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A helyi takarmánytárolás

ügyes tógazdasági üzemekben ho- 
mu<,y gonaot okoz meg napjainkban 
is a iarouotieiy niánya. Valószínű, 
xöbbek között, egy rossz hagyomány
— a bizalmatlanság szülöttje — az 
a fellelhető állapot is, hogy központi 
emeiyezessel van egy nagy magtár 
es másutt, pont ahol a tárolt abrakot 
feltakarmány ózni kellene, ott semmi, 
Legfeljebb csak egy maréknyira va
lónak kis raktárhely.

Mindezeken kívül még egy jól 
szervezett üzemben is megtörténhet, 
hogy átmeneti tárolási nehézség lép 
fel, szállítási ütemezés eltolódása 
stb. miatt, amikor minden talpalat
nyi tárolótér tele van takarmánnyal, 
de az új szállítmánynak is helyet 
kell biztosítani. Ilyen esetekben vas
tagodnak meg a garmadák és még 
jó, ha a kívánt kezelés, forgatás csak 
a gondot és a munkát növeli és a 
zsúfoltság nem vezet egyéb táro
lási hibákra: fülledés, dohosodás, pe
nészedés, stb.

Igaz ugyan, hogy a hal — a ponty
— a szélsőséges esetektől eltekintve 
nem túlzottan érzékeny a takarmány- 
hibákra, vagy akár az azokból szár
mazó toxikus bomlástermékekre, de 
az sem vitatható, hogy megfelelő jó 
termelési eredményeket csakis jó 
minőségű takarmánnyal lehet elérni. 
Remélhetően, a „defektes takarmá
nyok korszaka” rövidesen lezárul és 
semmiképpen sem tart addig, hogy 
a köztudatot „a halaknak úgyis jó” 
fogalmazással maradandóan kialakít
hassa.

A helyi, ideiglenes tárolás megol
dását keresve, ennek kivitelezése ké
zenfekvő és olcsó, csupán a régebbi 
idők gabonatárolására használatos — 
és nagyon jól bevált — gabona hom.- 
bárt kell a felszínre hozni. Ez pedig 
egy prizmába felhúzott gabonaho-

ideiglenes megoldása
lomnak műanyag lepedővel való le- 
lakarasával oarhol könnyen meg- 
olatiaió.

A  tarolás helyét mindig úgy vá
lasszuk meg, hogy a tárolandó meny- 
nyiségbői Kialakított prizma száraz, 
magasabb fekvésű, lehetőleg vizet át
eresztő talajra kerüljön. Prizmázás- 
ra csakis száraz, szemes takarmány 
kerülhet. A  prizma inkább hosszú 
alakú legyen, mint csonkakúp for
májú (halom). így ugyanis a mére
tek ismeretében a takarmány felhasz
nálása során, ahogyan a prizma hosz- 
sza csökken, a méretek követésével 
a takarmány fogyasztásának mérvéi 
könnyűszerrel ellenőrizni lehet. Ga
bonaféléknél 2,3 :1 arányt vegyünk 
a prizma szélességi és magassági mé
retének. A  prizma hosszát elvileg 
tetszés szerint szabhatjuk meg.

Ismerve a tárolandó gabona meny- 
nyiségét, kiszámítjuk a létesítendő 
prizma alapterületét. A  kijelölt he
lyen a növényzetet kisaraboljuk és 
egy ásó mélyen a földet kitermeljük. 
Az így kiásott ágy alját elegyenget
jük, esetleg ledöngöljük és vékonyan 
égetett mészporral leterítjük. — A 
meszezés célja részben a rothadási 
folyamatok gátlása, részben a fér
gek elleni védekezés. — Majd erre 
ágyazunk be a prizma hosszirányá
ba fektetett erős szárú, száraz ná
dat, amit taposással jól letörnünk. 
Az így szálmentében elhelyezett nád
ról a takarmány fellapátolása sok
kal könnyebb. A  szigetelésre szánt 
nádaljazat helyett, ha csak Lehet ne 
használjunk szalmát, mert abban 
különböző férgek, rágcsálók jobban 
megbújhatnak, míg a nádat ilyen célra 
nem szívesen választják. A  prizma 
két szélén a felhalmozandó mag le
folyása ellen egyszerű cövekeléssel 
élére állított arasznyi magasságú kis

deszka-palánkkal védekezünk. Jó. 
na ezeknek a deszkáknak a felületét 
] orraszio lámpává i enyhén leég et
jük, s így ezzel tartósítjuk azokat. 
Kátrányos vagy esetleg rezgáliccal 
konzervált aeszka nem megfelelő, 
mert a mag felveszi azok kellemet
len szagot. Természetesen a mag le
jolyasa ellen védekezhetünk az alja
zat ool kialakított es fémajtóit nad- 
palloval, illetve nadnasuraval. Az 
így előkészített alapra öntjük a tá
rolandó magot, illetve húzzuk fel be
lőle a prizmát háztetoszeruen. Ez 
után történik a jóLiaval való lebon
tás.

A  plasztik lepedőt előbb a prizma 
egyik oldalán, a magfogó kis oldalfal 
külső részén fogatjuk le végig rado- 
oott földdel. A  műanyag lepedő szelt 
30 cm távolságra végződjek az oldal
tol, hogy a leszivárgó csapadekot el
vezesse. Ez után átvetve a prizmán 
a műanyag fóliát, majd megfelelően 
elegyengetve, a másik oldalon és a 
kei végén is annyi földet szórunk 
rá, ami jó l a prizma alakja köré szo
rítja. Majd megkezdjük a prizma 
teljes leföldelését. Erre a célra azt a 
földmennyiséget rakjuk vissza a 
prizmára, amit a szigetelő alap le- 
ágyazásához kitermeltünk.

A vékony rétegű leföldelés még 
abban az esetben is indokolt, ha 
csak rövid időre, egy-két hónapra 
tárolunk. A  földelés ugyanis védel
met nyújt nemcsak a felmelegedés 
és más egyéb sérülési lehetőségek 
ellen (varjú pl. átverheti a lepedőt), 
hanem esetleg avatatlan kezek beha
tolása ellen is, illetve a hiányossá
gokra figyelmeztethet. A  prizmát kb. 
1 m távolságra, körben, levezető 
rendszerű enyhe árkolással lássuk 
el. Használat (felbontás) során a fö l
det mindig a prizína aljából szed
jük előbb el, mert így a felsőbb 
földrész utána omolva, kevesebb 
munkával takarítható le. A  földet 
egy rövid nyelű, fából készített ka
paszerű lehúzóval távolítsuk el az 
oldalakról, hogy a fóliát meg ne 
sértsük. A  takarmány fogyását a fó
lia laza ruhafacsarásszerú göngyö- 
lésével kövessük.

A műanyagok elterjedésével ma 
már a mezőgazdáságban is tért 
nyert a plasztiklépedők, plasztik
ponyvák használatú. Tárolásra álta
lában 0,3 mm vastkgságnyi fólia ja
vasolható. Ennek ára kg-onként 40 
Ft körül van, a hegesztés is olcsó, 
fm-enként kb. 1,5 Ft. A  silók taka
rására használt plasztiktakarók el
évülését 2 évben jelölik meg. A  mi 
esetünkben, — elévülésre ugyan 
nincsen adat — óvatos kezelés mel
lett, tekintve, hogy a teljes lefölde
lés véd a sérülések ellen, legalább 
4—5 éves élettartam feltételezhető. 
Használat után a plasztiklepedőt 
hálóterítőfán kiterítve alaposan mos
suk le, majd mindkét oldalát bőven 
hintsük be sikporral (tálkám por). 
Utána enyhe göngyölegbe hajtva szá
raz helyen raktározzuk. Téli időben 
lehetőleg ne bolygassuk, mert a 
plasztik a hidegben merev és köny~ 
nyen törik.

(Mítterstiller József)
Nagy segítség a plasztik lepedő az ideiglenes tárolásban

(Mítterstiller felv.)
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TÍZÉVES A  „H A LÁ SZ A T"!
Tíz év az emberi életkort tekintve 

sem nagy idő, történelmi távlatokban 
pedig nagyon is rövid.

A tízéves „Halászatinak, ennek 
ellenére már is vannak hagyományai 
nemcsak azért, mert a X-es szám 
mellett az 57-es is szerepel, hanem 
azért is, mert az elmúlt 10 évben ma
radandó emléket állított annak a tör
ténésnek és fejlődésnek, amely eb
ben az időszakban a halászatot jelle
mezte.

A  halászat hazánkban korántsem 
a legfontosabb termelési ág, s nem 
várható — még messzi távlatokban 
sem, — hogy a hal helyettesíteni 
fogja a melegvérű állattenyésztés 
produktumait. Az viszont igaz, hogy 
a hal a későbbiek során egyre fonto
sabb szerepet fog kapni a kulturált

1934—38
átlagában

bruttó haltermés 52 000 q 
index 100%

Nem állítható, hogy az eredmények 
kizárólag a lap hatására mutatkoz
tak. Ez nem is lenne igaz. Nem járunk 
messze azonban az igazságtól, ha azt 
feltételezzük, hogy az eltelt 10 év 
alatt megjelent, kereken 3500 cikk — 
az apróbbakat nem is számítva — 
mégis csak termékenyítő hatással volt 
a halászatban működő szakemberek
re, s az az irány, amelyet képviselt 
helyes volt.

A „Halászatiból értesülhetett az 
olvasó a legújabb kutatási eredmé
nyektől kezdve a szegedi Kossuth 
Htsz zárszámadó közgyűléséig minden 
fontosabb hazai, de külföldi ese
ményről is.

A  „Halászat” régebbi számait la
pozgatva megállapíthatjuk, hogy 
szaksajtónk a fejlődés nagy jelentő
ségű mérföldkövéről számolt be. 
Néhány példát is szeretnénk említem. 
Űj halászati törvényünk van, Orszá
gos Halászati Felügyelőséget hozott 
létre az 1961. évi 15. számú törvény- 
erejű rendelet, Halászati Alappal 
rendelkezünk, új halfajokat hoztunk 
be. A természetes vizekre üzemtervi 
előírások készültek, és csak a fonto
sabbakat említettük.

Sajnos a halászatnak sérelmei is 
vannak, s hogy itt is néhány példát 
említsünk emlékeztetünk arra, hogy 
noha édesvízi haltermelésben hazánk

élelmezésben. Ennek természetesen 
mennyiségi és minőségi előfeltételei 
vannak.

A halászat fejlődésének az anyagi 
előfeltételeken túl szakmai követel
ményei is vannak, elsősorban szakmai 
feladatok jobb megoldását célozta az, 
hogy a halászati szaksajtó 1954-ben 
új köntösben megjelent azzal a ki
mondott céllal, hogy a termelést a 
szakemberek állandó és rendszeres 
tájékoztatásával az új ismeretek ter
jesztésével bővítse. A  lap megalapí
tása egybe esett a halászat lenyűgö
zően hatalmas fejlődési terveinek el
fogadásával. Akkor sokan kételked
tek a kitűzött célok realitásában, az 
idő azonban jelentős fejlődésről adott 
számot, amelyet alábbi három szám
mal kívánunk jellemezni:
1954 évben 1963 évben

79 983 q 209 614 q 
130% 337%

vezet Európában, Albániát kivéve 
egyetlen európai ország sincsen hal
tenyésztési kutató intézet nélkül. A 
miénket megszüntették.

A vízszennyezések terén is sok ba
junk van és, hogy a sajátosabb prob
lémánkat is említsük, még ma is 
nyögjük azt a „megoldást”, hogy a 
szaklapunk kéthavonta jelenik meg 
és drágább újság a mezőgazdaságban 
nincs is. A  kéthavi megjelenés egy 
ilyen jellegű újság időszerűségét és 
iránymutató lehetőségét nagymérték
ben korlátozza.

S ha a halászatnak, mint szakmá
nak vannak is sérelmei, mégis jelen
tős eredményeket tud felmutatni.

Ügy gondoljuk, túlzás nélkül állít
hatjuk: lapunk teljesítette azokat a 
célkitűzéseket, amelyeket 10 éve 
maga elé tűzött.

Az eltelt 10 év a halászatban nagy 
idő volt, amelynek mérföldköveinél a 
tevékeny munka nagy eredményei 
kézzel foghatóak. Ezt a történést a 
„Halászat” nemcsak regisztrálja, ha
nem irányította is.

Szeretnők, ha újabb 10 év múlva 
arról számolhatnánk be, hogy az 
újabb évtized is eredményesen, még 
termékenyebb módon zárult.
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Anyagforgalom
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víz 2 dkg oldott konyhasót tartalmaz, 
ennek megfelelően másodpercenként 
fél mázsa sót hoz és visz a Duna, 
azaz annyit, hogy abból 7500 liter ha
lászlét lehetne megsózni. Egy év alatt 
a Duna által leszállítóit konyhasóval 
háromszor annyi halászlét ízesíthet
nénk, mint a Velencei tó vízmennyi
sége.

Magas vízálláskor a csapadékvíz 
hígító hatására az oldott sótartalom 
csökken. Alacsony vízállásnál és fő
leg télen a Duna vize nem annyira 
a vízgyűjtőterület fagyos felszínéről 
mint inkább talaj víz-összeszüremke- 
désből származik. Ilyenkor az oldott 
sótartalom magas. A  szállított só 
mennyiségében azonban lényeges el
térés nincs.

Az oldott oxigén minden vízben élő 
lény, tehát a halak számára is első
rendű fontosságú. A  Duna vizében az 
oldott oxigén mennyisége 6—14 mií- 
ligram literenként. Ez 80—95°/o telí
tettségnek felel meg, ami azt jelenti, 
hogy a Duna halai számára mindig 
megfelelő oxigénmennyiség biztosí
tott. Télen általában több mint nyá
ron. Az oxigén nagyobb részét az 
áramló víz a levegőből nyeli el, ki
sebb részét azonban a folyóvízben 
előforduló algaszervezetek termelik. 
Ezeknek a száma igen változó. Télen 
jég alatt alig egy-kétszáz, kedvezőbb 
feltételek mellett, azonban 10 millió 
is előfordulhat a Duna-víz 1 literében 
Az algák nagyobb mértékű elszapo
rodását a folyóvízben a nagy áram
lási sebesség és az erős zavarosság 
akadályozza. Ezért az algák által 
végzett szervesanyag-termelés folyó
vizekben, így a Dunában is jóval 
alacsonyabb, mint a tavakban.

Az áramlás keverő hatása miatt a 
fenéken és a vízfelszínén nagyjából 
mindig ugyanannyi az oldott oxigén. 
Ennek nemcsak a halak légzésében 
hanem a szennyezett folyóvíz öntisz
tulásában is fontos szerepe van. A  
folyóvizekben általában sem oxigén
hiány, sem oxigéntúltelítettség nem 
szokott, előfordulni. Más a helyzet 
azonban a mellék- és a holtágakban 
ahol az áramlás és a hordalék által 
nem zavart viszonyok között algák és 
más planktonszervezetek nagyobb 
mennyiségben elszaporodhatnak. Itt 
már élénk oxigéningadozások léphet
nek fel, a víz 180—200%-ban is túl- 
telítődhetik oxigénnel az algák tevé
kenysége következtében. Vízvirágzás 
vagy erős szennyezettség idején pedig 
az oldott oxigén mennyisége annyira 
lecsökken, hogy az a halak életfelté
telei szempontjából kedvezőtlen. 
Ugyanez a jelenség amiatt is előáll, 
hogy a mellékágak vize viszonylag 
gyorsan és erőteljesen felmelegszik.
Ezért nem fordulnak elő a mellék
ágak halai között azok az oxigénigé
nyes fajok, melyek a Duna vizében 
másutt egyébként nagyobb mennyi
ségben megtalálhatók (paduc, máma, 
stb.)

Az előbbiekben az oldott anyagok
ról voll szó. Ehhez viszonyítva azt

A  Lánchíd alatt. .  .

A közlekedési statisztikákat meg
nézve láthatjuk, hogy a Dunán 

folytatott áruszállítás hatalmas 
anyagmennyiségeket mozgat meg. 
Mindez azonban messze eltörpül 
azoknak az anyagoknak a tömegei 
mellett, amelyek magában a Duná
ban évről-évre levonulnak. Nem kö
zömbös a halászok számára sem, 
hogy abban a vízi élettérben, mely
ben a hal él, szaporodik és növek* 
szik, ez az anyagforgalom hogyan 
alakul. A  különféle hidrobiológiái 
folyamatok során ugyanis nem kis 
mértékben éppen ezeknek a ténye
zőknek a hatására válhat gazdagab
bá, vagy szegényebbé egy-egy Duna- 
szakasz. mint halas vízterület.

