
FOLYNAK A LEHALÁSZÁSOK —
— és lassan elcsendasülnek a  vizek . . .  Jön a tél. . .  Még néhány hónap és ismét 

magúiul a természet. Nincsen msssze az idő, amikor a magyar halász újra vigyázó 
szemmel gondozza az egyre jobban termő halastavakat. (Szalay felv.)
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j/? Gy-öng y.ös-J^LáIva v i d é k  

—  szennyvizkérdéseiről

A Haltenyésztési Kutató Intézet, 
mint a Földművelésügyi Miniszté
rium vízügyi hatósági szakképvise- 
lője, állandóan figyelemmel kíséri 
felszíni vizeink állapotát, őrködik, 
(hogy újabb létesítmények esetében a 
szennyvíz csak megfelelő tisztítás után 
kerülhessen a befogadóba. Bármiikor 
váratlanul is ellenőrizheti a szenny
víztisztító berendezéseket. Ellenőrző 
felülvizsgálataink során jutottunk el 
Gyöngyösre is, ahol a városi Víz- és 
Csatornaművek vezetőségével sorra 
vettük a helyi és környékbeli víz
szennyezési problémákat.

Magában Gyöngyös városában csu
pán csapadékvízelvezető csatorna- 
hálózat van kiépítve. A csapadékvíz- 
csatornákba igen sok a szennyvíz- 
bekötés. Régebben minden tisztítás 
nélkül kötöttek be igen sok szenny
vizet. Az újabb létesítmények már 
szabályszerű vízjogi engedély alap
ján, biológiailag tisztított szennyvi
zet vezetnek a csapadékcsatornába. A 
szennyvizekkel terhelt csapadékcsa
torna a Nagy Patakba (más néven 
Gyöngyös patakba) torkollik, mely
ben szárazabb nyári időjárás esetén 
a szennyvízen kívül igen kevés víz 
csörgedez, Ezzel a szennyezett víz
zel Öntözi a TSzCs és a bolgár ker
tészet a konyhakerti növényeket. A 
szennyezett víz sokszor bűzös. A több 
oldalról kapott feljelentés szerint 
közvetve a Gyöngyösoroíszi-i ércbá
nya a Tóka pataikon keresztül szeny- 
nyezi a Nagy Patakot. Ellene kárté
rítési per van folyamatban, a bánya 
jogi csoportja nem ismeri el, (hogy 
mérgező anyagok jutnák a patakba, 
a vizsgálatok azonban mást bizonyí
tanak.

De nézzünk fel a Mátrába is. Üdü
lőink, túristáink tízezrei keresők fel 
a gyönyörű mátrai tájakat. Az autó- 
buszhálózat meglepően fejlett. Rö
vid idő alatt éljutlhatunk a legmaga
sabb csúcsokra, a Kékesre, Galya
tetőre. Mátraházán az üdülők .általá
ban kifogástalanul oldották meg a

Elkészült a mátraházai áll. tüdőbeteg- 
gyógyintézet korszerű szennyvíztisz

tító berendezése (Donászy felv.)

szennyvíztisztítást és levezetést, in
kább a kezelésben mutatkozik itt-ott 
hanyagság. A Tüdőszanatórium régi 
szennyvíztisztítóberendezése kicsinek 
bizonyult és nagy költséggel új be
rendezést építettek. Az új berendezés 
kezdeti hibáit nagymértékben sike
rült csökkenteni és a biológiai cse
pegtetőtestből kifolyó víz szemre 
eléggé tiszta, bár a kémiai vizsgála
tok nem oly megnyugtatóak, éppen 
ezért a fertőtlenítő berendezés állan
dóan üzemben van. Az üzem zavar
talanságát gondos, lelkiismeretes gé
pészük felügyelete biztosítja. Csodál
kozva hallottuk, (hogy a szennyvíz- 
tisztítóberendezés kezelője nem kap
ja meg a fertőzési pótlékot, de így

A Magyar Hidrológiai Társaság a 
vízzel foglalkozó mérnökök, örvösök, 
biológusok, vegyészek tudományos 
egyesülete. A vízi élettel foglalkozó 
kutatók már 1949-ben külön szak
osztályba, a Limnológiai Szakosztály
ba tömörültek. A Limnológiai Szak
osztály 1954. őszén újjáalakult és jú
nius 14-én tartotta félévzáró klub
estjét. Ezen a klubesten vetettek 
számot az egész magyar limnológiai 
kutatás múltjával, mostani helyzeté
vel és jövő feladataival. A szakosz
tály 50 tagja 10 klubesten és egy 
központi előadóülésen 26 előadást, 
vitát tartott; 20 előadó és a sok ér
tékes hozzászólás végigvette azokat a 
legfontosabb kérdéseket, melyekkel 
kutatóink felszíni vizeink jobb gaz
dasági hasznosítása érdekében fog
lalkoznak. Először központi előadó
ülésen foglalkoztak a szovjet hidro- 
biológusok munkájával, a csehszlo
vák tanulmányúton szerzett tapaszta
latokkal. A klubestek sorozatát a vízi 
élet alapját képező növényi szerve
zetek termelésbiolágiai kérdéseinek 
tárgyalásával nyitották meg. Más 
klubesten a vízi élet meteorológiai 
vonatkozású kérdéseit tárgyalták, a 
vízi szervezetek időérzékenysége, a 
halak ívása és az időjárás közötti ösz- 
szefüggések kutatása terén elért 
eredményekről számoltak be. A hid- 
roklíma kutatás megindítására kez
deményező lépéseket tettek. A zooló
gusok klubestjén elhatározták, hogy 
munkaközösségben halastavakon be
ható biológiai vizsgálatokat végeznek. 
A források, patakok és a Tisza bio
lógiai vizsgálatának legújabb ered
ményeit mutatták be. Az alkalmazott 
limnológia kérdései közül a halak 
hipofizálása terén elért eddigi ered
ményeket vitatták meg, foglalkoztak 
a háltáplálékszervezetek tenyészté
sének módszerével és a ponty egyed- 
súlynövekedése, valamint a terület

van még néhány nagy egészségügyi 
intézményünk szennyvízkezelője is.

Igen kedvezőtlen a helyzet Mátra- 
füreden. A település (SzOT üdülők 
és kisebb üdülők, villák) legmélyebb 
részén húzódó kis patak az egyetlen 
.szennyvízbefogadó. Az üdülők, vil
lák szennyvizét ide kötötték be. Csak 
néhány üdülőben van komolyabb 
szennyvíztisztítóberendezés, de ez is 
csak ülepítésre szolgál. Szárazabb 
időszakban az egész üdülőtelep él
vezheti a szenny vízpatak terjengő 
bűzét. A VKgM ígéretet tett köz
ponti szennyvíztisztító berendezés lé
tesítésére. Ennek megvalósítása való
ban sürgős feladat.

A Mátra üdülést, pihenést kereső 
dolgozóink egyik legszebb és Buda
pestről is gyorsan megközelíthető he
lye. Nem tűrhetjük, hogy a megol
datlan szeinnyvízkérdések elrontsák 
ezt az üdülési lehetőségünket.

Dy

hozom közötti kapcsolattal. Igen ta
nulságos volt az a klub est, melyen 
vízfolyásaink szennyezettségi tétké
pét mutatták be, továbbá azt a mód
szert, amellyel a szennyezettség fo
kát biológiai vizsgálatok alapján le
het ábrázolni. — A klubesteken 
megtartott l beszámolók, elődadások 
anyaga részben már megjelent a 
Hidrológiai Közlöny 1955. évfolyamá
ban. Eddig a következő tanulmányok 
jelenték meg:

ÉBER Z,: A Kárpát medence fo
lyóinak planktonja; A magyar limno
lógiai kutatás 10 éve; SEBESTYÉN
O.: A szovjet hidrobiológia eredmé
nyei; M AUCH A R.: Beszámoló cseh
szlovákiai tanulmányutamról; PA
LIK P.: A produkciósbiológia botani
kai problémái; CLAUS GY.: A tö
megesen előforduló fonalas algáink 
cellulózé tartalmának vizsgálata; A 
limnológiai szákosztály beszámolója.

(Dr. Donászy Ernő)

A mátrafüredi villák között kanyargó 
kis patakba vezetik be az üdülő 
szennyvizét. A környék levegője ezért 

állandóan bűzös (Donászy felv.)

<Dol gozuak a kuíalók -
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Az önköltségcsökkentésről
Sok szó esik, és sok írás lát nap

világot a szaklapokban, napilapok
ban egyaránt az önköltségcsökken
tésről. Miért? Mert az a népgazda
ság törvényszerű, a termelékenység 
emelésének olyan sarkalatosán fon
tos módja, mely végeredményében a 
dolgozók életszínvonala növelésének 
egyik legfőbb tényezője, a legszéle
sebb körben való végrehajtása tehát 
mindnyájunk közös érdeke.

Nézzük meg a kérdést Tsz. tógaz
dasági • vonatkozásban, miként csök
kenthetjük itt az önköltséget?

1. A munka termelékenységének 
növelésével. Ennek több módja van: 
a munkafegyelem megszilárdítása*, a 
munkaidő teljes kihasználása  ̂ újítá
sok, ésszerűsítések bevezetése. Mind
ezek a munkaidő lerövidítését céloz
zák, a munkamódszerben alkalmazott 
ésszerű szervezés, javítások, új ötle
tek áltál.

2. Fejlett technikával, gépesítéssel 
(motoros csónakok, trágyaszóró gé
pek, hínárvágók, gépkocsik).

3. Űj beruházásokkal. Itt kétirányú 
lehetőség kínálkozik: először a tó
terület növelése (a meglévő tavak 
mellett, vagy azoktól nem távol épí
tett új tófelület) magával hozza a 
termésemelkedést, nagyobb termés 
mellett az általános költségekből, ér
tékcsökkenési leírásokból kevesebb 
esik a termékegység előállítására, 
önköltségére. Másodszor a komplex 
hasznosítások: a tógazdaság közelé
ben épített sertéshizlalda biztosítja a 
nélkülözhetetlen szervestrágyát, ta
vaink számára ezt így kapjuk leg
olcsóbban, minimális szállítási költ
séggel, továbbá a baromfitelepek, a 
vízen a kacsa, a tavak környékén 
lévő legelőkön a liba, pulyka neve
lés. Ide sorolhatjuk a jégverem- 
építést is.

4. A termékek előállításának meg
gyorsítása: a kétéves üzem. Belter
jes kézeléssel előállított fejlett iva
dék az első, — és piaci ponty a má
sodik évben.

5. A vegyes népesítés a terület 
jobb kihasználásával ugyancsak az 
önköltség leszállításához vezető út.

6. A legszigorúbb takarékosság az 
anyaggal, munkaerővel és munka
idővel. Az elsőhöz: a fejlett tech
nika itt is segít a perion fonállal, 
műanyagparával, mely tartósabb a 
réginél, nem kell konzerválni, szárí
tani, addig pedig, amíg a régi anyag

gal dolgozunk, annak, és általában 
minden felszerelésünknek gondos, 
szakszerű kezelése. A munkaerő- és 
idővel való takarékossághoz nem 
kell kommentár.

7. Az önköltséget jelentősen csök
kenti, ha a kutatás eredményeit ha
ladéktalanul átveszi a gyakorlat. Az 
eredményeket a szakkönyvekből és 
szaklapokból lehet megismerni, de az 
intézetek (esetünkben a Haltenyész
tési Kutatóintézet) személyes vagy 
írásbeli megkeresésre, ha szükséges, 
a helyszínen mindenkor az érdeklő
dők rendelkezésére állnak.

Mit kell tudni
A halas vizek talajában levő fosz

fátokról és nitrogénről értekezik a 
D. F. Z.-ben Schäperclaus profesz- 
szor. A nagyhírű halbiológus szerint 
a halasvizek halhúsprodukciójára 
döntő haitáisuik van a vízben jelen
levő és a talaj által szolgáltatott 
foszfátoknak. Megállapítja, hogy 
azonos foszfáttrágyázás mellett an
nál több a vízben az értékesíthető 
foszfátmennyiség, minél nagyobb az 
ugyanakkor végzett mészadagolás. 
A foszfáttrágyázás teljes hatása csak 
akkor érvényesül, ha a foszfáttar
talom bizonyos határértéket ér el.

8. Az újítások, ésszerűsítések ter
jesztésének. alkalmazásának a ta
pasztalatcsere értekezletek is gyors 
és hatékony eszközei.

A helyi adottságok még sok lehe
tőséget nyújthatnak, fontos az, hogy 
foglalkozzunk a kérdéssel, és mun
kánk e téren elért eredményeit ne 
rejtsük (az önköltségcsökkentés ér
dekében saját magunk által kötött 
háló, — vagy saját termelésből szár
mazó fűzvesszőből fonott halas —) 
véka alá.

PÖSCHL NÁNDOR

a foszfátokról?
Erre akkor kerül sor, amikor a tó 
talajára annyi foszfát rakódik le, 
hogy a lapos tófenéken a nitrogén
lekötő baktériumok elkezdik az ele
mi nitrogén lekötését. A foszfáttar
talom és a nitrogénháztartás között 
tehát iszoros kapcsolat létiszik. Bár
mennyire is fontos a nitrogén sze
repe a vízinövényzet életében, amit- 
rogéntrágyázás eddig nem hozta meg 
a várt eredményt. Megállapítást 
nyert, hogy a vízbe juttatott nitro
génvegyületeket a baktériumok igen 
hamar denitrifikálják, különösen 
oxigénhiány esetében.

A háló lezárult, ilyenkor a jelszó: gyorsan és törésmentesen! (Woynárovich felv.)
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P E R L O N  -
halász-szerszám

A sajtó és rádió (közleményei az 
utóbbi években örömhírt (közöltek 
halászaikkal: megvalósult a rotha
dásmentes halászszerszám. Már a II. 
világháborút megelőzően, de főként 
a háború alatt a vezető ipari hatal
mak új textilanyag után kutattak és 
így a szintetikus szálak iránti érdek
lődés jelentősen megnövekedett. A 
világháború befejezésével már több 
szintetikus szál valósult meg és azok 
felhasználása forradalmi eredménye
ket ígért. Üzemünk feladata az volt, 
hogy az új gyártmány rmndazókat 
á nehézségeket küszöbölje ki, melyek 
a halászszerszámők miatt a múltban 
fennállottak. Az új halászszerszám
nak rothadásmentesnek és időtálló 
szakítószilárdságúnak kell lennie: ál
lapítottuk meg első feladatként, Ezt 
követően cél volt: az impregnálás ki
küszöbölése, a könnyű, gyors szárí
tás biztosítása, a hő- és fagyállóság 
kérdésének megoldása. Külön mű
szaki feladatot jelentett a megbíz
ható csomózás (csomóállóság) bizto
sítása.

A kísérleti gyártásúk azt bizonyí
tották, hogy a perion e követelmé
nyeknek (kielégítésére alkalmas. En
nek bizonyítására csak egyetlen meg
állapítást kívánok idézni. A Balatoni 
Halászati Vállalatnak még múlt év 
őszén a kísérletképpen átadott 26 fm 
hosszá eresztőháló novemberben vi
haros időjárás kövekeztében elve
szett, majd január 18-án a Balaton 
kiengedésével halászaik az elveszett 
perionhálót a hasonló célul használt 
kender eresztőhálókkal együtt meg
találták. A perion- és egy pár ken
der eresztőháló pár hónapig vándo
rolt a Balatonban. Amíg a (kender 
eresztőhálók ez idő alatt foszló mi

nőségűvé gyengültek le, addig a per
ion eresztőháló még a befogott ha
lat is tartotta és állóképességében 
hátrányosan nem változott.

