan kihelyezett orfák. Legjobb, ha az ikra
szemek kb. félméteres vízborítással várnak a ke
lésre. Ha sekélyebb helyen történik az ívás, célszerű 
a vízoszlop magasságát a tenyészállatok kifogása 
után megemelni.

A lárvák kikelése után mintegy 20—25 nappal ke
rül sor lehalászásukra. Mivel a pontyivadék ilyen
kor még nincs az utónevélő tavakon, a jászokat is 
tiszta népesítésben előnevelik. A népesítést úgy vég

zik, hogy később a jászok mellé kerülhessenek a 
kis pontyok is. Később már végig ponttyal együtt 
főijük a jászok nevelése, őszre 5—7 ezer db ivadék 
az eredmény minden egyes kilogramm ívásra kihe
lyezett ikrás jász után.

Rendszerint a teleltetés is ponttyal vegyesen tör
ténik. A második és harmadik évben a jászok olyan 
tavakba kerülnek a pontyok mellé, ahol viszonylag 
sok a vízből kiemelkedő növényzet. Itt gazdagabb 
a vízfelszín feletti rovarélet, nagyobb lehetőségei 
vannak a jásznépesítés hozamfokozó hatásának.

A jászok tógazdasági tenyésztésekor feltétlenül 
vigyázni kell, hogy tavainkba semmiféle ragadozó 
vagy gyomhal ne tudjon bejutni. Biztonsági sza
bályokra van szükség a fiatal halak elvándorlásá
nak megakadályozására is.

Hazánkban a tógazdaságok már kialakult terme
lési skálájában nemigen jut hely a jászoknak. Te
nyésztési technológiájukat — ha nagyvonalakban 
is — mégis érdemes megismerni. Lengyelországban 
és Csehszlovákiában is folynak már olyan kísérle
tek, melyeknek célja nem piaci értékesítésre, ha
nem a természetes vizek népesítésére szánt egy
nyaras ivadék előállítása. A pontyivadék mellett 
felnevelt jászok elsősorban a horgászvizek halállo- 
mányát gyarapítják, amire hazánkban is volna le
hetőség.

E halfaj bevonása mellett ivadéktermelésünkbe 
a következő fontosabb szempontok szólnák:
— a jász tenyésztése már megoldott, könnyűnek 
nevezhető feladat;
— sem tenyésztése, sem nevelése nem kíván külön 
befektetést;
— az egyébként főhalként pontyivadékot nevelő 
tavak természetes táplálékkészlete jobban kihasz
nálhatóvá válik;
— nagy biztonsággal és olcsón állítható elő az egy
nyaras tenyészanyag;
— olyan vízterületek is alkalmasak a jászok telepí
tésére, ahol a környezeti viszonyok illetve a halak 
elvándorlása miatt lehetetlen más békés halfaj ki
helyezésével gazdagítani az állományt.

A fenti szempontokat mérlegelve érdemes volna 
tehát a jász mesterséges szaporításával foglal
kozni, annál is inkább, mivel jelenleg állományá
nak gyarapodása erősen függ különböző természeti 
tényezőktől, elsősorban a vízállási viszonyoktól.

Igaz, a jász húsa kissé szálkás, de ez nem olyan 
nagy mérvű, hogy ne ellensúlyozza ízletessége. Az 
apróbb jászok sütésre és konzervipari feldolgozásra 
alkalmasak. A nagyobbakat már érdemes szeletelni 
és rántva elkészíteni. Külföldön elterjedt elkészí
tési módja szalonnával történő tűzdelés után a cső
ben sütés, de nyilvánvalóan sok más receptet is 
találhatnánk arra, hogy minél változatosabb for
mában kerülhessen asztalra a jászok sárga színű 
húsa.

Ha az aranyhal-pótló orfák ideje már le is járt, 
mégis nagyobb megbecsülést érdemelne vizeinknek 
ez a rendkívül értékes halfaja.

PINTÉR KÁROLY
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089

A K AR IKAKESZEG
(Blicca björkna L.)

A Blicca-nem egyedüli tagja, vizeink kevéssé ér
tékes keszeg-faja.

Hazánkban szinte minden állóvízben megtalál
ható. A tavakon, holtágakon és víztározókon kívül 
a lassú, növényzettel benőtt folyószakaszokon is 
nagyon gyakori.

Gsak Európában él, de itt is hiányzik a Földközi
tenger vízgyűjtő területéről, tehát mindhárom 
nagy, déli félszigetről. Az Alpoktól északi és keleti 
irányban találkozunk a karikakeszeggel, egészen a 
Kaspi-tengerbe ömlő folyókig. Franciaország északi 
részén megtaláljuk, de a Brit-szigeteken elterjedési 
területe rendkívül kicsi, Anglia Yorkshire és Suf- 
folk közötti részére korlátozódik. Skandináviában 
Svédország és Finnország déli részén él, északabbra 
már nem. Elterjedési területének inkább déli ré
szén találkozunk vele tömegesen.

Scserbuha (1973) kétségbe vonja a Blicca-nem 
önállóságát, kimutatva, hogy halunk sokkal inkább 
hasonló a dévérkeszeghez (Abramis brama L.)

mint az azzal közelebbi rokonnak tartott lapos ke
szeg (Abramis ballerus L.) és bagolykeszeg (Abra
mis sapa Pallas). Tény, hogy a karikakeszeg fiatal 
korban rendkívül nehezen különböztethető meg 
a dévérkeszegtől. Amíg a felnőttkori színezet és az 
úszósugárszám nem alakul ki, a néhány cm-es ha
lak meghatározásában a garatfogak száma, illetve 
elhelyezkedése az egyedüli biztos támpont. Erre el
sősorban olyankor van szükség, ha valamely raga
dozó táplálékában igyekszünk megállapítani a ke
szegfajok pontos rendszertani hovatartozását. A ka
rikakeszeg garatfogai mindkét oldalon 2—2 sorban 
helyezkednek el, szemben a dévérkeszeggel, ahol 
gy-egy sorban találjuk őket. A karikakeszeg ga

ratfogai közül 2—3 kisebbet találunk az egyik, és 
5 nagyobbat a másik sorban.

Testének alakja nagyon hasonló a dévérkeszegé- 
hez, csak a hátvonal töretlenebb ívében mutatkozik 
különbség. Kis fejéhez képest szemei aránylag na
gyok. Testszíne ezüstösebb, mint rokonáé. Pikkelyei



valamivel nagyobbak és vastagabbak, oldalvonala 
mentén számuk alacsonyabb (43—49). Farokúszója 
hosszú, alsóúszója mindössze 19—23 sugárból áll. 
A páros úszók töve vöröses színű.

A karikakeszeg rokonánál lassúbb növésű, ki
sebb testű hal. 35 cm-es testhosszt és 1 kg-os test
súlyt ér el, de a félkilósak is már nagynak mond
hatóak.

Rendkívül érdekesek Balon (1967) adatai egy fél
kilós, 16 éves példány fejlődéséről. Ezek szerint a 
szlovákiai karikakeszeg matuzsálem testhossza egyes 
életéveinek végén a következőképpen alakult: 48, 79, 
100, 118, 133, 157, 172, 184, 192, 202, 208, 225, 231, 240, 
246 és 260 mm.

Táplálkozása kevésbé ismert, mint rokonáé, a 
dévérkeszegé. Annyi bizonyos, hogy menüjében 
még felnőttkorban is nagy szerep jut a moszatok- 
nak és a növényi törmeléknek. Ennek ellenére a 
dévérkeszeg legfőbb táplálékkonkurrensének te
kinthetjük, mivel jelentős fogyasztója az árvaszú
nyog lárvának (Tendipedidae).

Az ivarérettséget 3—4 éves korban érik el. Má
jus—júniusban nagy csapatokban keresik fel a nö-

Helyhezkötött életmódot folytat, nem vándorló ter
mészetű.

A karikakeszeg halászati „jelentősége” — sajnos 
— meglehetősen nagy. A fogásokban a dévérkeszeg 
mellett jelentkezik, s attól ritkán különböztetik 
meg. Tulajdonképpen nem is tudjuk megmondani, 
mekkora mennyiségű apró, silány karikakeszeget 
fognak ki halászaink évente. A Szovjetunióban a 
Dnyeper és a Volga torkolatvidékén hatalmas 
mennyiségben fogják.

Horgászata lényegében a dévérkeszegével azonos, 
de még annál is inkább előnyben részesíti a tészta
félékkel csalizott horgot. Kevésbé óvatos, így köny- 
nyebben kapásra bírható.

Húsminősége meglehetősen gyenge. Száraz, rend
kívül szálkás húsa még a fiatal dévérkeszegekkel 
sem veszi fel a versenyt. Mivel teste lapos, arány
lag nagyok tisztításakor a veszteségek, kevés a 
tényleges fogyasztásra alkalmas hús. Csak megfe
lelően irdalva, erősen átsütve fogyasztható.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy nagyobb 
karikakeszeg állomány kialakulása egyetlen vizün
kön sem kívánatos. Pontos vizsgálatokra volna

Balról a karikakeszeg (Blicca björkna L.), jobbról a dévérkeszeg (Alramis brana L.)
garatfogainak elhelyezkedése

vényzettel benőtt szélvizeket, s rakják le a dévér- 
keszegénél nagyobb szemű (2 mm-es átmérőjű) ik
rájukat, 20—100 000 darabot. A karikakeszeg ívása 
általában nagyon zajos. Néhány napos időközökkel 
ismétlődik meg e nászjáték, az esetek többségében 
háromszor (Driagin, 1939). Az ikrák kikeléséhez 
4—6 napra van szükség (Berinkey, 1966).

Az ívási időtől eltekintve magányos életmódot 
folytat hínárfélékkel benőtt élőhelyén. Kevésbé hú
zódik be a mélyvízbe, mint a dévérkeszeg. Tele
léskor sem képez nagy csapatokat, mint rokona.

szükség arra vonatkozólag, mekkora százalékát ké
pezi egyes vízterületek keszegállományának, hol 
ajánlatos gyérítése. Mivel a felvett táplálékot kis 
hatékonysággal és emellett silány minőségű hal
hússá transzformálja, szerepét károsnak ítélhetjük. 
Ezt a tényt csak minimális mértékben enyhíti, hogy 
mint szapora, lassú növekedésű halfaj, gyakran sze
repel a ragadozók — elsősorban a csuka — táp
lálékában.

PINTÉR KÁROLY
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mák e téren is elterjedjenek, mert a ter
melés és értékesítés különállása, egymás 
munkájától, történő elszigetelődés nem
csak a termelést, hanem az értékesítés 
kulturáltabb formáinak elterjesztését sem 
teszi lehetővé. Az előfeldolgozást, a kony
hakész féltermékek gyártását, egység 
csomagok kiszerelt árusítását ma sem a 
termelő, sem a kereskedelem nem képes 
biztosítani.

Érdektelenség mutatkozik mind a beru
házások és felújítások, mind a meglevő 
létesítmények fenntartása terén. Ennek 
egyrészt az alacsony átvételi árak az oko
zója, de az átvételi árak emelése, az árak
ban a költségeken felül bizonyos akku
muláció biztosítása, valamint a beruházá
sok fokozott állami támogatása csak az 
első lépés lenne az érdektelenség meg
szüntetésére.

Jellemző, hogy a gazdaságok a tervezett 
fenntartási költségeket sem használják 
fel évek óta. Rekonstrukció évek óta nem 
történt. Ha készítenek is tanulmány ter
veket az ágazat rekonstrukciójára a kal
kulált magas költségek a kivitelezéstől az 
üzemeket visszariasztják. A kellő karban
tartás hiánya, a magas rekonstrukciós 
költségektől való tartózkodás a tavak mi
nőségét rontja, a műtárgyak állagát és 
használhatóságát fokozódott mértékben 
csökkenti. Várható, hogy viszonylag rö
vid idő múltán azok rendbehozása lehe
tetlen lesz.

A természetes vizek szennyeződése ál
talános társadalmi probléma. A szennye
zettség folyamatos és fokozódó. A halá
szat a vízszennyezésre korán és érzéke
nyen reagál, mielőtt az egyéb, közvet
lenül tapasztalható jelenségek erre a fi
gyelmet felhívnák. Eleinte a nemes halak 
visszaszorulása, kipusztulása, a halhús ízé
nek megváltozása és romlása, majd az ér
téktelen ún. „szemét” halak elszaporo
dása mutatja a biológiai egyensúly meg
változását. A halászati termelőszövetke
zetek a termelés csökkenésén, az árbevé
tel apadásán közvetlenül szerzik tapasz
talataikat e veszedelmes jelenségről.

összefoglalva a vizsgálat eredményét 
megállapítható, hogy a halhústermelés és 
értékesítés jelenlegi feltételei nem ösztö
nöznek több termelésre, a termelés költ
ségei egyre növekednek, a veszteségek 
fokozódnak. A termelés érdektelensége 
miatt a meglevő berendezések állaga 
egyre romlik. Az érdektelenséget fokozza, 
hogy a termelő és a kereskedő kapcso
lata mindössze az áru átvétele és árának 
kifizetésére szorítkozik, termelési kapcso
lat, kockázatvállalás a két szektor között 
nincsen. A fogyasztóiigények kielégítését 
az árukínálat időszakossága és a korszerű 
értékesítési módszerek hiánya akadá
lyozza.

II.
RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A halászattal foglalkozó mezőgazdasági 
üzemek összes termelésében a halászati 
üzemág nagyon kis részt foglal el. Mind 
a hasznosított terület aránya, mind az ár
bevétel részesedése csekély.

Halgazdálkodás
Fejér megyében

A Fejér megyei Népi Ellenőrzési Bizott
ság és a Fejér megyei Tanács V. B. Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Osztálya meg
vizsgálta a megye halhús termelésének és 
forgalmazásának helyzetét és ezzel kap
csolatba)! az alábbi megállapításokat tette.

I.
ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

A lakosság egészséges táplálkozása ér
dekében a fehérje fogyasztás növelése, a 
kialakult helytelen táplálkozási szokások 
megváltoztatása társadalmi feladat. E célt 
tűzi ki a népgazdasági terv is, amikor a 
halhús fogyasztásának növelését irányozza 
elő.

A lakosság fogyasztási igénye ma na
gyobb, mint a rendelkezésre álló áruala

Év 1000 t Év 1000 t

1955 196 1970 12 613
1960 3569 1971 10 606
1965 7632 1972 4 768

pok, különösen a folyamatos ellátás aka
dozik a termelés és értékesítés időszakos
sága miatt. Meg kell állapiam, hogy a fo
gyasztás ösztönzését a termelés mai szín
vonala nem elégíti ki sem mennyiségben 
sem minőségében. A fogyasztás a mai 
színvonalnál magasabbra volna emelhető, 
ha a kínálat folyamatos, a feldolgozott, 
félkész és előtisztított áru mennyisége, 
választéka megfelelően növekednek.

Az árukínálat elégtelensége elsősorban 
a termelés területén tapasztalható hiá
nyosságok miatt áll fenn.

Fejér megye áruhal termelése szektorá- 
lis bontásban 1973-évben az alábbi volt:
Állami Gazdaságok 890 ha 5416 q
Termelőszövetkezetek 450 ha 3500 q 
Halászati Tsz. 5000 ha 2000 q
Egyéb termelők 200 ha 1000 q

A Halászati termelőszövetkezetek a 
Duna és a Velencei tő természetes víz
felületét használták, míg a felsorolt egyéb 
gazdaságok már korábban létesített és 
átvett, vagy saját erőből és állami támo
gatással létesített tavakat használják üze
melésre.