A  magyar Dunán egy évben átlag 
74 km3 víz folyik le. Evvel a víz- 
mennyiséggel a Balaton medrét éven
te 37-szer lehetne feltölteni. Ez a ha
talmas víztömeg a vízgyűjtő terület 
felszínéről és talajából összegyűlve 
igen nagy mennyiségű anyagot hord 
ei oldott, lebegtetett és görgetett ál
lapotban.

A  víz és az oldott sók legnagyobb

mennyisége az alpesi mellékfolyók 
medréből kerül a Dunába. A  Kárpá
tokból jövő mellékfolyók hatása 
ezekhez képest kisebb jelentőségű. 
Az oldatban tartott és szállított só
mennyiség meglepően sok: a Duna 
1 m3 vize 30 dkg oldott sót tartalmaz 
(a szennyezetten szakaszon). Ennek 
75%-a kalciumhidrokarbonát. Köze
pes vízállásnál másodpercenként 7,5 
mázsa oldott sómennyiség érkezik 
hazánkba illetve hagyja el az orszá
got a Duna vizével. 1 év alatt ez a 
mennyiség 20 millió tonna. Ha a szá
mításokat nem a magyar szakaszra, 
hanem a Duna tengeri torkolatvidé
kére végézük el, akkor kitűnik, hogy 
a Fekete tengerbe szállított sók 
mennyisége 60 millió tonna évente.

A  szállított sók minőségét figye
lembe véve szintén érdekes adatok
hoz jutunk. Ha a Duna vizébe szállí
tott oldott kalcium mennyiségét ége
tett mészre számítjuk át, akkor meg
állapíthatjuk, hogy az 1 év alatt a 
magyar szakaszon szállított mész 
mennyisége több, mint hazánk 10 évi 
égetett mész termelése. — lm 3 Duna

A bajai Üj Élet htsz halászainak varsáiban . . .
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látjuk, hogy a lebegtetett állapotban 
szállított hordalék mennyisége kb. 
fele az oldott állapotban szállított 
anyagok súlyának. Évente 10 millió 
tonna a magyar Duna-szakaszon. Ez 
azt jelenti, hogy pl. a Soroksári 
Duna-ág egész medrét a Duna lebeg
tetett hordaléka 2 év alatt teljesen 
íeltölteé.

A  lebegtetett hordalék főleg mész- 
ből és kvarcból áll. Csupán 1% ben
ne a szerves anyag mennyisége. A  
Duna hordalékának szervesanyag-tar- 
talma aránylag kicsi, s főleg a part
ról besodort élő és élettelen szerves 
anyagokból származik. Éves viszony
latban ez a mennyiség azonban még
iscsak jelentős. 1 évben 96 ezer ton
na szerves anyag vonul le a Duna 
magyar szakaszán. Ha ez mind hal
táplálékként értékesülne, mégpedig 
úgy, hogy a takarmányegyüttható ér
téke 10, akkor csaknem 10 millió kg 
halhús termelődnék.

Kis vízben sokszor alig 1 dkg anya
got lebegtet a Duna 1 m3 vize. Magas 
vízálláskor azonban ez a mennyiség 
30 dkg-ra is felmegy.

Aki a Duna mellett él, nyilván meg
figyelte már, hogy áradáskor a Duna 
vize milyen zavarossá válik. Amint 
viszont a víz apadni kezd, a lebeg
teti hordalék lerakásának és ezzel a 
zavarosság eltűnésének első lépése az 
hogy a lebegésben tartott részecs
kék tömörülnek, felülről (hídról vagy 
csónakról) nézve jól látható felhők
ké állnak össze. A  lebegtetett horda
lék mennyiségétől függően évsza
konként és vízállásonként változnak 
a Duna vizében az átlátszósági viszo
nyok is. Tartósan alacsony vízállás
kor amikor a lebegő anyag kevés, a 
Duna 1 méteres mélységébe a fel
színre eső fénynek még egy tizede 
lejut. Áradó vízben azonban — nagy 
hordalékosság esetén — a vízfelszín 
alatt 1 méteres mélységben már tö
kéletes sötétség uralkodik. Ilyenkor 
az ott elforduló algák oxigéntermelé
se teljes mértékben megszűnik.

Felmerült a kérdés, hogy a szállí
tott anyagok és maga a víz, amely 
azokat feloldotta vagy lebegteti, 
mennyi idő alatt jut le a forrástól 
a tengerig. Közepes vízálláskor, ami
kor a Duna folyási sebessége a folyó 
minden szakaszán az ott jellemző át
lagos értéket mutatja, a Duna forrá
sából a medrébe került víz 37 nap 
alatt jut le a tengerbe, hacsak közben 
el nem párolog, vagy valamely mel
lékvízbe jutva nem késlekedik.

A  folyóval teljesen vagy csak rész
ben összefüggő lassú vagy állóvízű 
mellékágak viszonyai nagymértékben 
eltérnek a főágétól. Ezekben az oda
érkező hordalék leülepedik s a hő
mérsékleti és átlátszósági viszonyok 
megváltozásával a kémiai és biológiai 
viszonyok is megváltoznak. A  tava
kéhoz hasonló körülmények alakul
nak ki. Ennek következtében a ben
nük levő élővilág és benne a halállo
mány mennyisége és faj összetétele is 
más. A  folyó főágak zord viszonyai

A  lágymányosi Kopaszi-gát mentén .. .

közül egyes halfajok nagy tömegben 
behúzódnak a mellékágak számukra 
kedvezőbb életfeltételei közé. Az 
lyen mellékágakban a növényi plank
ton elszaporodása és nagyobb terme
lése következében megnő a szerves- 
anyagprodukció és a főághoz viszo
nyítva nagyobb mennyiségű haltáplá
lék fejlődik. A  mellékvizek szerves
anyagtartalmának szerepe igen je
lentős a folyó életében. Különösen 
akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 
milyen nagy mennyiségű mellékvíz 
kíséri a folyóknak a középső és kü
lönösen az alsó szakaszát. A  D,una 
teljes magyar területének kb. 20—25 
%-a ilyen mellékvíz jellegű.

Magas vízállás esetén azonban a 
viszonyok nemcsak a főágban, hanem 
számos — a főággal összefüggő — 
mellékágban is megváltoznak. A 
Duna áradását az Alpokból vagy a 
Kárpátokból lezúduló olvadék- vagy 
csapadékvíz okozza. A  magyar Du

nán általában egy jellegzetes tava
szi áradás mutatkozik — amely a 
jégpáncél elolvadásával nagyjából 
egyidejűleg következik be — és egy 
nyár elején bekövetkező úgynevezett 
„zöldár” . Nyár végén és ősszel a víz
állás általában tartósan alacsony. 
Ilyenkor alakul ki a mellékágiakban 
a fent leírt nagyobb produkció. Ára
dás alkalmával néhány óra alatt 4—5 
fokot is csökkenhet a víz hőmérsék
lete, jelentősen növekedik a vízfolyás 
sebessége és a víz hordalékossága. 
Ilyenkor az áradó víz a mellékágak 
jórészét is elönti és a bennük kiala
kult dús élővilágot magával sodorva 
lemossa a torkolat fe lé  

Az évről évre teljesen haszontala
nul lefutó nagy anyagmennyiségből 
a Duna élővilága s köztük jelentős 
mértékben a halak valamennyit fel
véve és hasznosítva megmentenek 
számunkra.

T. Dvihally Zsuzsa

. . .  vagy eppen a deltában lesz zsákmány a dunai pontyból
(Kováts Iván és Tóth János felvételei)
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NÉHÁNY SZÓ A  S Z A K E M B E R E K  
K É P Z É S É R Ő L

Az év végén elkészült fogási 
összesítők tanúsága szerint hoza
maink alig emelkedő területen 
növekvő irányzatot mutatnak, 
bár egyes gazdaságok a kitűzött 
terveket sok esetben még min
dig nem érik el. Ezt az objektív 
nehézségeken kívül (tófelújítás, 
takarmányozás) nem utolsósor
ban a szakember utánpótlás 
elégtelen volta okozza.

Lapunkban már több cikk je
lent meg ezzel a kérdéssel kap
csolatban, szeretnénk azonban 
egy-két gondolatot felvetni, ami
nek megvitatása a további kép
zést előrevihetné.

Meniünk talán alulról felfelé a 
a „létrán”.

Szakmunkásképzés: a kétszer 
3 hónapos halászmesteri tanfo
lyam jó arra, hogy az évek óta a 
szakmában dolgozó gyakorlati 
tudású dolgozóknak megfelelő el
méleti alapokat adjon. Sajnos 
gyakorlatilag nehéz feladat az 
ország különböző részeiből össze
gyűjteni az embereket, bár a 
halászmesterképzéshez továbbra 
is ezt kell tqnni. A  halélet elemi 
kérdéseiről, halakkal való bánás
módról, takarmányozásról, oxi
gén utánpótlásról, tókarbantar
tásról azonban minden halászati 
dolgozónak tudnia kellene.

Közbevetőleg megemlítjük, 
hogy nemrég egy halgazdaságban 
beszélgetés közben derült ki, 
hegy a szikzacskóról a halász
mestereken kívül a dolgozók kö
zül senki sem tud semmit. Ezen 
a helyzeten úgy tudunk javítani, 
hogy ahol megfelelő (IQ,-— 20-as) 
létszámot biztosíthatunk, ott a 
vezetők tartsanak esetenként —  
egy-egy hóviharos napon — , 
vagy rendszeresen elméleti kép
zést. Ennek haszna a termelés 
folyamán biztosan megtérülne. 
Nem kielégítő a helyzet a halá
szati tanulóképzéssel sem. A  
szülők nem szívesen engedik 
gyermekeiket a nehéz fizikai 
munkát követelő, egészségtelen 
környezetű, viszonylag gyengén 
fizetett munkaterületre, még 
akkor sem, ha a gyerek erre 
hivatást érez. Ezen a kérdésen 
csak fokozott gépesítéssel és 
anyagi ösztönzéssel tudunk segí
teni.

Nézzük meg, mi a helyzet a 
halászati felsőbbszintű vezetők 
képzésével. A  felső vezetés 
csúcsemberei az egyetemet és 
szaktanfolyamot végzett halászati 
szakmérnökök. Képzési formáiuk 
kis számukhoz mérten megfelelő, 
megemlítünk azonban néhány 
hibát, melyek kiküszöbölését fon
tosnak tartjuk:

Nagy szükség lenne arra, hogy 
az egyetemet végzett szakem
ber legalább motorkerékpárve
zetői jogosítvánnyal rendelkez
zék. Ennek hiányában, mint 
gyakornok nehezen tud helyt
állni, mert félnapos gyaloglá
sokkal jut ki egy-egy távolabbi 
tóegységhez és mire onnan visz- 
szaér jelentése esetleg már el is 
vesztette aktualitását. Ennek a 
kérdésnek rendezése igen sürgős 
feladat és egyetemeinknek meg 
kell találnunk erre a megoldást. 
Amíg ez bekövetkezik, anyagi 
ösztönzéssel lehetne segíteni a 
kérdésen. A  jogosítvánnyal ren
delkező szakember „használati 
értéke” nagyobb és a nyelvpót
lékhoz hasonlóan ezt anyagiakkal 
is jutalmazni kellene.

Az egyetemi szakmémökképzés 
jelenleg levelező formában fo
lyik. Előadói a szakágazatok leg
jobb hazai művelői, hallgatói a 
halgazdasági szakemberek, halá
szati felügyelők és halastótervező 
mérnökök. Ez az a képzésforma, 
mely ma hazánkban a legmaga
sabb képesítést adja. A  képzés 
ennek következtében magasszín
vonalú, nívós, de szeretnénk egy
két hibát megemlíteni, melyek 
kijavítását fontosnak tartjuk: 
Nem tudjuk helyeselni azt, hogy 
egyes előadók a konzultációs idők 
alatt igyekeznek írott jegyzetei
ket röviden leadni, ahelyett, hogy 
olyan gyakorlati dolgokat mutat
nának be, amit a hallgatók mun
kahelyeiken nem tanulhatnak 
meg. (Pl. idő és eszközhiány 
miatt plankton vizsgálat). Hibája 
a képzésnek az is, hogy a rendel
kezésre álló kevés időben olyan 
dolgokat is oktatnak, amire a 
hallgatóknak nincs szükségük. 
Hogy ezen állításunkat példával 
is alátámasszuk: , ,Termeléspoli -
tika” c. tárgyból órák hosszat 
hallgatják a világ termelésének 
alakulását a II. világháború után 
és a KGST szerepét, amit egye
temi tanulmányaikból és a napi 
sajtóból jól ismernek, viszont 
nem hallottak halexportunk és a 
világ halkereskedelmének hely
zetéről, halelhelyezési nehézsége
inkről, a zsíros hal okozta export- 
nehézségekről, és ha már a 
KGST-ről van szó, a tengeri 
halászflották KGST terveiről.

Tahy Béla 
halászati felügyelőA réti csík nem tartozik az oxigénigényes halak közé

36



A halak életének az a legnehezebb 
időszaka, melyet az ikrából való ki
kelés után töltenek el, amíg élet
erős, fejlődőképes ivadékká nem nö
vekszenek. Az ellenségek, rablók, 
ivadékpusztító rovarok és azok ál
cái stb. megszámlálhatatlan tömege 
vág rendet az alig életrekelt, tehe
tetlen halacskákban, melyek túlnyo
mó részét az élelemhiány is korai 
halálra ítéli. A  természet bölcsen 
gondoskodik” arról, hogy a kemény 

feltételek ellenére is megfelelő szá
mú legyen az utánpótlás, a sok-sok 
m illió  megtermékenyített ikrából, ha 
el is pusztul a lárvák és a zsenge 
ivadék túlnyomó része, mégis olyan 
mennyiség cseperedik fel, hogy jut 
is, marad is . . .

A  korszerű haltenyésztés igyek
szik elősegíteni, hogy a kikelt ikrá
ból minél több lárva váljék iva
dékká, a zsenge ivadék védelme, 
táplálása stb. segíti hozzá a halásza
tot, hogy az utánpótláshoz, a telepí
téshez szükséges ivadékmennyiség 
rendelkezésére álljon, minél keve
sebb legyen a veszteség. A  süllő
fészkek kosaras, védett keltetése, az 
úgynevezett ivadéknyújtó betonme
dencék szolgálják ezt a célt, sajnos 
korántsem eszményi módon. A  védő
kosárban kikelt süllőcskék a rablók 
szabad prédájává válnak amikor el
hagyják fészküket, a betonmedencé
ben cseperedő ivadék táplálása ko
moly gondot okoz, hiszen a legtöbb 
hal „csecsemő”-korában megköveteli 
az élő eleséget, ha egyes fajok el is 
fogadják a mesterséges táplálékot, 
attól korántsem fejlődnek olyan jól, 
mint a kövér, dús planktontól A 
nyújtómedencék, ellátása megfelelő 
minőségű és mennyiségű plankton
nal nem egyszerű dolog, hiszen 
szinte folyamatosan kell a szerveze- 
tecskéket gyűjteni és a medencébe 
juttatni, az apróságok nagyon érzé
kenyek és ha táplálékuk nem ele
gendő, alaposan megsínylik a hiányt. 
A mesterséges és félmesterséges hal
tenyésztés egyre szélesebb területen 
fejlődik, gondoskodni kell tehát ar
ról, hogy a zsenge ivadék nyújtása 
is egyre megfelelőbb, minél keve
sebb elhullással járó módon legyen 
elvégezhető.

A NSZK nemrég rendezett halá
szatfejlesztési gyűlésén érdekes, so
kat ígérő módszert és berendezést 
ismertettek, mely hivatott a zsenge 
ivadék nevelését teljesen új ala
pokra fektetni és hozzásegíteni a 
haltenyésztést, hogy viszonylag kis 
beruházással, alacsony üzemköltség
gel állítson elő a mainál nagyobb 
mennyiségű, és ami legalább any- 
nyira fontos: jobb minőségű, tele
pítésre alkalmasabb, cllenállóbb, 
egészségesebb ivadékot. A  berende
zést a szaksajtó kedvezően minősí
tette, a fokozott érdeklődésre je l-

az önetető —
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hal-gyerekszoba

lemző, hogy az új eljárás híre több 
folyóiratot foglalkoztatott.

M i az új berendezés és módszer 
lényege?

Vízen úszó, vagy 4,5 méter átmé
rőjű, 2 méter mély medence, mely
nek karimája vagy fél méter maga
san emelkedik a víztükör fölé, A  
medence, vagy inkább kád, úszó- 
gyűrűbe illeszkedik, ez a gyűrű 
tartja a vízen megfelelő magasság
ban úgy, hogy a kád a gyűrűben 
saját tengelye körül forogni tud. A  
berendezést a tó bármelyik részén 
kötéllel lehet lehorgonyozni, a kötél 
hosszának megfelelően bizonyos ha
tárok között helyzetét változtathat
ja, tetszőleges sugarú körben belül 
vándorolhat a széljárás, az áramlá
sok hatására.