Bebizonyosodott a rothadásmentes
ség és az időtálló szakítószilárdság. 
Ugyanezen kísérlet bebizonyította azt 
is, hogy nincs szükség a korszerű 
műanyagból készült halászszerszám
nál a költséges és időtrábló impreg- 
nálásra sem.

A rothadásmentesség biztosított, te
hát a perion halászszerszám szárí
tására nincs szükség, legfeljebb a 
szerszám javítása idejére, vagy an
nak raktározása előtt. Ezideig túl 
sok időt vett igénybe a szerszámok 
előkészítése a fogáshoz, valamint a 
szerszámok fenntartása, kezelése, ja
vítása, a költségeket nem is említve.

A perionból készült halászszerszá
mokkal télen 20—30 fokos hidegben 
is lehet dolgozni.

Meg kell még vizsgálnunk a nap
fény hatását ezen műanyagra. Mind 
a növényi, mind a szintetikus szálak 
mindegyikére káros a napfény, mi
vel olyan kémiai folyamatot idéz elő, 
ami a szálak tartósságát csökkenti. 
Itt foglalkoznunk kell a perionszálak 
szakítószilárdságának kérdésével is.

A napfény és a víz káros hatása a 
perionfonalakon az első hónapokban 
körülbelül 5—600 használati órában 
jelentkezik. Ezt követően a szakító
szilárdság állandósul és helyes, gon
dos használat mellett több évig meg- 
marad. A. német szakirodalom pl. a 
varsákra vonatkoztatva 3-tól 5 éves 
használati időről is beszámol és 8—10 
évet jósol.

Tapasztalataink szerint az azonos 
méretű halászati szerszámokhoz 30— 
40%-kal kevesebb súlyú perlonszál

Dr. Jászfalusi Lajos tud. kutató a pontynemesítés elméletét magyarázza a 
Gödöllői Kísérleti Gazdaságban (Woynárovich felv.)

szükséges, mint kendercéma. A pet- 
lon halászati szerszám beszerzési 
ára két-háromszorosa a növényi ere
detű szálból készült árának, ezzel 
szemben a nagyobb befektetés elle
nére a használata gazdaságosabb. 
Több fogási napot érhetünk el, mi
után a perion szerszámokat gyakor
latilag az egész éven át lehet hasz
nálni. A fogási idő meghosszabbítá
sával értékes halban jobb fogásra 
számíthatunk. Befejezésül egy pár 
pontban kivárnom összefoglalni a 
perion halászszerszámok kezelésének 
szabályait.

1. Nem szabad a napon hagyni. A 
szárítás árnyékos helyen, vagy éjjel 
történjék. A hajók fedélzetén fogás
hoz előkészített szerszámot napsüté
ses időben ponyvával, vitorlavászon
nál le kell takarni.

2. A halászfelszerelés teljes kiszá
rítása csak beraktározás esetén szűk* 
séges. Egyébként nedves állapotban 
tartható. A napon történd kiszárítás 
ugyanis gyengíti a csomókat.

3. Az előforduló javításokat ned
ves szerszámon kell végezni.. A ja
vításra szolgáló perioncérna azonos 
legyen a szerszám anyagával és a 
félhasználása nedvesen történjék.

4. A  perion érzékeny és a durva 
felülethez váló dörzsölésre szakad. 
Ezért szárításakor nem szabad a föl
dön vonszolni.

5. A megőrzés helyén, valamint a 
bárkákon, hajókon, melyeken a ha
lászat folyik, a polcokat, állványo
kat, padozatokat, fedélzetéket, akasz
tókat, hajópárkánydkat felületükön 
gondosan le kell simítani.

6. A vízinövényektől, hulladék fel
halmozástól a vízből váló kiemelés 
után a szerszámot gondosan meg kell 
tisztítani.

7. A legapróbb szakadást azonnal 
meg kell javítani. A javításnál ket
tős csomót használjunk, mert a ja
vítás nem esik hőkezelés alá és a 
csomó rövid időn belül kibomolhat, 
vagy meglazul.

8. Növényi eredetű cérnával a ja
vítás tilos! Arkauer Tibor

a Szegedei Kenderfonógyár 
Hálóüzemének vezetője.

A  tengerentúli Prog. Fish. Cult. 
júliusi számában B. W. Corson fog
lalkozik a fény adagolásának hatá
sával a halak ivására, illetve annak 
siettetésére. Pisztrángokkal kísérle
teztek, melyeket természetes fénytől 
elzárva tartottak külön erre a célra 
épített faházakba ilejtett friss víz
zel bőven ellátott medencékben., A 
mesterséges fényt úgy szabályozták, 
hogy annak a normális fényviszo
nyokkal szemben bizonyos j„előre(- 
tartása'* volt, amikor a szabadban 
még rövidek voltak a világos órák. 
a faházakban hosszabb ideig világí
tották meg a halakat, hogy ezzel 
mintegy siettessék a tél „elmúltát“1 
és az ivarérettség korábban jelent
kezzék. A kísérletiek, melyek hatal
mas költséggel jártak: jó eredmény
nyel végződtek, bár kétséges, hogy 
sor kerül gyakorlatban is a felisme
rés felhasználására.
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A szemes/ brigádról
Jó munkájából, jó fogási eredmé

nyeiről híres a Balaton mellett a 
szemesi brigád, mely nem régiben a 
Balatoni Halászati V. versenyében 
az első Helyet harcolta ki magának. 
A múlt évben és ebben az évben is 
nem tudott az élre kerülni, azonban 
nem szégyenkezhetik helyezésével 
most sem, ott van most is az élvo
nalban, és szorgalmas munkájának 
meg is van az eredménye. Ezévben 
az első évnegyedben volt ugyan le
maradása, de ezt a lemaradást nap- 
ról-napra dolgozza le, így megvan 
a komoly rteménye, hogy az év vé
géig kifogja a terv által előírt hal
mennyiséget. Amilyen a pásztor, 
olyan a nyáj, — szokták mondani. 
Vonatkozik ez a szemesi brigádra 
is, a halászmester, Benedek Ferenc, 
nagy tapasztalattal rendelkező bala
toni ember, de a hal mellett ahhoz 
is ért, hogy hogyan kell az embere
ket kézben tartani, hogyan kell a 
brigádban Egységes szellemet kiala
kítani. Szereti is a brigádban min
denki./

A Balatonnál jártunkban elhatá
roztuk, hogy meglátogatjuk a sze
mesi brigádot, és elkísérjük halásza
tára. Szeptember végén került erre 
sor, a két hajó, a Fogas és a Ke
szeg vastagon harmatos volt a korai 
ősz hideg hajnalától. Reggel hatkor 
találkozik a brigád, a gépészek el
lenőrzik a gépeket, a legények pedig 
szedik a hálós hajóba a „teríts-fá“- 
ról a hálót, hét körül minden ké
szen van az indulásra, meg is adja 
a halászmester a jelt a Fogas veze
tőjének: Barabás Jánosnak. Eloldják 
a hajót a mólótól, és már hasítja is 
a Fogas a vizet, utána pedig vagy 
50 m-re jön a Keszeg. Ahogy kifu
tunk a szemesi kikötőöbölből, látjuk, 
hogy mekkora köd ereszkedett le a 
Balatonra. Közben megérdeklődjük 
a halászmestertől, hogy melyik ta
nyát szemelte ki, vagy álmodta meg 
az éjszaka a halászat színhelyének7 
Közli, hogy a leilei mólótól nyugat
ra fognak halászni.

Nem nagy a távolság, gyorsan 
megtesszük az útat a lellei mólóig. 
Kezdődik a hálódobás, nagy ívben 
kanyarodik a Keszeg, a mi hajónk 
pedig vontatja a hálós hajót, mely
ről szórják az emberek a vízbe a há
lót. Jó időbe telik, míg megürül a . 
hajó, vízbe kerül az 1200 m hosszú 
háló. A csörlőről már pörög lefelé a 
drótkötél, a hajók pedig mennek 
előre a tejfehér ködben, közben egy 
kis tanácstalanság, zavar is adódik, 
mert a másik hajót nem lehet látni, 
a hangjelre pedig még nem készül
tek fial, nem hoztak kolompot ma
gukkal. Persze nem komoly a za
var, úgy össze vannak már szokva 
emberek, hajók, hogy talán be- 
húnyt szemmel is megtalálnák egy
mást. így van ez most is. Közben 
a drótkötél lefutott a csörlő dobjá
ról, horgonyt vet a hajó, és megin
dul a motor, amely húzza be a drót-*

kötelet, azzal a hálót. Közben a ha
lászok előveszik a tarisznyát, a pet- 
róleumfőzőt és nemsokára hivogat- 
tóan érzik a reggelinek főzött lecsó 
szaga. Lassan jön be a kötél, közben 
lekapcsolják a bójáknak feltett hor
dókat, de hamarosan mégiscsak el
érkezik a vége, ismét • találkozik a 
vontató motorhajó a hálóshajóval. 
Már szedik is fel a horgonyt, vége 
az első ruggatásnak,’ és megindul a 
hajó. Most már .nem messze van a 
part, időnként hosszú rudakkal a 
mélységet is mérik, nfehogy elsa- 
raljon a háló. Közben a Pap suga
rai felszippantották a ködöt, jól lát
juk már a Keszeget is. A csörlőről 
még csak kb. a fele ment le a drót
kötélnek, újabb horgonyvetés, és 
már dolgozik is a motor a háló hú
zásán. Amikor újra vége a drótkö
télnek, akkor keresztezi egymás út
ját a két hajó, és zárul be a kör: 
„összecsapatás“. A két bárka egy
más mellé ér, és a halászok elkez
dik a háló „markolását“ , kézztel sze
dik be a hajóba, a motoros hajók 
ezalatt visszakanyarodnak és hozzá
kötik magukat a 2—2 segédistáphoz, 
így segítenek az embereknek a há
lók húzásában. A kör, melyet a ví
zen úszó parafák jeleznek egyrte szű
kül, ott áll már a halászmester csó
nakkal a háló két végénél, melyet 
húznak kifelé az emberek és dobog 
a csónakban, hogy a zsák felé riasz- 
sza a halakat. Ahogy jön a háló ki
felé, egyre több süllőt találnak be
akadva a hálóba és kiszabadítva 
azokat a halas hajóra dobják. Egyre 
nagyobb a csobogás, izgatottan fi
gyeljük, milyen lesz a zsákmány. 
Most már csak a zsák van bent a 
vízben, odahúzzák a halashajóhoz és 
kezdődik a „szaggatás4*. Egy-egy 
adagot szorítanak el a zsákból és 
egyszerre csak annak a tartalmát ön- 
tik a „suppedlába“. (A halashajó hal
tartálya.) Ficánkol a sok hal a tartó
láda fenekén és kiválogatják szak

értő kézzel a „jó halar* a keszeg 
közül. Ugyanakkor dobálják vissza a 
méreten aluli süllőt, pontyot a vízbe, 
hogy hadd gyarapodjanak még súly
ban, méretben a következő találko
zásig. A fogás, amint megbecsülik a 
halászok, 5 q körül van, nem sok, 
de szeptember hónapban nem is 
rossz eredmény. Feltűnő, hogy a ke
szeg rovására milyen sok a garda.

Vége az első halászatnak, a moto
ros csónaknak utána kötik a hálós- 
és halasíhajót és már indulunk is 
vissza Szemes felé, ahol újabb ha
lászatra vetik ki a halászok a hálót. 
Itt már kisebb szerencsével halász
tak, mert az összes fogásuk csak 
80—90 kg körül járt. De hát így van 
ez, szerencse is kell a halászathoz, 
nem lehet kiszámítani a hal útját 
műszer nélkül. Reméljük, erre is rö
videsen sor fog kerülni, hogy kül
földi mintára az echolot nevű mű
szerrel a halászat előtt meg lehet 
állapítani a nagyobb haltömegek 
helyzetét. Megérkezünk a szemesi 
kikötőbe; beszállítják a zsákmányt a 
raktárba és lemázsálják, kitűnik, 
hogy halászaink milyen jól becsülték 
meg a fogást: a kéj; halászat összes 
kifogott hala 5,86 q-t nyom.

Halászat után még sokáig elbe
szélgettünk vendéglátóinkkal. Pana
szolták, hogy nem jó a munkaruhá
val való ellátásuk, szeretnének ha
lász formaruhát, ahogy ez a Cseh
szlovák Népköztársaságban megvan, 
azt szeretnék, ha a hálót a Woyná- 
rovich-féle csersavas szerrel konzer
válnák, ne kátránnyal, mert ez 
tönkreteszi a kezüket. Biztosan telje
sülni fognak rövidesen ezek a kí
vánságok is.

A lebukó nap aranyhídja világítja 
be a Balatont. Az aranyhidat meg
töri egy-két vitorlás, melyek szin
tén a kikötőbe igyekeznek be. Nincs 
már forgalom, tömeg a Balatonon, 
visszavonhatatlanul itt az ősz. A ha
lászoknál azonban most kezdődik 
igazán a munka. Egyrészt jobb a 
halfogási lehetőség, másrészt pedig a 
hidegebb idővel is meg kell birkóz- 
niok. Sok jó fogást, sikeres tervtel
jesítést kívánunk a szemesi brigád-

.
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Széles mosoly ül a szemesi halászbrigád tagjainak arcán, jó volt a fogás (Horti felv.)
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Lassan eltűnik a fa-etetQ-kád. Ma már 
egyre több tó partján látjuk a kor

szerű betonkádat (Horti felv.)

Még néhány hét és megkezdődik az 
őszi lehalászás. Sokat várunk az 

idei évtől, Földényi Sándor elvtárs
sal, a Halért igazgatójával latolgat
juk az egyes gazdaságok terméski
látásait. Beszélgetésünk során meny- 
nyiség, minőség, export egyaránt 
szóba kerül, elhatározzuk, hogy a 
helyszínen közvetlen képet szerzünk 
egyes üzemekről. Ragyogó napsütés
ben indulunk el, mintha nem is 
szeptember, hanem a nyár dereka 
lenne, kocsink gyorsan szalad az is
merős úton. Első állomásunk Gyön
gyös, ahol meglátogatjuk a Halért 
fiókját. Akvárium és pult egyaránt 
üres, de a vevők ennek ellenére fél
percenként lépnek az üzletbe. Ma 
nincs árunk — sóhajt Baloghné —, 
talán majd holnap, segíthetnének az 
elvtársak, — fordul felénk, — Hor- 
tobágyra mennek, szóljanak a gaz
daságnak, küldjenek mielőbb halat, 
a gyöngyösiek már nagyon várják. 
Biztatjuk, hogy ez évben jó halter
mést várunk és nem feledkezünk 
meg a halkedvelő gyöngyösiekről.

Halad tovább gépkocsink, ráté
rünk a Füzesabony—Debrecen-i mű
útra, s beérünk Hprtobágyra, ahol 
pár éve még mindenütt ősi puszta
ság volt, kopár, kiégett legelőivel. 
Az ember természetátalakító tevé

kenysége nagymértékben nyilvánult 
itt meg. Jobbról-balról hatalmas új 
töltések, nagy ki terjedésű halastavak 
láthatók, az ohati és árkusi állami 
gazdaságok múlt évben és ezidén el
készült tavai ezek, alakul Hortobá
gyon az „ezer tó országa“ . Sok-sok 
kilométerre folytatódik ez a kép. 
Befordulunk a Hortobágyi-Halastó 
vasútállomásra vezető műútra, az 
állomás mellett kezdődik a Hortobá
gyi Halgazdaság, egész birodalom, 
sokezer holdra terjedő tavaival. Vil
lanyvezeték emelkedik mindenütt a 
majorban, a gazdaság most kapcso
lódott be a Hortobágyot behálózó 
távvezetékbe. Többfelé tégla és 
anyaghalmok láthatók, de egyedül 
a sajátrészes góréépítés folyik.