A halászati tsz-ek kivételével a mester
séges tófelületet használó mezőgazdasági 
üzemekre jellemző, hogy tevékenységük
nek csak kisebb hányadát teszi ki a halá
szati üzemág. Termelésük és ezzel árbe
vételük fő iránya a hagyományos mező- 
gazdasági termelés és értékesítés. A hal
hús termelés lényegében melléküzemág, 
amely alá van rendelve a főüzemágak ér
dekeinek. A korábbi években a nagyösz- 
szegű állami támogatás ösztönözte a gaz
daságokat halastó létesítésére, különösen 
ha lehetőséget nyitott kettős üzemi hasz
nosításra. A saját beruházások indoklása 
mindenkor tartalmazta azt a tervet, hogy 
a tófelület pecsenyekacsa telep létesíté
sére is alkalmas legyen és a kettős hasz
nosítás biztosítja a rentabilitást.

Időközben a tavak létesítésére adott ál
lami támogatás csökkent, a pecsenye- 
kacsa termelése árszabályozások miatt 
veszteségessé vált, ezért a halászat fenn
tartása nem érdekes a mezőgazdasági 
üzemeknek. A tófelület csökkenő, a ter
melő beruházások és felújítások megszűn
tek, sőt a halászat teljes felszámolása is 
tapasztalható, mint ez az Agárdi Állami 
Gazdaságban a közelmúltban megtörtént.

A halászati üzemág, a halhús termelés 
jelenlegi szervezete ma nem alkalmas 
arra, hogy sikeresen végrehajtsa a nép- 
gazdasági tervekben kitűzött feladatokat.

Lehalászás Dinnyésen 
(Tóth A. felv.)

A termelés technológiája kisüzemi, a ter
melési eredmények alacsonyak, az egy
mástól elszigetelt gazdaságok nem érde
keltek a termelés fejlesztésében.

A mezőgazdasági termelés egyéb ága
zataiban, főleg a növénytermesztés terén 
hasznos példát mutatnak a zárt termelési 
rendszerek, melyek a termelési kereteket 
szervezeti átalakítás segítségével kibőví
tik, a termelést specializálják és termelő 
erők koncentrált szervezésével képesek 
nagyösszegű beruházásokra, magas hoza
mokra és tömeges áruelőállításra. A halá
szati üzemágban hasonló zárt termelési 
ciklus szervezése, megfelelő gesztor irá
nyítása alatt a mai holtpontról képes 
volna kimozdítani a termelést. A magas 
termelékenységet biztosító, ezért drága 
gépek és berendezések csak megfelelő 
kontcentrált és nagy kiterjedésű ágazati 
keretek között gazdaságosak, kisüzemi 
módszerekkel nem üzemeltethetők.

A termelési technológia korszerűsítésé
nek hiánya visszahat a termelés mennyi
ségi csökkenésére, ez a gazdaságosságra, 
így elkerülhetetlen a termelők érdekte
lenségének fokozódása.

Nem ösztönző a termékértékesítés mai 
formája sem. A termelés és értékesítés 
összhangja nem tapas2talható. A felvá
sárló nagykereskedelem nem is az élel
miszer-gazdasághoz. hanem a belkeres
kedelmi tárcához tartozik, így még a leg
magasabb szinten sem lehet a kapcsolat 
erősítését kezdeményezni.

Az értékesítés ártámogatása csak a köz
vetlen eladói tevékenységre korlátozódik, 
ezzel ösztönzi a termelőt a fogyasztói ér
tékesítésre, de egyéb korlátozó tényezők: 
így a készlethitel hiánya az árbevétel el- 
aprózása, külön apparátus fenntartása 
meggondolásra készteti a gazdaságokat 
tartsanak-e fenn kiskereskedelmi szerve
zetet?

A tógazdaságokat fenntartó mezőgaz
dasági üzemek egymástól elszigetelten 
dolgoznak, igyekeznek saját maguk gon
doskodni mind az alapanyag előállításá
ról, mind a fejlesztések és berendezések 
beszerzéséről.

Nincs kialakítva olyan kooperációsszer
vezet, mely mind a beszerzés, mind az 
értékesítés, a szaktanácsadás terén haté
kony segítséget tudni nyújtani.

A jól működő szakmai kooperációra 
nemcsak a mezőgazdaság egyéb ágaza
taiban találunk példát. A halászati ter
melőszövetkezetek közös gesztora a Diny- 
nyési Ivadéknevelő Tógazdaság 21 HTsz. 
közös vállalata és mint ilyen értékes és 
hasznos segítséget nyújt a természetes 
vizeken működő társüzemeknek.

Szükséges, hogy az új szervezeti fór
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A halászati üzemág részesedése a mezőgazdasági üzem összes területéből 
és termelési értékéből:

A Nagyhörcsögi Állami Gazdaság a bir
tokában levő halastavaknak csak egy ré
szét létesítette saját elhatározásából. Az 
üzemelő tóterület nagyobb hányadát a 
Fejér megyei Halgazdaság felszámolása 
után vette át. Ezzel megnövekedett a ha
lászati üzemág, de növekedett az üzeme
lés és irányítás gondja is.

Az egész tórendszer 42 tóegységből áll. 
A legkisebb 1,5 ha a legnagyobb 108 ha 
területű.

Meg kell jegyezni, hogy a Halgazdaság
tól átvett tavak az 1920-as években épül
tek, gátjaik egy része a Nádor-csatorná
val közös. A gazdaság központjától a tó
rendszer legtávolabbi része 60 km távol
ságra fekszik.

A régebben épített tavak műszaki ál
lapota nagyon rossz. Mind a műtárgyak 
(zsilipek, gátak), mind a tófenék és a le 
vehető árkok állapota a szakszerű üzeme
lést nem tudja biztosítani. Felújításra, re
konstrukcióra a gazdaságnak fejlesztési 
alapja nincs.

A gazdaság készített 1972-ben a VÍZI- 
TERV-vel a tavakra vonatkozó rekonst
rukciós tervet, mely az egész tórendszer
ből 651 ha-nak a felújítását 37 mi llió fo
rintban irányozta elő. Ehhez állami támo
gatás jelenleg biztosítva nincs és a gaz
daság ekkora összeget saját erőből biz
tosítani képtelen. A gazdaság még csak 
részfeladatokat sem tud megoldani je
lenleg, mert fejlesztési alapja 1975-ig tel
jesen le van kötve.

Ugyanilyen helyzettel találkoztak ellen
őreink a termelőszövetkezeti gazdaságok
ban is, valamint a halászati tsz-éknél.

A Székesfehérvári Vörösmarty Tsz, 
mely a halastórendszerét 1961—1966. évek
ben építette ki, korábban foglalkozott bő
vítési tervekkel, de az állami támogatás 
megvonása és a beruházási költségek nö
vekedése miatt e tervtől elállt.

A gazdaságok műszaki felszereltsége 
nem felel meg a korszerűség követelmé
nyeinek. A feltétlenül szükséges motoros 
csónakok, ladikok, hálók mellett nagyon 
Kevés szállító edénnyel, speciális jármű
vel és a tavak karbantartásához szüksé
ges felszereléssel rendelkeznek. A hasz
nált eszközök elavultak. Az anyagmozga
tást a gazdaságok egyéb járműivel oldják 
meg, ha a járműpark kapacitása ezt le 
hetővé teszi.

A gazdaságok a fenntartás költségeit 
igyekeznek a legalacsonyabb mértékre 
szorítani, gyakran még a tervezett költ
ségeket sem használják fel.

A vizsgálati anyagból egyértelműen 
megállapítható, hogy a gazdaságok nem 
érdekeltek a tófelület növelésében. A 
vizsgált gazdaságokban az ágazatot irá
nyító szakemberek felkészültsége, a dol
gozók szakképzettsége és száma megfe
lelő. A szakmunkások aránya jóbb. mint 
azt az ágazat általános képe alapján fel
tételeznénk.

A megfelelő személyi feltételek önma
gukban nem biztosítják az ágazat haté

Ivadékszállítás
(Tóth A. felv.)

konyságát, sőt a tárgyi feltételek hiánya 
a szakmai ismeretek hasznosítását is aka
dályozza. A gazdasagok általában ma
guk gondoskodnak az ivadék előállításá
ról, a tavak benépesítéséről. Esetenként, 
ha ez szükséges, vásárolnak is.

A halászati termelőszövetkezetek a 
Dinnyési Ivadéknévelőtől kapják az iva
dék túlnyomó részét.

A nevelés és a hústermelés mutatóit be
folyásolja teleltetés, a takarmányozás és 
az egészségügyi állapot is. Egyes évek
ben kedvezőbb, más években gyengébb 
hozamokkal, termelési és takarmányérté- 
kesülési mutatókkal találkoztunk.

Az ágazat eredményessége nem ked
vező, évről évre nagyobb veszteség je
lentkezik. A veszteségek forrása az ala
csony hozam, a fajlagos költségek növe
kedése és az évek óta változatlan eladási 
ár kedvezőtlen egymásra hatása. Jellem
zésül az állami gazdaságok összesített 
eredményét mutatjuk be.

A termelő üzemek érdektelenségét a 
felvásárló nagykereskedelem némiképppn 
ellensúlyozhatná, ha az értékesítési fel
tételekkel, kedvező árak kialakításával, a 
termelési kockázat legalább részben át
vállalásával az integrátor szerepét betöl- 
tené. A kereskedelem még mindig inkább 
begyűjtési és elosztási funkciót végez. 
Sem a termelők irányában, sem a fo
gyasztók irányába nem fejleszti tevékeny
ségét. Valószínűleg kedvez a helyzetének 
az a tény, hogy felügyeletileg a Belke
reskedelmi tárca alá van rendelve, nem 
úgy mint az élelmiszer forgalmazás egyéb 
ágazata a Mezőgazdasági- és Élelmezés- 
ügyi Minisztérium alá.

A termelő üzemek sérelmezik, hogy az 
állami támogatás rendszere ma nem a 
termelést, hanem az értékesítést dotálja, 
így a termelő nem képes az átvételi árak 
alacsony volta miatt a legminimálisabb 
akkumulációra sem.

ni.
JAVASLATOK

1. Megfelelő koncentrált üzemek létreho
zása, termelési rendszerek kialakítása 
állami támogatással. A beszerzésre 
kerülő eszközök így hatékonyan ki- 
használhatók a meglevő szellemi ka
pacitás érvényesülésével.

2. A termelés, az értékesítés és a szak
mai tanácsadás egy közös szervezetbe 
tartozzon. Ezáltal nemcsak a korszerű 
mennyiségi termelést, hanem a mai 
fogyasztói igényeknek megfelelő elő- 
feldolgozást, termékkínálat választé
kát, az értékesítés minőségi és meny- 
nyiségi választékát is növelni lehetne. 
A közös szervezeten belül az áruérté
kesítés különböző szektorainak (bél
és külkereskedelem) eltérő gazdasá
gossága a termelési kooperáció keretén 
belül alkalmas a jövedelmezőség ki- 
egyenlítésére is.

3. Az 50 kh alatti víztükrű tavakat fo
kozatosan horgász-kezelésbe kell át
adni a helyi igényektől függően. A na
gyobb tógazdaságoknak tájegységen
ként létre kellene hozni egy társulást. 
A társuláson belül egységes lenne a 
termelési technológia, külön lenne fel
újítási, illetve építési géppark és ter
vező részleg, a megtermelt hal felvá
sárlását, szállítását, feldolgozását, tá
rolását és hűtését egy központi telep 
és géppark végezné. Külön szakosított 
telep végezné a tenyészhal előállítást 
és leszállítást az utónevelő üzemekbe. 
Külön egység foglalkozna a tógazda
ságok által igényelt víziszárnyas kel
tetéssel és előneveléssel. A vizek ter
mésfokozásának biztosítására pedig 
külön vízélettani laboratórium adna 
segítséget. Minden társulás, önálló rek
lám védjeggyel rendelkezne, mely a 
termékein, a gépein és a telephelyein 
népszerűsítené munkáját, és fémje
lezné termékeinek színvonalát.

összefoglalva tehát termelési feldolgo
zási és értékesítési társulások nélkül nem 
lehet korszerű nagyüzemi halgazdálkodás
iból beszélni.

Osztás Imre
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A gyógykezelések

mellék- és utóhatásairól
Az utóbbi évtizedben egyes vo

natkozásokban megváltozott a 
haltenyésztés jellege. A pon- 

tyos tógazdaságokban is intenzív te
nyésztési módszerek alakultak ki a 
hozamok növelése és a ráfordítási 
költségek csökkentése érdekében.

Területegységenként több halat 
helyeznek ki, és ennek megfelelően 
több takarmányt is etetnek. Ezzel 
fokozódnak a tömeges állattartással 
járó veszélyek a haltenyésztésben is.

A betegségek — legyen az bakté
riumos, vírusos vagy parazitás bán- 
talom — nagy gyorsasággal terjed
nek a sűrű népesítésű állományban. 
A betegségek egyre gyakoribb elő
fordulása, új betegségek megjele
nése és a növekvő veszteségek a be
tegség megelőzése és leküzdése felé 
fordították a figyelmet. Erre rendel
kezésre álltak az állatgyógyászatban 
általában használt gyógy- és vegy
szerek.

A halak kezelése azonban merő
ben eltér a meleg vérű állatok keze
lésétől. Itt az egyedi kezelés háttér
be szorul, és mindig az egész állo
mányt kell gyógykezelni, de elsősor
ban megelőzni a betegség kialakulá
sát.

A haltenyésztő gyakran kísértésbe 
esik, amikor a szükségesnél gyak
rabban vagy több gyógyszert hasz
nál, és ezáltal a hal anyagcsere-fo
lyamataiban, növekedésében zavart 
id éz elő, esetleg elősegíti, hogy a 
halhúsban ezek az anyagok felhal
mozódjanak.

A probléma tehát két részből te
vődik össze:

1. Hogyan, befolyásolják a gyógy- 
takarmány mellék- és utóhatásai a 
halhúsnak mint élelmiszernek az ér
tékét?

2. Terheli-e a hal életfolyamatait 
a gyógykezelés? •

A két kérdés természetesen soha
sem választható el ilyen élesen egy
mástól, a kettő között szoros az ösz- 
szefüggés.

A következőkben a haltenyésztés
ben leggyakrabban használatos 
gyógy- és vegyszerek mellék- és 
utóhatásaira vonatkozó nemzetközi 
eredményekről lesz szó.

Már az ötvenes években elkezd
ték antibiotikumok alkalmazását a 
haltenyésztésben. A meleg vérű ál
lattenyésztésből vett példa mintá
jára hozamfokozó hatást reméltek a 
haltakarmányba kevert antibiotiku
moktól.

Különböző antibiotikumokkal 
(aureomycin, penicillin, terramycin, 
leukomycin) végzett kísérletek nem 
vezettek pozitív eredményre, sőt fel
tűnő volt, hogy a kezelt pisztrángál
lomány szétnőtt a kontrollállomány- 
hoz képest. Ez a feltűnő szétnőttség 
arra engedett következtetni, hogy az 
antibiotikumok adagolása zavart 
okoz a halak növekedésében.

Pontyok antibiotikumos kezelésé
nél sem mutattak ki hozamfokozó 
hatást. Itt az antibiotikumok jóté
kony hatása abban nyilvánult meg, 
hogy a halakat mentesítette a has- 
vízkórtól és az ezzel járó utókövet
kezményektől. A már megbetegedett 
és kezelt állatok felgyógyulásuk

után viszont jobban növekedtek, 
mint kezeletlen társaik.