A  kád — mint mondottuk — az 
úszógyűrűn belül tengelye körül fo
rogni tud, az úszógyűrűre szerelt 
kiskapacitású, 1/10—1/20 lóerejű vil
lanymotor egyszerű mechanikai szer
kezettel, igen lassan forgatja körben 
a kádat. Ehhez minimális áram kell, 
a Közönséges autóakkumulátor akár 
24 órára is biztosítja c kád körfor
gását.

A  kádnak két, egymással szembe
néző oldalára, úgynevezett plank
tonzseb van erősítve, mely fülsze- 
rűen áll ki. Tölcsér alakú, finom 
likacsú planktonhálóból készül ez a 
zseb, melyet drótkarika feszít ki. 
Keskenyedő, csővé szűkülő vége a 
kádba fúrt nyílásba torkollik, a kád 
forgása közben a planktonzsébek 
mintegy halásszák az apró, élő szer
vezeteket és juttatják azokat a kád 
belsejébe, a kád lakói folyamatosan 
kapják a jó falatokat, de a forgás 
okozta áramlás egyben friss vizet 
is juttat a planktonzsebeken át a

kádba. És mivel a kád lehorgonyoz
ható és tetszés szerinti helyen rög
zíthető: ha működési körzetében ki
fogyóban a plankton, egyszerűen át
költöztethetjük oda, ahol pillanat
nyilag több az apró, élő eleség. Előnyt 
jelent az is, hogy az ivadék ugyan
olyan kemizmusú stb. vízben fejlő
dik, mint amilyenbe felcseperedése 
után kerül, így el lehet kerülni a 
vízváltoztatás okozta károsodást.

A planktonfogó zsebek cserélhe- 
tőek, teszőleges szemnagyságú szita
szövettel mintegy szelektálni lehet 
a planktont, illetve annak nagysá
gát, a zsengék mindenkori szükség
letének megfelelően. A fogózsebekbe 
varrott háló gondoskodik arról, hogy 
a halakra veszélyes nagyobb szer
vezeteket, rabló rovarokat és álcá
kat stb. távol lehessen tartani, az 
ivadék mintegy elhatárolva él és 
táplálkozik ugyanabban a vízben, 
mely később az otthona lesz.

Nagy előnye a berendezésnek az 
is, hogy az ivadék lehalászását tel
jesen feleslegessé teszi. Akármilyen 
gyengéd óvatossággal is végezzük a 
lehalászást, akármennyire is puha 
hálót használunk, a lehalászással 
járó törődés sok aprócska hal pusz
tulásával jár. A  ”hal-gyerekszoba” 
feleslegessé teszi a hálózást, feneke 
emelhető, amikor eljön az ivadék 
szabadon bocsátásának pillanata, 
egyszerűen felhúzzák a kád mozgat
ható fenekét és az ivadék kiúszhat. 
És mivel a berendezés a tó tetszés 
szerinti pontján állítha.tó fel, a ki
bocsátást a legalkalmasabb körzet
ben lehet elvégezni, ott, ahol a leg
több a plankton, a búvóhely, az iva
dékot nem kell odaszállítani, hanem 
egyszerűen vontatókötélre venni a 
kádat és odaúsztatni, ami egyetlen 
halacska pusztulásával sem jár.

Nem szorul bővebb magyarázatra, 
milyen jelentők előnyöket ígérő, új 
módszerről van szó. Sajnos, a szak- 
folyóiratok mellőzték sematikus raj
zok, vagy éppen ábrák közlését, így 
csak az elvét ismerjük az érdekes 
újdonságnak. (f.)

Megindult az élet a vízen
(Kováts Iván felv.)
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A DER FISCHWIRT 1963/12-es szá- 
ma közli Hámor Tamás dolgoza

tát, melynek tárgya az elektromos 
halászat okozta áramütések, de más 
külső faktorok hatása a halak ívá
sára,, Halsband, Riedel stb. vizsgála
tai egyöntetűen azt bizonyították, 
hogy az elektrohalászatnál használt 
feszültség és árammennyiség sem a 
halak ivar szervé
re, sem ivartermé
keire nincsen ká
rosító hatással, de 
az ivadékra sem.
Újabban bizonyos 
hódító anyagokat használnak a ha
lak mesterséges tenyésztésénél, az 
ivartermékek lefedésének megköny- 
nyítésére. A  hipnotikumok, akárcsak 
az elektromos áram, átmenetileg bé
nítják a halak központi idegrendsze
rét és mivel az idegrendszer bizonyos 
belső elválasztású mirigyek hormon- 
termelését szabályozza, feltehető a 
kérdés: vajon nem befolyásolják a 
hódító anyagok az utódokat? Az egy
re szélesebb körben alkalmazott an
tibiotikumos hasvízkór-kezelés vajon 
nem lehet okozója az utódok esetle
ges abnormitásának? A szerző is
merteti az ilyen irányú kísérletei
nek eredményeit, elektromos halá
szat során hódított harcsák és pon
tyok ívását hasonlította össze nem 
hódított kontrollhalakkalf semmi
lyen lényeges különbség nem volt 
megállapítható, az ívás nagyrészt 
azonos időben folyt le és a kelést 
eredmény a hódított halaknál vala
mivel magasabbnak is mutatkozott: 
82,5% a nem hódított halaknál ész
lelt 77,4%-kal szemben. A  vizsgála
tok eredményeképpen megállapítha
tó: sem az áramhatás, sem a bódí
tásnál használt 2-metil-chinolin, sem 
a hasvízkórellenes kezelés során be
fecskendezett klóramfenikol (kloro- 
cid) nem gyakorolt káros hatást a te- 
nyészhalakra, az ívásra és az ívásból 
származott ivadékra.

-o

GÜNTER KEIZ az Allgemeine 
Fischerei Zeitung 1964/1-es számá
ban ismerteti azoknak a legújabb 
vegyszereknek a tulajdonságait, me
lyek jó szolgálatokat tesznek a tavak 
hínártalanításánál, sőt a vizet sze
gélyező nád és egyéb keményflóra el
pusztításánál. Különösen a Weedazol 
néven forgalomba kerülő 3-amino-l,2- 
triazol kitűnő tulajdonságait emeli ki, 
mely az eddigi vegyszerekkel ellen
tétben nem gyakorol káros hatást a 
halakra és azok táplálékszervezeteire, 
a nádra permetezve, különösen me

legebb időben azt 
már 2—3 hét le
forgása alatt el
pusztítja, a kezelt 
nád a következő 
évben nem nő ki, 

mert a vegyszer lejutva a gyökérzet
be, azt is elpusztította. A Weedazol 
kezelés nagy hátránya az aránylag 
magas ár, ha-onként 600 márka érté
kű anyagra van szükség, ami jelen
tős összegre rúg, ha a nád nagyobb 
kiterjedésű. A permetezésnél elővi

gyázatosan kell eljárni, mert a ter
mikus légáramlás néha nagy távol
ságra is eljuttatja a herbicidet, mely 
ilyenkor komoly kárt okozhat a tó
parti, vagy akár távolabbi vegetáció
nak, az irtást tehát szélmentes, szá
raz időben kell elvégezni, mert az 
eső lemoshatja a hatóanyagot a nád
ról, még mielőtt a kívánt hatást gya
korolta volna.

o

DR. D. NEHRING a Deutsche Fi
scherei Ztg. tavalyi novemberi szá
mában részletesen elemzi azokat a 
tapasztalatokat, melyek a halasvi
zekben oxigénhiány következtében 
előállott téli veszteségekkel kapcso
latosak . Amíg a múltban csak igen 
ritkán jelentkeztek a kemény fa
gyok, mostanában mondhatni rend
szeressé válik a hosszantartó fagy, 
hiszen az 1962/63-as tenyésztési pe
riódusban a vizek már november vé
gén befagytak és egészen március 
közepéig voltak vastag, szilárd jég
takaróval borítva. Ilyen körülmé^- 
nyek között a szerves anyagokkal 
aránylag gyengén terhelt vizekben is 
(permanganát fogyasztás 20 mg/liter) 
jelentkeztek a fulladások oxigén
hiány következtében. Ahol idejében 

észlelhető volt az 
0 2 tartalom erős 
csökkenése, meg
felelő rendszabá

ly lyokkal sikerült 
elejét venni a na

gyobb veszteségeknek, de ott, ahol a 
víz nagyobb mennyiségű szerves
anyagot tartalmazott, gyakran a leg
lelkiismeretesebb és leggyorsabban 
keresztülvitt mentőakció is kudar
cot vallott. A  legsúlyosabb veszte
ségek annak voltak betudhatok, hogy 
sokan azt képzelik: néhány lék vá
gása és azok szalma- vagy nádkö- 
teggel való kibélelése máris segít 
Sajnos, ezzel nem oldható meg a 
halak mentése, az aránylag kis léke
ken át nagyobbarányú gázcsere nem 
játszódik le, a lékek hamar befagy
nak és a halak pusztulásra vannak 
ítélve. Csakis a terjedelmesebb jég- 
telenítés használ, nagy felületeket 
kell szabaddá tenni és gondoskodni a 
víz áramoltatásáról, ami csónak far
motorok üzemeltetésével előnyösen 
végezhető el. A  propellerek alaposan 
megkeverik a vizet, a jégbe befa
gyasztott cölöpre szerelt farmotor 
kétórás üzem után 100—150 m2 felü
letet tesz jégmentessé még akkor is, 
ha a jégtakaró vastagsága eléri a 
40 cm-t. A  farmotorok által létesített 
vízáramlás a literenként előzőleg 
mindössze 0,5 mg oxigént tartalmazó 
víz 0 2-jét 2,0, egyes szerencsésebb 
esetekben 5,0 mg/literre emelte. A  
farmotoros módszer akkor a legered
ményesebb, ha két motort üzemel
tetnek olyképpen, hogy az egymástól 
50—100 méterre elhelyezett gépek 
egymással szembe áramoltatják a vi
zet* Jól váltak be a szivattyúk, me
lyek a vizet másfél-három méter ma
gasra emelték és juttatták vissza, 
teljesítményük üzemfogyasztás szem

pontjából azonban alatta marad a 
farmotorokénak. A  jégtakaró tisztí
tására beváltak a motoros hóekék, 
melyek igen gyorsan birkóznak meg 
a vastagabb hórétegekkel is, kitűnő 
módszer a havat méteres csíkokban 
eltávolítani, a fényáteresztő csíkok 
között félméteres hóval fedett han
tok maradnak, az eljárás meggyor
sítja a munkát.

„AZ EMBER ÉS A  DELFIN” cí
men feltűnést keltett munka jelent 
meg John Lilly és M. D. Doubeday 
tollából az USA-ban. A  két kutató 
éveken át tanulmányozta a halhoz 
hasonló testformájú tengeri emlősö
ket és megállapította, hogy a delfin 
áll intelligencia szempontjából a leg
közelebb az emberhez, „szellemi” fe j
lettsége jelentősen túlhaladja a ku
tyáét és az elefántét, tehát felette ált 
az eddig legokosábbnak minősített 
két állatnak. A delfin agya testéhez 
képest olyan méretű, akár az em
beré, a szerzők azt vallják, hogy szel
lemi képessége összehasonlítható az 
emberével, majd azt a meglepő kije
lentést teszik: eljön az idő, amikor
az ember beszél
getést tud majd 
folytatni a delfi
nekkel. A  játékos, 
rendkívül tanulé
kony tengeri emlő
sökről megállapították, hogy ha nem 
is az ember módján, de saját „nyel
vükön” nemcsak riasztani tudják 
társaikat, amire az állatvilágban 
számtalan a példa, de komplikáltabb-

esetben tapasztalták, ha az egyik 
delfinnek olyan falatot nyújtanak, 
melyet kedvel, bizonyos hangokat 
hallat, mire társai villámsebesen 
odaúsznak. Ha a falatra nem fű lik  
a foga, ad ugyan hangokat, de ezekre 
egyetlen társuk sem jelentkezik. Aki 
delfinekkel foglalkozik — mondják 
— csakhamar nagyon megkedveli 
őket% a halformájú emlősökben 
ugyanis olyan ragaszkodás fejlődik  
ki gondozójukkal szemben, amire még 
a kutya sem képes. A  delfin egyéb
ként elő cáfolata annak az eddig val
lott tételnek, hogy az élők világában 
csak az ember tud nevetni: bizonyos 
simogató mozdulatokra és főleg csik
landósra a delfin olyan nevető ábrá-  
zattal reagál, amire az ember is csak 
kivételes jókedvében képes.

o

ÉRDEKES ÉS ÉRTÉKES könyv 
jelent meg az NDK Mezőgazdasági 
Kiadója gondozásában: Werner Brei
tenstein „Üzemgazdasági tanácsadó a 
belvízi halászat részére9* címmel. A  
szerző a halászat gyakorlatában
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gyakran előforduló kalkulációs, üzem- 
gazdasági, tervezési stb. feladatokkal 
foglalkozik, részletesen ismerteti a 
felmerülő problémákat és azok meg
oldását. A mű számtalan táblázata 
megkönnyíti a szá
molással kapcso
latos műveletek el
végzését és különö
sen a tervezés te
rén ad értékes, 
gyakorlatilag fontos útbaigazításokat. 
Közli az NDK-ban ma érvényes, a 
halászattal kapcsolatos munkanormá- 
kat a hínárvágástól a trágyaszállí
tásig, a takarmányfeldolgozástól a 
lehalászásig felmerülő összes munka- 
folyamatok időkalkulációját. Részle
tesen foglalkozik a tógazdaság üzemi 
számításaival, a takarmányozással 
kapcsolatos kalkulációkkal, de a mel
léküzemekkel is.

Cy

AZ USA-BAN megjelenő „Gene
ral and comparative endocrinology” 
című folyóirat 1963/4-es száma a 
hidrocortison hatását ismerteti az 
éretlen szivárványos pisztrángra. A  
hatóanyagot koleszterol labdacsokba 
rejtve juttatták a halak hasüregébe, 
ahol az 5 hét alatt 
teljesen felszívó
dott A  halak gyor
san fogytak, bőr
fertőzések léptek 
fel és többnyire a ^ 
kilencedik héten elhullottak. A  cor- 
tisan az állati szervezetben képződő 
hormon, melynek szintje — a kísér
letből világlott ki — erős befolyást 
gyakorol a halak biológiai jelensé
geire; ha a normálisnál nagyobb 
mennyiségben képződik, a halak 
pusztulása az eredmény. Az érdekes 
kísérlet a kutatók szerint azt bizo
nyítja, hogy a lazacok ívás utáni le- 
fogyása és pusztulása a túlzott hor
monképződéssel van kapcsolatban.

AZ ENDOCRINOLOGY  c. folyó
irat 1963 augusztusi számában Th. R . 
Forbes ismerteti azokat a tizennyol
cadik században végzett kísérleteket, 
melyek a pontyok kasztrálásával 

igyekeztek növe
kedésüket gyorsí
tani és fokozni. 
Tejes és ikrás pon
tyokat kasztráltak, 
a halak a műtétet 

az esetek túlnyomó részében túlél
ték és testesebbé, kövérebbé nőttek, 
mint a nem kasztrált példányok.

A DER SPIEGEL c. nyugatnémet 
folyóirat érdekes amerikai kísérle
tekről számol be, melyek célja a la
zacok vándorlásának tisztázása. Az

amerikai zoológusok azt tervezik, 
hogy a lazacokat 50 méteres nylon
zsinegre erősített léggömböcskékkel 
látják el, a léggömbök gondolájában 
rádióadó berendezést helyeznek el, a 
kissé kalandos ízű 
berendezés nem
csak a vizuális 
tnegfigyelést tenné 
lehetségessé, ha
nem mivel a mini
atűr adók hatótávolsága tekintélyes 
és a beléjük szerelt napelemek rend
kívül hosszú üzemidőt biztosítanak, 
sok száz kilométerre is megfigyelhe
tő a halak mozgása, megállapítható 
tartózkodási helyük. Mivel a lazac 
csak nagyon ritkán merül a tenger
ben 50 méternél mélyebbre azt remé
lik, hogy a kísérlet beválik és érde
kes adatokat szolgáltat a halászati 
kutatómunkának.

MERLA ÉS ZELDER a két- és 
háromnyaras pontyok növekedésé
nek vizsgálatáról számolt be a ZF 
X/6—7-es számában, összevetve a 
klóramfenicollal befecskendezett ha

laknál tapasztalta
kat a kontrollha- 
lakkal. Ugyanabba 
a kisméretű tóba 
100, egyenként 3 
mg antibiotikum

mal befecskendezett és 100 ugyan
akkora de nem kezelt pontyot he
lyeztek ki. A z őszi lehalászásnál az 
injekciózott pontyok egyedi átlagsú
lya 13%-kal volt magasabb a kont- 
rollhalakénál, az injekciózott halak 
elhullása 9% volt a kontrollhalak- 
nál megállapított 20%-kal szemben. 
Érdekes megfigyelés, mely a hasvíz- 
kór leküzdésénél csak segítségül szol
gálhat.