A sertésszállásokon közel 3000 db 
különböző nagyságú sertés, az ólak 
körül rend van, eltűntek az oly csúf 
trágyadombok. Sok nehézség volt, 
amíg a gazdaság idáig eljutott, de 
az első lépés mindig a legnehezebb. 
Hisszük, hogy a nyomasztó lakás
kérdés megoldása után a gazdaság 
minden téren eléri azt, ami volu
men j énéi fogva is megilleti. Ebéd 
után lóréra szállunk, hogy megte
kintsük a gazdaság régi területét és 
lássuk, hogyan fejlődnek a halak, 
megyünk át a telelőkön, ahol ko
moly munka folyik. Szívatják le a 
vizet a telelőkről s kubikoscsapat 
dolgozik a fenék gödreinek eltünte
tésén, a lerakodott iszap eltávolítá
sán. Kísérőnk a gazdaság ezüsthajú 
„öreg“ főhalászmbstere Végh bácsi, 
a Hortobágy szerelmese és rajongó
ja.

Sajnos egyes tavaknál még ko
moly mennyiségű trágyát látunk, a 
trágyaágyú pihen az egyik tónál. 
Érdeklődünk működése iránt. A 
gép — mondják — nem dolgozik 
jól, a nyomó-szívócső azonos mére
tű, nincs megfelelő szűkülete és így 
nincs jó szórása sem. Másutt már 
szinte tökéletes gépek vannak mű
ködésben, milyen jó is az a tapasz
talatcsere, hogy ami már jól bevált

A halak jó étvágya jó lehalászási eredményt séjtet. (Horti felv.

átvehetjük. Konkrét adatok vannak 
arra, hogy a gépi trágyázás meny
nyivel tökéletesebb, termelékenyebb. 
Ez az első hiba, amit észlelünk. 
Ahogy halad lőrénk, nagy kiterje
désű vízfelületet látunk olyan helye
ken, ahol már évek óta nádtenger
re voltunk beidegződve. De van 
még kaszálnivaló. Kérdezzük, hogy 
működnek az Esoxok? Kitűnően — 
válaszol Végh kar társ, ezek nélkül 
nem boldogulnánk, jelenleg ugyan 
állanak, mert a gépkezelőkre más- 
sutt volt szükség. S tényleg talál
kozunk babéraikon pihenő Esoxok
kal, jövőrfe még két darab gépet ké
rünk — közölte Végh kartárs. Már 
előzetesen be is ütemezte a Tröszt 
— válaszoljuk. Megérkezünk a VI., 
VII. sz. tavakhoz, sajnos, próbahalá
szat nincs. Beszállunk a csónak
ba. A „Buday“ nem akar mind
járt begyújtani, de azután, mint a 
pelyhet, repíti a hatalmas dereg
lyét. Ugrálnak mindenütt a pontyok, 
de szemlátomást sok a kilón aluli 
közöttük, pedig intenzív etetés mel
lett itt csak nagy egyedeknek volna 
szabad lenniök. Érdeklődünk, milyen 
haltermést várnak, hogy fest az 
egyes tavak helyzete. Nagyon óvato
sán válaszolnak a halgazdaság dol
gozói. Későn kezdték az ete
tést, sok volt a megszakítás takar
mányhiány miatt, munkalerőnehézsé- 
geink is voltak — mondják.

Megyünk visszafelé és elhatároz
zuk, hogy átugrunk a szomszédos 
Ohati Állami Gazdaságba. Ez a tó
gazdaság egészen újkeletű, s roha
mos mértékben folyton bővül. A jól 
megépített tavak, hatalmas víztük
rük, lebilincselik a látogatót. S a 
halállomány is kiváló, formás, 
egészséges, a piaci hal és ivadék 
egyaránt. A parton hatalmas főző
üstök, a gazdaság ebben főzi a ba
bot, melyből nagy mennyiséget ka
pott, a készlet még nem fogyott el, 
mert közben a babot árpával cse
rélték fel, ebből könnjlabben lehet 
nagyobb tömeget feletetni. Jó moz
gás mindenütt, látszik, hogy a ta
vak helyesen voltak népesítve. Pró
bálunk néhány darabot kifogni, kö
vér, kemény halak ezek, hiszen a 
gazdaság bőségesen gondoskodott 
róluk, kár, hogy az etetés itt is 
aránylag későn kezdődött meg, kü
lönben sok volna az exportképes 
nagyság. De a terméskilátás nagyon 
kecsegtető. A tavak vize mindenütt 
kitűnő, planktondús az intenzív trá
gyázás eredményeként, kár, hogy a 
gazdaság fejlődésével a műszaki kö
vetelmény nem mindenben tartott 
lépést. Telelő változatlanul csak 
négy van és fontos üzemi épületek 
hiányzanak. Az útviszonyok slefn ki- 
elégítőek, csapadékos ősz esetén ne
héz dolga lesz a lehalászásnál Sza
bó György üzemegységvezetőnek. 
Azzal az érzéssel távozunk, hogy ez 
évben a vasútállomáson sok-sok fe
hér halaskocsi fog megfordulni.

Másnap korán reggel indulunk 
Debrecenbe, itt is megtekintjük a



Halért üzletét. Péntek elvtárs, az 
üzlet vezetője elmondja, hogy rövi
desen megkezdődik Hortobágyon a le
halászás és azután lesz hal. Innen 
haladunk tovább Biharugrára, hol a 
gazdaság főagronómusa, Cserháti Sán
dor fogad bennünket, nézzük meg 
először az építkezéseket, javasolja. 

Hatalmas hizlalda van itt épülőben, 
hogy a nyert trágyával a gazdaság 
természetes hozamát még tovább fo
kozhassák. Az idegen rezsis építke
zés itt is lassan halad, annál jobban 
azonban a saját rezsis beruházás. 
Sürgős is a süldőszállás, mert már 
várják az állami gazdaság süldőszál
lítmányait. Cserháti agilitása jófor
mán néhány hét alatt a semmiből 
készítette el a 800 süldő befogadá
sára alkalmas épületet. A „Ludas‘‘- 
tavon motorcsónakba szállunk, szin
te repülünk egyik .etetőkarótól a 
másikhoz, mindenütt jó halmozgás, 
éhesek a halak és nem válogatnak a 
takarmányban. Tóth Laci bácsi egy- 
re-másra repíti ki dobóhálóiát, for
más, széo pontyok ficánkolnak a 
bárka alján, közöttük sok a 3 kg-on 
felüli egyed. Kár, hogy technikai 
akadályok miatt a Biharugrai Hal
gazdaság nem küldhetett a Mező- 
gazdasági Kiállításra telies pontv- 
kollekciót. pedig azzal minden szak
ember’ dícséretét kiérdemelte volna. 
Érdeklődünk a .terméskilátások jtelől 
is, óvatosan felelnek, de azzal a ma- 
gabíztonisácrgal, mint akik tudiák, 
ho^v mnltévi e^ő heivüket ez évben 
is tartani fogiák. De azért ők is 
tesznek fel kérdéseket legveszélye
sebb versenytársuk, az Alsósomogy- 
mpcrvpi Halgazdaság helyzetére vo
natkozóan.

A tó keleti partján megtekintjük 
a kacsatelepet, ahol 2700 db jól fej
lett kacsát látunk. Ez is Cserháti 
főagronómus érdeme, tevékenységé
ben hathatósan és teljes egyetértés
ben támogatja őt Bundik elvtárs, a 
gazdaság fiatal igazgatója. Elhala
dunk a Ludas brigád virágokkal 
körülvett tanváia mellett, hogy meg
nézzük a ,.Csíki“ , valamint „Zöld
halmi“ brigádok területét is. A bri
gádszállásoknál tömérdek virág, a 
fajtáknak és színeknek pompás har
móniája. Ilyen sehol sincs az ország
ban. látóik, hogv minden brigádhoz 
néhár>v iitfveskezű leány is van oszt
va. Büszkék js a brigád vezetők ta
nyájukra, dicsérik a lányokat, egye
sek már a csónakmotort is kezelik, 
— mondiák. Ez is új s azt mutatja, 
hogv a Viharsarok népe összeforrt 
a génnel, a haladással. Biharugra 
megérdemli a sok beruházást, mert 
azt mecrhálália és még mindig sok 
lehetősébe van. Késő este van, mi
kor ebvmás után érkeznek meg a 
gazdaság vontatói, teherautója tele 
haltairarmánnyal, meghozták a más- 
nani hal elesést. Becsei még meg- 
telrin+íiik a telelőkben szállításra 
előkészített halakat, Hortobágyról 
bizonyos hiányérzettel, míg innen 
teljesen megelégedve távozunk

útunk végcélja, a Szegedi Halgaz
daság felé.

Szegeden befordulunk a Halért 
üzletéhez. Az utcán nagy tömeg, a 
halgazdaság néhány mázsa halat 
küldött be. Szemfülesek a szegediek, 
rögtön észilavették. Alig akarnak 
bennünket beengedni, azt hiszik, 
előlük akarjuk felvásárolni a halat. 
Kiürül a pult és még egyre jönnek 
a vevők. Közöljük velük, hogy rö
videsen megkezdődik Fehértón is a 
lehalászás és aztán lesz hal bőven 
a szegedi halkedvelQk számára. Per
cek alatt kint vagyaink a gazdaság
ban, Simon igazgató elvtárs és Né
meth főagronómus egyaránt otthon 
vannak. Lóréra ülünk és indulunk 
ki a tavakhoz, tökéletes tisztaságú 
tavak között haladunk és megállunk 
a XI. sz. tónál. Pillanat alatt indul 
a motoros, szebbnél-szebb halakat 
emel ki a dobóháló s külön gyönyör
ködünk az egyenletes nagy ponty
ig ̂ -adókban, Mjesen egészségesek és 
úgy látszik sók is van belőlük a tó
ban. Jól fog fizetni a XI-es, ez a 
legnagyobb tó és a legnagyobb ter
mést adja. De jó lesz a többi tó is. 
Egyedül a IV. sz. kérdéses, ahol túl- 
nagy a darabsúly, szinte hihetetlen
nek látszik, hogy ne légyen normán 
felüli Veszteség. De a nagymérték
ben felhasznált trágya is sokat hasz
nálhatott a hal^k feilődéséHm. Eb
ben az évben több mint 300 vagon 
trágvát használtak fel Szegeden, az 
utolsó mázsáig a dr. Wovoamvich- 
féle korszerű módszerrel. Jó hangu
latban vannak a gazdaság vezetői, s 
dolgozói egyaránt. Meglesz a terv, 
talán valamivel több is — mondják, 
— bár lénvpc'bsen kevesebb takar
mányt etettünk a tervezettnél.

A Szegedi Halgazdaság sajátos
sága, hogy élen jár a fejlődésben, a 
korszerű módszerek alkalmazásában. 
Simon igazgátónak különösen szív
ügye a gépesítés fejlesztése. Németh

A halászat lelke, a motoros csörlő 
nehéz munkától kíméli meg a halászo

kat (Horti felv.)

főagronómus nagy tudású szakember, 
aki fiatalos lendülettlel, nagyszerűen 
egészíti ki Simon elvtársat, ezért is 
halad előre a gazdaság. De valamit 
egyre keresünk, Szegeden mindig 
szokott lenni valami új és most ed
dig nem láttunk. Megyünk vissza
felé és körülnézünk a majorban, új 
tel éltetők várják a jó termést, jól 
felszerelt műhelyek gondoskodnak a 
gazdaság eszközeinek állandó ilend- 
bentartásáról. Simon elvtárs az 
egyik sarokba mutat, ahol egy ha
talmas alumínium doboz áll. Mi ez, 
— kérdezzük. EMAG gyártmányú 
úszó szivattyú — válaszolja — és 
már nyitja is a doboz fedelét, jó 
lesz a hálóban tartott hal frissítésé
hez. A dobozban kitűnő motor lát
ható, lám mégsem csalódtunk Sze
gedben és a végére tartogatták a 
meglepetést. Az úszó szivattyút Sze
geden próbálják ki és ha beváltja a 
hozzáfűzött reményeket, úgy jövőre 
más halgazdaságban is beszerzik.

Későre jár az idő, búcsúzunk a 
Fehértói halgazdaság dolgozóitól és 
a látottakon elgondolkozva a leg1- 
jobb benyomással érkezünk vissza 
Budapestre.

(O. Gy).

A lehalászás izgalmas pillanatai: megjelennek a széles, ívelt ponty hátak a halágy 
apadó vizében (Woynárovich felv.)
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é d e s v iz e k  c á p á b a
A csukafélék (Esocidae) családjá

ba tartozó halakra jellemző általá̂ - 
nosságban az, hogy testük pikke
lyes, bajusz szálaik nincsenek, mel- 
lékkopoltyújuk megvastagodott, 
úszóhólyagjuk egyszerű. A családba 
egyetlen nem tartozik: a csukafélék 
neme, melyre a család bélyegein 
kívül jellemző a megnyúlt testalak, 
az apró, simaszélű pikkelyek, a 
hosszú, lapos arcorr, az előreugró 
alsó állkapocs, és a nagy szájnyílás. 
A szájban erős, hegyes fogak talál
hatók. • Hátúszójuk hátratolódott a 
test hátsó harmadára, az alsó úszó
nak megfelelő magasságra. A farok
úszó villás. A nemnek 7 faja isme
retes, Magyarországon azonban csak 
egy faj, a közönséges csuka él. A 
genus többi faja az északi félteke 
mérsékelt övének az édesvizeiben él.

A közönséges csuka (Esox lucius 
L.) testalakja nagyon jellemző. Feje 
IiQssjzú, az arcéi homorú, hasonlít a 
kacsa csőrére. A szájnyílás nagy, a 
szem mögé ér, igen nagyra nyitható, 
és majdnem vízszintesen hasított. 
Az alsó állkapocs kiálló, rajta nagy, 
hátrafelé hajló, ragadozó fogak ül
nek. Teste megnyúlt, gyengén lapí
tott. Hasa egyenes vonalú, háta eny
hén domború. Hátúszója a test farki 
részén található, szemben a fark 
alatti úszóval. Hát-, mell-, ha$-, 
farkalatti-, és farok úszója van.

Színe nagyon jellemző, bár nagy 
szírivariáció ismeretles a csukánál is. 
Háta zöldes-feketés, oldalai szürkék 
sárgás foltokkal, hasa fehér, fekete 
pettyekkel. A testszín, mint ahogy 
sok más halnál is, változik a kör

nyezet, az évszak és az ivarzás ha
tására. Gyakran előfordul, hogy a 
szürke szín helyére zöld lép, a mell- 
és a hasúszók vörösesre színeződ- 
nek. A mell- és a hasúszó vöröses, 
a hát és a farkalatti úszó barnás, a 
farkúszón pedig rendszerint fekete 
foltok vannak.