Felmerült a kérdés is, hogy a hal
húsban mennyire halmozódnak fel 
az antibiotikumok, mert az antibio
tikum-tartalmú élelmiszerek emberi 
fogyasztása — esetleges rezisztencia 
kialakulásának veszélye miatt — 
nem engedélyezett.

Vizsgálatok kimutatták (Scháper- 
claus 1954, Bank 1967, Mann 1967), 
hogy az izomzatban nem halmozódik 
fel kimutatható mennyiségben anti
biotikum, de pl. a tetraciklin típusú 
antibiotikumok a pikkelyben és a 
csontokban felhalmozódnak. Mivel 
ezeket a részeket az ételek elkészí
tésekor úgysem használják fel, ezen
kívül a  halhúst is sütik, főzik, nem 
áll fenn az a veszély, hogy a halhú

son keresztül antibiotikum-marad
ványok kerülnek az ember szerve
zetébe.

Sokkal nagyobb jelentősége és el
terjedése van a halgyógyászatban a 
kemoterápiás szereknek.

Egy igen gyakran használt szer a 
malachitzöld, mely alkalmas egy
sejtű bőr- és kopoltyúélősködők, va
lamint penészgombák megsemmisí
tésére. Steffens és munkatársai már 
1961-ben kimutatták, hogy a ma
lachitzöld gyakori használata kro
moszóma károsodáshoz vezethet.

Reichenbach-Klinke és Ollensch- 
láger 1972-ben megállapították, hogy 
a tartós használat a pontyok vese
szöveti sejtjeiben sejtmag-deformá
cióhoz és érelváltozásokhoz vezet. 
Ezért ajánlatos a malachitos kezelé
seket bizonyos szünetek közbeikta
tásával végezni, hogy a szívben, 
májban, vesében, izomban ne káro
síthassák a szöveteket. Különösen 
vigyázni kell az anyahalak kezelése
kor, nehogy az említett kromoszóma 
elváltozások káros hatása az utó
doknál érvényesüljön.

Furán vegyületeket újabban a ta
karmányba keverve baktériumos 
megbetegedések ellen használják

(hasvízkór elleni táp). Konkrétan ed
dig még nem állapították meg, hogy 
a hal szervezete mennyire tárolja, 
mindenesetre ajánlatos a hal piacra 
történő értékesítése előtt 30 nappal 
beszüntetni az etetést.

Külső magasabb rendű paraziták 
(kopoltyúférgek, pontytetű, pióca) 
leküzdésére gyakran használják a 
szerves foszforsavészter-származéko- 
kat, pl, Fiiból—E, Ditrifon.

Ezek is raktározódnak a hal szer
vezetében, és a hőmérséklet válto
zásával arányos mértékben bomla
nak le, így értékesítés előtt szintén 
legalább egy hónappal abba kei) 
hagyni a kezelést.

A metilénkékkel végzett vizsgála
tok szerint ez a szer veszélytelen
nek mondható.

Gyakran használják halkábításra 
az MS—222-t. Ez az anyag kezelés 
után legfeljebb 5 óráig mutatható ki 
a hal szervezetében, így nem áll 
fenn annak a veszélye, hogy a hal
húson keresztül kábítószer jut az 
ember szervezetébe.

Tehát sem az antibiotikumok, 
sem az MS—222-nek nincs az em
berre káros utóhatása, különösen 
akkor, ha ezek használatát a piacra 
történő eladás előtt 2—3 héttel be
szüntetik.

A kemoterápiás szerekkel már 
óvatosan kell bánni, legalább egy 
hónappal a halak elszállítása előtt 
abba kell hagyni a kezelést. Külö
nös óvatossággal kell eljárni anya
halak és anya jelöltek esetében, ne
hogy a vegyszer-túladagolás jóváte
hetetlen károkat idézzen elő a utó
dokban.

A haltenyésztőnek minden eset
ben tisztában kell lennie a gazdasá
gában fellépett betegség vagy beteg
ségek mibenlétével, és mindig csak 
a megfelelő szert szabad megfelelő 
ideig és mennyiségben felhasznál
nia.

Sajnos minden betegség ellen ható 
jó szer nincs, a célzott megelőző 
vagy gyógyító kezelés azonban rend
szerint sikerrel jár.

(Prof. Dr. H. Mann cikke alapján.)
Dr. Turkovics Olga

HIBAIGAZÍTÁS
Lapunk ezévi 2. számában a 

„Halivadék parazitamentésítő für
detése” c. cikkbe értelemzavaró 
hiba került, melyért Olvasóink el
nézését kérjük. A formalinos für
detéshez javasolt oldat elkészítésé
re vonatkozó mondat helyesen a 
következő: A halkórtani gyakor
latban 1 : 5000-szeres hígítású ol
datát használjuk, vagyis 1 m3 víz
ben 200 ml (2 deci) formaiint ol
dunk.
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A ponty kedveli a csendet

Napjainkban egyre többet hal
lunk a zaj káros hatásáról, és 
magunkat egyre kevésbé tud

juk megvédeni attól. De sajnálnunk 
kell környezetünk állatvilágát is, 
amelynek tagjai szintén a zajárta
lom hatása alatt élnek, és ez alól a 
vízi szervezetek sem kivételek. Ha
lastavaink mentén, álló- és folyóvi
zek partján sincs ma már „síri 
csend”, sőt a víz felszínén áthatoló 
hangrezgések a víz tükre alatt négy
szer olyan sebesen terjednek to
vább, mint a levegőben. Tehát a 
vízben élő ponty is tudomást szerez
het a tóparton történtekről, a töltés 
közelében elrobogó vonat vagy gép
kocsi zajáról, a motorcsónak moz
gásáról, a halpusztító madarakat tá
vol tartó karbidágyu percenként is
métlődő durranásáról stb. Vajon 
mennyire érzékeny a ponty és más 
tógazdasági halfaj a víz alatti zöre
jekre?

E kérdés megválaszolása koránt
sem egyszerű. Csakis akváriumi kí
sérletek útján lehet bizonyító ada
tokhoz jutni. Stepanek csehszlovák 
kutató nemrégiben érdekes vizsgá
latokat végzett arra nézve, hogy a 
víziállatok — köztük a halak — mi
lyen erősségű zörejeket képesek ér
zékelni, s ha ezekről tudomást sze
reznek, hogyan reagálnak azokra. 
Kísérleti akváriumát hangszigetelt 
környezetbe helyezte, mesterségesen

Mit h a ll a ponty
tüneteket váltott ki. Az így kapott 
adatok az egyre növekvő frekvencia 
mellett két görbét alkotnak, amit 
kettős logaritmusos milliméterpa
pírra vetve, a hal víz alatti zörejér
zékelésének képét, szakszóval audio
spektrumát adja. Ha pl. a ponty hal
lóhullámát (H) nézzük, ez 30—900

Hz 100 1000 10000 Hz

különböző rezgésszámú (frekvenciá
jú) és voltokban kifejezett külön
böző intenzitású hangot gerjesztett a 
víz színe felett, ezt hangszóróval 
felerősítette (1. ábra), és megfigyelő
ablakon keresztül nyomon követte 
az akváriumban levő, ezt a környe
zetet előzőleg már megszokott halak 
viselkedését. A hang erősségét és 
frekvenciáját egyre növelve, több
szöri ismétléssel megállapította a 
reagálás kezdeti értékét és azt a kü
szöböt, amelyen túl a gerjesztett 
hang már zajártalomszerű fájdalom

1. ábra. A kísérletben használt 
műszaki berendezés vázlata

hertz (Hz) frekvencia között három
csúcsú (30—50, 100—300 és 600 Hz- 
nél; 2. ábra): az első csúcsnál a hal 
elbújási szándékot mutat, a máso
diknál nyugtalanul viselkedik, ide- 
oda úszkál, a harmadik csúcsnál 
pedig rendellenesen viselkedik, amíg 
a zörej tart. 3000 és 9000—11000 Hz 
frekvencianagyság mellett még egy 
csekély érzékenységi csúcsot lehet 
megfigyelni. Erős hangkeltés esetén

2. ábra. Három hal (fent a csuka, 
középen a ponty, lent pedig a fürge 
cselle) audiospektruma. H =  halló- 

hullám, S =  fájdalomhullám

(S fájdalomhullám felett) a halak 
idegesen dobálják magukat görcsös 
tüneteket mutatnak.

Érdekes, hogy azonos kísérleti kö
rülmények között a csukák audio
spektruma lényegesen eltér a pon
tyétól. Nagyobb az érzékenység (mé
lyebbek a csúcsok), és feltűnő a sza
kaszosság. 50 Hz alatt elrejtőzési 
reakciót, 300—800 Hz közötti zörej 
pedig lökésszerű mozgást vált ki a 
csukáknál. 5000—8000 Hz felett a víz 
felszínére úsznak, és ott mozdulat
lanul megmerevednek. A fájdalom
hullám (S) feletti hangerőnél kido
bálják magukat a vízből. E rendel-
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A csendben végzett hálóhúzás az ered
mény egyik feltétele

a v íz  a la tt?

3. ábra. Egy ponty által táplálkozás 
közben képzett zörej fény hullám jele, 
amit három kisebb, egymást követő 
nyelési zörej követ (fent). Alul egy 
táplálékmorzsolási zörejnek felnagyí

tott fényhullámképe látható

lenes mozgásreakció mellett egyórás 
megfigyelési idő alatt a csukák a ki
fáradásnak semmi jelét nem mutat
ják.

A víz alatti zörej iránti érzékeny
ség tehát halfajonként eltéréseket 
mutat. Fiatalabb és idősebb angol
nák vizsgálata során életkor szerint 
is eltérések mutatkoztak. Feltehető, 
hogy az állat pillanatnyi egészségi 
állapota és a környezeti tényezők 
külön külön és összességükben is 
befolyásolják a halaknak a víz alatti 
zörejekkel szemben mutatott visel
kedését. A vizsgálatok során bebi
zonyosodott az is, hogy tavi és fo

lyami halak között is különbség van 
a víz alatti zörejek iránti érzékeny
ség tekintetében.

De ha már a halak zörejek iránti 
érzékenységéről beszélünk, nyomban 
felvetődik a másik kérdés is: vajon 
a hal bocsát-e ki hangot, és ez mű
szeresen érzékelhető-e? Régóta is-

4. ábra. A fürge cselle három egy
mást követő táplálkozási zörejének 
(balra) és a rajzörejnek (jobbra) 

fényhullámképe

mert, hogy a halak úszóhólyag-zö
rejt és nyelési zörejeket termelnek. 
Ezek a zörej szerű hangok a korszerű 
és érzékeny víz alatti mikrofon se
gítségével magnetofon-szalagra rög
zíthetők, és oscilloskóp" segítségével 
a rögzített hang fényhullámjelek 
formájában lefényképezhető. Ha az 
előbb ismertetett vizsgálati beren
dezés alkalmazásával a kísérleti ha
lak hangját ily módon tanulmányoz
zuk, betekintést nyerhetünk a hal

által képzett hang amplitúdójáról és 
frekvenciájáról (a kilengési ténye
zőkről) és a hangadás ritmusáról is. 
A mellékelt 3. ábra egy pontynál az 
úszóhólyagzörejt és ezt követően há
rom nyelési zörejt rögzít. Itt a köze
pes frekvencia 180 Hz, az időtartam 
pedig 0,25 másodperc. Egy-egy nye
lési hang kb. 75 m/sec-ot vesz igény
be. Ugyanannyi idő telik el e zöre
jek közötti szünetekre is. A másik 
ábra egy nyelési hang felnagyított 
hullámképét mutatja. Pontynál ez a 
zörej bizonyára a garatfogak őrlő 
munkájának következménye. A 
nagy kilengés a táplálékszétmorzso- 
lás hangja, amit a táplálék lenyelé
sének ennél sokkal kisebb intenzi
tású zöreje követ. Az ismételt vizs
gálatokból kiderült, hogy a hang jel
lege a táplálék minőségétől és nagy
ságától függ. De az egyes halfajok 
között a képzett hang minőségében 
faji különbség is adódik. A fürge 
cselle (Phoxinus phoxinus) vizsgá
latakor azt észlelték, hogy ez a faj 
a pontyéhoz képest nagyobb frek
venciájú hangot ad ki, annak átla
gos időtartama pedig rövidebb (4. 
ábra). Érdekes az is, hogy a fürge 
cselle esetében a táplálkozási zörej 
mellett egy más típusú, de gyengébb 
intenzitású hangot is rögzít a készü
lék. Mivel a fürge cselle rajban élő 
hal, a kutatók ezt rajzörejnek minő

sítették. Feltehető, hogy ezeknek a 
sajátos hangoknak a társas életben, 
a raj együttmaradásában, a veszély 
felismerésében és a menekülésben, 
de talán még az ivari életben is je
lentős szerepük lehet.

Az említett vizsgálati eredmények 
arra engednek következtetni, hogy 
a víz alatti zörejeknek meghatáro
zott szerepük van a halak életében 
is, és az ilyen jellegű vizsgálatok 
folytatása és kiszélesítése még sok 
új érdekes, távlatilag bizonyára a 
gyakorlat számára is hasznosítható 
eredményt hozhat.

Dr. Széky Pál
egy. adj.
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ÚJ MÓDSZER A PONTY KRO
MOSZÓMA VIZSGÁLATÁNÁL. Oji- 
ma, Yoshio és társai (Jap. J. Gene- 
tics, Tokyo 47 [72jN° 6.) dolgozatuk
ban részletesen ismertetik azt a 
módszert, melynek segítségével a 

csontoshalak 
(ezen belül a 
ponty) pikkelyét 
fedő hámrétegből 
megállapítható a 
kromoszómák el- 
rendeződési szá

ma. A hámrétegből először mintát 
vesznek, majd abból — 24 órán ke
resztül és 28—30 °C hőmérsékleten
— szövettenyészetet készítenek. Ez
után kolchicinoldattal kezelik, 
majd a szárítás után a szokványos 
vizsgálat következik. A jelzett mód
szer nagy biztonsággal alkalmaz
ható. *

PIRÁJAINVÁZIÓ. Rendkívül ér
dekes jelenségről tudósít a baseli 
National Ztg. 1974. március 9-i szá
ma. E szerint Brazíliában, ott, ahol 
a folyókra duzzasztóműveket, vízi 
erőműveket építenek, mérhetetlen 
mennyiségben elszaporodnak a hír
hedt ragadozó halak: a piráják. A 
szakemberek ennek legfőbb okát 
abban látják, hogy a folyók áram
lása — az építmények következté
ben — lelassult, így csökkent annak 
oxigéntartalma, aminek következté
ben kipusztultak a douradó halak, a 
piráják természetes ellenségei. A 
vízügyi hatóságok a felduzzasztott 
folyókba most olyan készülékeket 
helyeztek, amelyek oxigénben dú
sítják a vizet, s így remélhetőleg a 
douradók visszatérnek, s majd is
mét féken tartják a pirájákat. A 
terv sikerében főleg a halászok re
ménykednek, mert a halfaló piráják 
elsősorban nekik okoznak zsákmány 
csökkenést.