<2»

DETLEV BARTHELMES a Z. f. 
Fischerei X/7-es számában közli azt 
a megfigyelését, hogy egyes evező
lábú rákocskák, diaptomusok a rák
pestist okozó Aphanomyces fertőzés 
hullanak. A  diap
tomusok fontos 
haltáplálékszerve- 

zetek, melyek a vi
zeik produktivitá
sát fokozzák, pusztulásuk tehát nem 
közömbös.

zökkel, az úgynevezett üledékakti
vitással, a foszforsav, a kálium, az 
ammónium és nitrát-nitrogén, a szer
vesen kötött nitrogén, a pH érték, 
az alkalinitás, a hidrolitikus és csere- 
aciditás meghatározásával, ugyanak
kor rámutat arra, hogy a meghatáro
zások eredményeiből mennyire szo
ros összefüggés állapítható meg a ta
laj és iszap kemizmusa és a tavak 
produktivitása között.

WUNDSCH PROFESSZOR értékes 
műve, a „Fischerei^nde” második, 
átdolgozott kiadásában jelent meg. 
A 351 oldalas, 350 ábrával illusztrált 
munka a halászat, a haltenyésztés és 
a tógazdálkodás legkorszerűbb mód
szereit tárgyalja és ad útbaigazítást 

a gyakorlati tógaz
dának. Az új szak
könyv értékes ré
sze az antibiotiku
mokkal, a vegy
szeres vízinövény

irtással, az ívást serkentő eljárások
kal foglalkozik és az azokkal szer
zett gyakorlati tapasztalatokat ismer
teti. Érdekes az a fejezet, mely a ha
lászati eszközök készítésével, kar
bantartásával stb. foglalkozik és si
került ábrákkal mutatja be a háló
készítés és javítás korszerű módsze
reit.

A DER FISCHWIRT minden szá
ma részletesen közli a kiéli halpiacon 
kialakuló árakat, ami az egyes fa j
ták iránt megnyilvánuló keresletre 
is enged következtetni. A  lap tavaly 
decemberi számából kitűnik, hogy 
amíg a legtöbb halfaj bőséges meny- 
nyiségben állott 
rendelkezésre, ad
dig angolnában 
hiány mutatko
zott, ami áremel
kedésben nyilvá
nult meg, elérte a fontonként (45 
dkg) 4,54 DM árszintet. Igen érde
kes a lapnak az a híre, hogy a 
pontypiac gyengesége annak volt be
tudható: kevés volt a vevők által 
keresett nagy ponty, a német házi
asszonyok ugyanis nem vásárolják 
szívesen a kicsiny és közepes nagy
ságú halakat.

A  DEUTSCHE FISCHEREI ZTG. 
1963 decemberi száma közli dr. Neh- 
ring tanulmányát a tó fenéktalajá
nak kémiai vizsgálatáról és elemzé
séről. A  szakkönyvek csak igen váz
latosan érintik ezt a tógazdálkodás 
szempontjából nágy fontosságú kér
dést, aminek következtében a talaj, 
az iszap vizsgálata, mely pedig a pro

duktivitás szem
pontjából rendkí
vüli jelentőségű, a 
háttérbe szorult. 
N ehring részlete
sen foglalkozik a 

talaj és iszappróbák vételének mód
szereivel, az ehhez szükséges eszkö

A CALIFORNIA FISH AND GA
ME idei januári száma a lazachalá
szai hozamának jelentős emelkedé

séről számol be, 
egyedül a Sacra- 
mento folyó deltá
jában közel ötöd- 
fél m illió kilónyit 
fogtak a hivatásos 

halászok, ebben a számban nem sze
repel a horgászok által fogott hatal
mas mennyiség. A  halak átlagos 
nagysága eléri a 10 kg-ot, de nem 
ritka a húsz kilón felüli.

(f>
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Évről'évre fejlődik a KGST tagor
szágokban a halfogás mennyisége. A  
tengerrel nem rendelkező országok
ban az édesvízi halászat növelésére 
fordítanak gondot, a tengerre kijáró 
államok pedig fejlesztik tengeri ha
lászflottáikat és növelik a halfogá
sok mennyiségét.

Az egyes országok közül Bulgária, 
érte el a legkisebb eredményt eddig 
a halászat fejlesztésében. A  Bulgária 
partjait érintő Fekete-tenger halá
szat szempontjából „holt-víz”-nek 
számít. Emiatt a bolgár partokon 
csak csekély értékű szardínia-félesé
geket és kis mennyiségben hering- 
féléket tudnak fogni. Ennek ellenére 
Bulgáriában növelni kívánják a ten
geri halfogást részben a lakosság 
halhússal való jobb ellátására, rész
ben az állati eredetű fehérje takar
mányok növelésére. Intézkedéseket 
dolgoztak ki arra, hogy közös erőfe
szítéssel, nemzetközi összefogás út
ján miképpen lehetne növelni a ten
gerekből kifogható mennyiséget. A  
tengeri fogások mellett a belvíz- 
rendszerek (öntöző, tároló stb.) ki
építésekor gondoltak a halfauna 
gyarapítására is.

A  Német Demokratikus Köztár
saságban ugrásszerű fejlődést értek 
el elsősorban a tengeri halászat nö
velésével, és új halfogási technoló
gia kidolgozásával hat év alatt meg
kétszerezték a halzsákmányt. Jelen
tős erőfeszítéseket tettek a halfogási 
területek felkutatására is. Az édes
vízi halászatban elsősorban a gépe
sítés területén haladtak jelentősen. 
A  pontyos tógazdaságokban sok ta
karmányt etetnek fel, de növelik a 
pisztrángos tógazdaságok termés- 
mennyiségét is. Jól szervezett termé
szetesvízi szakiskoláikban gondos
kodnak a szakemberek utánpótlásá
ról.

Mongólia természetes vizeiben

gazdag halfauna található. Jelenleg 
a halászat még ősi módszerekkel fo
lyik, bár az utóbbi években Mongó
liában is előrehaladás tapasztalható. 
A KGST országok segítsége elsősor
ban a jó tapasztalatok átadásával 
járul hozzá ahhoz, hogy a kiaknáz- 
hatatlan tartalékokat feltártuk.

Lengyelország az utpbbi 6 évben 
több, mint 60 százalékkal növelte az 
évente kifogott halmennyiséget. Ez 
elsősorban a tengeri halfogások nö
veléséből adódott. Jó eredményeket 
értek el a BRT 1300-as típusú halász
hajóval, amely 5000 t halat fog éven
te. Ezeket a típusú hajóikat növelni 
kívánják a közeljövőben úgy, hogy 
számuk legalább 15—16 legyen. 
Ugyancsak építenek kisebb teljesít
ményű kuttereket is, amelyek az af
rikai vizeken naponta 100—120 ton
nát, az Atlanti-óceán északi vidékein 
pedig 30—40 tonnát fognak. Növelik 
a B/20 traulerek számát is, amelyek 
már 100 t halat fagyasztanak is; 
évente 8—9 fordulót végeznek távoli 
vizeken; 3,5—4 év alatt a hajó értéke 
amortizálódik. Jelenleg több mint 
2000 tonna halsilót készítenek. Gon
dolnak a halliszt-termelés növelé
sére. is. A  közeli években el kíván 
ják érni a 250 000 t-s hal termelést, 
valamint a 10 000 t-s halliszt és a 
6000 t-s halsiló termelési is. Az édes
vízi halászatban elsősorban a termé
szetes vizek halállományára támasz
kodnak és csak kisebb hányad a ta
karmányozásból eredő halhozam. So
kat fordítanak a kutató hálózat bő
vítésére és a halászati kutató munka 
megjavítására.

Románia halászata — annak elle
nére, hogy pontyos tógazdaságok 
létesítésére sok kiváló természeti 
adottságokkal rendelkezik. — első
sorban a tengeri halfogásokra tá
maszkodik. A  Fekete-tenger halsze
génysége azonban nem teszi lehető

A  Szulina és a Szent György ágak elágazása a Duna-deltánál
(Tóth felv.)

vé, hogy jelentős mértékben növelje 
a tengeri halászatot a közeli vize
ken. Emiatt az elmúlt években hal
fogása csak csekély mértékben nőtt 
a háború előtti állapotokhoz képest. 
Ezért modern hajókat vásárolnak a 
kapitalista országokból és a távoli 
vizeken kívánnak halászni. Elmen
nek nemcsak a hagyományos Északi
tengeri hideg vizekre, hanem a me
legégövi afrikai partokat is fel fog
ják keresni. Egy trópusi halászhajó 
az előzetes kalkuláció szerint a 
nagyságától függően 2—2,8 millió 
dollárba kerül. Egy-egy hajó 800 t 
fiié, 350 t halliszt és 35 t halolaj fel
dolgozására, valamint kikötőbe szál
lítására alkalmas. A  számítások sze
rint a hajó ára 3—4 év alatt megté
rül. Az édesvízi halászatot is jelen
tősen fejlesztik. A  Duna-menti pon
tyos tógazdaságok építésére térülg- 
teket lecsapolják és váltógazdálko- 
dásos rendszerben kívánják üzemel
tetni.

Csehszlovákia halászata részben a 
pontyos tógazdaságok, részben a 
pisztrángos tógazdaságok hozamán, 
valamint a természetes vizek adta 
halzsákmányon alapszik. Jóllehet az 
utóbbi évben a termelést növelték, 
a halhozam a csehszlovák halfo
gyasztáshoz képest nem számottevő. 
Csehszlovákia nagy mennyiségű ten
geri halat importál, de szívesen fo
gyasztják a magyar tógazdasági pon
tyokat is.

A  Szovjetunióban a halfogás zö
mét a tengeri halászat teszi ki. Év- 
ről-évre növekszik a kifogott hal 
mennyisége. Ezt a halászflotta növe
lésével, új halászterületek felkutatá
sával, a halászati technológia tökéle
tesítésével és új halászati módszerele 
kidolgozásával érték el. A  halfogá
sok mennyisége emelkedik, de a 
szükséglet ennél gyorsabb ütemben 
nő, ezért a Szovjetunióban további 
beruházásokat fordítanak a halász
flotta bővítésére. Különösen elter
jedt a 3660 t vízkiszorítású BMRT 
típusú halászhajó, amely 30 t/nap fa
gyasztótérrel 25 t/nap hallisztfeldol
gozó kapacitással rendelkezik. Egy- 
egy ilyen hajó évente több mint 700 
ezer rubel tiszta nyereséggel dolgo
zik. A  halliszt-gyártás jelenleg csak 
az étkezésre alkalmatlan halakból 
történik. Tervezés alatt van olyan 
„úszóbázis” kidolgozása, amelyet 
több kisebb hajó szolgál ki.

A  tengeri halászatban az erők ösz- 
szeíogásával eredményesen lehet nö
velni a halzsákmányt. Ezért olyan 
nemzetközi halászflotta kialakításá
ról folyik tárgyalás, amely elősegí
tené a résztvevő országok jobb ellá
tását étkezési hallal cs halliszttel.

(Dr. Nagy László)

F. W. TESCH nemrég megjelent 
könyve: „A halállományok célszerű 
gondozása” tömörítve ismerteti meg 
az olvasót mindazzal, amit a halászat
tal kapcsolatban tudni kell. Nem 
annyira tudományos, mint inkább 
gyakorlati munka, melyet a belvízi 
halászat dolgozói és a horgászok for
gathatnak haszonnal.
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A  TÓGAZDASÁGI GÉPESÍTÉS

és a kísérleti gépesítés eredményeiv e i^ J

Az ÁGF Gépesítési Főosztálya az 
Országos Halászati Felügyelőség és 
a Halgazdasági Tröszt javaslatára a 
Szegedi Halgazdaságot bízta meg a 
halászati gépek kísérleti alkalmazá
sával.

A  halászati munkák gépesítése 
egyre inkább előtérbe kerül. Ennek 
több oka van:

1. Az ország fejlődésével függ ösz- 
sze, hogy a dolgozók az iparba ke
rülnek — a halászatban dolgozók 
száma egyre csökken.

2. A  munka intenzitásának eme
lése nem nélkülözheti a nagyfokú 
gépesítést.

3. Szociális szempontokból is szük
séges a halászati munkák gépesítése.

A gépesítési munkabizottság ja
vaslata alapján kipróbált gépek kí
sérleti eredményeit az alábbiakban 
ismertetem.

HALKIEM ELŐ GÉPEKET kül
földön már évekkel ezelőtt alkal
maztak. Használatuk célja, hogy a 
halágyból a halakat — emberi 
munka nélkül — a válogatóasztalra 
juttassuk. E gépek napi teljesítmé
nye 5—600 q hal kitermelése. A  gé
pek alkalmazása sok problémát ve
tett fel:

1. A  legnagyobb feladatot a szál
lítókapacitás emelése jelenti.

2. A  kíméletes halkezelés gumi
vagy ponyvagarat felszerelésével 
biztosítható.

3. A  hálókezeléshez és a gép moz
gatásához kihúzóhelyeket kell épí
teni.

4. A  válogatási munka gyorsítása 
érdekében csak tiszta népesitést le
het alkalmazni úgy, hogy lehetőleg 
két osztálynál ne. legyen vegyesebb 
a halállomány.

5. A  dolgozók védelmét a mélyebb 
és fröccsenő vízben meg kell oldani 
(csatornázási csizma, új esőkabát).

Biztosak vagyunk benne, hogy a 
halkiemelő gépek az elkövetkező 
években a lehalászásoknál nélkülöz

A  M ITTERSTILLER-féle ISZAP- 
ROBBANTÖT szeptemberi leszállí
tása miatt nem tudtuk alkalmazni. 
Egyik leghasznosabb halgazdasági 
gépünknek tartjuk. Kompresszorral 
négy robbantófejen keresztül az 
iszapba levegőt présel. Az iszapból 
szerves és szervetlen anyagokat ju t-

Munkában az oxigéndúsító. A lehalászó
félben levő tó halágyában dúsítják a vizet

tat a vízbe és ezzel a trágyázást he
lyettesíti. Munkája közben felszaba
dítja a halállományt veszélyeztető 
gázokat is. Halszállításoknál és te
leltető! oxigéndúsításnál jó l bevált.

A Z  OXIGÉNDÚSÍTÓ sokoldalúan 
alkalmazható kisgép. Bármelyik gép
műhelyben összeállítható. A  szóró
fej „ÉVA”-típusú. 16 mm-es szóró
nyílással 25—30 m távolságra per

metezi a vizet. A  szórófej egyirányúi 
és teljes körben történő szórásra is 
beállítható. Mérésem szerint 19,8 
C°-ú víz oxigéntartalmát 2.47 mg/l- 
ről 70 perc alatt 2000 m2 felületen 
8,58 mg/l-re emelte. Alkalmazható 
tavi és teleltetői oxigénhiány meg
szüntetésére, nyári lehalászásoknál 
csalogató víz permetezésére, hálóban 
tartott halak frissítésére és — a szó
rófej eltávolítása után — közönséges 
kis szivattyúként is.

Az alumínium csónakok kipróbcí- 
lására sorozatban gyártott csónako
kat vásároltunk. Járócsónaknak be
vált a kisebb „vadászcsónak”. A  
6 m-es folyami ladik a jelenlegi ki
vitelben nem alkalmas takarmányo
zásra. Meglevő felszerelései csökken
tik a szállító kapacitását, ezenkívül 
drágítják az árat.

A Z  EGYETEMES A LU M ÍN IU M  
CSÓNAK kialakítása ez évi feladat 
lesz. Az alumínium előnye, hogy 
nem korrodálódik. — Kérdés, hogy 
mennyire áll ellen a lapátolásnak, 
hogyan javítható, mennyire tartós, 
és mennyi lesz az ára?

A M ITTERSTILLER-féle H AL- 
ÖNETETÓ a kísérletek során jó l be
vált. Kisebb tóegységekben, ahol 
magtárak nincsenek, és egy halász
nak kell 8— 10 tavat kezelnie — 
szinte nélkülözhetetlenek. Egy ön
etető 5 kh területet lát el takar
mánnyal. 5 q takarmány fér el a 
tartályában. Általában hetenként 
kétszer kellett feltölteni. Állapotu
kat naponta ellenőriztük. A halak 
nagy tömegben nem ettek az önete
tőknél, viszont a nap minden szaká
ban az etetőkön is tartózkodtak. Az 
intenzív etetésnél is gazdaságosnak 
bizonyult alkalmazásuk. A fehértói 
VI. sz. tavunkban 509 kg, a V II. sz. 
tavunkban 420 kg lett a holdankénti 
természetes hozam. A  béltartalom- 
vizsgálatok is a jó takarmány érté
kesítést támasztják alá.