A csuka profilindexe körülbelül 5.
A szájnyílás a garatban folytató

dik. A garat annyira tágítható, hogy 
a vele legyenlő nagyságú zsákmányt 
is le tudja nyelni. A szájban talál
ható fogak nem alkalmasak a táp
lálék megrágására, hanem csak fog
va tartására. A garat a zsákszerű 
gyomorban folytatódik. A gyomor 
fala nagyon tágulékóny, úgyhogy 
egyszerre sok halat képes befogadni. 
A bélcsatorna sokkal rövidebb, mint 
a békés természetű hálák, pl. a 
ponty bélcsatornája, de ez minden 
ragadozó halnál így van a koncent
ráltabb táplálék miatt. Nagyon fa
lánk ragadozó, naponta saját súlyá
val egyenlő súlyú halat képes elfo
gyasztani^

Gyorsan nő, egyévtes korára eléri 
a 0,5—1 kg-ot, két éves korára pe
dig 3—5 kg nagyságúra nőhet meg, 
természetesen jó táplálkozási viszo
nyok mellett. Vannak adatok, hogy 
a csuka elérheti a 2 méteres hosz- 
szúságot, és a 35 kg-os testsúlyt. Ez 
természetesen ma már ritkaság- 
számba megy.

Táplálékát, ellentétben a többi 
ragadozóval, nem üldözve szerzi, ha
nem leselkedésből. Nádasokban, 
nádszéleken, hínárosokban mozdu
latlanul lapul meg, és a gyanútlanul 
arra úszó áldozatát villámgyors 
mozdulattal ejti el. Tápláléka között 
minden vízi állat sztarepel, amit 
csak el tud kapni békától siklóig, 
haltól madárig minden. A nagy ik-

rás ivás után gyakran megeszi a jó
val .kisebb hímet is.

A legkorábban ivó halak egyike. 
Gyakran már februárban, de legké
sőbb márciusban ivik. Ikrája 2,5—3 
mm körüli átmérőjű, világos ok
ker sárga. Testsúly-kilogrammonként 
20—22 000-et lehet számítani. Mes
terséges szaporítása kidolgozott, ná
lunk is gyakorolják. A kifogott folyós 
ikrájú csukából kifejik az ikrát, te
jet kfö vernek közé, és víz hozzáadá
sával megtermékenyítik. A  megter
mékenyített ikrát az ún. Zuger-pa- 
lackban keltetik, állandó vízáram
lással. Ikrája nem ragadós, kezelé
se ily módon tehát könnyű. Kike
léskor a palackok tartalmát meden
cékbe teszik, és a kikelt lárvákat 
szállítják. Ma Magyarországon a 
horgászok évente több milliót szállí
tanak az ország különféle termé
szetes vizébe.

Külföldi pontyos tógazdaságokban 
tenyésztik rendőrhalként, de csak 
olyan pontyok mellett, amelyekben 
már komoly kárt nem tud tenni, 
így a tavakban található szemétha
lakat sokkal értékesebb hússá ala
kítja át. A magyar haltenyésztők 
erre a szerepre szívesebben alkal
mazzák a süllőt és a harcsát, csak 
ahol valami miatt ez a két hal nem 
megy: tesznek csukát. A csuka tó
gazdasági jelentőségéről egységes 
vélemény még nem alakult ki. So
kan haragusznak rá, sokan szeretik. 
Van olyan vélemény, hogy a hal
közegészségügyben végzett munká
ja miatt szerrlBt kell húnyni a túl
zott torkosságán, csak arra kell vi
gyázni, hogy túl ne szaporodhassék. 
A hasvízkór orvosságaként is szok
ták a csukát emlegetni, és bár még 
csak suttogva beszélnek róla, lehet, 
hogy be fog igazolódni ez a vélemény.

A csuka hazánk minden vizében 
előfordul. A horgászok nagyon ked
velik, kifogása jó szórakozást nyújt.

(—i —f)

c Z d & i z e u L  -
A T Ó G A Z D A S Á G B A N

Jól megtermett balatoni csuka 
(A keszthelyi brigád fogta 1955. máju

sában. Horti felv.)

Október és november egyaránt az 
őszi lehalászás időszaka, a tógazdák 
évi munkájának gyümölcse most 
mutatkozik meg. A lehalászás körül
tekintést, előrelátást és nagy szakmai 
jártasságot kíván, a jól előkészített 
lehalászás már fél siker, elmarad a 
kapkodás, a zűrzavar és minden az 
ütemtervnek megfelelően történik. A 
szeptemberi zsúfolt munka mellett 
f. évben még októberre is áthúzód
tak bizonyos munkálatok, melyeket 
helyes szervezéssel a lehalászás mel
lett kell elvégezni. Ügyeljünk arra, 
hogy halainkat pontosan, szaksze
rűen helyezzük el, minthogy azok 
egy része csak a jövő év első felé
ben kerül elszállításra. Tehát a le
halászásokat úgy kell beütemezni, 
hogy a korábban lehalászott meny- 
nyiség előbb kerüljön szállításra, 
illetve megfelelő tavakba kihelyezve, 
tárolásra. Kéthetenként értékeljük 
ki munkánkat, hogy javítsunk az 
esetleges hibákon és ellenőrizzük 
ütemtervünk betartását, mert sokszor

előfordulhat — kedvezőtlen időjárás 
mellett —, hogy programunkon vál
toztatni kell. Időjárásunk mellett pe
dig a december, sőt gyakran például 
az Alföldön a november vége is bi
zonytalan.

Beteg pontyivadékot és piaci halat 
sürgősen értékesítsünk és ne vigyük 
telelőbe a többi hal közé. A lehalá
szott tavakban a vadhal irtást sürgő
sen kell elvégezni, a lehalászás so
rán a kiváló egyedeket tegyük félre 
továbbnevelésre, különösen ügyel
jünk arra, hogy tejes tenyészponty 
állományunkat kiegészítsük, mivei 
tavasszal már sokkal kisebb meny- 
nyiségből lehet utánpótláshoz jutni. 
Kerüljük el a tenyészanyag felesle
ges mozgatását és a lehetőség szeiint 
már tóból vigyük át az anyagot az 
őszi kihelyezésre előirányzott tavak
ba. A halállomány védelméhez szük
séges intézkedésekről gondoskod
junk, a telelőket állandóan szem 
előtt kell tartani.

O. Gy.
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—  és a halászat eredményessége

A mi belvizeinkben a her ingeké
hez hasonlítható nagy csoportosulást 
és 'vándorlást egy halfaj sem mutat. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
nincs is. A hazai halaink ívásával 
kapcsolatos, szerényebb értelemben

A táplálékkereséssel kapcsolatos 
vándorlás már nem ennyire kifeje
zett és tisztázott. Tavakban elsősor
ban a szél, folyókban pedig a vízál
lás az, amitől ez a halmozgás függ. 
Utóbbiakban táplálékkeresés közben

vett vándorlást nálunk is ismerik a * minden hal lassan vonul az áramlás
halászok. Ezt a vándorlást is megza
varhatja a szokatlan szélirány, vagy

sál szemben. Áradó vízben a partok 
felé és az árterületekre törekszik,

Szép alakú motoros halászhajó a Fo^as (Horti felv.)

időjárás. Idén Balatonberényben, a 
pontyok megszokott balatoni ívóhe
lyén hetekig hiába várták a halá
szok az ívó pontyokat (amelyeket 
mesterséges megtermékenyítésre 
akartak összegyűjteni), az állandó 
nyugati szél folytán beálló vízállás
viszonyok miatt a pontyok gyüleke
zése ezen a parton elhúzódott.

Ha a halak vándorlásának okait 
kutatjuk, megállapíthatjuk, hogy 
azok a következők lehetnek: az ívás, 
a táplálékkeresés, valamint riasztó, 
vagy létfenntartást gátló körülmé
nyek kialakulása. Ez utóbbi szoros 
összefüggésben áll az ember legkü
lönfélébb gazdasági tevékenységei
vel, és rendszerint valamilyen víz
szennyezésben jelentkezik. Ebben aZ 
esetben halvándorlás helyett halel
vándorlásról kell beszélnünk. Pl. a. 
Budapest alatti Dunán az Ercsi hisz. 
halászai a korábbi időkhöz viszo
nyítva alig fognak kecsegét. Ez min
den valószínűség szerint a Duna e 
szakaszának növekvő szennyeződése 
miatt van így.

Az ívással kapcsolatos vándorlás 
periódusosán az év bizonyos szaká
hoz igazodik, és fajonként jellem
zően zajlik le. Egyszerűbb esetben 
(mint pl. a ponty, dévér, compó ese
tében) a melegebb szélvizek felke
resésében áll. Más esetben a meder
fenék minősége is szerepet játszik 
(pl. fogas, márna), vagy a vízfolyás 
sebessége (msztráng). Szélsőséges 
esetben a hal sós tengervízben él, és 
édesvizű folvókba jár ívni, vagy for
dítva, miközben néha több ezer km 
távolságot vándorol (tokfélék, ill. az 
angolna). A folyókban tavasszal, mi
kor a halak zöme ívni kezd, igen 
megélénkül a forgalom, és ez a for
galom a folyással szemben zajlik.

apadó vízben a mélyebb helyeket ke
resi fel. A folyóvizek halászának 
ezért mindig az volt a problémája, 
hogy a kihelyezett ivadék, vagy a 
visszadobott, méreten aluli hal ké
sőbb, megfelelő nagyságot elérve, va
jon az ő hálójában fejezi-e be vízi 
pályafutását? Vagy az ő vízterületé
től távol valaki más aratja le szor
galmának és lelkiismeretességének 
gyümölcseit? Ennek a kérdésnek a 
tisztázása végett többször végeztek

haljelölési kísérleteket a Dunán. 
Ezeknek a kísérleteknek eredményei 
többé-kevésbé alátámasztották a ha
lászok megfigyeléseit, a mennyiségi 
viszonyokra azonban a visszafogás 
rendkívül kis száma miatt egyálta
lán nem derült fény. A hal jelölési 
kísérletek ezzel semmit sem veszíte
nek jelentőségükből, azokat továbbra 
is folytatni kell. A mennyiségi vi
szonyok tisztázását azonban más 
módszer alkalmazásával is meg kell 
kísérelni.

Minden hálóhúzás egy-egy állag- 
mintavételnek felel meg az azon a 
szakaszon tartózkodó halak összessé
géből. A hálózás adatainak jegyzésé
vel feltétlenül követhetjük az egyes 
fajok egymáshoz való arányának vál
tozását az évszakkal, a vízállással 
és az időjárási viszonyokkal kapcso
latban. Ezekből az adatokból azon
ban csak akkor tudunk a halak ván
dorlására vonatkozó következtetése
ket levonni, ha a helyileg összegyűj
tött adatokat nagyobb földrajzi te
rületen vetjük össze egymással. Az 
összehasonlításnak előfeltétele az, 
hogy a hálózás adatait mindenütt 
azonos szempontok szerint, egysége
sen vezessék. Ezért a Haltenyésztési 
Kutatóintézet az adatgyűjtéshez fü
zeteket rendszeresít; ezek egyelőre 
csak a dunai htsz-ek között kerül
nek kiosztásra. A füzetek többévi 
adatainak feldolgozása fényt derít a 
halvándorlás mennyiségi viszonyaira 
is, valamint arra, hogy ha az egyes 
vízterületekről valamilyen szennye
ződés folytán egyik vagy másik faj 
teljesen elmarad. Ezeknek a kérdé
seknek tisztázása elsősorban a halá
szat eredményessége szempontjából 
.fontos. Minden szövetkezetnek tehát 
anyagi érdeke, hogy a kiosztásra ke
rülő füzeteket az Útmutató utasítá
sainak megfelelően pontosan és 
rendszeresen vezesse.

Tóth J.

Izgatott nyüzsgés a hálóban: a tó hozama nem maradt a várakozás alatt 
(Woynárovich felv.)
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vizen megtartott Balatoni Ankéten 
elhangzott előadásomban kifejezésre 
is juttattam. A rendelkezésre álló 
irodalmon kívül szükségesnek tar
tottam a kérdésnek helyszínen tör
ténő tanulmányozását és a német 
szakemberekkel való személyes esz
mecserét abból a célból, hogy min
den oldalról tisztázódhassék ennek 
a szervezetnek nemcsakf a gazdasági, 
hanem az új élettérben betöltött 
biológiai szerepe is. Bármelyik ide
gen szervezet meghonosítása, betele
pítése ugyanis nemcsak gazdasági 
szempontból bírálandó el. A gazdá
sági jelentőség csak akkor dombo
rodhat ki az új élettérben, ha a szó
ban forgó szervezet biológiailag is 
beilleszkedhetik új környezetébe, 
mégpedig úgy, hogy ez a beilleszke
dés nem, vagy csak kis mértékben 
zavarja az addig ott élő szerveze
teknek környezetükkel kialakult 
összhangját. Az új szervezet a régi
ek számára mint új környezetténye
ző lép fel, hatást gyakorolhat azok 
táplálkozására, szaporodására, szinte 
minden életmegnyilvánulására. Ha 
ez a hatás valamely régen ott élő, 
gazdasági szempontból jelentős szer
vezetre káros, okvetlenül mérlege
lendő a betelepítésből eredő haszon 
és az előállott kár, mely ennek a 
mesterséges beavatkozásnak a sike
rét vagy kudarcát, káros vagy hasz
nos voltát döntheti el. Minden be
telepítésnek tehát elsősorban a bio
lógiai vonatkozásait kell tisztázni és 
miután ez megtörtént, tehetjük mér
legre a szervezet gazdasági jelentő
ségét.

*
Az amerikai rákot a múlt század

végi nagy betelepítések idején von 
Borne híres haltenyésztő hozta be 
pennsylvániai hazájából. A behozott 
száz példány az őse a ma Németor
szágban, Franciaországban és Len- 
gyelorszában meghonosodott ameri
kai rákoknak.

Az amerikai rák általában növény
evő. Fogyasztja a fonalas algákat és 
az alámerülő hínárnövényzetet. Az 
50 mm-nél nagyobb példányok je
lentős mennyiségű állati táplálékot 
is fogyasztanak, elsősorban kagyló
kat, csigákat és• kis részben rovaro
kat. Már lomha mozgása következ
tében is nyilvánvaló, hogy fürgén 
úszó halakban vagy egyéb vizi szer
vezetekben kárt nem tehet. Azzal 
viszont, hogy a friss hullát elfo
gyasztja, egészségrendőri teendőket 
látva el, hasznot hajt. Igen fontos 
annak a kérdésnek vizsgálata, hogy 
nem árthat-e a lerakott halikra el
fogyasztásával. Nálunk ez főként a 
fészekre csomókban lerakott süllő, 
harcsa stb. ikrája szempontjából 
fontos, és megvizsgálandó kérdés. 
Német szakemberek ilyen irányú ér
deklődésemre határozottan kedvező 
választ adtak, tehát nem kell tarta
ni attól, hogy ez a rák komoly kárt 
tenne a lerakott halikrában.

Megvizsgálandó az is, hogy az 
újonnan betelepített szervezeteket 
milyen állat fogyaszthatja. A néme
tek tapasztalata Szerint elsősorban 
a sügér él vele. Nálunk, ahol a har
csa, kősüllő ismeretesen jelentős 
rákfogyasztó, káros túlszaporodásá-Főve, közvetlenül elfogyasztás előtt. 

(Woynárovich felv.)
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rermészetes vizeink őshonos tízlábú 
rákjai közül (Astacus genus) 

gazdasági jelentősége csupán a fo
lyami ráknak van. Ez a faj azonban 
csaknem minden vizünkből a rák
pestis pusztítása következtében ki
pusztult. Ma a meglévő folyami rák 
állomány gazdasági szempontból 
szinte semmiféle jelentőséggel nem 
bír. A fogyasztásra alkalmas másik 
rákfajunk a kecskerák (Astacus lep- 
todactilus) bár előfordul legtöbb 
természetes vizünkben, piacon egy
általán nem keresett, így gazdasági 
jelentősége alig van.