*
40 új halfaj a mélyből! A  német 

„WALTÉR HERWIG” oceanográfiai 
kutatóhajó rendkívül értékes álla
tokat gyűjtött az elmúlt 8 év során. 
A tengeri expedíciókon 110 568 halat 
és több mint 4000 lábasfejű állatot 
fogtak. Speciális hálók segítségével, 
legtöbbnyire a 2200 m mélységű vi
zeket szűrték. A  rendkívül gazdag 
zsákmányban 40 új hal- és 15 lábas- 
fejű faj volt. Az értékes állatokat a 
hamburgi Halászati Kutatóintézet 
gyűjteményében helyezték el, mely 
a leggazdagabb ilyen jellegű anyag
gal rendelkezik a világon — írja a 
Frankfurter Alig. Ztg. 1974. február 
13-i száma. *

SZÍNTŐL FÜGG A ZSÁKMÁNY! 
Jester Douglas (Trans Amer., Fishe- 
ries Soc., Lawrence, Kans. 102 [73] 
N°l.) összehasonlítható vizsgálatokat 
végzett különféle színűre festett há
lókkal. Általános érvényű szabály
ként megállapította, hogy minden 
színnek van előnye, ill. hátránya a 
különféle halfaj okkal szemben.

Más szóval: amivel az egyik faj 
eredményesen fogható, az a másik 
vonatkozásában (kudarcot vall. A 
színtelen hálók a kissé zavaros víz
ben jó eredménnyel alkalmazhatók, 
a tiszta, áttetszőben viszont nem. A 
barna színű hálók a pontyfélék ki
fogására nagyon alkalmasak, annál 
kevésbé az ún. „sporthalakria” .

*

A NÖVÉNYEVŐ HALAK VÉR
FEHÉRJÉI. Adamova L. G. és társa 
(Bioi. Nauki, Moszkva 16 [73] N° 5.) 
behatóan vizsgálta az amur és a két 
busafaj vérszérumában előforduló 
fehérjéket. Megállapítást nyert, 
hogy az amurnak valamivel több 
albuminja van, mint a másik két 
fajnak. Arra is fény derült, hogy az 
öregedő háláknál — mindhárom 
fajnál — csökken az albumintarta- 
lom. Közvetlen ívás előtt jelentős 
elváltozások észlelhetők e halak 
vér fehérjéinek összetételében.

*

HŐSÉGBEN NEM NÖVEKEDIK 
A COMPÓ! Anwand K. és társa (Z. 
Binnenfischerei DDR, Berlin 20 
[73] N° 2.) több éven keresztül ellen
őrizte — monokultúrás tartás mel
lett — a compók fejlődését. A ku
tatók azt tapasztalták, hogy a két-, 
ill. háromnyaras halak legnagyobb 
mértékben májusban-júniusban, to
vábbá ősszel — szeptemberben-októ- 
berben — növekednek. A  forró nyári 
hónapokban úgyszólván alig fejlőd
nek. Arr$ is rájöttek, hogy az ikrá- 
sok sokkal gyorsabban növekednek, 
mint a tejesek. A  szerzők szerint az 
áruhaltermelés akkor válna rend
kívül nyereségessé, ha csak nőstény 
compókat nevelnének. Sajnos, az 
ivari szétválasztás napjainkban még 
nem olyan egyszerű.

*

KETRECBEN A VÍZIBOLHA? 
Bogatova I. B. (Tr. vses. nauc. issl. 
Inst. prudovogo rybnogo Hozjaszt. 
Moszkva 20. 71.) megállapította,
hogy a halastavakban köbméteren
ként legfeljebb 124 vízibolha képes 
termelődni. Abban az esetben, ha 
sűrű szövésű műanyag szitaszövet
ből „ketreceket” létesítünk a tavak
ban, majd az ott levő vizet takar
mányélesztővel „trágyázzuk”, akkor 
235—567 g-ra növelhető 1 m3 víz
ben a vízibolha-termelés, mely köz
tudottan kitűnő haltápláléknak szá
mít.

*

HŰTÖTT PONTYSPERMA? Mó
czár ski M. (Itoczn. Nauk. Rolniczych, 
Varsó, sor. H. 95 [73] N° 1.) hipofizáll 
pontyok „ lefejt” tejét konzerválta. 
Május 8. és június 15. között egy-egy 
haltól átlagosan 15 ml mennyiséget 
gyűjtött. A lefejt spermát azonnal 
etiénglükollal kezelte. Az ily módon 
tartósított lej a hőmérséklettől füg
gően 19—23 óráig volt alkalmas ter
mékenyítésre.

Miről 
a külföldi

Beamish R. J. (J. Fisheries Rés. 
Board Canada, Ottawa 30 [73] N° 4.) 
olyan varsákat szerkesztett, amelyek 
a legkülönbözőbb mélységű vizekben 
alkalmazhatók akár nagy-, akár kis- 
testű halak megfogására. Az új rend
szerű szerszámok 1— 5 m mélységű 
vízben egyaránt felhasználhatók. A 
varsák 90, 180 és 270 cm magassá
gúak, melyekhez 0,8 mm „szem- 
bőségű” szúnyogháló alkalmazható. 
A három különböző méretű varsával 
— négy éjszaka — 8950 halat sike
rült megfogni!

*

MENNYI VIZET SZŰR A VÁN
DORKAGYLÓ? Német hidrobioló- 
gusok megállapították, hogy egy 3 
cm nagyságú vándorkagyló (Dreis- 
sena polymorpha) 14 °C vízhőmér
sékleten óránként 1,2 liter vizet 
szűr meg. A jelzett kagyló most 
annyira elszaporodott a Bodeni-tó- 

ban, hogy a víz
ügyi hatóságok 
már tehetetlenek 
az invázióval
szemben. Csak 
néhány példát 
említve: ellepik a 
vízvezeték- és
csatornacsöveket, 

aminek következtében azok eldu
gulnak; ha a hálók a kagylókba
akadnak, akkor elhasítják azokat. 
Akadt olyan hajó, melynek vízbe 
merülő testéire nem kevesebb mint 
3 tonnányi kagyló telepedett, így
csökkent annak teherbefogadó ké
pessége és sebessége — írja a
Frankfurter Alig. Ztg. 1974. már
cius 20-i száma.

HAL A BÉLYEGEN. Ma már 
úgyszólván álig akad ország, ahol ne 
hozták volna forgalomba halmotívu
mokkal ékesített bélyegeket. A leg
újabb bélyegsort a Karácsony-sziget 

postája bocsátotta 
ki. A tetszetős, 
élénk színű bé
lyegeken koráll- 
szirti halfajok (pl. 
Chaetodon ephip- 
pium, Solenosto- 
mus cyanopterus 

stb.) láthatók. A jelzett bélyegek 
grafikai munkáját George Homorú 
végezte. Az újdonságokat az AQTJA- 
RIEN TERRARIEN, Jahrg. 21. (74) 
N° 4. száma ismerteti.

VÍZI CSODAVILÁG ( =  W UN- 
DERWELT WASSER) — ezzel a 
címmel jelentette meg új könyvét a

120



számol be 
sajtó?
stuttgarti ALFRÉD KERNEN VER- 
LAG (7000 Stuttgart, Schloss Str. 80.). 
Szerzője, W. Oldehoff, 184 oldalon 
— és 76 képen — ismerteti mindazo
kat az ügyes megoldásokat, amelyek 

segítségével mes
terséges dísztó lé
tesíthető a lakás
ban, az erkélyen, 
a kertben, a park
ban. Oldenhoff
mint „vízi kertész” 
egész Németor
szágban ismert, 
nagy szaktudása 

és kifogyhatatlan ötletgazdagsága 
miatt. A  könyv szerint ami régen 
luxusnak számított, az a mai korban 
olcsón és házilag, gyorsan elkészít
hető; jelszava: LÉTESÍTS M AGAD
NAK TÖRPETAVAT — CSODAVI
LÁGOT VARÁZSOLSZ MAGAD  
KÖRÉ!

IVADÉKFOGYASZTÓ BÉKÁK. 
Okoniewski Z. és társa (Roczm. 
Nauk Rolniczych, Varsó, Ser. H. 95 
[73] N° 1.) behatóan vizsgálták a kü
lönféle vízibékák és azok poron
tyainak pontyivadék-pusztító szere

pét. Megállapítot
ták, hogy a békák 
1285 mg-os súlyig 
fogyasztják az 
ivadékot. A bé
kák által bekebe
lezett táplálék 
több mint 50%-a 
lehet pontyiva
dék. Hasonló 

eredményt tapasztaltak az ebihalak 
esetében is. A szerzők azt javasol
ják, hogy az ivadéknevelő tavakat 
60 cm magas polietilén fóliával kell 
körbehatárolni, mielőtt még a tavat 
vízzel fölengednék. Ily módon kb. 
30—35-%kal növelhető a lehalász
ható ivadék mennyisége!

*

BÉKAEMBEREK ASSZISZTÁL
NAK A HALÁSZOKNAK? W. High 
(Commercial Fisheries Rév., 
Washington 33. [71] N° 10.) cikkében 
azt ismerteti, hogy a békaemberek 
milyen módon segíthetik a hidrobio
lógiái kutatásokat és a halászok 
munkáját. Szerinte az e célra ki
képzett békaemberek rendkívül 
mozgékonyak a vízben, ahol szem
revételezhetik a halrajokat, a kü
lönféle halászati eszközök működé
sét, elakadását vagy meghibásodá
sát. Nevezettek különösen tengeri 
halászatoknál dolgoznak eredmé
nyesen.

PHENASAL IRTJA A GALAND- 
FÉRGET! Muzykovskij A. M. (Tr. 
Vses. Nauc.-issl. Inst. prudogo 
rybnogo Hoz., Moszkva 18/71) ismer
teti a Szovjetunióban előállított 
PHENASAL nevű új gyógyszert, 
amit a növényevő halak és a ponty 
galandférge ellen (Bothriocephalus 
gowkongensis) lehet eredményesen 
alkalmazni. Amennyiben a halak ta
karmányához — 0,5—2,0%-ban —  
hozzákeverik, úgy a gyártó cég teljes 
garanciát szavatol a betegség le
küzdésében.

*
HOGY HAT A ROTENNON? 

Meadows, B. S. (J. Fish Bioi. Lon
don, New York 5. [73] N° 2.) össze
hasonlítható vizsgálatot végzett a 
ROTENNON nevű halölő szer ha
tásfokát illetően. A kísérletben ha
lak és alsórendű rákok szerepeltek. 
A ROTENNON-ból többféle kon
centrációjú oldatot (0,01... 0,8 mg/1) 
készített. Megállapítást nyert, hogy 
a jelzett szerrel szemben rendkívül 
érzékeny a sügér, annál kevésbé a 
ponty és a kárász. A kandicsrákok 
(Cyclops) ugyancsak könnyen el
pusztulnak tőle, viszont a vízibol
hákra (Daphnia) semmi hatással 
nincs.

*

IJEDT HAL Ú SZÁSA A moszk
vai Tengeri Halászati és Oceanog
ráfiai Intézet tudományos kutatói 
megfigyeléseket végeztek a hirtelen 
megijesztett, „pánikba esett” halak 
mozgásával kapcsolatban. A kísér
letben kurta baAngok szerepeltek. 
Ha a nevezett halak akváriumának 
üvegjét hirtelen megütötték — 
azok villámgyors „megugrásokkal” 
menekültek. A mozgás sebességét 

rendkívül érzé
keny műszerekkel 
mérték. Megálla
pítást nyert, hogy 
e halak sebessége 
— rövid távon — 
meghalad minden 
eddig észlelt
csúcseredményt. 
Az is érdekes, 

hogy haladási irányukat 0,026 má
sodperc alatt 90 fokkal megváltoz
tatják, ami annyit jelent, hogy 
egyetlen másodperc alatt 10 teljes 
fordulatra képesek! Az ijedtségi in
gertől számítva 0,01 másodpercet, a 
hal azonnal mozgásba kezd, mind 
egyedileg, mind csoportosan — ír
ja a Nat. Zeitung, Basel (74) III. 30-i 
száma.

*

AZ ANGOLNA OTOLITJA. Mo- 
riarity, C. (J. Fish Bioi., London 5 
[73] N° 2.) dolgozatában ismerteti 
azt az új és egyszerű módszert, 
amelynek segítségével könnyűszerrel 
kioperálható a 40 cm-nél nagyobb 
angolnákból az ún. hallókő (vagy 
más néven otolit). A módszer lé

nyege az, hogy a szem mögött egy 
harántvágással szabaddá teszi a 
belső hallójáratot, majd onnan — 
csipesszel — kiemelhetővé válik a 
parányi csontocska. A  szerző ismer
teti a hallókő szakszerű raktározásá
nak, csomagolásának „technológiáját” 
is, amelynek segítségével évekig az 
megőrzi kifogástalan állapotát. Itt 
szükséges megjegyezni, hogy a halló- 
követ az angolnák életkorának meg
határozásánál lehet felhasználni.

*
HIPOFIZÁLT CSATORNAHAR

CSA. R. A. Muratori (Piscicoltura e 
ittiopatologia, Anno IX. [74] N° 1.) 
szakmai szempontból tanulmányozta 
a thaiföldi halászok munkáját. E 
trópusi, délkelet-ázsiai országokban 
nagy hagyományai vannak az édes
vízi halászatnak. A ketreces haltar
tást, hizlalást úgyszólván mindenütt 
alkalmazzák. A csatornaharcsát Cla- 
rias) és az úm. óriásharcsát (Panga- 
sius) hipofizálással, mesterségesen 
szaporítják. Az olasz nyelven írt ta
nulmányt számos fénykép illuszt
rálja. *

ALBUM AKVÁRIUMHALAK
RÓL. M. Holly, H. Meinken és A. 
Rachow szerzők feldolgozásában 
alapvető szakkönyv jelent meg azon 

mérsékeltövi és 
trópusi halakról, 
melyek akvári
umban is tartha
tók. A nagyszabá
sú mű eredeti cí
me: DIE AQUA- 
RIENFISCHE IN 

WORT UND BILD (Alfréd Ker
nen Verlag, 7000 Stuttgart, Schloss 
Strasse 80. NSZK). A színes és fe 
kete-fehér képekkel illusztrált 
könyvet akvaristáknak, halbiológu
soknak, halászoknak és horgászok
nak egyaránt ajánljuk.

*

HALSZÍNEZÖ TESTOSTERON. 
M. Meinecke (Aquarien Terrarien, 
Jahrg. 21 [74] N° 3., 4.) figyelemre 
méltó kísérletsorozatot hajtott végre 
a TESTOSTERON nevű hormon- 
készítménnyel. A nevezett anyagból 
5 mg mennyiséget 25 ml desztillált 
vízben és 25 ml 70%-os ethilalkohol- 
ban oldott, majd ezt különböző 
mennyiségben adagolva szivárvá- 
nyos guppik ( P o e c i l i a  r e t i c u -  
1 a t a) akváriumvizébe. Mint a vizs
gálat megállapította, a halak bőrük 
nyálkahártyáján, kopoltyúin keresz
tül felvették a hormont, aminek ha
tására — napról napra — rendkívül 
erős színeződés volt észlelhető az 
állatok bőrén és úszóin. A  színhatás 
mértékét, terjedési sebességét, szem
léletes rajzokon és körgrafikonokon 
mutatja be a szerző.

Dr. Pénzes Bethen
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A VILÁG
HALÁSZATÁNAK
T ER M ELÉS I
ADATAI
1972-BEN

Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetének, a FAO-nak csak 1974. elején állott mód
jában az 1972. évi adatokat ismertető, Halászati Statisz
tikai Évkönyv 34. és 35. kötetét az érdekeltek rendelke
zésére bocsátani.