A Z  ELEKTROMOS H ALZÁR és 
ELEKTROMOS H ALT ERE LÓ kí
sérleti eredményei biztatóak. To
vábbi kísérleteknek kell eldönteni 
alkalmasságukat.

Tasnádi Róbert

hetetlenek lesznek.
A SUGÁRHAJTÁSÚ TÓKASZA  

nem vált be. A  sűrű nádasokban a 
sugárhajtás nem biztosít elég toló
erőt, hínárban pedig a szívókosár 
tömődik el. Csak a ritka és fiatal ná
dasok irtásakor alkalmaztuk siker
rel. További gyártását nem javasol
juk.

A SUGÁRHAJTÁSÚ TRÁG YA
SZÓRÓ — emberi munka nélkül — 
a csónakba szívja, majd a vízbe 
szórja a trágyát. Darabos trágyát 
nem szór ki, a vízzel való trágya
keverés tökéletes. Itt is a sugárhaj
tás tolóereje kevés, már gyenge szél 
is elsodorja a nagy csónaktestet. 
Napi teljesítménye 200 q trágya ki
szórása. A  gép teljesítménye a na
ponkénti kis adagos trágyaszórásnál 
túl nagy. Tökéletes munkája elle
nére sem javasoljuk további gyártá
sát, mert 20 q önsúlyú, és naponta 
többször nem lehet egyik tóból a 
másikba áthelyezni. Halkiemelőgép munka közben (Tasnádi felv.)
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A  műanyagzacskós szállítás anyagai: fólia, szigetelő szalag, gyertya, kát db cjső, 
zárócsavar, „Cellux” ragasztócsík

A  hajlékony, átlátszó, erős, de 
n  mégis vékony müanyagfóliá- 
ból készült zsák új lehetőségeket 
hozó eszközként terjedt el a halte
nyésztésben és az akvarisztikában. 
Bevezetése óta nagyon nagy tá
volságokra is lehetővé válik az 
aprótestű halak tömeges szállítá
sa, és a Föld különböző részein 
élő halfajok nagyszámú áttelepí
tése az egyik világrészről a má
sikra.

Rövidebb utakra szintén gazda
ságos a módszer és ezért külföldön 
az utóbbi egy-két év alatt a hal
ivadék és a díszhalak „csomagolá
sának” legelterjedtebb anyagává 
vált a polietilén.

Bár sok felszerelést igényelt., 
egyáltalán nem volt könnyű fel
adat az ivadékszállítás. Az arány
lag kevés hal mellett sok vizet ci
peltünk. Az elhullások és a sé
rülések száma viszont nem volt 
csekély, mert az idősebb halaknál 
jól bevált tartályok nem kímélik 
eléggé a törékeny ivadékot..

Korszerű eljárást keresve az 
USA és a Szovjetunió tenyésztői 
használták először a vékony poli
etilén lemezt a halszállításkor, 
előnyként említik, hogy olcsó, jól 
védi az érzékeny halakat, a fel- 
használás előtt kis helyet foglal 
és belőle légmentesen zárható 
„halas”-zacskók készíthetők.

Az elmúlt év nyarán a kelet
ázsiai növényevő halak betelepí

tésekor a leírások után a gyakor
latban is megismertük a szovjet 
haltenyésztőknél már elterjedt 
műanyagzsákos halszállítást. Éven
te több millió növényevő haliva* 
dék importját és a nagy ország 
belföldi ivadékmozgatásait segíti 
ez a módszer; a táplálék szerveze
tek áttelepítésénél is ezt az eljá
rást követik.

A módszer lényege: A  haliva
dékot vízzel és oxigénnel töltött 
légmentesen lezárt polietilén zsá
kokban szállítják.

Előnyei: Az érzékeny halakat a 
rugalmas fólia megvédi az ütődés- 
től, a vízben oldott oxigén pótlá
sa adagolóberendezés nélkül biz
tosítható, a szállítófelszerelés ol
csó, könnyű és kis helyet foglal 
el, víz térfogategységenként az 
eddigieknél sokkal több ivadék 
szállítható.

Egy szállítózsák anyagszükség
lete: 1. 80— 100 cm hosszú, 80— 90 
cm kerületű, 0,1— 0,08 mm falvas- 
tagságú polietilén fólia tömlő. A 
0,1 mm-es, 84 cm kerületű (te
kercsben 42 cm széles) anyagból 
kb. 4 dkg kell egy 100 cm hosszú 
zsákhoz. 2. Szigetelőszalag és 
gyertya a zsák aljának leforrasz- 
tásához. 3. Két darab 10/8 mm át
mérőjű, 7— 8 cm hosszú gumi 
vagy P V C  cső (az egyik hosszában 
végig felvágva) és egy erre a cél
ra gyártott szorítócsavar a zsák 
szájának lezárásához. 4. Adagoló-

I vadékszál I ítás
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szeleppel ellátott oxigénpalack a 
zsák felfújásához szükséges csat
lakozócsővel. 5. A  sérülékeny, fe
szes zsákot hullámkarton (légifu
varnál) vagy műanyaglemez doboz 
védi a sérüléstől. (A  megadott 
méretű zsákhoz 60X42X31 cm 
nagyságú láda kell.) 6. A  szállító
zsák kisebb sérüléseit „Cellux'* 
ragasztószalaggal foltozhatjuk be.
7. Különösen értékes ivadékszál
lítmány zacskóját biztonságból egy 
nagyobb molyzsákba helyezhetjük.
8. A  ládát a rakodás megkönnyí
tésére erős zsineggel kötjük át.

A  zsákokat házilag készíthet
jük. A  fólia feltekercselve kevés
bé sérül, ezért célszerű ha csak 
közvetlenül a szállítás előtt szab
juk fel. A  kívánt zsákhossznak 
megfelelő fóliatömlő egyik végét 
forrasztással zárjuk le; kb. 1 cm 
széles lerakásokkal összehajto
gatjuk, majd erősen megszorítva 
szigetelőszalaggal betekercseljük.
A  hajtogatásból 1,5— 2,0 cm érjen 
túl a tekercselésen. Ezt a kilógó 
részt gyertyaláng felett egyenle
tesen megolvasztjuk. A  polietilén 
rövidesen meggyullad és leég a 
tekercselésig. Vigyázzunk, hogy a 
pecsétviasz-szerűen égő anyag ne 
cseppenjen a fóliára, mert lyukat 
ejthet rajta! A  szigetelőszalagot 
elért lángot fújjuk el. Miután a 
polietilén megdermedt, a zsák a l
só lezárása elkészült.

A  halak berakása előtt a zsák 
feléig vizet töltünk (kb. 20 1). Ez
után halak következnek, majd a 
zsák szájára feltesszük a szorító
csavart. Hasonlóan a másik végé
hez, a fóliát összehajtogatjuk és a 
felvágatlan csodarabot a berakás 
közé illesztjük úgy, hogy 2— 3 cm- 
rel lógjon ki a zsák szájából. A  
berakott részt a másik felvágott 
csővel körültekercseljük majd rá
húzzuk a zárócsavart. Néhányat 
tekerünk rajta, megakadályozva 
ezzel a hajtogatás szétugrását. 
Ezután a zsák összenyomásával, a 
bevezető cső nyílásán át, kipré
seljük a víz fölötti levegőt, és he
lyére palackból oxigént nyomunk.
(A  manométer töltés közben 1,6—
1,8 atm. nyomást mutasson.) Mi
után a zsákot léggömbfeszességűre 
töltöttük, a zárócsavart teljesen
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polietilén zsákban
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beszorítjuk;. A  megtöltött zsák be
vezető csövének lezárását bubo
rékkal ellenőrizzük, majd száraz 
helyre fektetve figyeljük, hogy 
valahol nem ereszti-e az oxigént 
vagy a vizet?

A  zsák erőteljes mozgatásával 
már a töltés kezdetén segítsük elő 
az oxigén oldódását. Ezáltal a lég
szomj tüneteit mutató halaink 
azonnal megnyugszanak. Ha a le
zárás után a rázogatás ellenére Is 
erőteljes pipálást tapasztalunk, fúl 
sok ivadékot tettünk a zsákba.

A  szállítás alatt erősfalú doboz 
védje a zsákot. Kisebb tételek 
esetén puha helyen fektetve (pl. 
személykocsi ülése) néhány zsákot 
doboz nélkül is szállíthatunk. A  
25 1-es tejeskanna is jól védi a fó
liát. Ebben az esetben az üres zsá
kot tegyük a kannába és így tölt
sük fel vízzel és oxigénnel. Vizet 
csak a kanna feléig tölthetünk a 
többi helyet oxigén töltse ki.

A  dobozban átlósan feküdjék a 
zsállítózsák. Az ivadékot így véd
jük legjobban az ütődéstől. A  fek
vő helyzet biztosítja a legnagyobb 
érintkezési felületet a víz és az 
oxigén között. (Ha alkalmazzuk, a 
tejeskannákat is fektetve szállít
suk!)

Amíg a légi szállításnál az ösz- 
szecsukható könnyű hullámkarton 
dobozok a legcélszerűbbek, teher
kocsin a víznek ellenálló mű
anyagládáké az elsőbbség. Ezeket 
egymás tetejére rakhatjuk, nem 
áznak el, és ezáltal jégtálcával jól 
megoldható a zsákok hűtése is. 
A  papírdobozok egyszeri használ
hatóságával szemben a műanyag
ládák hosszú évekig eltartanak. 
Mindezek a belföldi ivadékszállí
tás gazdaságosságát és biztonságát 
növelik.

A  „Halászat” 1963. évi 2. szá
mában dr. Woynárovich különbö
ző ivadékhalak kannás szállítására 
közölt irányszámokat. Az előzők
ben ismertetett módszer lehetősé
geiről még nincsenek részletes ha
zai adataink, de az biztos, hogy 
„teljesítménye” nagyobb, mint 
eddigi ivadékszállításainké. Azo
nos vízmennyiségben az idézett 
irányszámoknál legalább három-

Az összehajtogatást szigetelőszalaggal betekerjük

szór több pontyivadékot rakha
tunk.

A  szovjet haltenyésztők a Pe
king— Moszkva közötti 10— 12
órás légi útra 20 1 17— 20 C°-os 
vízbe 6300 db 12— 15 mm test
hosszúságú növényevő halívadé- 
kot tesznek. (Ezeknek a halaknak 
a pontyénál valamivel kevesebb az 
oxigénigényük.)

Saját hazai tapasztalatunk sze
rint a 0,5 g-os, 2— 3 cm hosszú 
pontyivadékból 20 1 vízben, 20 
C°-on 3000 db szállítható 12 órán

át. A  6 órás útra 4000— 5000 kis 
pontyot vihetünk az oxigénnel fel- 
töltött polietilén zsák 20 liter vi
zében.

A  közölt számok talán megma
gyarázzák az új módszer külföldi 
sikereit. Az ivadék előállítással 
foglalkozó hazai gazdaságoknak 
is érdemes felkészülniük a kor
szerű szállítás bevezetésére, hisz 
ez is egy eszköz végcélunk, a több 
és egészségesebb pontyivadék el
éréséhez.

Pénzes— Tőig
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TÉL I  OKTATÁS  -

BARANYA MEGYÉBEN
[ -------------- L—

'' Komoly érdeklődés előzte meg a 
Bikáit Állami Gazdaságban megtar
tott egyhetes halászati oktatást A  
tánfolyam 1964. januar 9—15-i kö
zött került megrendezésre. A tanfo
lyam a halászattal is foglalkozó ter
melőszövetkezetek bevonásával 12 
halász jelent meg az alábbi tsz-ek- 
tői: Babarci „Béke”, bári „Ű j Élet” , 
berkesdi „Kossuth”, mágócsi „Béke” 
„két halász”, sombereki „Béke ő re”, 
somogy hárságyi „Vörös Sugár” , 
szőri „Kossuth”, újpetrei „Petőfi”, 
irtajsi „Táncsics”, turonyi „Tenkes- 
alja”, villánykövesdi „Ű j Élet” .

Baranya megyében nagy szükségét 
éreztük a tanfolyam megszervezésé
nek, mivel termelőszövetkezeteink 
nem régóta foglalkoznak halászattal, 
ezért az elhangzott előadásokat nagy 
figyelemmel hallgatták végig, készí
tettek feljegyzéseket és gyakran tet
ték fel a kérdéseket, hogy tisztábban 
lássanak. A válasz mindig kimerítő 
és alapos volt. Olyan előadók adták 
meg, akik magas elméleti felkészült
ség mellett a nagyüzemi haltenyész
tésben szerzett gyakorlati tapaszta
latokkal rendelkeztek.

A  tanfolyam tematikájának elké
szítésekor arra ügyeltünk, hogy a 
meglehetősen rövid, — 1 hét alatt 
— is végig vezessük halászainkat a 
halgazdaság minden területén. Első
sorban az ivadékneveléssel, kihelye
zéssel, takarmányozással, trágyázás
sal, vízinövényzet irtásával foglal
koztak előadóink.

A  Zuger-üveges mesterséges ponty- 
tyikra érlelést, valamint az állami 
gazdaságban elért termelési eredmé
nyeket Zámbó István a bikái Á lla
mi Gazdaság igazgatója és Búzási 
László halászati agronómusa ismer
tette. Halászaink nagy figyelemmel

hallgatták, különösen a mesterséges 
halkeltetést, melyben a termelőszö- 
vetfcezteinkben oly gyakran jelent
kező ivadékhiány megszűnését és 
ezen keresztül haltermésuk jelentős 
emelkedésének lehetőségét látták.

Ugyancsak nagy érdeklődésre tar
tott számot Kovács Józsefnek a Tol
na, Baranya megyei Halgazdaság fő- 
agronómusának előadása, melyben a 
halak helyes takarmányozásával, a 
próbahalászatok nagy jelentőségével 
és a trágyázás okszerű alkalmazásá
val foglalkozott. Mindegyik témakör 
részletes ismertetésére szükség volt. 
Tsz-einkben ugyanis sok helyütt 
helytelen szemlélet uralkodik. Nem 
nagy jelentőséget tulajdonítanak 
több helyen a trágyázásnak. Ennek 
legkifejezőbb bizonyítéka, hogy a 
Baranyában működő 27 halászattal 
foglalkozó tsz közül — 1963. évben 
— mindössze 14 tsz juttatott csak 
szervestrágyát a tóba. így aztán a 
tanfolyamon összejött halászaink is
mételten hallhatták az oly sokat em
legetett trágyázás jótékony hatását, 
termésemelő szerepét. Választ kap
tak arra, hogy miért is kell tulaj
donképpen trágyát juttatni a vízbe? 
A témát követő konzultáció igen sok 
ferde nézetet, illetve álláspontot osz
latott el.

A  próbahalászat részletes elemzé
sén keresztül meggyőződtek a hall
gatók arról, hogy a talált súlyszapo
rulat és a feletetett takarmányadag 
milyen összefüggésben van és mért 
adatokból milyen következtetések 
vonhatók le a további takarmányo
zásra vonatkozóan.

Radnóti Ákos a bikali tsz főagro- 
nómusa előadásában a vízinövények 
irtásának ismertetésevei foglalko
zott. Megyénkben egyik leglényege-

A  nehezen hozzáférhető helyeken a sűrű vízinövényzet ellenére is kifogható a süllő
az elektromos géppel

sebb feladat az elhangzottak gya
korlatban történő alkalmazásar
melynek keresztülvitelével víztükör 
területünk bővül, és ezzel egyidejű
leg haltermésünk lényegesen növek
szik.

Drabik János a Tolna megyei ha
lászati felügyelő értékes előadásá
ban röviden összefoglalta a halá
szattal kapcsolatos összes teendőket. 
különös tekintettel az időszerű té li 
munkákra, melyeknek elmulasztása 
jelentős elhullásokat okozhat a hal
állományban.

Az előadottak könnyebb megér
tése érdekében szemléltető eszközö
ket mutattunk be, ezenkívül film ve
títésre is sor került.

Gondoskodunk azonban arról isP 
hogy a jó  munkát felüdülés kövesse„ 
amit a kultúrterem igénybevételé
vel, tv-nézésével egészítettük ki. A  
kollektíva a beszélgetések folyamán 
jó l összekovácsolódott, egymás ta
pasztalatait kicserélték, egymássál 
szoros barátságot kötöttek.

A  tanfolyam végeztével az volt a 
résztvevők egyöntetű megállapítása, 
hogy az rájuk nézve igen hasznos: 
volt, hiszen ismereteiket jelentős 
mértékben növelte és olyan gyakor
lati útmutatásokat kaptak, amit te
rületükön eredményesen tudnak ér
tékesíteni. Ismételten hangsúlyozták. 
hogy a tanfolyamot jövőre is kérik 
megrendezni, hogy az újabb kutatá
sok eredményeit is átvehessék és a 
gyakorlatban alkalmazhassák.