Az elmúlt évben a Német Demok
ratikus Köztársaságban tett látoga
tásom során futólag foglalkoztam az 
amerikai rák gazdasági jelentőségé
nek kérdésével. Már ez alkalommal 
is megerősödött bennem az a nézet, 
hogy e rákfajnak betelepítésével tu
dományos alapon kell foglalkozúi. 
amit 1954. szeptember hónapban Hé-

t e l e p í t s ü n k  a
tói nem kell tartani, ezek a halak 
ugyanis a túlszaporodásból eredő fö
lösleget minden valószínűség szerint 
el fogják fogyasztani.

Az amerikai rák növekedése nem 
éri el a folyami rákunk növekedé-
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Amerikai rák hímje hasi oldalról 
nézve (Horst Müller nyomán)

A zsákmányban
1

sét. A legnagyobb Cambarus mint 
egy 120 mm, ennél a nagyságnál 
megáll a ráknak növekedése. Ezt a 
nagyságot 6—7 éves korban éri el 
Ezek az évek jelentik a rákunk éle 
tének körülbelüli határát is.



eriká i r á k o t?
A Cambarus növekedése Pieplow 

idatai szerint: 1 év 45—65 mm, 2 év 
15—80 mm, 3 év 80—95 mm, 4 év 
)5—110 mm, 5 év 110 mm felett.

A Cambarus már 60 mm-es test- 
mgyság mellett, tehát már 1 éves

»ynárovich felv.)

korban ivarérett. Ezzel szemben a 
folyami rák csak a harmadik évben 
lesz ivárérett. Míg a folyami rák 
5—6 hónapig hordja petéjét, a Cam
barus petehordásának ideje mind
össze csak 5—6 hét. A peték mind-
^ V W W W W V » /V \ /V ^ /W V W W W \ ^ V /W V W W W \
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két ráknál májusban, júniusban 
kelnek ki. Jellemző a lerakott peték 
száma és megtermékenyülésé is. A 
Cambarus testnagyság szerinti 200— 
400 petét rak, amiből kereken 100 
indul fejlődésnek, a folyami rák 
100—120 petét rak, amiből csupán 
10—15 fejlődik ki, a két rákfaj ke
reszteződése anatómiai okokból is 
kizárt.

A két rákfaj szaporodásának ősz- 
szehasonlítása határozottan meggyőz 
az amerikai rák biológiai erélyéről, 
szaporodó képességében is kifejezés
re jutó szélesebb alkalmazkodó ké
pességéről. Káros tűlszaporodásától 
azonban rendszeres gezdasági kihasz
nálás mellett természetes halasvi
zeinkben nem kell tartani.

Az amerikai rák nem rejtőzködő, 
hanem éjjel-nappal kóborló szerve
zet, éppen ez a körülmény teszi gaz
daságilag értékessé — a német ku
tatók véleménye szerint —, mert 
nem kell rejtekhelyéről előcsalni, 
hanem kóborló útjai közben fogható 
meg. Erre a célra sajátos húzóháló
kat használnak, amivel Őshonos rá
kunk aligha volna kitermelhető.

Az amerikai rák fogyasztható ré
sze a jelentősen széles, erős farka, 
ollója kicsi, ennek izomzatút nem 
érdemes kifejteni.

A német vizekben meghonosodott 
Cambarus igen nagy jelentőségre 
tett szert. Sok természetes vízből 
több hasznát hoz a halászoknak, 
mint a kitermelt hal. A Berlin kör
nyéki kb. 2000 hektár kiterjedésű 
tavakban 34 hivatásos halász évente 
mintegy 1,200.000 db rákot fog, me
lyet 100.000 márkáért, tehát kere
ken félmillió forintért ad el a nagy- 
kereskedőnek. A rákok kitermelése 
külön erre a célra szerkesztett há
lóval az ún. Krebsflockkal történik. 
A német lakosság az amerikai rákot 
éppen kis ollója miatt kezdetben 
kevésre értékelte. Ma mind a belföl
di, mind a külföldi piacokon igen 
keresett és nagyon jól megfizetett 
cikk. Mint tömeg élelmiszer azonban 
nem jöhet számításba. Wundsch pro
fesszor, akadémikus, a német halá
szati intézet igazgatója személyes 
beszélgetésünk során, de a haszonál
latok betelepítésének kérdéséről szó
ló előadásom hozzászólásaként is 
kifejtette, hogy ezt a rákot a Né
met Demokratikus Köztársaság min
den halasvizében igyekeznek megho
nosítani.

Az amerikai rák magyarországi 
meghonosításával vizeink produk
ciós biológiai értéke jelentősen nö
vekedni fog. A jó szaporodó képes
ségű, nagytestű szervezet elsősorban 
azokat a táplálékforrásokat használ
ja ki, melyet más haszonszervezet 
alig értékesít. A növényeknek és pu
hatesteknek elfogyasztásával ezek
nek a testében felhalmozódó és gaz
daságilag alig kihasznált szerves
anyagot az amerikai rák saját tes
tébe akkumulálva egyrészt mint a 
ragadozó halak tápláléka, e szerve
zetek felé közvetíti, másrészt pedig 
az ember táplálékát képezi. Produk
ciós biológiai szempontból értékes 
szervezettel gazdagodnak vizeink, 
mely nemcsak közvetlen, hanem ta-

Nőstény amerikai rák felülnézetben 
(Horst Müller nyomán)

Ián még fontosabban közvetett gaz
dasági jelentőségű.

Mindezek összefoglalásául az ame
rikai rák meghonosítását vizeinkben 
hasznosnak és kívánatosnak tartom. 
Igen jó szolgálatot tenne ez a rák 
a Balatonban, ahol a telepítés he
lyéül a keszthelyi öblöt javasolom. 
Kihelyezésére legalább 2000 példányt 
kell számítani. Megtelepítendő volna 
a szajoli holtágban, ahol a halkel
tető személyzete figyelhetné a meg
honosodott szervezet életét. Ide mint
egy 500 db már elégséges volna. 
Meghonosítása számításba jöhetne 
még a Szarvas melletti Kákafoki 
holtág, a tolnai Dunaág stb. A né
met forgalmi értékből számítva 1 db 
rák szállítási költségeivel együtt kb. 
1.— Ft-ba kerülne. Szállítására a 
Németországba járó halasvagonok 
egyikét fel lehetne használni.

Woynárovich

. . .  és ami megmaradt belőle 
(Woynárovich felv.)
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Smvetke&etl szemle.
JÓL SZEREPELTEK
halászati termelőszövetkezeteink az 
imént lezajlott Mezőgazdasági Kiál
lításon. Mint a Halászat előző szá
mában már olvashattuk, a paksi Vö
rös Csillag HTSZ első díjat és 500 
Ft-ot, a győri Előre HTSZ pedig má
sodik díjat és 400 Ft-ot kapott a ki
állításon szereplő szép anyagáért. 
Amit ehhez újdonságként hozzátehe
tünk: ugyanezen alkalomból Vass 
József elvtárs, a győri Előre HTSZ 
ügybuzgó elnöke „A  mezőgazdaság 
kiváló dolgozója“ kitüntetésben ré
szesült. Igen szép illusztrációs anyag
gal szerepelt a bajai Űj Élet és a 
nagybaracskai Szabadság HTSZ. 
Az élenjárók közt ott láthattuk 
Szűcs Lajos elvtársnak, a velencei 
Törekvés HTSZ főhalászmesterének 
arcképét. Ez volt az első alkalom, 
amikor a kiállítás országos nyilvá
nossága az eddigieknél tágabb ke
retek közt irányíthatta figyelmét ha
lászati termelőszövetkezeteink mun
kájára. Az elismerés és kitüntetés 
nyilvánvalóan fokozni fogja htsz- 
eink önbizalmát és készségét a to
vábbi szereplésre.

AZ ELSŐ FECSKE
„befutott“ . Ősz lévén, természetesen 
nem a villásfarkú madárkáról van 
sző, hanem arról a hírről, hogy a 
paksi Vörös Csillag HTSZ szeptem
ber 28-án 100 százalékig eleget tett 
beadási kötelezettségének, egy nap
pal rá pedig 103 százalékra túltel
jesített. Hogyan? Hát a beadást is túl 
lehet teljesíteni? Igenis, olyan érte
lemben, ha a htsz előreviszi teljesí
tését a következő évre. Az ilyen el
járás nagy előnyöket biztosít részé
re, ugyanis a Halértékesítő Vállalat 
erre az esetre megadja azt a ked
vezményt, hogy a különbözeiét — ha 
arra szüksége van — időközben „ki- 
vehesse“, mint valami bankból, sőt

a „ betétért“ bizonyos jóváírást esz
közöl. A „ halbank'* intézményre fel
hívjuk htsz-eink figyelmét, főleg 
amelyeknek halászcsárdájuk van, így 
ugyanis sohasem szorulnak meg hal 
dolgában. Egyébként pedig közis
mert tény, hogy a fecske csapatok
ban jár és így madárjelző állomá
sunk várja a paksi fecske nyomában 
érkezőket.
A „SZABAD NÉP“
hírt adott a gyomai VIHARSAROK 
őszi lehalászásainak első eredmé
nyeiről, így abban a kellemes hely
zetben vagyunk, hogy a holtágak
permanens halasítására előző szá
munkban kiosztott jótanácsaink va- 
lóraválását a halélettanban ismeret
len gyorsasággal igazoljuk. Úgylát
szik tehát: mi késtünk el a jótaná
csokkal és nem pedig a VIHARSA
ROK — a halasítással.
MÁR A REZÉTBEN 
VAGYUNK.
Emlékezzünk meg ennek a kies Du- 
na-ágnak első őszi lehalászási ered
ményeiről is. Mint ismeretes, a Re
zét széles torkolaton állandó össze
köttetésben áll az élő Dunával, így 
tervszerű halgazdálkodásra csak kor
látolt keretek közt alkalmas, de 
megvan az a jó tulajdonsága, hogy 
téli menedéket nyújt az oda betó
duló dunai halaknak. A dunai hal
állomány összetételének megfelelő
en a lesodrás ellen védekező halak 
túlnyomó zöme — sajnos — a si
lány fehérhalak közül kerül ki és
pedig néha olyan tömegben, hogy 
nem lehet velük mit kezdeni. Ez 
történt az idén is. A bajai halászok 
legnagyobb gondja, hogyan tegyék 
forintokká, hogyan realizálják való
ságos értékké a tömegesen kifogott 
„szeméthálatc<. Többféle megoldás 
van útban — csak addig a halacs
kák kereket ne oldjanak.

A KÉT UTÓBBI ÉV
70 év óta nem tapasztalt kedvezőt
len időjárása nem lohasztotta le 
HTSZ-eink tervező és kezdeményező 
lendületét. A paksi „Vörös Csillag“ 
HTSZ a kémény esi holtág tógazda
ságszerű átalakítására tett komoly 
lépéseket. A talajvizsga kedvező 
eredménnyel járt és most már re
mélhető, hogy a műszaki tervek is 
rövidesen elkészülnek. Ebben az

A kockás sikló a vízisiklónál sokkal 
kártékonyabb a halakra (Brehm nyo

mán)

esetben még az ősszel elvégzik a 
szükséges munkálatokat. A kezde
ményezésben nem maradnak el a 
bajai ÚJ ÉLET dolgozói sem. Az 
egyik rezéti halásztanyájukat már 
renoválták, most pedig típustervet 
készítettek új halászházak építésére. 
Az első ilyen modern halászházat a 
Feketeerdőn fogják megépíteni.

MEG KELL EMLÉKEZNÜNK
a halászati termelőszövetkezetek 
családjának legifjabb tagjáról, az al
pári VIRÁGZÓ HTSZ-ről. Még csak 
alig néhány hónapos múlttal dicse
kedhetnek, de ezt valóban megte
hetik — természetesen anélkül, hogy 
elbizakodottá váljanak. A többiek
hez képest aránylag „kis“ szövetke
zet a beadásban élenjárók közt van, 
bizonyítva, hogy a természetesvizi 
halászatnál a „nagyüzem“ fogalmá
nak nem okvetlenül alkateleme a 
nagykiterjedésű vízterület. Vagy 
másként: — kicsi a bors, de erős.

Az ivadéktelepítés érdekes mód
szerét ismerteti a P. F. C. legutóbbi 
száma. Az új eljárás lényege: a ha
lat nem kosárban szállítják a teher
gépkocsin levő tartányból új lakó
helyére, hanem hosszú műanyagtöm
lőn áramló vízzel juttatják a tele
pített vízbe. A hal a néha ötven mé
ter hosszú csőben való „utazást“  
nem sínyli meg, az eljárással eddig 
jó tapasztalatokat szereztek.

A 75 kilós harcsa Győr egész lakossága körében osztatlan örömet és étvágyat 
keltett. A harcsától jobbra Vass József, az „Előre“ htsz kitüntetett elnöke 

(Szittér György felv.)
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A perionhálók egyre fokozódó 
népszerűsége szükségessé teszi olyan 
hálóparák alkalmazását, melyek 
nem rothadnak. Ha ugyanis perion
hálókhoz parafából készített párát 
használnak, a szárítás elmaradása 
azt eredményezheti, hogy a párák 
igen gyorsán mennek tönkre. A 
hamburgi hálókísérleti intézet fel
veti a kérdést és meg is adja a 
megoldást: a műanyag habból ké
szített párák alkalmazását. Mivel 
azonban ez az anyag igen drága, át
menetileg a parafinnal itatott para- 
fa-parákat ajánlja. A kísérletek 
szerint legjobban a 60 C fok olva
dáspontú parafin felel meg, az 
anyagot 120 C fok-ra hevítve áztat
ják benne a párákat 20—30 percen 
át. A paraffinban való főzés során 
előbb a levegő távozik, majd a para
fa teleszívja magát. Az így kezelt 
párákat nem kell kiszárítani és élet
tartamuk kitűnő.

*

Érdekes cikk kereté- 
ben számol be a Der 

Jfy Fischwirt c. folyóirat 
szeptemberi számá

ban dr. H. Mann, az antibiotiku
mokkal végzett haltakarmányozási 
kísórletekrőL Mint tudjuk, egyes 
antibiotikumok, mint például az 
auilaomycin, a penicillin stb. a ta
karmánnyal együtt való adagolása a 
háziállatoknál, mint tyúkoknál, ser
téseknél és házinyulaknál a növeke
dést fokozó hatással járt. Ez adta a 
gondolatot arra, hogy ugyanezt ha
lakkal próbálják meg. Az eddigi kí
sérletek azonban csődöt vallottak, 
a penicillinnel és aureomycinnel 
„dúsított'‘ takarmánnyal etetett 
pisztrángok a kontrollállatokkal 
szemben nem növekedtek gyorsab
ban és húshozamuk sem volt jobb. 
A sikertelenséget annak tulajdonít
ják, hogy a változó hőmérsékletű 
állatok másként reagálnak az anti
biotikumokra, mint a melegvérűék, 
anyagcseréjük között lényeges kü
lönbség van, de a halak belé
nek baktériumflórája is egészen 
más, aminek befolyását az antibio
tikumokra való reagálásnál nem le
het figyelmen kívül hagyni.