Az ok nyilvánvaló. Az egész világra kiterjedő, a való
ságot többé-kevésbé megközelítő százezernyi adatnak a 
beszerzése, igen sok esetben csupán becslés útján való 
megállapítása, feldolgozása, rendszerbe foglalása és pub
likálása több mint egy esztendőt vesz igénybe.

A legújabb statisztikai évkönyvek nemcsak az 1972. 
évi termelési eredményeket foglalják magukban, hanem 
— az eddigi gyakorlatnak megfelelően — néhány előző 
év adatait is helyesbítik, és ha időközben lehetővé vált, 
a hiányzó adatokat is visszamenően pótolják.

Meg kell jegyezni, hogy a Halászati Statisztikai Év
könyvek csak adatokat szolgáltatnak, azokhoz megjegy
zéseket nem fűznek, azokat nem értékelik.

Az 1972. évi bruttó fogás 65,6 millió tonna volt. Ez a 
mennyiség az 1970. évi 69,5 millió tonnánál 3,9 millióval, 
az 1971. évi 69,7 millió tonnához viszonyítva pedig 4,1 
millióval kevesebb.

Ha csak ezeket a számokat vesszük figyelembe, úgy 
tűnik, hogy a világ halászata fejlődés helyett lényege
sen visszaesett. Tény, hogy a mennyiségi visszaesés igen 
nagy mérvű, de minőségi csökkenés nem következett be, 
mivel az emberi fogyasztásra felhasznált mennyiség nem
hogy csökkent, hanem számottevő mértékben emelke
dett, és az egy főre jutó halfogyasztás 1972-ben is tar
tani tudta az 1970. és az 1971. évi szintet.

A bruttó fogások főcsoportok szerinti megoszlását az 
1. táblázat foglalja magában.

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a fogyasztás szem
pontjából kitűnő minőségű vándorhalak mennyisége — 
az előző évekhez viszonyítva — jelentős mértékben nö
vekedett.

A vándorhalak csoportosítása és mennyiségi növeke
dése a 2. táblázat szerint alakult.

1. táblázat
Bruttó fogások főcsoportok szerint

(millió tonnában)

1965 1970 1971 1972

Édesvízi halak .................... 7,02 8,06 8,57 8,58
Vándorhalak........................ 1,53 3,05 3,11 3,37
Tengeri halak...................... 39,64 52,49 52,04 47,43

Halak összesen.................... 48,19 63,60 63,72 59,38
Héjas állatok ...................... 1,21 1,63 1,68 1,67
Puhatestűek ...................... 2,96 3,31 3,21 3,52
Egyéb víziállatok és -növények 0,84 0,96 1,09 1,03

Mindösszesen ...................... 53,20 69,50 69,70 65,60
%-ban ....................  . . . 100,0 130,6 131,0 123,5

A tengeri halak ugyancsak laza csoportosítását és 
mennyiségi alakulását a 3. táblázat szemlélteti.

A 3. táblázat adatai szerint a tengeri halfogások meny- 
nyisége 1972-ben az 1970. évi eredményt tekintve 5,06 
millió tonnával, az 1971. évihez viszonyítva pedig 4,61 
millió tonnával volt kevesebb.

Ezt a mindenképpen nagy visszaesést kizárólag Peru 
szardellafogásainak szinte zuhanásszerű csökkenése 
okozta.

Érdemes ezzel kapcsolatban rámutatni, hogy Peru ha
lászata 1970-ig milyen hatalmas mértékben fejlődött, és 
az utóbbi két esztendőben miként esett vissza:

Többé-kevésbé ismeretes, hogy Peru halfogása majd
nem kizárólag szardellából áll. így pl. az 1970-ben ki
halászott 12 (millió 613 ezer tonnából 12 millió 277 ezer 
tonna, tehát 97,4% szardella volt, amely majdnem tel
jes egészében ipari feldolgozásra, főképpen hallisztgyár
tásra került. A halliszt igen értékes, fehérjében gazdag, 
kiegészítő takarmány, mely különösen a növendék álla
tok és a baromfi hizlalására alkalmas. Ez az oka annak, 
hogy világszerte nagy a kereslet iránta.

Peru szardellafogásának és ennek következtében hal
lisztgyártásának rendkívüli csökkenése lényegesen meg-

2. táblázat
Vóndorhalak

(ezer tonnában)

1965 1970 1971 1972

Tokfélék ..........................................
Folyami angolna ............................
Lazacfélék .....................................
Vándor alóza ...................................
Különfélék .......................................

20
40

880
593

21
44

2095
835
60

22
44

2164
810
67

24
37

2451
750
104

összesen .......................................... 1531 3055 3107 3366

%-ban ............................................ 100,0 199,5 202,9 219,8

Tengeri halfogások
(millió tonnában)

3. táblázat

1965 1970 1971 1972

Heringfélék ...................................
Tőkehalfélék .................................
Sügérfélék .......................................
Makrélafélék .................................
Tonhalfélék .....................................
Cápa- és rájafélék ............................
Lapostestűek ...................................
Vegyes és nem azonosított .............

16,85
6,79
5.38 
1,50
1.38 
0,41 
0,96 
6,37

21,37
10,53
6.13
3.14 
1,62 
0,48 
1,30 
7,92

19,43
10,68
6,75
3,25
1,63
0,48
1,37
8,45

13,45
11,47
6,64
3,13
1,59
0,47
1.29
9.30

összesen .......................................... 39,64 52,49 52,04 47,43

%-ban.............................................. 100,0 132,4 131,3 119,6
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növelte a halliszt árát. így pl. az NSZK-ban 1972—73- 
ban a hallisztimport 580 ezer tonnáról 312 ezer tonnára, 
tehát 44%-kal visszaesett, és ugyanakkor — az előző Idő
szakhoz viszonyítva — a 60—65%-os nyersfehérjét tar
talmazó halliszt ára 100 kg-onként 43,60 DM-ről 118,20 
DM-re emelkedett.

4. táblázat
Bruttó fogások földrészek szerint

(millió tonnában)

1955 1970 1971 1972

Afrika .............................................. 1,71 4,09 3,72 4,11
Észak-Amerika ............................... 4,05 4,90 5,40 4,81
Dél-Amerika ................................. 0,81 14,8(5 13,25 7,47
Ázsia .............................................. 11,90 26,25 28,07 28,84
Európa ............................................ 7,83 11,96 12,06 12,38
Óceánia............................................ 0,10 0,19 0,22 0,23
Szovjetunió ................................... 2,50 7,25 7,34 7,76

Összesen .......................................... 28,90 69,50 69,70 65,60

A 4. táblázat a bruttó fogások földrészek szerinti meg
oszlását tünteti fel.

Dél-Amerika bruttó fogása, 1971-hez viszonyítva, 1972- 
ben 5,78 millió tonnával csökkent. Ugyanakkor Peru hal
fogása 5,84 millió tonnával esett vissza, aminek oka első
sorban az utóbbi években folytatott, túlságosan intenzív 
halászat volt.

Az 5. táblázat a belvizek és a tengeri területek bruttó 
fogásait ismerteti.

5. táblázat
A belvizek és tengeri területek bruttó fogásai

(millió tonnában)

1965 1970 1971 1972

Belvizek
Afrika ......... .................................
Észak-Amerika ............................
Dél-Amerika ..............................
Ázsia ..........................................
Európa .........................................
Szovjetunió .................................

0,82
0,14
0,23
5,43
0,20
0,83

1,14
0,14
0,25
6,25
0,23
0,85

1,16
0,11
0,22
6,71
0,22
0,94

1,15
0,11
0,24
6,76
0,22
0,87

összesen .......................................... 7,65 8,86 9,36 9,35

Tengeri területek
Atlanti-óceán és mellékvizei .......
Indiai-óceán és mellékvizei .........
Csendes-óceán és mellékvizei.......

19,96
1,88

23,81
23,59
2,44

34,61
23.31 
2,72

34.31
24,25
2,51

29,49

összesen .......................................... 45,65 60,64 60,34 56,25

Mindösszesen ................................... 53,30 69,50 69,70 65,60

6. táblázat
Bruttó fogások ország szerint

(ezer tonnában)

Ország 1955 1970 1971 1972

1. Japán ......................................... 4921 9 366 9 949 10 248
2. Szovjetunió ............................. 2495 7 252 7 337 7 757
3. Kína .......................................... 2698 6 868 7 530 7 574
4. Peru .......................................... 196 12 613 10 606 4 768
5. Norvégia ................................... 1813 2 980 3 075 3 163
6. Am. Egy. Áll.............................. 2790 2 776 2 793 2 650
7. Thaiföld ..................................... 213 1 448 1 587 1 679
8. India.......................................... 839 1 756 1 852 1 637
9. Spanyolország ............................ 770 1 539 1 505 1 617

10. Chile .......................................... 214 1 181 1 487 1 487
11. Dánia ......................................... 425 1 226 1 401 1 443
12. Dél-Korea ................................. 266 934 1 074 1 339
13. Indonézia................................... 673 1 228 1 245 1 268
14. Kanada....................................... 965 1 389 1 290 1 169
15. Fülöp-sz....................................... 385 992 1 050 1 149
16. Dél-afrikai U................................ 599 1 562 1 165 1 123
17. Anglia......................................... 1100 1 099 1 107 1 081
18. Észak-Korea .............................. 312 800 800 800
19. Franciaország ............................ 595 764 742 783
20. Izland......................................... 480 734 687 727
21. Dél-Vietnam ............................. 120 517 587 678
22. Angola ....................................... 290 368 316 598
23. Brazília....................................... 190 517 580 580
24. Lengyelország ............................ 127 469 518 544
25. Portugália ................................. 438 498 463 463
26. Burma ....................................... 360 432 443 446
27. NSZK ......................................... 815 613 508 419
28. Olaszország ............................... 258 387 389 414
29. Mexikó ....................................... 106 357 403 403
30. Malaysia..................................... 138 340 368 359
31. Hollandia................................... 319 301 321 348
32. NDK ........................................ 69 322 338 338

A közölt adatok szerint a csendes-óceáni bruttó fogá
sok mennyisége 1972-ben, az előző két évhez viszonyítva, 
mintegy 5 millió tonnával csökkent. Az ok immár isme
retes: Peru halászatának rendkívüli mértékű visszaesése.

A 6. táblázat azoknak az országoknak az adatait tar
talmazza, amelyek 1972-ben 300 ezer tonnánál nagyobb 
bruttó fogást értek el.

A mennyiségi sorredben 1963-ig Japán halászata állott 
az élen. 1964-ben 9 millió 116 ezer tonnával Peru ragadta 
magához az elsőséget, de csak mennyiségileg, mivel Ja
pán halászatának értéke ekkor is sokszorosan felülmúlta 
Peruét.

Peru 1972-ben visszaesett a 4. helyre, és ismét a világ 
első halásznagyhatalma, Japán került az élre. A 2. he-

7. táblázat
Az európai országok bruttó fogásai

(ezer tonnában)

Ország 1955 1970 1971 ] 972

1. Norvégia ................................... 1813 2980 3075 3163
2. Spanyolország ........................... 770 1539 1505 1617
3. Dánia ........................................ 425 1226 1401 1443
4. Anglia ....................................... 1100 1099 1107 1081
5. Franciaország ........................... 595 764 742 783
6. Izland........................................ 480 734 685 727
7. Lengyelország ............................ 127 469 518 544
8. Portugália ................................. 434 498 463 463
9. NSZK ........................................ 815 613 508 419

10. Olaszország ............................... 258 387 389 414
11. Hollandia................................... 319 301 321 348
12. NDK ........................................ 69 322 338 338
13. Svédország................................. 219 295 238 225
14. Feröer........................................ 116 208 207 208
15. Bulgária ..................................... 7 92 97 108
16. Görögország............................... 60 91 91 93
17. Írország ..................................... 24 79 74 92
18. Bománia ................................... 15 58 71 85
19. Finnország................................. 63 81 70 67
20. Belgium ..................................... 80 53 60 59
21. Jugoszlávia ............................... 23 45 50 49
22. Magyarország ........................... 10 26 26 28
23. Csehszlovákia ........................... 6 13 14 15
24. Albánia ..................................... 3 4 4 4
25. Svájc ........................................ 2 4 4 4
26. Ausztria ..................................... 2 3 3 3

lyen álló Szovjetunió halászata évről évre erőteljesen és 
egyenletesen fejlődik. Kiemelkedő eredményét azért tud
ta elérni, és minden bizonnyal fokozni is fogja, mivel 
a halászatnak nemcsak jelenlegi, de a jövőben még fo
kozottabb népélelmezési jelentőségét ismerve, a fejlesz
téséhez szükséges erőforrásokat mindig rendelkezésre bo
csátotta, és továbbra is rendelkezésre fogja bocsátani.

Annál inkább feltűnő, hogy néhány élenjáró kapitalista 
országnak a halászata nemhogy fejlődne, hanem vissza
esik, pedig a fejlesztéséhez szükséges anyagi eszközök 
kétségkívül rendelkezésükre állnak.

Ezek az országok az Egyesült Államok, Anglia és kü
lönösen az NSZK. Rajtuk kívül valamennyi halászatot 
folytató ország termelési eredménye 1955 óta emelke
dett, mégpedig a legtöbbé, igen nagy mértékben.

A 7. táblázatban az európai országok halászatának 
mennyiségi sorrendjét és bruttó fogásának alakulását ál
lítottuk össze.

A 300 ezer tonnánál nagyobb fogásokkal rendelkező 
országok adatait a 6. táblázatban már közöltük, de a 
jobb áttekintés és az összehasonlítás megkönnyítése ér
dekében helyesnek tartjuk a megismétlést.

Az európai országok bruttó fogása 1955-ben 7,83 millió 
tonna volt, ami 1972-ben 12,38 millióra emelkedett. A 
többletfogás 4,55 millió tonna, ami 58%-nak felel meg. 
Ezen belül az európai szocialista országok összfogása — 
természetesen a Szovjetunió termelése nélkül — 1955- 
ben mindössze 260 ezer tonna volt, és ez az aránylag kis 
mennyiség 1972-ben már 1 millió 171 ezer tonnára nö
vekedett, ami 350%-os fejlődést jelent.

Ebben a nagyarányú fejlődésben döntő része Lengyel- 
országnak és az NDK-nak van, de viszonylag a legna
gyobb eredményt Bulgária érte el, amely halfogását ti
zenötszörösére emelte.

Dr. R. P.
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Oxigénbőségben nincs ammóniaveszély
A halakkal benépesült állóvizek

ben, halastavakban és víztározókban 
az ammónium mennyisége két mó
don növekedhetik:
1. A fokozott fehérjebomlás - NH+ ---        aminósavak dezaminálódása 

— folyamat eredményeként.
2. Ammóniumtartalmú műtrágyák 

(ammóniumszulfát, ammónium- 
nitrát) fokozott alkalmazásával.

Ismert, hogy az ammónium (NH +
lúgos vízben szabad ammóniává 
(NH.) alakul, amely mint a légzés
központokat gátló idegméreg, hal- 
pusztulásoknak lehet okozója. Az is 
tudott, hogy a hőmérséklet növeke
dése fokozza az ammónia képződését. 
Azaz, ugyanolyan töménységű am- 
móniumot tartalmazó meleg vízben 
több ammónia képződik, mint hi
degben. Az ammóniamérgezések tü
neteit, lezajlását és tényezőit szá
mos munka ismerteti.