A  Baranya megyei Tanács Mg. 
Osztálya köszönetét fejezi ki a bikáit 
Á. G. vezetőségének a tanfolyam 
megtartásának biztosításáért, az elő
adásokért, a hallgatók megfelelő el
helyezéséért és ellátásáért.

Örkényi Miklós 
halászati felügy eW

A  BULL. FRANC. PISCIC. 1963 jú
niusi számában dr. Augeran ismer
tette azokat a kísérleteket, melyeket 
Franciaországban a rotenon nevű 
növényi méreggel végeztek. Ez az: 
anyag a tengerentúl közhasználat
ban van arra a célra, hogy egyes 
halasvizek nemkívánatos populáció
ját kipusztítsák, nagy előnye, hogy 

miután kifejtette 
hatását, a vele ke
zelt víz mérgező 
hatása hamarosan 
megszűnik és na
gyobb időveszteség 

nélkül telepíthetők be az értékesebb 
halfajok. A  rotenon-port egy köb
méter vízre számítva 8 g-os meny
nyi ségben juttatták elosztva a víz
be, félóra múlva a halak a víz fel
színén gyülekeztek, az angolnák a 
partra menekültek), de »csakhamar 
elpusztultak, három óra leforgása 
után a vízben egyetlen élő hal nem» 
maradt, az elhullott halak emberi 
fogyasztásra alkalmasak voltak, mel
lékízt nem kaptak. Megállapították, 
hogy a mérgezés után nyolc nappal 
a víz toxieitása megszűnt és az ve
szély nélkül volt érzékeny halakkal 
is népesíthető. A  rotenon tehát jó l 
vált be, egyetlen hátránya viszony
lag magas ára.
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a kai őadáse/tfz az lkját ?
A  tavasz beköszöntésekor a hal- 

tenyésztők között igen sok szó esik 
az ívásról, a keltetésről. Ez nem is 
véletlen, hiszen minden egyes hal
egyed életének sikeres kezdetét az 
szabja meg, hogyan sikerül az íva- 
tás, az ikrák védelme és a kezdeti 
fejlődéshez szükséges feltételek biz
tosítása. A  hagyományos teendőkön 
túlmenően ma már egyre több he
lyen fo'glalkoznak a mesterséges kel
tetés korszerűbb, újabb módszerei
vel. Ezeknek sikeres alkalmazása 
természetesen szükségessé teszi, 
hogy minél behatóbban ismerjük a 
hal ikráját, tejét és a megterméke
nyítés biológiáját. Egy régebbi cikk
sorozat keretében tájékoztatást 
nyújtottunk a hal ivarsejtjeinek sa
játosságairól és a megtermékenyítés 
folyamatáról (1962. május—júniusi 
szám). De ezek és sok-sok gyakorlati 
tapasztalatunk birtokában még min
dig hiányosak ismereteink arról, ho
gyan is találja meg a haltejben mil
liószámra nyüzsgő, néhány mikron 
nagyságú ondósejt azt az ikrát, ame
lyet az ikrás hal gondosan lerakott? 
Talán nem kell bizonyítanom, hogy 
az ondósejtnek az ikrához jutása és 
megtermékenyítése az első döntő 
pillanat, melynek sikerén áll vagy 
bukik sok millió halegyed sorsa.

Az ikra szerkezeti felépítése és v i
selkedése általában ismert, már csak 
azért is, mert ez szemmel látható 
méretű. De igen keveset tudunk a 
haltejben levő ondósejtekről (sper
miumokról), melyek oly kicsinyek, 
hogy 'még nagyteljesítményű mik
roszkóppal sem könnyű a vizsgála
tuk. Ezekről tudnunk kell, hogy- 
érett, megtermékenyítésre alkalmas 
formájukban gömb alakú fejjel és 
hosszú, mozgékonv, ostorszerű fa
rokkal rendelkező ivarsejtek, ame
lyek a tejes hal heréiben termelőd
nek és válnak éretté, de mozgóké
pességüket csak akkor nyerik el, ha 
vízzel vagy az ikratömeget kísérő 
testfolyadékkal („magzat vízzel” ) 
érintkezésbe kerülnek. A  mozgáské
pesség felépítésükkel áll szoros ösz- 
szefüggésben. Ezért újabban arra tö
rekszünk, hogy a hal ondósejtjeinek 
szerkezetét minél részletesebben 
megismerjük. E törekvés jegyében 
végzünk elektronmikroszkóp segít
ségével ilyen irányú vizsgálatokat 
az Agrártudományi Egyetem Elekt
ronmikroszkóp Laboratóriumában. 
Az itt közölt képen a maga valósá
gában több ezerszeres nagyításban 
látjuk egy tejes csuka egyik ondó
sejtjének mintegy 1,5 mikron átmé
rőjű (1 mikron a milliméter ezred
része!) gömbölyded fejét, amelyről 
a vékony fehérjeburkot technikai 
okból fiziológiás oldattal le kellett 
előzőleg mosni, különben az ondósej
tek egymással összeragadva nem ta
nulmányozhatók egyenként. Hogy a 
fe j gömbölyű, azt az is bizonyítja,

hogy azon semmiféle elektronsugár 
nem tudott áthatolni (ezért látható 
koromfeketének) Az ondósejt fejé
hez hosszú farok kapcsolódik, amely
nek fehérjeburkát szintén le kellett 
mosni. A  burkától megfosztott farok 
oly hosszú, hogy nem is fért bele 
teljes egészében az elektronmikrosz
kóp látóterébe. A  kép híven tükrözi, 
hogy a farok, nem egységes fehérje
állomány, hanem finom fehérjefo
nalak (fibrillák) meghatározott szá
mú rendszere. A  fehérjeburok nyil
ván védi e fonalkákat a sérüléstől, 
egyben érthetővé válik, hogy a sok 
kígyózó mozgás előbb-utóbb kifá
rasztja ezt a sejtet, megsérti a fe- 
hérjeburkot s az ilyen kifáradt és 
kirojtosodott farkú ondósejt megter
mékenyítésre már nem lesz alkal
mas.

Ezek után kíséreljük meg, hogy 
választ adjunk arra a kérdésre, mi
lyen módon találja meg az ondósejt 
a vízben az ikrákat. Gondoljuk csak 
el, hogyha ebben az ondósejt csak 
önmagára lenne utalva, szinte meg
oldhatatlan feladat lenne számára, 
mert testméretéhez képest az 1 cm-es 
távolság is a mi testméretünk vi
szonylatában több száz méteres tá
volságnak felel meg. Még inkább 
megnehezíti a találkozást a vízmoz
gás, különösen sebes folyású vizek
ben ívó halak esetében. Mindezeken 
kívül azt is ' számításba kell ven
nünk, hogy a hal ondósejtje hamar 
kifárad, mozgásképtelenné válik. 
Dyk csehszlovák professzor adatai 
alapján a különböző halfajok ondó
sejtjeinek mozgékonysági időtarta
mát az alábbi táblázat szemlélteti:

Halfaj: mozgás
időtartalma 

\ v Ymp-ekben:
sebes pisztráng 23
szivárványos pisztráng 40 
lazac 45
dunai galóca 45
pénzes pér 90
rózsás márna 120
csuka 60—120
ponty 120—150

Amint látjuk, ez az időtartam igen 
rövid. Ha tehát ezen a rövid időn 
belül az ondósejt nem találja meg 
az ikrát, nem tud abba befurakodni, 
akkor elpusztul, az ikra pedig ter
mékeny! tlen marad. Sokat kutatták, 
mi az oka az ondósejtek ilyen gyors 
bénulásának. Valószínűleg az ondó
sejt farki részében a káliumionok 
száma csökken ilyen gyors ütemben 
s ez adhat okot a mozgékonyság 
megszűnésére. Ezt igazolja az a meg
figyelés is, hogy víz hozzáadása nél
kül, száraz edényben, hűtött álla
potban hosszabb ideig eredménye
sen tárolható és szállítható a haltej. 
Az ondósejtek élettartamát bizonyos

összetételű sóoldatokban is meg le
het hosszabbítani.

Ahhoz, hogy az ondósejt ilyen rö
vid idő alatt viszonylag nagy távol
ságot leküzdve megtalálhassa az ik
rát, feltétlenül valamely külső ké
miai ingernek kell segítségére len
nie. E feltevések alapján Hartmann 
kutatónak már 1941-ben sikerült a 
pisztrángok ikrájából és tejéből 
olyan karotinoid (növényi eredetű 
festékanyag) jellegű hatóanyagokat 
kimutatnia, amelyek feltehetően 
döntő szerepet kapnak az ondósej
teknek az ikrához való jutásában. 
Ezeket a hatóanyagokat gamonok- 
nak nevezzük. Azóta többoldalú, tu
dományos vizsgálattal megállapítot
ták, hogy több eltérő hatású gamon- 
ról van szó. A  halikrában van egy 
olyan gamon (ginogamon I.), amely 
vízbe jutva az ondósejteket aktivi
zálja és élettartamukat meghosszab
bítja, egyben kémiai ingert gyakorol 
az ondóséjtekre. De van az ikrában 
egy olyan hatóanyag is, amely az 
ondósejtek összetapadását (aggluti-

Csuka ondósejt elektronmikroszkópos 
fényképe

nálódását) idézi elő (ginogamon II.)* 
Ugyanakkor az ondósejtekben is két
féle hatóanyag található. Az egyik 
(androgamon I.), az ondósejtek moz
gékonyságát fékezi, a másik (andro
gamon II.) az ikra felszínének fel
lazulását segíti elő; ez utóbbinak te
hát döntő jelentősége van abban, 
hogy az ondqsejt az ikrába be tud 
hatolni és meg tudja azt terméke
nyíteni. Az ikra, illetve az ondósejt 
említett hatóanyagai egymással 
szemben ellentétes viselkedésűek 
(antagonisták). A  ginogamon I. pl. 
gátolja az androgamon I-nek az on
dósejt mozgékonyságát fékező hatá
sát. Az androgamon II. ugyanakkor 
gátolja a ginogamon II. ondósejte
ket összeragasztó hatását, összefog
lalva, tehát azt mondhatjuk, hogy 
az ikra és az ondósejt gyors talál
kozását a bennük elrejtett és belő
lük a környező vízbe jutó hatóanya
gok (gamonok) segítik elő. Mivel 
ezek az ikrában levő hatóanyagok 
mesterséges termékenyítés során a 
halak fejésekor az ivarsejteket kí
sérő váladékban is kimutathatók, a 
mesterséges halszapontás során ezt 
feltétlenül figyelembe kell venni, ha 
a megtermékenyülés százalékát ma
gas fokra akarjuk emelni.

Dr. Széky Pál
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ANTIBIOTIKUMOKKAL -
a hasvízkór kártétele ellen

A  fertőző hasvízkór megelőzésére 
és gyógykezelésére hazánkban az 
utolsó 5 év folyamán nagymérték
ben elterjedt a chlorocidos oltás és 
fürdetés, valamint az Erra-etetés. 
Ezek az eljárások alapjában véve 
egyszerűek, és ha a velük kapcsola
tos előírásokat megtartjuk, az ered
mény rendszerint kielégítő. A  ku
tatómunka azonban ezen a téren is 
állandóan halad előre, s a külföldi 
és a hazai szakemberekkel párhuza
mosan az Országos Állategészség
ügyi Intézet Hal- és Méhbetegségek 
osztályán is sokat foglalkozunk ha
sonló kérdésekkel.

A  chlorocidos oltás manapság már 
jól bevált gyógykezelési eljárásaink 
egyike. Egyre szélesebb körben al
kalmazzuk, s ezért ellenálló hasvíz- 
kór-törzsek felléptével előbb vagy 
utóbb számolnunk kell. Az Erra- 
etetésekkel kapcsolatban tapasztalt 
jó eredmények alapján megpróbál
koztunk a terramycin oltási célra 
való felhasználásával, hogy így az 
esetleg chlorocidrezisztens kórokozó 
törzsek ellen is eredményesen fel
léphessünk. Az állatgyógyászatban 
használatos terramycin-hydrochlori- 
dot tartalmazó „Tetran Pulvis ad. 
us. vet.” -készítményt alkalmaztuk, 
amely a gyógyszertárakban állator
vosi rendelvényre kapható. A  hal
ványsárga mikrokristályos anyag hi
deg vízben is kitűnően oldódik. Az 
oldat hatékonyságát sötét, hűvös he
lyen 24— 48 óráig, jégszekrényben 
egy hétig is megtartja. Testsúly-ki

logrammonként 10 milligramm 
adandó.

A  chlorocidos fürdetésről Búza 
László dr. kísérletei (a közölt adatok 
a Kocylowski—Myaczynski „Halbe- 
tegségek” c. könyv 117. oldalán té
vesek. A  gyógyszermennyiségeket 
a szovjet adatok kivételével nem 
100, hanem 1000 literre kell számí
tani) óta új tapasztalatokat gyűjtöt
tünk. Megállapítottuk, hogy a 12*—16 
órás fürdetés után az antibiotikum 
kimutatható ugyan vérből, sőt a für
detett pontyok 1—2 napig a mester
séges fertőzéseket is kiállják, de a 
gyógyszer hamarosan kiürül a szer
vezetből. Legalább 24 óráig kellett 
fürösztenünk a pontyivadékot 18 
C°-os vízhőmérsékleten, ha el akar
tuk érni, hogy a vérben kialakuló 
antibiotikumszint megfelelő magas 
legyen, s így a víz alacsonyabb vagy 
magasabb hőfokától függően védel
met nyújtson a betegség kitörése 
ellen.

Napjainkban is vitás, hogy a für
dető oldatban levő gyógyszer milyen 
úton, a kopoltyúkon, a bőrön, vagy 
az emésztőcsatornán keresztül jut-e 
be a hal szervezetébe. A  kérdés vizs
gálata céljából kísérletet végeztünk 
olyanképpen^, hogy pontyivadékot 
három csoportban, azonos vízhőfok 
és gyógyszerkoncentráció mellett, 
azonos ideig fürdettünk.

Az első csoportban a halak garat
ját megfelelő vastagságú, egyik vé
gén lekötött gumicső segítségével le
zártuk, s ezzel a fürdető oldat lenye

Gumicső segítségével a fürdetett ponty garatját lezártuk
CSzakolczai felv.)

lését megakadályoztuk. A  második 
csoportban a fürösztést a megszokott 
módon hajtottuk végre, a harmadik
ban a fürdővízbe durvára darált ku
koricát is szórtunk. Fürdetés után 
a halakat elvéreztettük és vérsavó
jukban az antibiotikumszintet meg
határoztuk.

Az első csoport savójában chloro- 
cidot nem tudtunk kimutatni, a má
sodiknál a savószint 1,5 gamma/mil- 
liliter, a harmadiknál 10—15 gamma/ 
ml volt, és a belekben nagy meny- 
nyiségű kukoricadarát találtunk.

Beavatkozásunkat tehát a kísérle
tek szerint eredményesebbé tehet
jük, ha módot nyújtunk a halaknak 
a fürdetés alatti táplálkozásra, mert 
nyilvánvaló, hogy a fürdető oldatból 
a táplálékkal együtt felvett gyógy
szer a bélből akadálytalanul felszí
vódik.

Fürdetésre szükség esetén a ter- 
ramycint is felhasználhatjuk. Ez 
esetben a hosszabb, 24-órás kezelési 
időtartam inkább indokolt, mert a 
gyógyszer a chlorocidnál lassabban, 
szívódik fel. Mivel az oldat 48 óra 
alatt sem veszít hatékonyságábólr 
benne még egy haltételt megfüröszt- 
hetünk.

Befejezésül két gyógykezelési 
módszert szeretnék még röviden is
mertetni. Mindkettőt a Szovjetunió
ban láttam, ahol azokat a halgazda
ságokban nagy előszeretettel alkal
mazzák.

A  tenyészszülők és az anyajelöl
tek oltása a felhasználandó, tekin
télyes mennyiségű gyógyszeroldat 
következtében meglehetősen proble
matikus. így a gyógyszert inkább 
bélbe adják. 3%-os, főzött kemé
nyítőoldatot készítenek, és 1 kg élő
súlyra 50 mg antibiotikumot számí
tanak. 3-—5 kg-os pontynak 3—5 ml 
ilyen gyógyszeres keményítőoldatot 
adnak be szájon keresztül a bélbe, 
humán orvosi gyakorlatban használt 
urológiai szonda segítségével. A  ke
zelést a kihelyezéskor végzik és az 
erősen fertőzött helyeken utána még 
gyógyszeres etetést is folytatnak.