*
A hasvízkór igen aktuális problé

májával foglalkozik a D. F. W. ha
sábjain dr. P. Herzog. Ismerteti a 
jugoszláv kutatásokat, melyek a 
szovjet kutatók megállapításait oszt
va, a hasvízkór primér okozójának 
nem baktériumot tartanak, hanem 
vírust. Ez a felfogás ellentétben van 
a Schaperclaus-féle elmélettel, mely 
a hasvízkór okozójának a Pseudo- 
monas punctata ascitae nevű bakté
riumot tartja. A szovjet és jugoszláv 
álláspontot neves német kutatok is 
osztják, így Roegner-Aust, Brunner, 
Jaxtheimer stb. A cikkben hivatko

zás történik arra az ismert tényre, 
hogy a halasvizek baktériumflórájá
ban átlagosan 20—22 százalék punc
tata baktérium van anélkül, hogy has
vízkór lángolna fel. A járvány fel
lángolásához az szükséges — közli 
a jugoszláv dr. Tomasec — hogy más 
tényezők is játsszanak közre, nem
csak a Pseudomonasok virulenciájá- 
nak fokozódása. Ez a tényező pedig 
— szerinte — nem más, mint egy 
eddig ismeretlen vírus. A Pseudo- 
monas hatása a hasvízkórnak csak 
második stádiumában jelentkezik, 
úgynevezett szekunderinfekció ered
ményeképpen.

*

Hallanak a halak? — 
ezen a címien közöl 
cikket L. Ernen-
putsch tollából az
A. F. Z. c. folyóirat szeptemberi szá
ma. A halászat és horgászat iránt 
érdeklődők többsége ma is az el
avult Brehm-féle álláspontot vallja, 
mely szerint a hal süketnéma tagja 
az állatvilágnak. Ezzel szemben 
megállapítható, hogy a halaknak 
igen fejlett labirintszervük, tehát 
hallószervük van és oldalvonaluk 
nem a hangok, hanem a rezgések 
felvételére szolgál. Sorozatos kísér
letek során megállapították, hogy a 
halak közül a fehérhalak hallanak 
a legjobban, ugyanakkor a rablóha
lak hallása gyengébb, viszont utób-

Barabás János hajóvezető biztos kéz
zel vezeti a Fogast a halászatra 

(Horti, felv.)

biak oldalvonala erősebben reagál 
a rezgésekre, ami érthető is, hiszen 
a rablóhalnak nagy szüksége van 
arra, hogy a zsákmány okozta vízr 
mozgást, illetve rezgést olyan távol
ból észlelje, ahonnan a takarmány
halat a víz zavarossága következté
ben meglátni képtelen.

*

A halak gyorsúszó
bajnoka — írja az A. 
F. Z. — kétségtelenül 
a lazac, mely napon

ta árral szemben száz kilométeres tá
vót is teljesít — már amennyire 
pontosnak vélelmezhető ez a szám
adat, melyet jelzéssel ellátott halak 
vándorlásáról jegyeztek fel. A leg
kitartóbb úszó az angolna lárvája, 
mely születési helyétől, a Sargxsso 
tengertől átlag 4500 kilométeres tá
vot úszik, amíg a folyók torkolatát 
eléri. Az angolnalárvák napi telje
sítménye átlaaosan 7—8 km, tehát 
ha pihenés nélkül vonulnak, két 
esztendő is beletelik, amíg elérik 
utazásuk célját. Ami a csúcssebes
séget illeti, egyes halak rövid időn 
át a vágtató versenylovat is maguk 
mögött hagyják.

Halasítás — nylon- 
harisnyával: erről a 
biológiai csodabogár- 
ról ír a P. F. C. c. 
folyóirat. A távoli vizek haiasítása 
a tengerentúl repülőgépről történik, 
a légijárműről ledobott hal pedig 
megszenvedi a szokatlan eljárást. Ue 
segít a — nylonharisnya! Ennek se
gítségével állapították ugyanis meg, 
hogy a legkisebb, ujjnyinál is rövi- 
debb ivadék bírja a legjobban a re
pülőgépről való lehajítást új élette
rébe. A néhányhetes ivadékot nylon- 
harisnyába töltötték, a harisnyát 
pedig vászonzsákba. A vízbe való 
érés pillanatában a zsák szinte fel
robbant, az ivadékkal teli harisnyát 
kihalászták és megállapították, hogy 
az ivadék nem sérült meg és a szo
katlan akrobatika ellenére is jól fej
lődött. A repülőgépről való halasí- 
tásnál a tapasztalatok alapján a jö
vőben csakis egészen apró ivadékot 
fosmak felhasználni.

*
A halkonzervgyártás új módszeré

ről számol be a D. F. Z. augusztusi 
számában H. Schmoller. A jelenlegi 
eljárások során a halakból készített 
ételeket légmentesen zárt dobozok
ban autoklávokban sterilizálják ma
gas hőfokon, ez az ízre káros hatás
sal van, a magas hőfok úgynevezett 
„sült“ zamatot kölcsönöz. Az új el
járásnál még túlhevítés nélkül'főzik 
a halat, az így nyert steril terméket 
steril úton viszik steril dobozokba, 
ÚgyhQgy az autoklávban való steri- 
lezés a csomagolás után elmaradhat. 
Az így készített konzerv íze jobb, 
tartóssága nagyobb, de nem könnyű 
feladat a gyártás során biztosítani 
az úgynevezett sebészi aszepszist.

(farkasházy)
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A kora hajnali órákban hatalmas 
súrgés-forgák jogadja a járókelőt a 
Gönczy Pál utcában, a Halértékesítő 
Vállalat kereskedelmi telepén. A 
tehergépkocsik egymást követik, az 
egyikből telt halaskosarakat raknak 
ki. a másikban ftalasládák sorakoz
nak, várva az indulást, amire hama
rosan meg is adja a jelt Nyerges 
Elemér, a telep fiatal, agilis veze
tője.

A pikkelyezettség különböző foka: fe
lülről bőr-, tükrös, oldalsoros tükrös 
és pikkelyes ponty (Woynárovich felvj

Ott találjuk a Vállalat igazgatóját, 
Földényi Sándort is, éppen nagy be
szélgetésbe merül Oeconomo 
Györggyel, a Halgazdasági Tröszt fő- 
agronómusával. Földényi kartárs el
magyarázza, hogy a szépen csoma
golt dobozokban Dániából érkezett 
tőkehal fölé van. Hetenként több va
gon áru megy ki a fogyasztók részé
re, akik kedvelik a színhúst. Az áru 
egy részét hűtőházakban tárolják 
Budapesten és Kecskeméten, de 
jócskán van belőle a Halért híres 
új hűtőházában. Földényi kartárs 
már tessékel is az áruval dugig ra
kott ' hűtőházba. Egyszerre kevésnek 
bizonyul az átmeneti kabát, de nem 
is csoda. A mennyezetre rakódott 
jégkristályok már sejtetik az em
berrel, hogy mínusz 25—27 fokos hi
deg uralkodik október 7-én a Gön
czy Pál utca 5-ben, a földszinten. 
Hogy a sarkvidék illúziója teljes le
gyen, bekapcsolják a hatalmas ven
tillátort és máris olyan szél fúj a 
mennyezet felől, hogy még a leged
zettebb jegesmedve is vacogva vin
né a bundáját barátságosabb vidékek 
félé. Megtudjuk Földényi kartárstól 
azt is, hogy tengeri halakat Lengyel

országtól, Dániától, Izlandtól, Nor
végiától és Törökországtól kaptunk. 
Lengyelországból dorsch, Dániából 
és Izlandból tőkehalfiié, Törökor
szágból pallamida, lepényhal, mak
réla. és hering érkezett. A legutolsó 
dániai szállítmánnyal mintaképpen 
becsomagoltak néhány darab csőrös 
csukát is. Hosszú teste merőben el
üt az édesvízi, szintén elég hosszú 
csukáétól. Sűrű, apró fogakkal teli 
csőrszerű szája egyenesen ijesztő. A 
különleg ess ég számba menő tengeri 
halak a Vendéglátóipari Vállalatok 
hidegkonyhájának remekműveit te
szik változatosabbá.

Természetesen a különféle import
halakon kívül egyre nagyobb meny- 
nyiségben kerül piacra a tógazdasági 
élőponty és a folyóvízi halászati szö
vetkezetek, no meg a Balaton hal
zsákmánya is.

Közben ismét elindul az egyik te
hergépkocsi keszeggel megrakodva, 
ez a konzervgyár felé vette útját. 
A Vendéglátóipari Vállalat autója 
viszont a reprezentatív üzemek ré
szére szállítja a balatoni fogast és a 
folyóvízi kecsegét. Földényi kartárs 
elmondja, hogy a Vállalat teljesen 
felkészülve várja az őszi idényt és 
reméli, hogy a termelő vállalatok se
gítségével közmegelégedésre elégít
heti ki a hallal szemben megnöve- 
dett igényeket.

Nyerges kartárstól megtudjuk, 
hogy a berendezéseket műszakilag 
tökéletesítették, a nagy javításokat a 
nyár folyamán elvégezték, igyekez
nek minden vonalon gyorsítani, hogy 
a hal minél hamarabb eljuthasson 
a fogyasztó közönséghez.

A termelő vállalatok képviselőjét, 
Oeconomo György kartársat is meg
kérdezzük, hogyan látja az elkövet
kező csúcsforgalmi időszakot? A hal
gazdaságok felkészültek arra, hogy 
a fogyasztóközönség igényeit az el
következő hónapokban mind meny- 
nyiségileg, mind minőségileg kielé
gítsék, a termelés emelkedik, min
den jel megvan arra, hogy ez meg 
is történjék. A gazdaságok az utób
bi években sokat tanultak, tudják 
azt, hogy a termelés nem öncélú, an

nak minden tekintetben a fogyasztók 
érdekeit kell szolgálnia.

Megnyugodva veszünk búcsút a 
Halértékesítő Vállalattól, mert amit 
ott láttunk, a legszebb reményekre 
jogosít az elkövetkező időkre, s a 
gyors és fegyelmezett munkát látva, 
arról is volt alkalmunk meggyőződ
ni, hogy a Halértékesítő Vállalat 
nem véletlenül lett kétszer egymás 
után „kiváló vállalattc.

— tay —

A lehalászás befejező része: irány a 
teleltető (Horti terv.)

Süllőivadék lehalászása. A süllő a 
víz leeresztésekor a lecsapoló zsilip 
előtt gyűlik össze. Megfogásukra a 
moritzburgi tógazdaság tulajdonosa 
a következő eszközt használja: 2 mé
ter hosszú, kb. 1 méter széles és 
mintegy 25—30 cm magas drótkeret- 
re erősített drótháló kosarat a le
folyó zsilip leié helyez úgy, hogy az 
egy kötél felhasználásával kiemel
hető a vízből. Ezzel az eszközzel a 
zsilip előtt gyülekező süllőivadék je
lentős része lehalászás előtt kifog
ható.

A lecsapolt tavak puha iszapján 
igen nehéz a járás, ezért a legtöbb 
helyen elhanyagolják a gödrök, ko- 
polyák lemeszezését és vadhaltalaní- 
tását. Széles, sítalpszerűen kiképe
zett iszaptalpakon könnyebben meg 
lehetne közelíteni a lecsapolt tó 
minden részét és így könnyebben 
lenne végrehajtható a vadhalak ki
irtása. (W)

Gazdagumicsizmákat, halászcsizmákat k é s z í t ,  
gumicsizmákat, továbbá személy-, tehergépkocsi 
és traktorköpenyeket, valamint tömlőket ja v ít .  
A  r e n d e l é s e k e t  g y o r s a n  t e l j e s í t i  a

G U M I I P A R I  K T S Z
B U D A P E S T ,  YI., CSEN G E R T  U T C A  35

T E L E F O N :  420-982, 420-142
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A válogatás
módszerei

Három kép — háromféle bánás
mód a szétválogatott hallal. Nem 
állíthatjuk, hogy csak ez a három 
lehetőség kínálkozik, a legfontosab
bakat azonban közlik képeink.

Az első mód talán a legrégibb, 
mindenesetre a legelterjedtebb. A 
halakat a válogató asztalról kosa
rakba teszik. Nem túlságosan kímé
letes bánásmód, mert a kosár fala 
i áspolyként dörzsöli le a vergődő ha
lak pikkelyét, sebzi fel a tükrösök 
bőrét és jaj az alul levőknek, külö
nösen, ha lassan jön a hal a válo
gató asztalról.

A második módszer során a lába
kon álló válogató asztal hosszában,

fél, a hal szempontjából. Az igaz, 
hogy 5—6 kád szükséges ehhez a 
jobb bánásmódhoz, de a búza beta
karításához kasza vagy kombájn 
kell, a haltermés betakarításához 
nélkülözhetetlenek a kádak.

— Woynárovich —

SZÁLKANÉLKÜLI HAL. Egy régi 
szakácskönyvben olvastuk: Egy meg
tisztított pontyot főzz meg sósvíz
ben. Szedd le a húst a csontokról 
úgv, hogy a váz a fejjel és farokkal 
együtt maradjon. A leszedett húst 
tisztítsd meg szálkáitól, tejben ázta
tott zsemlével vagdald apróra, tégy 
bele tojássárgáját, sót, borsot, keverd 
el jól és törd át szitán. A hal vázát 
a fejjel és farokkal tedd tepsibe, 
kend rá az áttört húst úgy, hogy-a 
hal előbbi alakját visszanyerje. Kend 
be az egészet fölvert tojással. Vajas 
tésztából gyűszűvel vágj karikákat 
és borítsd be velük az egészet úgy, 
mint a pikkelyekkel szokott lenni. 
Kend meg vastagon tejföllel és süsd 
ki zsírral sütőben.

attól f jy méterre két sorban három- 
háron kád áll, ide dobálják a be
gyakorolt válogatók a különböző 
súlycsoportokba tartozó pontyokat. 
Két-két kádba a leggyakoribb súly
csoportú halak, egy-egy kádba pedig 
a ritkábban előforduló halnagyságok 
kerülnek. (így oldható meg az egy 
súlycsoportba tartozó pikkelyes és 
tükrös pontyok szétválogatása is.) A 
kádakból számolják ki a halakat és 
viszik a mérlegre, onnan a szállító 
kádba. A kádak vizének frissítésére 
szinte nélkülözhetletlen a kis szi
vattyú:

A harmadik módszer: a válogató 
asztalnak nincs lába, hanem az öt 
kádon „áll“ . A válogató asztal ajtói 
úgy helyezkednek el, hogy azokon 
át a szétválogatott hal egyenesen a 
vízzel teli kádba csúszik. Nem kell 
tehát a halat kézbe fogni és a kádba 
dobni. A kádakból számolják ki a 
halakat és mérés után a szállító 
edényekbe rakják.

Bárki eldöntheti, hogy melyik 
módszer a jobb, természetesen nem 
a dolgozó ember, hanlem a szenvedő
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Halastavak tervezésének —

—  egységes irányítása

Minden műszaki tervezésre vonato
kozó szabályzat és rendelet előírja, 
hogy a tervezéshez szükséges kiin
dulási alapadatokat a beruházó kö
teles a tervező rendelkezésére bo
csátani. Iljlan alapadatok a halas
tavak tervezésekor pl. a következők: 
az egyes tavak területének kívána
tos nagysága; szükség van-e ívató- 
tavakra és ha igen, hány darabra; 
mekkora legyen az egyes tavak te
rülete; milyen vízmélységre van ott 
szükség; teleltetők keilenek-e, meny
nyi halat és mennyi ideig szándé
koznak a telelte tőkben tartani; rak
tározó tóra, vagy tavakra van-e 
szükség; a hal elszállítása milyen 
módon és hova történik; a töltések 
rézsűjének biztosításához milyei 
anyag áll rendelkezésre (rozsé, nád, 
nádpalló stb.).