Több káreset alkalmával végzett 
részletes vizsgálat igazolta, hogy a 
víz lúgos állapota és a meleg időjá
rás sohasem hiányzott a tényezők 
közül. Az ammóniás halpusztulások 
rendszerint nyáron a vízvirágzások, 
de főképpen az úgynevezett hínár
pusztulások idejével estek egybe. 
Ilyenkor a pusztuló növényi anyag
ból, a fehérjebomlás eredményeként, 
sok ammónia kerül a vízbe. Azt is 
megállapítottuk, hogy ugyanebben 
az időszakban a vízben kisebb-na- 
gyobb mérvű oxigénhiány is volt. A 
halpusztulást okozó ammónia letális 
értékének megállapítása tehát min
den esetben oxigénhiányos környe
zetben történt, illetve akkor, amikor 
a halak szempontjából az oxigénel
látottság mértéke nem volt kielégítő. 
Ugyanis azok a baktériumok, ame
lyek a hínárnövények lebontását 
végzik, valamint a baktériumokai 
fogyasztó mikrószervezetek a szapo
rodásukkal együtt járó erőteljes lég
zéssel oxigénhiányt teremtenek.

Amikor a körülményeiben és le
zajlásában részletesen vizsgált am
móniás halpusztítások idején a sza
bad ammóniát az aktuális oxigén- 
tartalommal vonatkozásba hoztuk,

és grafikonon ábrázoltuk, feltűnt, 
hogy a víz oxigéntartalmának növe
kedésével az ammónia letális kon
centrációja szinte párhuzamosan, 
mondhatni egyenes arányban növe
kedik. Az oxigénhiány határán, 2 
mg O2/l-nél 0,2 mg, 4—5 mg/1 oxi
génellátottság mellett viszont 0,5 
mg/1 ammónia az a légzésgátló tö
ménység, ami halpusztulásnak lehet 
megindítója. Ez a megállapítás lehet 
annak forrása, hogy a szakkönyvek 
0,2—0,5 mg/1 ammóniát jelölnek 
meg az ammónia letális toxikussá- 
gának határértékeként. Ez helyes is, 
ha utalás történt arra, hogy a meg
állapítások, a mérések idején nem 
volt megfelelő oxigénellátottság.

Azok az újabb vizsgálataink, 
amelyeket a szennyvizekkel feltöl
tött, hallal benépesített víztározók

vizével végeztünk, rávilágítottak ar
ra, hogy az oxigéntartalom mindig 
lényeges tényező az ammónia letá
lis határértékének alakulásában.

Az utóbbi időben több víztározó 
március, április hónapban vett víz
mintáinak analízisekor (a pH-érték, 
a hőmérséklet, az ammónium és 
szabad ammónia, valamint az oxi
géntartalom tekintetében olyan 
eredményeket kaptunk, amelyek 
alapján a szabad ammónia eddigi 
letális értékének megállapításakor)

1. táblázat
Néhány szennyvízzel töltött víztározó március-április hóban vett mintáinak

analízise

Minta
száma

Hőmér
séklet °C pH NH+ mg/1

4
NH3 mg/1 0 2 mg/1

1 . 15 8,8 8,1 1,3 11,4
2. 13 8,0 10,8 1,1 13,2
3. 14 8,6 11,0 1,2 10,9
4. 15 9,0 6,6 1,5 9,5
5. 15 9,1 6,1 1,6 11,6
6. 15 9,1 5,4 1,2 11,1
7.. 11 8,1 18,0 0,8 10,8
8. 11 8,6 11,0 1,1 11,5

követett eljárást módosítani, illetve 
kiegészíteni kell. Vagyis nem elég
séges a szabad ammónia megállapí
tása a Woker-görbék alkalmazása 
alapján, hanem figyelembe kell 
venni a mindenkori oxigéntartalmat 
is.

Néhány víztározó vizének a hő
mérsékletre, pH-értékre, ammónia-, 
valamint oxigéntartalomra vonat
kozó adatait az 1. táblázat tartal
mazza. A vizek szabadammónia- 
tartalmát feltüntető oszlop áttekin
téséből kitűnik, hogy szinte vala
mennyi minta literenként 1 mg sza- 
badammónia-mennyiséget tartal
maz. Ennek ellenére a halak sem
miféle rendellenes magatartást nem 
mutattak. A vízben egyetlen halte
tem sem volt látható.

Ezután a szabadammónia- és az 
oxigéntartalmat egy olyan grafiko
non ábrázoltuk, amelyen a vízszin
tes tengely a szabadammónia-, a 
függőleges pedig az oxigéntartalom
mennyiséget jelöli (1. ábra). Ugyan
erre az ábrára felvittük az eddigi 
tanulmányozott ammóniás halpusz
tulások eseteit is. Ezeket az ábrán 
•-tál jelöltük.

Amikor a legmagasabb oxigén- 
tartalom mellett lezajlott halpusz
tulásokat jelző pontokat összekötöt
tük, valamennyi tavasszal mért ma
gas ammónia- és oxigéntartalmú 
víz jele (+ ) a vonal fölé került. 
Amint a vonal futásából kitűnik, a 
bőséges oxigéntartalom védelmet 
jelent az ammónia mérgező hatásá
val szemben. Magát a vonalat az 
ammónia letális vonalának nevez
hetjük.

A halak helyzete akkor válhatik 
kritikussá, amikor az oxigén- és 
ammóniatartalom vonalának ke
reszteződése a rendszerben a vo
nal közelében van. Ekkor halpusz
tulással lehet számolni.

Ez a megállapítás egyben ezen a 
módon is igazolja, hogy az ammó
nia légzésméreg, mert a nagyobb 
oxigéntartalom, azaz jó oxigénellá
tottság mellett nagyobb mennyiség 
jelenléte szükséges belőle ahhoz, 
hogy jellemző tüneteit kiváltsa.

Az oxigéntartalom csökkentésé
nek időpontja a nyár, amikor a víz
ben élő szervezetek közül az oxi
génfogyasztók kerülnek túlsúlyba, 
és amikor bizonyos körülmények 
között az oxigéntermelők is fo
gyasztókká válnak. Ennek időszaka 
rendszerint július hó első fele, pon
tosabban az első huzamosabb nyári 
felmelegedés. A téli-tavaszi idő
szakban, amikor a hideg vízben 
magas az oxigéntartalom, a szabad - 
ammónia magasabb mennyiségei 
önmagukban a halállományra ve
szélyt nem jelentenek.

Vámos Rezső— Szőllőssy Gyula

124



I. Vízügyi Történeti Napok
A Magyar Hidrológiai Tár

saság Vízügyi Történeti Bi
zottsága 1974. május 7—8-án 
rendezte meg az I. Vízügyi 
Történeti Napok előadóülé
seit. A szervezett vízügyi tör
téneti kutatómunka megte
remtése a Bizottság egyik fel
adata. Ennek keretében ter
mészetesen a halászat törté
netével kapcsolatos kérdések 
kutatására is bőven nyílik al
kalom. Az elhangzott 16 elő
adás sokoldalúan mutatta be 
a vízügyi történeti kutatás 
eredményeit, módszereit.

A Duna-meder vándorlása 
Dunaföldvár határában, a ba
latoni Nagy-berek lecsapolá- 
sának megvalósítása, a Zala 
rendezési munkái a XIX. szá

zadban, a Dráva-völgy árvíz- 
védelme, a Hanság lecsapolá- 
sának története, Károlyi Zsig- 
mond előadása a Tisza-völgy 
ősi ártéri gazdálkodásáról, szo
rosan összefüggnek a halászat 
történetével is. Ilyen vonatko
zásokban különösen gazdag 
volt Károlyi Zsigmond elő
adása. A limnológia fejlődése 
Magyarországon harminc év 
történetéről adott áttekintést, 
kiemelve a tógazdasági lim
nológia fejlődését is.

Lenyűgözően érdekes volt 
dr. Zsuffa Istvánné előadása, 
aki a bajai Tóth Kálmán Víz
ügyi Szakközépiskola vízgaz
dálkodási szakkörének a víz- 
gazdálkodás történetével kap
csolatos adatgyűjtő munkájá
ról számolt be. Példa arra,

hogy a mezőgazdasápi szak- 
középiskolákban és oktatási 
intézményekben is hogyan le
hetne érdeklődést kelteni a 
halászat története iránt, külö
nösen olyan iskolákban, ame
lyek körzetében jelentős a 
halászat és a haltenyésztés.

Az Országos Széchényi 
Könyvtár Térképtárának meg
tekintése Rákospalotán (az 
egykori zsinagóga épületé
ben) különösen kedves élmé
nye volt a résztvevőknek. Le
hetőség nyílt a Magyarország
ra vonatkozó legrégibb kéz
iratos térképek megtekintésé
re. A halászat története iránt 
érdeklődők gazdag anyagot 
találhatnak a térképtárban.

Dy

A Tiszai Vegyikombinát szennyvizének 
tisztítása. Hétfői Hírek, ápr. 16. ,,Algás 
tavat építenek TiszapaLkonya határában. 
A 100 ezer köbméter víz tárolására alkal
mas mesterséges tónak a Tiszai Vegyi
kombinát biológiai telepe egyszer már 
megszűrt szennyvízének további tisztí
tása lesz a fő feladata. A tavat három 
részre osztják, az egyiket náddal, a má
sikat moszattal telepítik be, a harmadik 
részben pedig ., vész jelző” halakat tele
pítenek. A halak ugyanis gyorsan jelzik 
a víz minőségének változását, s így meg
könnyítik a szakemberek ellenőrző mun
káját. A biológiai tisztítás után ebben a 
tóban még 50 napig tárolják a vizet, s 
csak azután engedik a Tiszába.”

„A Bakony- és a Vezseny-ér rakoncát
lan vize tóvá szelídül a péri-kertek al
ján. Az eddig dologtalan két eret mun
kára fogták. 1970 őszétől 1972 tavaszáig 
tartott a szelidítés: a péri termelőszövet
kezet a lapályon gátak kordájába szorí
totta a két vizet. Most halak lubickol
nak az 59 hektár víztükrű tóban, horgá
szok pihenője a partszegély. A tó azon
ban nem a halakért van. A halállomány 
háromszorosát is kinevelné a víz, de a 
téesz vigyáz arra, hogy ne váljék a tó 
a halak birtokává, mert más a feladata: 
lágy vízével oltani a földek, növények 
szomját. A péri termelőszövetkezet saját 
erőből alakította ki a víztükröt, építette 
a zsilipeket, az 1000 méter hosszú, 80 
centi átmérőjű csőkígyót, a tföld ialatt, a 
Fehérvári út alatt, majd tovább az 5 ki
lométer hosszú árokrendszert.” — A Kis
alföld május 26-i számából. —

A Pestmegyei Hírlap beszámol arról 
(május 30.), hogy: ,,A Ráckevei Duna In
téző Bizottsága tervet készített, amely le
hetővé teszi, hogy a makádi tógazdaság
hoz tartozó, mintegy 25 katasztrális hold- 
nyi területtel bővítsék a tavat. A bőví
tés — a járulékos beruházásokat is figye
lembe véve — mintegy négy és fél millió 
forintba kerül. Fedezetét a halászaiej- 
lesztési és vízügyi alapból kívánják biz
tosítani. A bővítés után mintegy ötven 
százalékkal növelhetik a tenyészhal-állo- 
mányt.” A MOHOSZ makádi tógazdasága 
jelenleg 57 kh, az új építéssel így 82 kh- 
ra bővül.

HAZAI
LAPSZEMLE

„Akvarisztika és horgászat — termé
szethez vonzó pihentető módok” címmel 
igen alapos és vonzó módon ecseteli Pin
tér Károly a Búvár márciusi számában 
a címben szereplő két kedvelt szórako
zás, illetve sport örömeit, hasznait. Na
gyon érdekes az akvarisztika rekreációs 
összetevőit szemléltető eredeti modellje. 
A jó képekkel is illusztrált tanulmány 
befejező része:

„A horgászat és az akvarisztika ha
zánkban óvatos becsléssel is mintegy fél
millió dolgozó korszerű pihenéséhez, 
munkaerejének újratermeléséhez járul 
hozzá. Terjedéséhez a természetcentrikus 
kedvtelések egyike sem igényel reklá
mot. Nagyon fontos azonban, hogy tár
sadalmi jelentőségükre felhívjuk a figyel
met.

Amikor tehát behatóbban foglalkozunk 
az akvarisztika és a sporthorgászat társa
dalmi indítékaival, jelenlegi feltételeivel 
és továbbfejlesztési lehetőségeivel, min
den bizonnyal könnyebb lesz a várható 
igények felmérése s kellő időben történő 
kielégítése.”

45 vagonos magtárt épít 270 holdas tá
rozója partján a geleji, pontos nevén 
Délborsodi HTSZ — közli az Északma- 
gyarország márc. 13-án. „És ha már kinn 
a pusztán építkezni kezd, akkor egyúttal 
más gondokat is megold a geleji tsz. Egy 
kis daráló, melegedő s a tó halászai meg 
a halőrök részére szükséges más szociá
lis helyiségek, kis raktár is helyet kap a 
magtár épületében — magyarázza dr. De
meter József, a szövetkezet elnöke. — 
Halastófejlesztési tervünknek ez az első 
lépcsője.

Az is kiderül, hogy a magtárt olcsón 
„kihozzák” , mert a legolcsóbb kivitelező, 
a szövetkezet saját építőbrigádja végzi a 
munkákat.

És a fejlesztés következő lépcsője egy 
újabb tó lesz, amely majd a szomszéd
ban épül. De ezt már eredetileg is halas

tónak tervezik. Sokkal jobb, gazdaságo
sabb lesz a régi nagynál. Mintegy 65—70 
holdnyi lesz a vízfelülete, de lesz benne 
ívató rész, alkalmas lesz a tenyészanyag 
előállítására is.”

*

„A termálvíz áldása” a címe (dkl. a jel
zése) a Komáromi Dolgozók Lapja már
cius 2-i számából vett riportnak. „ívnak 
a halak — Örvendezik Németh László, az 
ácsi Augusztus 20. Tsz elnöke. — Máskor 
májusban történik meg ez, most meg, 
hogy a termálvizet a tóba vezetjük, hó
napokkal előbb megkezdődik az ívás. Ál
dás ez a termálvizet adó kút itt az erdő
majori tsz-központ közvetlen szomszéd
ságában.”

*

Sok lapban olvashatunk a horgász-fo
gások emelkedéséről. Néhány szemel
vény: Nógrád, márc. 13. „Az egy hor
gászra jutó fogás az elmúlt évben 16,9 
kilogramm volt. Ez a szám évről évre 
emelkedik. — Békés megyei Népújság, 
márc. 14. — Tavaly lényegesen nagyobb 
mennyiségű hal került a bot végére, 
mint az előző esztendőben.” Tolna me
gyei Népújság, márc. 17. — „A fogási 
naplót a tagság 97 százaléka időben le
adta, s ezek a naplók nagyon szép 
eredményekről tanúskodnak.” — Haj
dúbihari Napló, márc. 21. — „A  fogási 
naplók tanulsága szerint a horgászok 
zsákmánya 1 663 626 hal volt. Ez a szám 
azt bizonyítja, hogy az előző évhez 
viszonyítva 23 százalékkal több halat fog
tak ki a vizekből. Számításba kell venni 
ennél az adatnál azt, hogy 1973-ban több, 
mint 6 százalékkal többen adták be a fo
gási naplót, mint 1972-ben.” — Dunántúli 
Napló, márc. 21. — „Az 1973. évi fogási 
eredmények összesítése szerint a me
gyénkben a kifogott halak mennyisége 
az előző évekhez viszonyítottan 28 száza
lékkal, a horgászlétszám pedig 19 száza
lékkal emelkedett. — Somogyi Néplap, 
márc. 29. — . . .  a Balatonon a horgászok 
száma az elmúlt évtizedben megkétszere
ződött, tavaly már száz híján kilencez
ren voltak, és zsákmányuk megközelítet
te a 170 tonnát; összes halfogásuk ez idő 
alatt ötszörösére nőtt.”