Másik módszerként, a gazdaságok 
gyárilag készített, granulált takar
mányok mellett, a helyszínen is ki
elégítő minőségű gyógytakarmányt 
állíthatnak elő (dr. Hajba—Mitter- 
stiller hasonló hazai próbálkozása 
igen Örvendetes és célszerű). Általá
ban úgy készítik, hogy 1 g antibio
tikumot feloldanak 1 liter vízben, 
és ebben vagy 1 kg búzát vagy 1 kg 
más gabonamagvat (árpa, rozs, csil
lagfürt stb.) áztatnak 10—12 óráig. 
Megállapították, hogy az így kezelt 
takarmány 1 g-ja 0,5 mg antibioti
kumot tartalmaz. Ezt a takarmányt 
a kihelyezés előtt megelőzésképpen 
már 12 C°-os vízhőmérsékleten ete
tik. Ivadékra 0,3 g/hal, nyújtásra 
0,5—0,7 g/hal takarmányt számíta
nak.

Az elmondottakból kitűnik, hogy 
bőven van lehetőség halaink védel
mére, s a módszerre való tekintet 
nélkül az a fontos, hogy éljünk a"kí
nálkozó lehetőséggel. •

Dr. Szakolczai József
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A  „Halászat” január—februári 
számában Hermán Ottótól idéze
tünk néhány sort, a süllőtenyész
tésről. Mikor a nagy tudós szavait 
leírtuk, nem gondoltam arra, 
hegy pár hónap múlva Francia- 
országban találkozom egy olyan 
magyarral, aki az idézetben fog
laltakat már megoldotta. Fran
ciaország déli részén Nimes-től 
48, a tengertől 15 km-re fekszik 
Domain de Sylvéréál (Gard 
megyében). Itt tenyészti a pon
tyot, a halak királyát a süllőt, a 
csukát' és a tógazdaságban ismert 
egyéb járulékhalakat a hazánk
tól 20 évvel ezelőtt elszakadt hal
tenyésztő, Corchus Zoltán. A 
halászat terén a Corchus névhez 
hazánkban is sok-sok érdem 
fűződik. Corchus Béla úttörője 
volt at első tóépítéseknek és 
fia eredményesen folytatta apja 
munkáját a 40-es évekig. Majd az 
eltelt 20 év alatt Corchus Zoltán 
megjárta Afrikát, rizst termelt 
olyan helyen, ahol ez addig sen
kinek sem sikerült. Ma az Arab 
Köztársaságban több ezer hektá
ron vetik a róla elnevezett vető
magot.

Jellemző a magyar vitalitásra, 
hogy hatvanegynéhány esztendős 
korában visszatért a haltenyész
téshez és Franciaországban meg
épített egy olyan gazdaságot, 
amely nyugaton minden vonat
kozásban erősíti a magyar halte
nyésztés hírnevét.

A  gazdaság 500 ha. Ebből 
jelenleg már 265 ha halastó, 100 
ha pedig ez év tavaszán épül. 
A  265 h-ból 15 ha 2000— 4000 
m2-es kis Dubics-rendszerű tavak
ból áll.

Belépve a tógazdaságba, a hal
tenyésztéshez keveset értő szem 
is meglátja, hogy itt értenek a 
halhoz és szeretik is a halat. Min
den a kíméletes bánásmódot szol
gálja. A  240 ha-os tó halágya 
mintegy 60 m hosszú, 6— 8 m 
széles. A  halágy kb 30 fm hossz
ban betonozott. A  tó felőli részen 
és a halágy végén is nyitott mű
tárgy áll és ez előtt villanymo
torral forgatott öntisztító halrács

üzemel. A  halágy mellett gumi
val bélelt válogatóasztal, bélelt 
halsaroglyák, műanyag vedrek és 
lemezből készült könnyű kosarak. 
Általában a tógazdaságban csak
nem minden szerszám és eszköz 
műanyagból van. A  kis tavak 
nagyszerűen karbantartott füves 
talaja már most mutatja, hogy 
itt az ívatás biztos sikerrel és 
utána nagytömegű ivadékkal 
kecsegtet. A  nyitott műtárgyak 
úgy épültek, hogy a vízzel a hal 
kiengedhető és csalogatható is.

A  tógazdaságban a termelés 
mennyiségét természetszerűen a 
kereslet szabja meg. Franciaor
szágban a ponty nem valami ked
velt hal, így az áruponty legna
gyobb része a nyugatnémet 
piacon talál vevőre.

Rekord eredményekre nem 
törekszenek, az igen magas ter
mészetes hozam mellett csak 
annyit takarmányodnak, hogy 
három és fél kg vegyes takar
mányból állítsanak elő 1 kg 
pontyhúst. így a hektáronkénti 
pontytermés nem több, mini 
600— 800 kg.

A  tógazdaság talaja szikes; ere
detileg sással, kákával benőtt 
terület volt. Igen nagy gondot

fordítanak a tótalaj művelésére. 
Á  hatodik ép után is minden 
évben traktor vontatta kultivá- 
torral művelik a tófeneket. A  
leeresztett halastó területének 
70— 80%-a jól elmunkált szántó
földhöz hasonlít. Tójavításra 
meszet és műtrágyát használnak, 
mindkettőt igen nagy mennyiség
ben. A  trágyafélék kiszórása is 
gépesített. Általában a gépesítés 
igen magas fokon áll, ami azt 
eredményezi, hogy meglepően 
alacsony az állandó munkaválla
lók száma.

A  süllő tenyésztéséről, szállítá
sáról, neveléséről, a Halászat egy 
másik számában foaok beszá
molni.

Elöljáróban csak annyit, hogy 
halásznak gyönyörűség volt kéz
befogni a műanyagból készített, 
esztétikailag is szép süllőfészke
ket. Tanulságos volt a csomago
lás gondos és szakszerű módja és 
nagyon elgondolkoztató az is. 
hogy az elmúlt évben megtermelt 
300 000 db 15— 30 cm-es süllőből 
150 000 db februárban még a 
telelőben várta az elszállítást.

E helyen mondok köszönetét 
Corchus Zoltánnak, hogy Svlvé-  
reálban lehetőséget nyújtott szá
momra gazdaságának megtekin
tésére. Köszönöm, hogy megmu
tatta az idegenbe szakadt magyar 
akaratának, tudásának és szak
maszeretetének eredményét.

Antalfi Antal

Ötletes oxigéndúsító kifolyócső Silvéréalban
(Antalfi felv.)
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Halásztanya a Szent György ág partján

A Duna — miután 2857 km hosszú, 
változatos és szép pályáját be

futotta — három ágra szakadva öm
lik a tengerbe. Az ágak és a tenger 
határolta területet nevezik — alakja 
és az ismeretes mértani ábra közötti 
hasonlóság alapján — deltának. Az 
ilyen folyó delták anyagát a folyó 
által szállított és az áramlás meg
szűntével lerakott hordalék képezi. 
Nagy tengerek, amelyeknek árapálya 
a folyam torkolatában ki-be jár, el
mossák az érkező hordalékot. K i
sebb, zártabb tengerek — s ilyen a 
Fekete-tenger is — nem rendelkez
nek akkora árapállyal, amekkora a 
folyók torkolatát kimoshatná. Az 
ilyenekbe érkező folyók deltát épí
tenek. A Duna deltája egyike fö l
dünk legnagyobb és legszebb deltái
nak. Természeti szépségei és eredeti 
állapota még ma is fennáll, függet
lenül a Duna-tengerhajózás érdeké
ben benne végzett szabályozásoktól.

A  Duna a tengertől mintegy 80 km 
távolságra két ágra szakad. Az egyik 
többé-kevésbé északkeleti, a másik 
délkeleti irányban halad. Az előbbi,

a Kilia-ág északról határolja a del
tát, és nagy ívet leírva, több ágra 
szakadva — mintegy fiók deltát 
építve — éri el a tengert. A  másik, 
a Tulcsa-ág rövid táv lefutása után 
ismét két ágra szakad. A délebbi a 
Szent György-ág dél felől határolja 
a deltát. A  legkisebbik a Szulina-ág 
pedig egyenesen keletnek haladva, 
mintegy felezi a Kilia és a Szent 
György-ágak által alkotott szöget.

A  három Duna-ág által közrefo
gott terület megközelítőleg 434 000 
hektár nagyságú. Messziről nézve 
óriási mocsárnak hat, mert a terü
let 80%-dt állandóan víz borítja. A  
maradék 20 százalék nagy része is 
víz alá kerül áradás idején, csupán 
3% az, amely biztosan sohasem kap 
vizet. Felszíne sehol sem emelkedik 
6,5 m fölé a Fekete-tenger szintjéhez 
mérve, s a tavak, mocsarak, árkok 
és csatornák mélysége sem túlságo
san nagy.

Mindhárom Duna-ág hajózható, de 
tengeri hajóknak szükséges nagyobb 
mélységet csak a Szulina-ágban tart
ják fenn. A Duna vízhozama az el-

Román halászok a szulinai Duna-ágban

A DUN/
ágazások előtt kb. 6000 m3 másod
percenként. Nem sokkal több, mint 
miután a Pannon-medencét elhagy
ta. Magas vízállás idején ez 17 000 m3- 
re. nő. A vízhozam 65%-kát a Kilia, 18 
százalékát a Szent György- és 17 szá
zalékát a SzulinaTág vezeti a tenger
be. Az utóbbi eredetileg csupán 7 
százalékot vitt tovább, a hajózás ér
dekében végzett szabályozások ered- 1 
ményezték a nagyobb vízszállítást. A  
szabályozásra azok a zátonyok adtak 
okot, amelyek az egyes ágak torko
latai előtt lerakodtak.

Az egyes ágak folyási sebessége 
általában alacsony. A víz esése kö
zepes vízálláskor nem haladja meg 
a 2 cm-t km-énként. Magas vízállás
kor azonban, különösen nyugati szél
nél — amikor a tenger szinte elhú- 1 
zódik a Delta elől — az esés elér
heti a 10 cm-t is km-enként. Ilyen- 1

A  Duna-delta egyik légi

va, gomolyogva áramlik a vízzel, ki
mosásokat és feltöltéseket idézve elő.

Az egész területet dús, mocsári nö
vényzet borítja, s a végeláthatatlan 
náderdőkben a madarak ezrei ta
nyáznak. Közöttük számos ritkaság, 
melyeknek utolsó képviselőit már 
csak itt találhatjuk meg Európában. 
A nád a Duna-delta egyik legértéke
sebb gazdasági kincse, kb. 250 000 
hektárnyi területet borít be. Igaza 
volt az egyik román kísérőmnek, mi
kor ott jártunkban azt mondta, hogy 
a Deltát csak messziről — a dobrud- 
zsai hegyekről, vagy repülőgépről — 
lehet nézni. Közelről az ember csak 
nádat lát. Valóban ha csónakunk le
tér a Duna-ágról, végeláthatatlan 
nádcsatornákon halad, melyeket csak 
néha szakít meg egy-egy kisebb-rm- 
gyobb tó. Rendszerint azt is ingóláp 
borítja, s azon megint a nád. A kö
zepes nádtermés hektáronként 10 000
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Varsás halászok a Duna-deltában
(Tóth János felvételei)

cg. Ez tehát évente 2500 millió kg 
iádat jelent, amelynek azonban csak 
ás töredékét termelik ki. Nagyobb 
•észe lábon rothad el, tetemes káro- 
cat okozva a Delta halgazdálkodá- 
\ának.

A  hal — a „Halásza?' olvasóit 
mlószínűleg leginkább érdeklő gaz- 
iasági objektum — nagy tömegek
ben fordul elő. Évi átlagban csupán 
•omán részről 12 millió kg halat ha- 
ásznak a Deltában.

A Szent György és Szulina ágak 
izétágazása felett fekvő Tulcsában 
iagy halfeldolgozó üzem működik, 
lűtőházakkal és modem konzerv
gyárral. A  Deltában mintegy 1000 
lalász dolgozik. A  többnyire varsá
val kifogott halat gyűjtőhelyre ún. 
zerhánákba szállítják, innen pedig 
lajó viszi tovább Tulcsába, további 
éldolgozás végett. A  zsákmány leg- 
rngyobb része ponty és dévérkeszeg.

dóan tisztán tartani azokat a csator
nákat, amelyek a tavak vizének cse
réjét, s ezzel a jó életfeltételeket biz
tosítják. De a meglevőkön felül még 
számos újat is építenek. Ezzel olyan 
területek jobb haltermését is bizto
sítják, amelyek eddig rothadó vizük 
miatt erre nem voltak alkalmasak. 
A  nád jobb kitermelése megegyezik 
a halászat érdekeivel. Az elvégzen
dő feladatok nyomán a halhozamot 
20 millió kg-ra kívánják emelni. Ez
zel együtt fejlesztik a kerhána. háló
zatot, új hűtő és sózó üzemeket állí
tanak fel. A  tokfélék jobb élszapo
rítása érdekében pedig keltető állo
mások felállítását tervezik.

A  megnövelt halhozam és a nád
kitermelés a Delta eddig is fontos 
gazdasági jelentőségét még jobban 
fokozni fogja.

Az eddigiekben azonban csak a 
gazdasági értékekről, a természeti 
érdekességekről és szépségekről esett 
szó. Nem. lenne teljes ez az ismer
tetés, ha nem említenénk meg a ne

hézségeket is. A  Deltában dolgozni 
nehéz és kemény feladat. Nyáron a 
hőség, a temérdek bögöly és szú
nyog, télen pedig az erős szelek és a 
jég keseríti meg az itt dolgozók éle
tét. A  közlekedés általában nehéz 
és csak vizen lehetséges. A  kultúrá
tól, kereskedelemtől és orvosi ellá
tástól való elzártság munkerőhiányi 
eredményeznek. Jórészt ennek kö
szönhető, hogy a kitermelhető, és ke
mény valutáért minden mennyiség
ben értékesíthető nád legnagyobb 
része évről évre tönkre megy. Bár a 
gépesítés ezen sokat segít, a problé
mát azonban nem oldja meg. A  hely
zet megjavítására kis kulturális köz
pontok építését és úthálózat létesíté
sét tervezik.

A  csatornák, zsilipek, utak és tele
pülések létesítése sokat változtat 
majd a Delta képén. Egészében azon
ban természeti szépsége és bizonyos 
vonatkozásban érintetlensége is még 
sokáig fennmarad.

Tóth János

4.Z egyéb keszegféléken kívül még 
ekintélyes mennyiségű csuka, har
csa és süllő is hálóba kerül. Itt — 
őleg a tengeri torkolatok előtt — 
őgják tömegesen az óriás vizákat is, 
melyeket szintén Tulcsába szállíta
lak feldolgozás végett. S ugyancsak 
tt, a Delta-ágaiban fogják a dunai 
teringek nagy tömegeit is, amelyek 
i tavaszi hónapokban nagy rajokban 
vándorolnak a tenger felől fel a 
luna középső szakaszára, hogy ott 
eívjanak.

A Deltában fogott haltömeg a tel
es román haltermelésnek 50%-a. A  
}elta a legfontosabb haltermő bázis, 
mely minden évben biztosan meg- 
lozza a maga eredményét. Ezért an- 
iak fejlesztése érdekében a román 
lalászati igazgatás komoly erőfeszí- 
éseket tesz. Hatalmas munkát je- 
ent a vízinövény-dzsungelben állan

Légcsavaros nádvágó gép a Duna-deltából. Előnye, hogy nincs vízalatti propeller, 
amely elakadna a hínárban

:esebb kincse a nád
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S í halgazdaságok bériorlfórHái

A  halgazdaságok részére a 
második ötéves terv előírja, hogy 
területegységre eső hozamaikat a 
tervidőszak végére 80— 82°/0-kal 
emelríi kell. E szép, de igen 
komoly és nehéz feladat végre
hajtásához —  több más ténye
zőn kívül —  megalapozott tudású 
szakemberekre van szükség. 
Olyan szakemberekre, akik is
merik a vizeikben élő halak test
felépítését és életműködésük bo
nyolult folyamatait, a vizek életét 
és az ott fellelhető törvényszerű
ségeket, jártasak a munka meg
szervezésében, valamint az üzem- 
szervezési kérdésekben is.

Vizsgáljuk meg, hogy ez a kér
dés jelenleg a halgazdaságokban, 
milyen stádiumban van.

A  halgazdasági üzemekben a 
felső szakvezetést általában a fő- 
agronómus végzi, aki legalább 
agrártudományi egyetemi vég
zettséggel, valamint több éves 
gyakorlati tapasztalatokkal ren
delkezik. Az ilyen szakvezető, 
véleményem szerint alkalmas a 
halasüzem szakmai irányítására, 
örvendetes, hogy sokan ezek 
közül, megértve az állandó fej
lődés és tanulás szükségszerűsé
gét, az Agráregyetem szakosított 
ötödik évfolyam halászati tagoza
tát végzik, hogy a jelenleg 
Magyarországon ezen a téren el
érhető legmagasabb képzettségi 
szinten vigyék a jövőben élőre a 
halászat ügyét. Szomorú azon
ban az, hogy sokan, akik ilyen 
végzettséggel rendelkeznek nem 
a termelés területén, hanem más 
munkaterületeken helyezked
nek el.