A tervező megbízásából ezek az 
adatok rendszerint hiányoznak és a 
tervező csak annyit tud, hogy a 
megadott területre halastavakat kell 
terveznij 3A  /tervező a helyszíni 
szemle alkalmával igyekszik a ter
vezéshez szükségles adatokat á gaz
daság vezetőségétől beszerezni. E2 az 
adatbeszerzés — amely nem a ter
vező kötelessége — egyik legnehe
zebb munka, mert legtöbb gazdaság
ban nincsen tógazdasági szakember, 
aki a tervezendő tógazdaság kívánal
mait pontosan meg tudná adni és 
nincs olyan fórum, amely a terve
zőnek megadná a tervezés irányel
veit.

Ott sem egészen könnyű a feladat,’ 
ahol van tógazdasági szakember, 
mert az rendszerint a maga egyéni 
elgondolásait akarja megvalósítani,

ami sok esetben nem egyezik a ma
gasabb szempontokból vett népgaz
dasági igényekkel és szempontokkal, 
vagy esetleg az nem gazdaságos 
megoldás. Több esetben az is meg
történt, hogy már a tervezés alatt 
változás történt a gazdaság vezető
ségében és az új vezetőségnek egé
szen más elgondolásai vannak a ta
va kkal kapcsolatban, mint elődeik
nek. A terveket meg kellett változ
tatni, esetleg újakat kellett készíteni. 
Az is előfordult, hogy mire építke
zésűé került a sor, már egy har
madik személy intézkedett, aki más 
véleményen volt, mint elődei, így 
aztán építkezés közben kellett a 
terveket módosítani.

Az ilyen tervezések sok hiábavaló, 
felesleges munkát adnak, pénz-, idő- 
és anyagpocsékolással járnak, nö
velhetik az építési költségeket, mind
ezeken kívül bizonytalan az, hogy a 
gazdaság, de főleg a népgazdaság 
szempontjából a legjobb és leggaz
daságosabb megoldás valósul-e meg.

A halastavak tervezésének és épí
tésének van néhány, ez idő szerint 
általánosan elfogadott alapelve, 
ezekre a tervezéskor ügylelni kell. 
(A termelő tavak átlagos vízmély
sége, a teleltetők nagysága, vízmély
sége stb.) Ennél sokkal több az olyan 
— a tervezést módosító — irányelv, 
ahol még nem alakult ki egységes 
állásfoglalás, tehát a tervező az ál
talános elveket nem vleheti alapul, 
hanem ezeket minden esetben kü- 
lön-külön kell megtárgyalni. A sok 
közül csak néhányat említek meg: 
a kisebb tógazdaságok teljes üze- 
műek legyenek-e ívatótavgkkal és

A Szarvasi Kísérleti Halgazdaság víztárolója és laboratóriuma (Szalay felv.)

teleltetőkkel, vagy csak részüze
mű ék, ahol esetleg csak piaci halat 
termelitek; ahol a vízi szállításra 
megvan a lehetőség, ki kell-e azt 
használni, vagy a gazdasági vasúton 
való szállítás felel-e meg jobban a 
tógazdaságokban; mennyi halat lehet 
a teleltetők 1 négyzetméterén elhe
lyezni. Ezek mind olyan kérdések, 
amelyek az építési költségeket lénye
gesen változtatják és az üzemi költ
ségekre is kihatnak.

Korszerű betonzsilipek váltják fel a 
fazsilipeket (Horti felv.)

A szocialista építkezéseknél nem 
lenne helyes ezeket a kérdéseket 
csak a gazdaság Egyéni szempontjai 
szerint megítélni és elbírálni, hanem 
ott a magasabbrendű népgazdasági 
érdekeket csak úgy lehetne érvényre 
juttatni es az előbb említett hibákat 
úgy lehetne kiküszöbölni, ha a tó
gazdaságok és halastavak tervezését 
egyetlen szerv irányítaná egységesen.

A tógazdaságot építeni szándékozó 
gazdaság a tervezői megbízást má
solatban megküldené ennek az irá
nyító szervnek, amely ennek alapján 
a tervezőnek miegadná a részletes 
tervezési elveket, természetesen az 
építtető gazdaság illetékes képviselő
jének meghallgatása után. Ugyanez 
a szerv lenne. hivatott arra, hogy a 
tervező által elkészített és ismerte
tett vázlattervet elbírálja és jóvá
hagyja ugyancsak az építtető gazda
sággal Egyetértésben.

Ennek a szervnek tagjai lennének 
az illetékes főhatóságnak képviselői, 
egy gyakorlati tógazda, egy biológus, 
az építtető gazdaság képviselője, az 
illetékes vízügyi igazgatóság megbí
zottja, egy műszaki szakember és a 
tervező.

Ilyen módon a tervezés előkészí
tése valamivel hosszabb időt venne 
igénybe, ezt azonban a jobb és gaz
daságosabb tervezés és építés szük
ségessé és megokolttá teszi.

Gaál Elemér
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—  k észítsü n k  m ik r o -k ü v e ttá t. . .
A szabad vizekben, tocsogókban 

és tavacskákban élő, eleség után 
bóklászó, vagy a medencéjének éle
tét vizsgáló akvarista gyakran ke
rül abba a helyzetbe, hogy valame
lyik ismert vagy ismeretlen apró, 
esetleg éppen mikroszkopikus élő- 
szervezetet akar meghatározni és 
vele közelebbről megismerkedni, 
hozzá lupanagyítássaL közelebb fér
kőzni. Az általánosan alkalmazott 
módszer: üvegcsébe, kisebb kémcső-

méret, mely természetesen függ a 
gumigyűrű méreteitől, az alkatrészek 
nagyságarányát képünkön jól meg
figyelhetjük. Ka különlegesen nagy
méretű küvettát kívánunk készíteni, 
úgy használjunk nagyobb, készéte- 
les üvegről való gumigyűrűt, ebben 
az esetben természetesen nagyobb 
üveglapokat vágatunk és nagyobb, 
vagy több papiros-szorító csipeszre 
is lesz szükségünk*

Az ábra szerint összeszerelt kü-

Uveglemezből, gumikarikából és papírcsíptetőből kitűnő vizsgáló küvettát
rögtönözhetünk

be vizet tölteni és abban vizsgálni 
az érdeklődést felkeltett élőszerve
zetet nem jó megoldás, hiszen az 
üvegcse falainak egyenetlenségei 
olyan fénytörést okoznak, mely a 
vizsgált tárgy képének torzítását 
okozzák, de a vízréteg aránylagos 
vastagsága miatt igen nehéz azt 
akárcsak pillanatokra is a lupa 
gyújtópontjában tartani. A kémcső
megoldás pedig egészen hibás, mert 
hiszen annak körkörös kontúrjai le
hetetlenné teszik a vizsgált . tárgy 
formáinak helyes megítélését.

A legjobb módszer: úgynevezett 
küvettát használni. Ilyesmit fillére
kért lehet sikeríteni és segítségével 
alaposan és kényelmesen vizsgálha
tunk lupanagyítással vagy akár na>- 
gyítás nélkül is apróbb állati és nö
vényi lényeket, sőt életfolyamatai
kat is megfigyelhetjük. Nem kell 
ehhez más, mint két megfelelő 
nagyságú üveglemezke, két papir.os 
szorító irodai csipesz és régi befőt- 
tesüvegről való körkörös gumigyűrű, 
ami minden háztartásban akad.

A házilag készített küvetta szer
kezetét és az összeállításához szük
séges anyagot képünkön jól láthat
juk, további magyarázatra úgy hisz- 
szük aligha van szükség. Legfeljebb 
annyit, hogy a két üveglemezke ne 
legyen vastagabb, de lényegesen vé
konyabb sem a 2 mm-nél, tehát 
megfelel a jóminőségű ablaküveg is, 
feltéve, hogy nincsen öntési hibája, 
mely a képet torzítaná. Az üvegle
mezek ne legyenek lényegesen na
gyobbak, mint a gumigyűrű átmé
rője, igen fontos, hogy a csipeszek 
közvetlenül a gumigyűrű felett gya
koroljanak nyomást az üvegleme
zekre, ellenkező esetben ugyanis fe
szültségek léphetnek fel, melyek el
pattinthatják az üveglemezeket. 
Legalkalmasabb az 50x70 mm-es

vetta vízrétegének vastagsága pon
tosan megfelel a gumigyűrű vastag
ságának. A gumigyűrűk vastagsága 
rendszerint kb. 2 mm, a vízzel töl
tött küvettában fellépő kapillaritás 
hatására a víz akkor sem folyik ki, 
ha a küvettát vízszintes helyzetben 
használjuk. így tehát küvettánkat 
megtöltött állapotban helyezhetjük 
kisteljesítményű mikroszkópunk, 
vagy állványos lupánk tárgyasztalá
ra, ami a megfigyelést megkönnyíti. 
Ha erősebb nagyítással akarjuk 
vizsgálni küvettánk tartalmát és 
ilyen mikroszkóp rendelkezésünkre 
áll, úgy vékonyabb üveglemezeket 
kell használnunk az erősebb nagyí
tású mikroszkóp tárgylencséjének 
kis gyújtótávolságára való tekintet
tel, a vastagabb üveglap ugyanis 
nem engedi meg, hogy a mikroszkóp 
objektívjét elég közel hozzuk a vizs
gálandó tárgyhoz.

Küvettánk igen hasznos, amikor 
alaposan akarunk megfigyelni egy- 
egy élőszervezetet, ázalékállatkát, 
kerekesférget, rákocskát, algát, ma- 
gasabbrendű vízinövény részecskét. 
Erősebb nagyítású kézilupa is ele
gendő ahhoz, hogy a planktonháló
ból küvettánkba juttatott, vagy akár 
akváriumunkból kipipettázott víz 
élővilágát alaposan megvizsgáljuk, 
hogy infuzóriumtenyészetünk fej
lődését ellenőrizük, megismerked
jünk medencénk mikrofaunájával és 
mikroflórájával, illetve annak olyan 
méretű képviselőivel, melyek sza
bad szemmel nehezen, vagy alig lát
hatók.

Ha küvettánkba egymásra fektet
ve két gumigyűrűt helyezünk, úgy 
vastagabb vízréteget kapunk, az 
ilyen küvettából hegyesre kihúzott 
szemcseppentővei, mint alkalmi pi
pié ttával ki is szippanthatjuk az ér
dekesebb víziszervezeteket, hogy

azokat erősebb nagyítású mikrosz
kóp alatt akár függőcseppben, akár 
nedveskamrában vizsgáljuk tovább.

De készíthetünk küvettánkból 
mikroakváriumot is. Nem kell ehhez 
más, mint néhány szálnyi algát vagy 
vízinövénykét, Elodea vagy Myrio- 
phyllum darabkát helyezni a vizébe. 
Ezek a növényi részek a fény hatá
sára elegendő mennyiségű oxigént 
fejleszterlark ahhoz, hogy a küvetta 
vizébe helyezett élőszervezeteket 
akár napokon át is ellássák oxigén
nel. így azoknak nemcsak formáit 
figyelhetjük meg, hanem élet jelen
ségeiket, táplálkozásukat, szaporodá
sukat is.

A leírás Szerint készített küvetta 
percek alatt szedhető szét és tisztít
ható ki. Ha a csipeszeket úgy helyez
zük el, hogy azok végei az üvegle
mezek legmélyebb pontjaira kerül
jenek, úgy a küvettát függőleges 
helyzetben állíthatjuk asztalunkra, 
ami a vizsgálatot megkönnyíti, hi
szen az állati szervezetek többnyire 
a felső vízrétegekben tömörülnek 
oxigént keresve. De készíthetünk 
olyan tartót is, melyre a küvettát 
vízszintesen fektetjük fel, tartalmá
nak átvilágítását negyvenöt fokos 
szögben rögzített tükördarabkával 
biztosíthatjuk, így a hosszabb meg
figyelés sem lesz fárasztó.

Nem is hisszük, hogy milyen ér
dekfeszítő látvány, amikor 10 vagy 
20-szoros lupanagyítással vizsgáljuk 
a küvetta vizének nyüzsgő eletét. A 
kergetőző Paraméciumok, a Rotife- 
rák, a Stentorok, algák, a vízinövé
nyekre tapadó édesvizi hidrák, az 
apró férgek, Dafnia és Ciklopsz nau- 
pliuszok, Cladophorák és Spyrogyrák 
— hogy az élőszervezetknek csak 
egy részét említsük — olyan lát
ványt nyújtanak,* mely közelebb 
hozza az akvaristát céljához: meg
ismerkedni a természettel!

<f.)

Kemény, fáradságos munka a háló
húzás (Horti felv.)
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Az akvarisztika alaptörvényei is
meretének birtokában egyszer csak 
elérkezünk oda — szinte váratlanul 
— hogy a jó egészségber\, helyes 
körülmények között tartott halaink 
szaporodásra kész, ivarérett tenyész
állatokká fejlődnek. A szaporodás 
az élet egyik legfőbb kísérője, mé
gis ennek akváriumunkban való• si
keres lebonyolítása többé-kevésbé 
nehéz feladat. Az, hogy pár literes 
medencénkben olyan életkörülmé
nyeket tudjunk teremteni, melyen 
távoli világrészek idegen, trópikus 
tájain uralkodnak, rendkívül érde
kes kedvtelésünk legizgalmasabb te
rülete. Érdemes vele foglalkozni 
még a természetet jól ismerő szak
embernek is, mert közvetlenül ala
pos megfigyelési lehetőséget nyújt, 
amit kinn a szabadban sohasem le
het eszközölni.

Aki a magyar díszhaltenyésztés 
szinte világviszonylatban is jó he
lyen álló — különösen tenyészered- 
ményeiben jelentős — ágával kíván 
foglalkozni, annak a következő 
szempontokat kell szem előtt tartani:

Sohase próbáljunk ivarérett hala
kat beszerezni, mert ilyenek általá
ban nem is kaphatók. Könnyebben 
bírjuk szaporodásra azokat, melye
ket magunk neveltünk. Amíg azon
ban nem tudjuk úgy ápolni, gon
dozni állatainkat, hogy azok tenyész
állatokká váljanak, ne is kísérletez
zünk a szaporítással.

A beszerzett kis halak felnevelé
se egyúttal gyakorlat a később álta
lunk tenyésztett ivadékok nevelésé
hez. Mindig ivadékot szerezzünk, 
lehetőleg megbízható helyről. 4—8 
hetes korukban, legalább 4—10 da
rabot. Erre azért is szükség van, mert 
a halakat ebben a korban még ál-

Ismét hangsúlyozzuk: a ponyva alkal
mazása törésmentes szállítást biztosít 

(Szalay felv.)

falában nem lehet nemek szerint 
meg Különböztetni, kevés számú hal
ból mind egyneműek lehetnek. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy később 
a nőstényhez hozzáillő hímet, vagy 
hímhez megfelelő nőstényt szerezni 
már nagyon nehéz. Sok halnál bizo
nyos mértékű párválasztás is fenn
áll.

A tenyészállatok felnevelése nagy 
gonddal történjék és megkülönböz- 
tetendő azoktól az állatoktól, melyek 
megfigyelésre vagy gyönyörködtetés
re szolgálnak. Etessünk eleven, vál
tozatos ele ség gél. Megfelelő nagysá
gú víztér álljon rendelkezésükre. 
Igyekezzünk tehát biztosítani szá
mukra a gyors és egyenletes növe
kedést, hogy minél előbb ivar ér étté 
váljanak s hogy minél nagyobb tes- 
tűek legyenek. Tulajdonképpen a jó 
tenyészállatot csak saját fajtájával 
együtt tartva kellene felnevelni. Így 
kaphatunk szépen kialakult párokat, 
melyekkel a tenyésztés könnyű. Az 
ivarérettség elérési ideje fajtánként 
igen különböző. Rossz életkörülmé
nyek között a halak sohasem válnak 
tény észképessé.