Pöschl Nándor
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Évezredek óta a vizek természetes kör
nyezetében ott látjuk a halászokat, egy 
ősi mesterség folytatóit. A halfogás kü
lönösen az utóbbi időkben nemcsak meg
élhetési alapot, de növekvő szórakozási 
lehetőséget is biztosít. Ennek megfelelően 
egyre jobban differenciálódnak a fogási 
eszközök egyrészt az üzemi szintű halá
szat körében, másrészt a sporthorgászok 
számára eredeti élményhatások biztosítá
sa érdekében. Természetes környezetünk 
megőrzésére tett erőfeszítéseink indokol
ják, hogy a vízi környezettel mindenkor 
együttjáró egyszerűbb halászati eszközök 
is fennmaradjanak. Számos képzőművész 
egy-egy táj természetes szépségének sajá
tos módon való bemutatása mellett meg
látta a halászati tevékenységet is, és 
mint a környezet szerves részeként fog
ta azt fel. A jelenben és a jövőben is 
fontosnak tartjuk azt, hogy ha módot és 
lehetőséget teremtünk vizeink tisztaságá
nak megőrzésére, természetes környeze
tünk szinten tartására, sohasem feledkez
zünk meg a vizek halászati tevékenysé
gének különböző formáiról, azok biztosí
tásáról és megbecsüléséről, (a szerk.)

•
Ister, Danuvius, Donau, Dunaj, Duna 

-*■ hatalmas, több nyelven hangzó fo
lyam, mely a történelem során annyi 
népnek biztosított otthont a Fekete-erdő
től Fekete-tengerig nyújtózó állandó 
irányvonalában — a festészetnek is fo
lyamatos témaforrása.

HAGYOMÁNYOK
Regensburg és Passau környékén mun

kálkodott a XVI. század elején a „dunai 
iskola” , Altdorfer, Wolf Huber, akik tá
jakat folyóparti fűzfákat örökítettek 
meg. A nemzetközi víz mindjárt a kezde
teknél európai ranggal jelentkezett a 
festészetben, utána szünet következett, s 
Zimmermann, Dilich rézkarcain jelenik 
meg Vác, Visegrád látképe sok változat
tal 1600 környékén. Ezen időben készül 
Silmacher rézkarca Visegrád ostromáról, 
Jákob Hoefnagel metszete Nagymarosról. 
A Duna-kanyar látványpompája ihleti a 
XIX. század alkotóit is. 1820-ban készül

Bakallár József: Halászok

Franz Jaschke aquatintája a visegrádi 
révről, Alt-Sandmann uszályokkal zsúfolt 
visegrádi látképe 1851-ből, de a táj Markó 
Károly ismert festménye mellett Aggházy 
Gyula, Dörre Tivadar, Kelety Gusztáv, sőt 
Szinyei Merse munkásságában is szerepel. 
Ez a folyamvidék annyira közkedvelt, 
hogy Rosenfelt 1728-as térképe is rajzos 
elemekkel érinti, sőt a XIX. századi ma
gyar tarokk-kártyának is témája.

Az egykori képeken, metszeteken meg
jelennek az ulmi bárkák, a Jura áttörése, 
a mosoni Duna-ág és a Kazán-szoros, 
ahol Traianus oszlopa is jelzi a folyó 
hadihídját és hullámait az i. sz. II. szá
zadból. Tárgyilagosan állapíthatjuk meg, 
hogy a Duna festőileg felparcellázott te
rület — szinte minden részlete előlépett 
művészetté.

A FORRÁSVIDÉKTÖL A DUNA
KANYARIG

„Tájkép a Fekete-erdőből” címen Mezei 
József festett színvonalas tájképet még a 
XIX. században; újabban a felső szakasz
ról az osztrák Siegfried és Ernst Höffin- 
ger művei ismeretesek, akik víz-hal-kő- 
társítással idézik a nagy folyam esemé
nyeit. A Vág torkolatánál Jankó Alexy 
szlovák festő és Lőrincz Gyula villantják 
föl elmúlt idők drámáját árvizek és hon
talan vándorok festői idézetével.

A mosoni Duna-ág, Győr környéke 
számtalan művészi kibontakozást segített.

Lakatos József: Kompozíció fákkal és 
gyökerekkel

Itt dolgozik Patay Éva, Dohnál Tibor, La
katos József, aki vízmosta gyökereket fi
gyel. A halászat ősi mesterségét válasz
tékos ecsetvonásokkal értelmezi Tóvári 
Tóth István („Halásztanya” , Halászbár
ka” ). A Nyersgesújfalutól Esztergomig 
terjedő szakasz vizuális feldolgozását a 
Nyolcak vezéralakja, Kernstok Károly vál
lalta az 1910-es években.

HAJÓVONTATÖK
A hajóvontatás nemcsak a Volgán volt 

gyakorlat, hanem a Dunán is. Lotz Ká
roly al-dunai környezetben ábrázolt ló- 
vontatású hajókat; Kenstok Károly Kis
oroszi környékének hajóvontatású ember
alakjait jelzi — Rjepin festményének ma
gyarországi rokonait, akik hasonló izom
terheléssel, de valamivel könnyebb sors
helyzetben végeztek „állati” munkát.

DUNAI TÉMÁK
A nagy dunai árvíz emlékét jeleníti 

Zichy Mihály 1847-ben készült „Mentőcsó
nak” -ja, Molnár József „Hajótöröttek” -ről 
festett képet, Barabás Miklós a Lánchíd 
alapkőletételének történelmi pillanatát 
örökítette meg. Vidám, Vác környéki szü
retet idéz dunai háttérrel Canzi Ágost 
1859-ből, amikor népünk súlyos osztrák 
elnyomatásban sínylődött. Történelmi 
hangulatot áraszt Wágner Sándor Dugo- 
vics Titusz nándorfehérvári hőstettét le
író képe és Lucián Grigorescu román 
festő „Dunai átkelés” -e, mely al-dunai táj 
folyótól szabdalt vidékén szintén a török 
elleni több évszázados küzdelemre utal.

A Margit-híd, a lerombolt Lánchíd és a 
Kossuth-híd építését alakította festészetté 
Csók István, Bernáth Aurél, Szentiványi 
Lajos; Gerzson Pál „Forradalom” c. alko
tását Duna-híddal formálja.

A Duna mellett megjelenik az ifjúság, a 
játék. Glatz Oszkár birkózó fiúi és Fe- 
renczy Károly kőhajigálói szolgáltatják a 
legjobb példát erre. A horgászat a felnőt
tek sportja, a nagy kikapcsolódás lehe
tősége. E témát érinti Mednyánszky 
László a Nagy Előd, Horváth Attila, 
Patay László. A három utóbbi festő Döm- 
söd—Tass térségében érzékelteti a táj 
szépségeit, a nád remegését, a móló nyu
galmát. A téli kikötő feszült nyugalmát 
érinti Derkovits Gyula, Schönberger Ar- 
mand és Gráber Margit; a vadvizek fes
tője Vecsési Sándor, vizek találkozását 
jeleníti a szlovák Éva Trizuljakova és Ba- 
zsonyi Arany. A Duna nemzetközi vízi út 
— csöndes,öblös uszályok szántják vizét. 
Ezt idézte Szőnyi István remekműve, Mik
lósi Mária és Kocsis László alkotása.
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Hock Ferenc: Dunakanyar (Olajfestmény)

HALÁSZAT
A dunai halászat évezredek ősi mes

tersége, a folyam és környéke nagy ,pe
rdíj-asztal” halban, vadban. Rosenfelt 
ráckevei képes térképe már a XVIII. szá
zadi halászat eseményeire utal, de a bu
dai Halászbástya, az 1899-ben Pesten fel
állított Halászok kútja s a bajai céhes 
halászok jelvénye mutatja e teljes fo
lyamra kiterjedő mesterség tartós gyakor
latát.

A Duna festői hosszú idők óta figyelik 
a halászok életét. Zöld Anikó, Bertalan 
Ferenc a nagymarosi halászhálók rácsoza
tában villantja fel a Pilis hegyeit, Ber- 
náth Aurél halas csendéletein dunai han
gulat érződik. Uhrig Zsigmond dunai hal
piacot láttat. Külön fejezet Derkovits 
Gyula művészete, aki dunai homokszál
lító munkásokban fejti ki a folyam életé
nek emberi drámáját, aki a „Halárus” 
pontyos arcában a kereskedői lelkűiét 
anatómiai igazodását is megörökíti, aki 
„Halas csendélet” -ében az idő változásait 
is érzékelteti a hal és óra társításával. A 
téma Bakallár József festészetének is 
egyik sarkpontja, hiszen évek óta képek
ben figyeli a halászlányok munkáját, a 
halászok sürgölődését, az ágakra feszí
tett hálókat. Miske, Baja térségében lob
ban fel Tóth Menyhért „Csodálatos ha
lászat” látomása is, aki a Duna holtágai
nak bűvkörében él, akár Nagy István, a 
bajai Duna-part kiváló, festői ismerője. 
Vilt Tibor szoborba hívta a „Halász” alak
ját, sőt a Dunát is testesítette üvegkom
pozíciójában. A külföldiek közül elsősor
ban a jugoszláv Gy. Tabakovics, a román 
Ghiatza és a bulgár Evgeni Bugaev tűnik 
ki a dunai halászat ábrázolásával.

A DUNA MAGYAR FESTŐI SZÁZA
DUNKBAN

Az igazság az, hogy a dunai ábrázolás 
Marko Károly korában nem érte el a 
nemzetközi színvonalat, hiszen Courbet, 
Monet, Seurat tenger- és Szajna-láttatása 
árnyaltabb, korszerűbb és elmélyültebb. 
A felzárkózás azonban már a XX. század 
elején megkezdődött Kernstok Károly 
Duna-parti lovasaival, s ez a folyamat 
termővé vált, folytatódott. Ebben a fel
adatban végzett hivatással telített munkát 
a szentendrei festészet. Ferenczy Károly, 
Tornyai János után Barcsay Jenő, Czóbel 
Béla nemzedéke következett, akik mind
máig meghatározói az európai és nemzeti 
léptéken nyugvó legnemesebb szentendrei 
hagyományoknak, de itt munkálkodott 
szürrealista látomásokkal Vajda Lajos, 
Ámos Imre, Bálint Endre köre is, s nem 
feledkezhetünk meg Ilosvai Varga István, 
Miháltz Pál, Kántor Andor, Komiss Dezső, 
Anna Margit, Modok Mária, Gráber Mar
git, Szántó Piroska, Pirk János — s az új 
korosztály: Kondor Béla, KLimó Károly, 
Balogh László, Deim Pál értékeiről sem. 
Szentendre ellenpontja Vác, ahol 1967-ben 
alakult meg a Duna-műhely. Az összetett 
környezet magas értékrenddel jelentkezik; 
ez eleve meghatározza a Duna-műhely 
kettős hivatását: korszerűen és új for
mákkal rögzíteni a munkás hétköznapok 
heroizmusát és az évszakok színeiben 
pompázó dunai táj Naszállyal szövetkező 
esztétikumát. A Duna-műhely festőinek 
vezérszólama Cs. Nagy András, Gaál 
Imre, Mizser Pál, Hídvégi Valéria, Hock 
Ferenc.

A húszas években jut nagy szerephez 
Zebegény. E Duna-kanyar-kezdet lát
ványkincsének birtokosa Szőnyi István, 
de sokat festett ezen a vidéken Bemáth 
Aurél, Szobotka Imre, Berény Róbert — 
a külföldiek közül Amiita Sher-Gil indiai 
festőművésznő. Itt alakult napjainkban a 
zebegényi szabadiskola, ahol Dániel Kor
nél festőművész vezetésével a festői után
pótlás készülődik nagy feladatokra.

A Duna-kanyar minden szöglete telített 
festészettel. Pap Gyula hozta létre 1948- 
ban a nagymarosi művésztelepet, ahol 
népi tehetségek dolgoztak. E körből emel
kedett ki Mazsaroff Miklós, itt dolgozik 
évek óta Szentgyörgyi Kornél, Baska Jó
zsef, Bojtor Károly, Tímár József, Zöld 
Anikó. A hegyekkel és folyamokkal ár
nyalt vidék látomásait nagyméretű képi 
összefoglalássá fokozta Baska József nagy
marosi faintarziáján; a Kis-Duna összege
zését Patay László végezte el ráckevei 
falfestményén.

Dunabogdány Hock Ferenc és Kristóf 
János festői otthona, ahol időnként Ger- 
zson Pál és Csík István is készít vázla
tokat.

Budapest a festők városa. Szinte min
den folyóparti szöglete festészetbe vonult. 
Az újpesti kikötő környékét Derkovits 
Gyula, Dési Huber István, Csernus Tibor, 
Schönberger Armand vizsgálta, de festett 
itt annyi kitűnő művész mellett Egry Jó
zsef is.

A Kvassay-zsilipnél kezdődik a rácke
vei Duna-ág, — a festők és horgászok 
paradicsoma. A csepeli festők közül .ki
emelkedik a Lelkes család és Németh 
Miklós tevékenysége; az erzsébeti oldalon 
most alakult meg a Kisduna-Galéria, 
melynek vezető festői Bakallár József, 
Tóth Menyhért, Bartl József, de sajátos 
értéket vonultat fel Misch Ádám, Rátkay 
Endre, Pánti Imre és Ledniczky Gyula is. 
A szigetszentmiklósi partszakasz vizuális 
felderítését Nádasdy János, Kocsis László, 
Somogyi György végezte el egyéni hang
vétellel; itt dolgozott hosszabb ideig Szé
kács Zoltán és Uhrig Zsigmond, Gacs Gá
bor, Szilágyi Ildikó, Pásztor Gábor.

Ráckeve a Duna külön gyöngyszeme. 
Tahsin török festő mellett sokan alkottak 
itt, sőt a panoráma bensőségét baráti 
versenyben közelítették meg a mai festő
nemzedék jelentős tagjai (Gerzson Pál, 
Csík István, Aczél Ilona, Kántor Lajos 
Óvári László, Hock Ferenc, Baska József). 
A dömsödi részt Edvi Illés Aladár, Szo
botka Imre, Bor Pál rögzítette; a jelen 
alkotói közül Bazsonyi Arany, Patay 
László, Vecsési Sándor. Az Angyali-sziget 
festéjeként tartják számon Gaál Imrét, 
aki Kiskunlacháza szülötte.

A főág déli részén haladva Dunaújvá
roshoz érünk, melyet Bernáth Aurél tö
mörített képpé, utána Dunaföldvárhóz, 
melynek tartósabb ideig Csók István volt 
az alkotója, ö  végezte a löszfal festői át- 
költéseit. Délebbre haladva érjük el Baja 
térségét, ahol Nagy István dolgozott élete 
utolsó szakaszában, s külön kiemelném 
Szobotka Imrét, aki dunai sorozatában 
megörökítette a hosszú vízpartot Zebe- 
génytől Mohácsig.

A DUNA-TÁJ JÖVŐJE
Ezt a problémakört most csak a szó 

képzőművészeti értelmében közelítem. 
Igény van rá és lehetőség, hogy Európa 
folyóinak festőit a Kisduna-Galéria kereté
ben rendszeresen meghívjuk, s időnként 
pályázatokat írjunk ki a dunai tematiká
ból. Létre kellene hozni a Duna-művész- 
telepet s a várostól városig haladó, nem
zetközi Duna-hajómúzeumot, fedélzetén 
festőkkel, akik a tárlathajó haladási irá
nyában ezúttal Duna-túra keretében fest
ményekre költik át az ezerarcú táj ki
fogyhatatlan szépségeit. Évről évre nagy 
Duna akvarell-, rajz-, olajfestmény-kiál
lítást szorgalmazhatnánk Budapesten a 
dunai halászat, dunai ember, dunai táj, 
dunai növényzet, dunai csendélet, dunai 
munka élményforrásaiból. ösztöndíjat 
alapíthatnánk a dunai festők részére, s 
nagy díjat a kétévenként rendezendő 
Dunai Képzőművészeti Biennáléra, mely 
pezsgésbe hozná a festészet fejlődését és 
a Duna menti népek alkotó barátságát.

BEFEJEZÉS
A Duna nemcsak nemzetközi vízi út, 

hanem a béke és haladás internacionális 
eszméjének jelképe, a modem képző
művészet fejlődésének gyorsító lehetősége. 
Igaz, hogy Ady hasztalan keresett „Bol
dog népek”-et e hosszú tájon, de József 
Attila Duna-parti töprengése már össze
fogást sürget. Kossuth Duna-konföderá- 
ciós elképzelése nyomán, melyet a közös 
sors közös szocialista távlatával bővít. 
Illyés Gyula verse, a „Hidak” végérvé
nyesen elhessenti a halálosan sebesült 
hidak látványát, s megjelöli a népek kö
zös derűjét és barátságát, melyet a Duna 
festői a múltban, a jelenben és a jövőben 
is egyetemesen szolgálnak azzal, hogy 
emberi harmóniává alakítják festményei
ken a táj himnikus szépségét és vará
zsát. Losonci Miklós

N agy területű, modern T. Sz. tógazdaság halászati 
technikust vagy szakképzett és gyakorlott halászmes
tert keres pályázati úton belépésre. Fizetés megegye
zés szerint, komfortos szolgálati lakás a munkahelyen. 
Pályázatokat a szakmai működés rövid leírásával .kér
jük a Szerkesztőség címére.
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GONDOLATOK HÚSFOGYASZTÁSUNK 
SZERKEZETÉRŐL

A polikultúrás népesítési szerkezeteket 
vizsgáló kísérletek legfontosabb halfajai

Lapunk Szerkesztője a Halászat 
idei első számában felvázolta a hal
hústermelés fejlesztésének lehetsé
ges irányait, majd az olvasókhoz — 
a kutatáshoz is — fordult, hogy az 
újabb módszerek bemutatásával és 
elgondolásainak közlésével segítsük 
elő a hazai szempontból legkedve
zőbbek kiválasztását.

Mivel haltermelésünk szerves ré
sze húsellátásunk fejlesztésének, 
célszerűnek látszik, ha először átte
kintjük, milyen fejlődési utat tett 
meg az eltelt négy évtized alatt 
húsfogyasztásunk és vajon ebben is 
érvényesült-e az a mind nagyobb 
korszerűség felé haladó változás, 
amely növénytermelésünk szerkeze
tében már jól felismerhető.

Jó kiinduló pontnak látszik ez an
nak eldöntésére, hogy népgazdasá
gunknak a korábbinál ma már lé
nyegesen magasabb szintje és lakos
ságunk igényeinek állandó növeke
dése alapján hústermelésünk jövő
beni fejlesztésében is igazodjunk-e
— és ha igen, hogyan — a változó 
kor változó szükségleteihez.

A fejlődést és annak irányát nagy 
időközök statisztikai adatai alapján 
az 1. táblázat mutatja.

Az elmúlt 1973-as évről még csak 
annyit tudunk, hogy az összes hal- 
és húsfogyasztás elérte már a 66 kg- 
os szintet, de ezen belül csak a ba
romfi és hal részesedése ismeretes. Az 
előbbi 14,8 kg (mint 1971-ben), 
utóbbi pedig — az importtal együtt
— 2,7 kg.

A táblázatot áttekintve kitűnik, 
hogy 38 év alatt az 1 főre eső hús- 
fogyasztás hazánkban megkétszere
ződött, azonban ezt a nagy emelke
dést lényegében véve, csak három 
állatfaj (illetve csoport) hazai fo
gyasztásának megkétszerezése idéz

te elő: a felszabadulás előtti béke
években 45%, 1972-ben már 54% 
volt a sertéshús aránya; változatla
nul mintegy negyedrésze (22—25%) 
a baromfi-fajoké és hasonló (17, il
letve 15%) a belföldi fogyasztásra 
jutó marháé.

Húsz évvel később sem változott a 
szerkezet, legfeljebb annyiban, hogy 
a sertéshús részaránya tovább nőtt. 
Ez a három húsféle adja tehát ösz- 
szes húsfogyasztásunknak 86, újab

ban pedig 90%-át, immár közel 
négy évtizede! A többi melegvérű 
állatfaj fogyasztásának változása ön
magához képest számottevő, de az 
összvolumenhez képest jelentékte
len. A halfogyasztás emelkedése 
igen nagy ugyan — a korábbinak 
közel négyszerese — de, mint lát
juk, ez az összes húsfogyasztásunk
nak még ma is csak igen kis há
nyada, mindössze 4%-a.

Az 1985-re tervezett húsfogyasz
tásunk már 80 kg egy főre, és ezzel 
megközelítjük a világ legtöbb húst 
fogyasztó 15—20 államának mai át
lagát. Az ezredfordulón pedig bizo
nyára mi is elérjük a 100 kg-os szin
tet. Kérdés, vajon helyes-e, ha ál
lattenyésztési politikánk a jövőben 
is, tehát a következő fejlesztés so
rán is az eddigi utat követi? Le
gyen szabad hát ezt a kérdést a 
főbb állatfajokra külön is kitérve 
áttekinteni, hiszen az ezután építen
dő állattenyésztési létesítmények zö
mének az ezredfordulón is működ
nie kell, termelésük tehát húsfo
gyasztásunk akkori összetételét is 
már nagymértékben előre meghatá
rozza.

A HÚSTERMELÉS CÉLJA
Nemrég, a fizikai munka túlsúlyá

nak korszakában, előnyös volt, ha 
valamely állatfaj nemcsak húst, de 
sok zsiradékot is termelt. A műszaki 
forradalom előretörése az emberi

Ketrecekben, kísérleti haltáppal nevelt 
pontyok próbamérése
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energiát — és a zsírt, mint energia- 
forrást — rendkívül gyorsan háttér
be szorította. Ma már világjelenség, 
hogy az egyes állatfajokat és fajtá
kat elsődlegesen hústermelőképessé
gük alapján ítélik meg. Az állati 
zsírt sokfelé szinte már nem is kí
vánatos mellékterméknek tekintik. 
Vegyük sorra ezzel a szemlélettel az 
egyes állatfajokat.

A szarvasmarha és a juh: Mivel 
takarmányozásuk a legkevésbé függ 
a világpiac takarmányhelyzetétől, a 
fejlett mezőgazdaságban állomá
nyuk minél nagyobb fejlesztése kí

Szarvas határának szikes őslegelőjén épí
tett halastavakban jól fejlődnek az anya
halak is

vánatos, hiszen a helyi tömegtakar
mányokat nemesítik át hússá és a 
világpiacon is értékesíthető termék
ké. Nagy állománysűrűségük a talaj 
termékenységére is kedvezően hat 
vissza (Trágyázás).

A baromfihúsok. Noha „zsákból 
élnek”, de a tápokba kevert állati

egészen elfogulatlan és tárgyilagos 
véleménycserét lehessen remélni a 
húsfogyasztásunkban már évtizedek 
óta elfoglalt, sőt a legutóbbi évek
ben tovább fokozott vezető szerepe 
miatt. Nem vitatható azonban, hogy 
a sertés kizár 51ag tápokon él, sok 
abrakot és import-fehérjét fogyaszt 
és még fiatalon lévágva is hasonló 
hússzövetbe és a sejtekbe — tehát 
a „színhúsba” — beépült zsírtartal
ma a hús fehérjetartalmához. Ez pe

Húsfogyasztásunk szerkezete
1. táblázat

Húsféleségek
1934 38 év 1950 év 1972 év

k g / fő 0
0 k g / fő 0

0 k g / fő 0
0

sertés ................................. 15,0 44,2 15,9 4 5,5 34,9 54,6
m arha................................. 5,8 17,1 5,9 16,9 8,2 12,8
b o r jú ................................... 1,5 4,4 1,4 4,0 0,2 0,4
ló . ....................................... 0,3 0,9 0,3 0,8 0,3 0,5
juh ..................................... 0,9 2,6 0,8 2,3 0,5 0,8

csontos húsok összesen . . 23,5 24,3 44,1

baromfi ............................ 8,3 24,4 8,4 24,0 14,4 22,5
belsőség ............................. 1,4 4,1 1,6 4,6 3,0 4,7

összes húsfélék ................ 33,2 34,3 61,5

H A L ................................... 0,7 2,1 0,6 1,7 ___2 £ 3,7

Hal és hús összesen ........ 33,9 34,9 63,9

és növényi fehérjét igen jó hatás
fokkal hasznosítják és általában fe
hérjében gazdag sovány húst termel
nek. Egészségügyi szempontból is 
nagyon kedvező — hogy ellentét
ben több nyugati állammal — fo
gyasztásuk nagyon népszerű ha
zánkban, ezért továbbra is indokolt,

2. táblázat

Termelési cél

Kalória- 
értéke

sítés 
hatás

foka %

Fehérje- 
értéke

sítés 
hatás

foka %

Hústermelés
Sertéshús ........ 20,7 19,6
Marhahús........ 14,1 19,5
Baromfihús . . . 9,9 23,4
Halhús ............ 5,5 33,0

Tej és tojás
termelés

Tehéntej.......... 18,5 25,8
Tojás .............. 8,8 20,6

hogy megtartsák a húsfogyasztá
sunkban elért, 22—25% körüli rész
arányukat.

A sertéshús. Sajnos, nálunk túl
ságosan népszerűvé vált ahhoz, hogy

Szokatlanul nagy a fehérjetartalma (20° 0) 
és kicsi a zsírtartalma (45%) a polikultúra 
egyik legfontosabb halfajának az ezüst
pontynak

(Szalay M. felvételei)

dig a nálunk szokásos zsíros elké
szítési módokkal és a szénhidrátban 
gazdag köretekkel még kalóriagaz- 
dagabbá teszi a belőle készült éte
leket.

Figyelmet érdemel BÍRÓ (1966) 
megállapítása: „A zsíros húst vala
mennyi állatunk közül a sertés ter
meli a leghatásosabban, viszont az 
emberiség élelmezéséhez szükséges 
zsiradékot a szántóföldi olajos nö
vényekkel transzformációs vesztesé
gek nélkül gazdaságosabban megter
melhetjük, mint az állati zsiradékot. 
A növényi zsiradék egészségesebb is, 
ezért a sertéshús jelentősége külföl
dön már hosszabb idő óta csökken. 
A zsírosabb hús és szalonna előállí
tása egyébként is sok abrakba kerül, 
mert a sertés a nyolcszor nagyobb 
kalória értékű zsír előállításához 
négyszerié több keményítőértéket 
igényel, mint amennyit a hús előál
lításához felhasznál” .

Bíró kiszámította azt is, hogy gaz
dasági állataink közül a sertés csak 
a kalória értékesítésében vezet. Ezt 
követi a marha, majd a baromfi és 
ezen az oszlopon az utolsó a hal. 
Ezzel szemben a legfontosabb téren, 
a fehérje-értékesítésben a baromfi, 
különösen pedig a hal, lényegesen 
megelőzi a sertést (Ld 2. táblázat).

Kell-e ehhez még bármit is hozzá
fűzni ?

Sertéstenyésztési kutatóink, szak
embereink mindent elkövetnek, 
hogy a sertéshús-termelés hatásfo
kát javítsák: nemesítenek, növelik a 
szaporaságot, tökéletesebb takar
mánykeverékeket dolgoznak ki (több



és komplettebb fehérjét adnak, mint 
korábban). Ezzel és a jó istállózás
sal lényegesen megrövidítették a 
hizlalási időt, hogy a hústermelés 
jobb hatásfoka érdekében az állatot 
már 100 kg-os súlyban levágják. A 
tenyészállat importok és az előbbi 
munkák hatására valóban nagy fej
lődési útnak lehettünk tanúi a man
galicák legelésző süldőztetésétől egé
szen a mai „hússertés-gyárakig” . 
Biztos, hogy még vannak további je
lentős tartalékok is, de attól tartok, 
nehéz lesz megváltoztatni állatunk 
alaptermészetét, a zsírtermelésre 
való hajlamát, hiszen a termelésre 
szánt keményítőértéket 74%-ban 
zsírrá értékesíti és csak 33%-ban 
húsra.

Nagyon megszívlelendő az is, hogy 
a gazdaságilag fejlettebb európai 
államokban már tíz évvel ezelőtt 
is 100 db szarvasmarhára csak mint

egy 180 (db sertés jutott, nálunk vi
szont 312 db. Ezt a nagy „előnyün
ket” azóta bizonyára még tovább 
növeltük. A sertésnek ennél na
gyobb arányszáma az egész világon 
csak a Fülöp-szigeteken található. 
Kis A. számítása szerint pedig mi 
ötszörte több sertést tartunk a 
szarvasmarhához képest a világát
lagnál.

Ezt az aránytalanságot közgazdá
szaink jelentős része kedvezőtlen el
tolódásnak minősíti, amelyet éghaj
lati adottságaink, továbbá a szemes
termények, főleg a kukorica terme
lésének kedvező természeti lehetősé
gei is csak kevésbé indokolnak. Va
lószínű, hogy a viszonylag kisebb 
beruházási igénye és népünk „ha
gyományos” táplálkozási szokása az, 
ami miatt üzemeink a sertéstenyész- 
lest továbbra is felkarolják. Ezzel 
szemben a nyugati államok már 
csökkentik sertéshús-termelésüket.

Azt pedig, ami hiányzik, inkább a 
világ más részeiből — így Kínából 
és a szocialista államokból — im
portálják, mert ezt így gazdaságo
sabbnak találják.

Ám ne feledjük, hogy népünk 
egyik fő tápláléka a hal volt, egé
szen a múlt század derekáig, a fo
lyamszabályozásokig. A sertés foko
zott tenyésztése részben éppen azt a 
nagy űrt töltötte be, amit a bő hal
zsákmányok hirtelen kiesése okozott, 
hiszen a volt monarchia évi 1,5 mil
lió mázsás halfogása (Kenessey 
1868) a századfordulóig zuhant le az 
évi 1—2 millió hektárnyi területet 
hónapokon át elárasztó árvizek le- 
csapolása folytán. Ezért vizsgáljuk, 
milyen korszerű szempontok indo
kolják, hogy a halhús újból fonto
sabb szerepet kapjon népünk fehérje
táplálásában.

Szalay Mihály