Az ivarérett állatok felismerése 
arról a legkönnyebb, hogy úgyneve
zett nászruhát öltenek. Viselkedésük 
is megváltozik. Nemcsak az eleség 
keresgélésével törődnek, mind ad
dig, hanem ha egy másik fajtájuk- 
beli hal kerül melléjük, valamilyen 
formában kimutatják szaporodásra 
kész állapotukat. A más fajtájúval 
szemben ilyenkor ellenségesen visel
kednek. Az akvárium szinte kezd 
szűk lenni a szaporodásnak és iva
dékoknak helyet biztosítani igyekvő 
állatok számára.

Elevenszülőknél elegendő a már 
közvetlen szülés előtt álló nőstényt 
egy másik üvegedénybe áthelyezni, 
ahol a sűrű növényzet között a szü
letendő ivadékok elbújhatnak, majd 
később felnevelkedhetnek.

Sokkal nehezebb a helyzet az ik- 
rázó halaknál, melyeknél a szaporo
dás csak akkor következik be, ha 
azonos, de legalábbis hasonló felté
teleket teremtünk nekik, mint ame
lyek otthon, a szabad vízben, lelő
helyeiken fennállnak. Tehát a hal 
eredeti életkörülményeit figyelembe- 
véve (mocsár, patak vagy delták 
brak vize; fény- és talajviszonyok, 
víz kémiai összetétele, növényzet), 
igyekszünk a tény észmedencét be
rendezni.

Nem szabad azonban a felsoroltak 
után meghátrálni, mert ez inkább 
csak annak a hatalmas tanulmány
nak az útja, amivel egy tenyésztő
nek meg kellett küzdeni, amíg egy- 
egy újonnan importált halat ered
ményesen sikerült szaporítania.

Tudjuk, hogy az ikrázó halak sza
porodáskor bizonyos helyeket ke
resnek fel, melyek az ikrák meg
maradásához és az ivadékok bizonyos 
nagyságúra való felneveléséhez al
kalmasak. Ilyenek elsősorban a szél

vizek, a partok közelében lévő ala
csony, dús növényzettel ellátott ré
szei, ahol a táplálkozáshoz szüksé
ges plankton is bőven rendelkezésre 
áll és a védekezés a ragadozók ellen 
(búvóhely) is biztosítva látszik. Ha
laink nagy részének ilyen szélvizet 
utánzó, dús növényzetű ikrázó me
dencét kell berendezni. Még olyan 
halak is, melyek saját ivadékaikat 
nyugodtan felfalják és minden hal- 
táplálék mellett előnyben részesítik, 
csodálatosképpen igyekeznek ikrái
kat biztonságba helyezni, szinte még 
maguk elől is eldugni.

A tenyésztésnél — figyelembe vé
ve az állat nagyságát és azt, hogy 
a tény észmedence egyúttal az iva
dék felnevelésére is szolgál, inkább 
nagyobb edényt használjunk. Elő
ször azért, hogy az ikrázásnál leját
szódó, nagyobb teret igénylő szerel
mi játék ne legyen gátolva, a halak 
otthonosan, nem még szűkebbre sza
bott helyen érezzék magukat. Má
sodszor az ivadék növekedéséhez 
térre van szükség addig is, míg si
keres tenyésztés esetén nagyobb me
dencébe helyezhetjük át őket.

A tény észmedencét védett helyre 
tegyük, sokszor takarást is alkalmaz
zunk, hogy a helyiségben a mozgás 
ne zavarja az ikrázni készülő álla
tokat. Egyes halak félhományban ik- 
r áznak, mások át szűrődő napfény
ben. Ezért is kell takarni. Ritkaszö
vésű kendővel vagy megfelelő réte
gű újságpapírral érhető el a kellő 
félhomály.

A hőfok mindig biztosítva legyen, 
ismerve a halfajta ilyenirányú igé
nyét.

Ne veszítsük el a kedvünket ak
kor, ha egy-egy tenyésztési kísérlet 
nem sikerül. Majdnem kizárólag tró
pusi halakról van szó az akváriumi 
szaporításnál. A trópusok alatt vég
telen bujasággal tenyészik az élet, 
akváriumi halainknál sem tavaszra 
szorítkozik csak a szaporodás ideje, 
mint a hazai halaknál. A kísérletet 
meg tehet ismételni az előző próba 
hibáinak felismerésével, tapasztalat
tal gazdagodva. Megéri a fáradságot, 
mert a szaporítás nagy élmény és 
komoly, szép biológiai eredmény.

Rosconi Győző

Hálóban, válogatás előtt... (Antalfi f:lv.)
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Amint a víz tartósan 20 fok fölé 
emelkedik, helyezzük össze a har
csapárokat. Átlagos nagyságú tele
lőbe 2—3 fészket és minden fészek
re egy-egy harcsát számoljunk. Az 
ívató telelőket természetesen fertőt
lenítsük és csak közvetlen az össze- 
helyezés előtt töltsük fel vízzel. A 
teljesen feltöltött telelőinkre csak 
annyi vizet engedjünk, hogy azok 
ne apadjanak. Ha a kihelyezés ide
jét jól eltaláltuk, harcsáink 3—5 
napon belül leívnak.

olvasóknak, kik harcsaneveléssel 
foglalkoznak. Nem mondunk újat 
a hiaírcsadvatás fortélyait ismerő 
szaktárcáinknak, mikor azt állítjuk, 
a sikeres ivatás első feltétele az 
egészséges, jólfejlett temyészharcsa. 
Kétségtelen tény, hogy az ivadék- 
nevelésnél könnyebb feladat a te- 
nyészharcsák ivatása, de mégis ez 
az alapja tenyésztésünk sikeréinek.

Most a tenyészharosákkal, tartá
sukkal, nemek megkülönböztetésé
vel és ívásra való előkészítéssel ká
vá nunk foglalkozni.

Mint említettük, a sikeres ívatás 
feltétele a megfelelő nagyságú 6— 
12 kg-os jól teleltetett és ívásra meg
felelően előkészített tenyészharcsa. 
Ezért azokat a harcsáinkat, melye
ket tavasszal ívaitni akarunk, már 
az őszi lehalászáskor vegyük szám
ba és ha módunkban van, bőséges 
táplálékkal (kárász, keszeg, egyéb 
vadhal,) — de harcsáink az íváskor 
a megetetett kevés compót is meg
hálálják — külön telelőben teleltes
sük. Ha Jehalászat után azonnal 
nem is — de a decemberi szállítások 
után feltétlenül alkalmunk nyílik 
a tenyészszülőket enyhébb napon 
kiválogatni és külön telelőbe he
lyezni. Ez alkalommal feltétlenül, 
fürdessük meg ezeket DDT emül- 
ziós oldatban, hogy a rájuk tapadt 
élősködőktől megszabaduljanak. A 
fagyok elmúltával újra vizsgáljuk 
át készletünket. Találunk közöttük 
olyanokat (főként ikrások), melye- 

I ken a téli fekvés komoly sebeket 
\ okozott, s ez ívásukra is kihat. Eze- 
P két selejtezzük ki. Az ívásra vissza

tartott egyedeket olyan telelőbe he

volna, a telelőinkben szétválogatott 
harcsáink nyugtalanságáról 18—20 
fokos vízhőmérsékleten biztosan kö
vetkeztethetünk, hogy az ikrások 
közé egy-két tejes vagy fordítva, te
jes harcsáink közé ikrás került. 
Ilyenkor újra átvizsgáljuk őket.

Az ívás előtt egy-két héttel a ha
si domborulat biztos támpontot 
nyújt a nemek megkülönböztetésé
re. Ezért is ajánlatos télen jóltar- 
tott tény észharcsáinkat az ívatás 
előtt egymiásfél hónapig koplaltat- 
ni. Tapasztalatunk szerint a kop- 
laltatás az ívásra nem hat ki, ha 
harcsáink kondíciója jó. (Bicskén 
február 1-től koplaltatott 10 kg-os 
harcsapártól több mint 150000 ikrát 
nyertünk és a kelési százalék is jó 
volt.)

A harcsaválogatás előkészületei Bicskén (Antalfi felv.)

győzzük ismételten hangoztatni, 
mind a telelők, mind a harcsák 
fertőtlenítését. (Reméljük, kutatóink 
jövő tavaszra rendelkezésünkre bo
csátják a kopoltyúférgesség meg
előzését biztosító módszereket is.)

A nemek megkülönböztetését bő
ven nem tárgyaljuk, kutatóink, 
szakembereink erről sokszor írtak. 
Gondos megfigyelés, pár évi gya>- 
korlat után a csecsbimbó alakjáról 
pontosan megkülönböztethetjük a 
nemeket, — de ha mégis tévedtünk

A párosításkor vigyázzunk arra, 
hogy egy-egy telelőbe egyforma 
nagyságú szülőket helyezzünk. A 
harcsák ívása rendszerint a későesti 
és éjjeli órákban történik. Az esti 
vagy hajnali ívásra már a délutáni 
fészekbújásból és „hajtásból“ követ
keztethetünk.

A fészkek elkészítéséről, az ikra
kezelésről szerzett tapasztalatainkról 
a következő számban fogunk beszá
molni.

Antalfi Antal

N É H Á N Y  S Z Ó —

—  o tenyészharcsákról

Dunántúlon ne siessünk az íva- 
tással. Esetleges késői fagy egy haj
nalra elpusztíthatja fáradságod mun
kánkat.

Ivás előtt fekvő helyzetben is könnyű felismerni az ikrás harcsát. (Antalfi felv.)

Minden halász legkedveltebb lap
ja nem tagadta meg eddig sem cím
lapját, mert egy-két szám kivételé
vel kutatóink, haltenyésztőink írás
ban vagy fényképeken foglalkoztak 
a címlap fekete, hosszúbaj szú va
dászával.

A bicskei halastavak dolgozói öt 
év megfigyeléséiről, az elért ered
ményekről szeretnénk a Halászat ha
sábjain beszámolni és gyakorlati ta
pasztalatainkat átadni azoknak . az

lyezük vissza, melyet megelőzően 
égetett mésszel erősen fertőtlení
tettünk. Tenyészhalaink testsúlyá
nak 15—20%-át helyezzük be vad
halból további táplálékul, miután 
a féifegtelenítő fürdetést a táplálék
hallal is elvégeztük.

Dunántúli tavainkban április vé
géig együtt hagyhatjuk a különbö
ző nemű harcsáinkat. Április vé
gén, május elején nemek szerinti 
szétválogatásra kerülhet sor. Nem
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A Halászat februári számában dr. 
Erős Pál beszámolt a haltakarmány- 
brikett készítéséről. A Tatai Halgaz
daság bicskei üzemegységében a te
lelőkben kisparcellás, az 50 kh-as I., 
és 12 kh-as III. sz. tóban üzemi ta
karmányozási kísérleteket végeztünk 
kompakt haltáppal.

lyékről vizsgálat után megállapítot
tuk, hogy babdara, napraforgóhéj és 
lucernaszárrészecskék. Ezután 20 cm 
peremű tálcát készítettünk. A be
szórt másfél vödörnyi haltáp VI. 
18—24-ig, 6 nap alatt „kopott el“ . 
Június végére szokták meg halaink 
annyira a haltápot, hogy az intenzív

Vontató is munkába áll a nagy szállítások idején (Szalay felv.)

A haltakarmány-brikett etetéséről 
szeretnénk pár szót a gyakorlati tó
gazda szemszögéből írni.

Az üzemegység viszonylag korán, 
VI. 7-én megkezdte az I. sz. tóban 
a haltakarmány ozást a következő 
összetételű haltáppal: tengeridara 30 
százalék, búzakorpa 10 százalék, lu- 
cernadara 5 százalék, vérliszt 5 szá
zalék, konkoly 5 százalék, melasz 3 
százalék, agyag 2 százalék, szénsavas 
mész 2 százalék, babliszt 18 százalék, 
extr. napraforgódara 20 százalék.

Az első napok szoktató etetése 
nem valami biztatót mutatott. Az 
iszapos karóhelyeken az 5—10 perc 
alatt szétmálló takarmány felvételét 
nehezen tudtuk ellenőrizni. A pontos 
ellenőrzés céljából etetőtálcákat ké
szítettünk 5 cmr-es peremmel. Az 
ezekre adagolt brikett 24 óra alatt 
„eltűnt'*, de a tálca körüli iszapban 
takaímányszemcséket találtunk, me

etetést megkezdhettük. A karók kör
nyékén erre az időre az iszapot is 
kifürödték és sűrűszemű kutatószák
kal mély vízen is biztossá vált a 
takarmány felvételének ellenőrzése. 
Az etetés után 30—60 percre végzett 
próbahalászatok mind eredménye
sebbé váltak és a hal táp jó felvételé
ben július hó elejére biztosak vol
tunk.

Gyomortartalom vizsgálatnál meg
találtuk a pontyokban a haltáp ré
szecskéit, de az ürülékben is felfe
dezhető volt. 100 q kompakt felete
tése után napi 7 q-s adagot 4—5 
óra alatt vettek fel halaink.

Augusztus, szeptember hóban a 
napi 15 q-s adag etetésekor dél
ben már nem volt takarmány a ka
róknál, megjegyezzük, a napi adagok 
nem haladták meg a tóban levő hal
hús 6 százalékát.

Érdekes volt megfigyelni a karók

körül vízközben és a víz tetején táp
lálkozó pontyokat (főként kisebb má- 
sodiknyarasok), melyek a könnyebb, 
a fenékről felkavart korpaszerű ta
karmányrészecskéket ették. A próba
halászatkor kifogott pontyok nem 
voltak gyomrosak, a kompakttal ta- 
karmányozott tavakból nem fogtunk 
ki a nyáron ismert telítettbelű halat. 
Az il. sz. tóban halaink az egész év 
folyamán a szokottnál keményebbek 
voltak. Érdemes megjegyezni, hogy 
augusztus—szeptember hóban meg
közelítőleg sem voltak annyira zsíro
sak a 150—180 dkg-os pontyok, mint 
az elmúlt esztendőkben kukorica és 
árpa takarmányozása idején 

Sajnálatos tény volt, hogy augusz
tus hóban a takarmánygyártás tech
nikai okokból három hétig szünetelt, 
így közben árpával és rozzsal is kel
lett takarmányoznunk. Végeredmény
ben a bicskei üzemegységben két kí
sérletre beállított tóban 553 q takar
mánybrikettet etettünk fel.

A  takarmányozás eredményesebbé 
tételéhez, a nagyüzemi etetés sikeré
hez a ‘haltakarmány-brikett előállítá
sában a következő változtatásokat 
ajánljuk:

1. Olyan anyag bedolgozása, mely 
a vízben való oldódást legalább 1 
ói ával meghosszabbítj a.

2. Árának csökkentése, sajnos a 
97,30 Ft-nál magasabb áron vásárol
tuk.

3. A takarmány koratavaszi le
gyártása, hogy halgazdaságainkban a 
takarmányozási terv szerint felhasz
nálható legyen.

4. Olyan száltakarmányok bedol
gozása, melyek etetése brikett for
májában sikeresebb lenne.

Nyári megfigyeléseink, a próbaha
lászatok, kisparcellás kísérletek alap
ján mondhatjuk, a takarmánybrikett 
etetés első üzemi próbái biztatóak. 
Szeretnők lapunk hasábjain olvasni 
a takarmánybrikettet etető gazdasá
gok ezévi tapasztalatait. A kisparcel
lás kísérletek és az üzemi etetés 
számszerű kiértékelésére a lehalá
szások befejezése után visszatérünk.

Antaifi Antal
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