Az üzemegységvezetők és agro- 
nómusok, —  akik a halgazdasá
gokban a közvetlen termelést 
irányítják és végzik, —  szintén 
egyetemi, vagy főiskolai vég
zettségűek. Ezen a területen van
nak a gazdaságoknak a legna
gyobb problémáik. Egy-két ré
gebbi üzemegységvezetőtől és 
agronómustól eltekintve, a gaz
daságokba * kerülő új szakembe
rek vagy az egyetemről kikerülő

fiatal gyakornokok, akik részére 
megfelelő elhelyezésről, munka- 
lehetőségről, valamint fejlődési 
lehetőségről mindig gondoskod
nak —  a kezdeti lendület után 
lefékeznek és más munkaterü
let felé kacsingatva igen gyor
san megszüntetik munkaviszo
nyukat.

A  halgazdaságok ellátottsága 
halászmesterekkel szintén nincs 
megnyugtató módon megoldva, 
mivel a jelenlegi halászmester 
garnitúra 80— 90%-a az 50— 55. 
életévét már betöltötte, sőt igen 
sokan vannak, akik pár év múlva 
nyugdíjba mennek. A  fiatal gene
ráció között pedig csak elvétve 
lehet találni olyat, aki ezt a 
pályát választaná élethivatásá
nak.

Megállapítható tehát, hogy a 
halgazdaságok ellátottsága szakve
zetőkkel nem éppen a legeszmé
nyibb és ha jelenleg úgy-ahogy 
kielégíthetőnek is mondható, a 
közeljövőben ez a probléma igen 
élesen fel fog vetődni.

Nem kívánom a kérdés megol
dását egyszerűen bérezési prob
lémává leegyszerűsíteni, hiszen

Növényevő halak a hálóbán
(Antalfi felv.)

tudom azt, hogy sok más szociá
lis és egyéb feltétel javítása is 
sokat segítene a kérdés megoldá
sán, mégis véleményem szerint a 
jelenlegi, de még inkább az egy
két éven belül jelentkező szak
ember hiány azonnal megszűntet
hető lenne, ha szakvezetők bé
rezését megnyugtató módon ren
deznék. Nincs a mezőgazdaság
nak még egy olyan ága, ahol 
ilyen alacsony bértételeket alkal
maznának hasonló beosztású 
szakvezetőknél.

A  halgazdaságok szakemberei 
munkájukat az év legnagyobb 
?észében a szabadban végzik és 
így teljes mértékben ki vannak 
szolgáltatva az időjárás viszon
tagságainak. Különösen ősszel és 
télen válik ez szinte elviselhetet
lenné, amikor 'a munka dandár
ját, a lehalászásokat, a halszállí
tásokat, a tavak téli kezelését kelt 
minden körülmények között el
végezni. Természetes a víz ál
landó jelenléte e munkák nehéz
ségeit csak növeli. A  szakvezetők 
igen komoly anyagi és erkölcsi 
felelőssége, valamint mondjuk 
ki őszintén, igen egészségtelen 
munkakörülménye nincs kifeje
zésre juttatva anyagi megbecsü
lésükkel, különösképpen akkor 
nem, ha a napi 12— 13 óra mun
kaidejüket is figyelembe vesszük. 
Nem termelő munkát végző terü
leten elhelyezkedő hasonló kép
zettségű szakvezető, aki járású 
vagy megyei székhelyeken —  
tehát városban —  könnyebb 
munkakörök betöltésénél, 8 órai 
munkaidő mellett, kulturáltabb 
viszonyok között dolgozik any- 
nyit, vagy az esetek többségé
ben többet keres, mint a terme
lés közvetlen frontján levő halas 
szakemberek bármelyike. Nem. 
lehet csodálkozni tehát azon, 
hogy a szakvezetők nem hajlan
dók a halgazdaságokban elhelyez
kedni és a még ott levők is a leg
első adandó alkalommal munka
hely változtatásra szánják el 
magukat.

Olyan bérezés kialakítása, 
amely a fentieket figyelembe 
véve reálisan tükrözné a szakve
zetők anyagi megbecsülését, vé
leményem szerint, igen gyor
san megoldaná a halgazdaságok 
kád érproblémáit.

Sütő Ferenc
főagronómus 

(Soponya, Halgazdaság>
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A  szegedi Kossuth htsz zárszámadása

Szerte az országban vége felé kö
zeledik a zárszámadások készítése. 
Kevesen tudják, hogy egy-egy nagy
üzem számvetése nem könnyű dolog. 
Nem is lehet azt elkészíteni egyik 
óráról a másikra. Több embert a 
„Kossuth” htsz-nél is, mint sok más 
helyen csak az érdekelte, mit kap 
még a közösből, mennyi lesz még a 
jövedelmük.

A  „Kossuth” htsz-ben is akadtak 
olyan tagok, akik úgy vélekedtek, 
hogy a zárszámadás nem más mint 
a szövetkezet pénzügyi helyzetének 
rendezése. Nagyon helyesen mutatott 
rá Cs. Nagy István elvtárs a szövet
kezet párttitkára, hogy a zárszám
adás nagyon fontos politikai és gaz
dasági feladat, amely igen sokat 
segíthet, a munkafegyelem és a szö
vetkezet fejlesztésében .

A  zárszámadás készítése az egész 
évi munka határköve, mert a szövet
kezet egy év alatt végzett munkájá
ról ad tiszta képet, a szövetkezet gaz
dálkodásának minden területére ki
hat. így összegezi az egy év alatt 
végzett munkát, összehasonlítási ala
pot ad a következő gazdasági évhez.

Nézzük meg kicsit közelebbről 
mit is mondott Juhász József elvtárs 
a szövetkezet elnöke, a szövetkezet 
fejlődéséről, a tagok jövedelmének 
alakulásáról a zárszámadáson.

A  szövetkezet fel nem osztható sző- 
vetkezeti alapja 1962-ben 734 m/Ft 
volt. 1963-ban 930 m/Ft lett a terme
lési alap 1962-ben 270 m/Ft, 1963-ban 
280 m/Ft. A  szövetkezetnek hitele 
nincs, így az összes vagyon saját for
rásból származik. Az állam iránti kö
telezettségének pontosan, határidőre 
eleget tett. A  szövetkezet könyvelése 
napra készen volt egész éven át. A 
számvitel kellően támogatta a veze
tést, ellenőrzésre alkalmas, híven 
mutatja a közös gazdaság vagyoni 
helyzetét.

A  szövetkezet vizeinek szennyező
dése évről évre növekszik. Az erősen 
szennyezett vizen a minőségi halak 
nagymértékű pusztulásával kell szá
molni.

Szükségesnek látszik, hogy az FM. 
Halászati Felügyelőség a halászati 
termelőszövetkezet intézőbizottságá
val együtt vizsgálja meg hogy mi az 
oka annak, hogy a szövetkezetnél az 
elsőrendű halfogás évről-évre csök
ken.

A  szövetkezet ivadékolási tervét 
1963-ban 50%-ra teljesítette. Szüksé
ges annak is a megvizsgálása, hogy 
a szövetkezet őszi ivadékolással kap
csolatban felhozott indokai helytál- 
lók-e.

Egy munkaegys. ért . 
Egy tag átl. jöv.

A  tagok jövedelmének alakulása: 
1960 1961 1962 1963

137,60.— Ft 136,71.— Ft 
21 608.— Ft 22 395.— Ft

140,49.— Ft 130,04.- 
28 703.— Ft 26 754.-

■ Ft 
Ft.

A  munkaegységre kapott összegen 
kívül a 1agok 6 napos tapasztalat- 
cserével egybekötött kiránduláson 
is részt vettek, mely részükre ingye
nes volt, azt a szociális-kultúrális 
alapból fedezték.

Ha figyelembe vesszük, hogy az évi 
tisztajövedelem 51%-a volt a halá
szatból, 49%-a pedig a halászcsárda 
jövedelméből, akkor megállapílhat
juk azt, hogy a szövetkezet máról 
holnapra él, illetve gazdálkodik. A  
szövetkezet évek óta nem fejlődik, 
nincsenek távlati tervei, nem gondol
nak arra, hogy halastavakat kellene 
létesíteniük, amit lehet, évente kiosz
tanak. Ezért véleményem szerint 
nemcsak a vezetőség és a tagság fe
lelős, hanem az illetékes tanácsi szer
vek is, mert erre a jelenségre már 
évekkel ezelőtt fel kellett volna fi
gyelniük.

A  zárszámadási közgyűlésen a ta
gok résziéről sok helyes és megszív
lelendő javaslat hangzott el. Pl. Mol- 
doványi Ferenc elvtárs a vízszennye
ződéssel kapcsolatban tesz javaslatot. 
Nyikó István hozzászólásában arról 
beszél, hogy az átjárókkal elhelyezett 
halrácsok nem alkalmasak az ivadék
halak elúszásának megakadályozásá

ra, a rácsok nem elég sűrűek, amel
lett hibásak. A  vezetőség nem gon
doskodott megfelelően arról, hogy 
a telepített terület halállományát 
őrizzék az orvhalászokkal szemben. 
Rózsa József elmondása szerint e té
ren gyors és hathatós intézkedésre 
van szükség, mert így tovább gaz
dálkodni nem lehet.

A  zárszámadásokon sok helyen ta
lálkoztunk olyan jelenségekkel, me
lyet a jövőben kerülni kell. A  be
számolókban kitértek ugyan az elért 
eredményekre, de sok olyan kifeje
zést használtak, amelyet a tagok 
nem értettek meg. Nem is érthették 
meg, hisz senki nem magyarázta 
meg nekik, hogy azok mit jelente
nek, hogy csak egy néhányat említ
sek: pl. globális terv, bázis év, bruttó 
bevétel, redukált szántó, intenzív 
termelés, negatív állomány, extrém 
minőség stb.). Az elmúlt dolgokból 
tanulnunk kell, és arra kell töre
kedni, hogy a jövőben minden meg
beszélésen érthetően tájékoztassuk 
a tagokat a szövetkezet életéről, el
ért eredményéről. Jobban elvégzi a 
tagság a dolgát, feladatát, ha azt 
szép, ízes, magyar nyelven beszélik 
meg velük.

Velencei pontyok
(Tőig felv.)

A  tapasztalat azt is mutatja, ahol 
az elnök, vagy a könyvélő a zár
számadáson a számok tengerét ol
vasta fel, ott a tagság alig várta, 
hogy vége legyen a beszámolónak és 
a jól végzett munka tudatában a 
vacsora asztal mellé ülhessenek.

Ha a tagság magának tudja a szö
vetkezetét, akkor nem kell tartani 
a vezetőségnek a személyre szóló bí
rálattól. A  tagság előtt őszintén,, 
nyíltan kell feltárni az elért ered
ményeket és a hiányosságokat. A  ta
gok is mondják el a véleményüket 
a vezetésről, a meglevő hiányosság
ról, tegyenek javaslatot annak kija
vítására.

A  zárszámadási tapasztalatok arra 
is felhívják a figyelmet, hogy sok 
szövetkezeti tag nem szívesen szólal 
fel a közgyűléseken, holott megvan 
a véleménye a szövetkezet vezeté
séről és egy sor helyes javaslata is 
van. Ezért igen helyes, ha a vezető
ség tagjai egyéni, vagy csoportos 
megbeszéléseket tartanak, kikérik a 
tagok véleményét minden közössé
get érintő kérdésben, azt a vezető
ségi üléseken megbeszélik és a hasz
nos javaslatokat az 1964. évi terv- 
készítésnél figyelembe veszik.

A  megjelent megyei halászati fel
ügyelő, Móricz Miklós elvtársnak az 
elkövetkezendő időben sokkal töb
bet kell foglalkoznia a szövetkezet 
ügyeivel, mint eddig tette. Keresnie, 
kutatnia kell azokat a lehetőségeket, 
hogy a „Kossuth” htsz is felzárkóz
zék az élen járó szövetkezetek kölzé.

A  szövetkezet pártszervezete 
nyújtson megfelelő segítséget a szö
vetkezet vezetőségének az új terme
lési terv elkészítéséhez, az új jöve
delemelosztási forma javaslat beve
zetéséhez. Ha a tagokkal nyíltan és 
őszintén beszélnek, kikérik a becsü
letesen dolgozó tagok véleményét, 
az eredmény nem fog elmaradni. 
Mert amikor folyóink levetik a téli 
gúnyájukat, akkor a halászokat csak 
a vízpartok mellett varsáik, hálóik 
mellett lehet megtalálni.

Hetesi Imre
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Üj négytengelyes élőhalszállító vagon, raksúlya 80—100 q hal

A  magyar áruhál termelés jelenleg 
mintegy 1600 vagonra, tehát 16 

millió kg-ra becsülhető. Ebből a 
mennyiségből kb, 400 vagon a termé
szetes vízi halzsákmány és 1200 va
gon a tógazdasági haltermés.

A  természetes vízi halzsákmány 
az utóbbi években — a korlátozott 
lehetőség miatt — mennyiségileg 
csiak lényegtelenül változott, ellén- 
~ben tógazdasági haltermelésünk 1954 
óta igen nagy mértékben emelke
dett. Ennek köszönhető, hogy halex- 
-portunk és halimportunk figye
lembevételével jelenleg már az évi 
átlagfogyasztásunk megközelíti a 
170 dkg-ot, ami majdnem háromszo
rosa a háború előttinek. Ez a menv- 
nyiség — a tengeri halászattal ren
delkező országok halfogyasztásához 
viszonyítva — valóban csekély, de az 
is tény, hogy ma már egész Európá
ban mi termeljük a legtöbb tógazda
sági halat, és az 1 főre jutó tógazda
sági halfogyasztás is 'nálunk a leg
nagyobb.

Jelenleg tógazdasági hal termé
sünknek 860/0-át az állami szektor, 
14°/0-át pedig a hal tenyésztéssel 
egyre intenzívebben foglalkozó szö
vetkezetek állítják elő.

Az állami szektor tógazdasági áru- 
halterm elése a Hal értékesítő Válla
laton keresztül kerül a központi áru
alapba. Az árubeadás az utóbbi év
tizedben évről évre emelkedett, és 
az 1954. évi 254 vagon helyett 1963- 
ban már 988 vagont tett ki.

Elsősorban a tógazdasági áruhal- 
termelés állandó és nagymérvű 
emelkedése tette lehetővé, hogy a 
Halért bruttó áruforgalma is évről 
évre emelkedjék, és az 1954. évi 477 
vagonnal szemben 1963-ban már ke
reken 1200 vagont értékesítsen. 
Ugyancsak a tógazdasági halterme
lés nagyarányú fejlődése révén tudta 
a központi árualap az elmúlt évti
zedben a tavaszi és nyári halforgal

mát 128 vagonról 492 vagonra 
emelni.

Tíz év alatt exportunk is 122%-, 
kai növekedett, és a múlt évben az 
exportált halmennyiség 31%-a már

A  vízcirkulációt működtető MIA-Diesel 
motor ós a hozzákapcsolt szivattyú

kapitalista országokban került érté
kesítésre.

Amikor elismerjük, hogy elsősor
ban és főképpen tógazdasági halter
melésünk örvendetes fejlődésének 
és ezen belül néhány kiváló halgaz
daságnak köszönhető a belföldi hal
ellátás nagymérvű javulása és hal- 
exportunk lényeges növekedése, 
ugyanakkor rá kell mutatnunk 
azokra a fogyatékosságokra is, 
amelyek sok gazdaság termelőmun
kájával kapcsolatosak. így pl. szá
mos gazdaság hal termésének teljes 
egészét, vagy annak túlnyomó ré
szét az őszi lehalászások idején ki-

HALTENYÉSZTÉSÜNK
ÉS HALKERESKEDELMÜNK —

vánja, sőt, követeli átvétetni, hogy 
ezáltal mentesüljön a téli és tavaszi 
haltárolás kockázatától. Nagyrészt 
ez az oka annak, hogy amíg szep
tembertől december végéig a kelle
ténél több hal áll a kereskedelem 
rendelkezésére, addig januártól 
augusztus végéig, de különösen áp
rilis, május és június hónapokban 
a hal iránti keresletet csak igen kis 
részben lehet kielégíteni.

Termelőink többsége még ma is 
azt hiszi, hogy a halfogyasztás az 
őszi hónapokban a legnagyobb, te
hát ebben az időszakban, vélemé
nye szerint, szinte korlátlan mennyi
ségben értékesíthető a tógazdasági 
ponty. A  valóság ezzel szemben az, 
hogy éppen az év utolsó négy hó
napjában — a mindenkori hús- és 
baromfikínálattól függően — rend
kívül ingadozó és általában csök
kenő tendenciájú a pontyfogyasztás.
Ezt szemlélteti a közölt néhány adat 
is, amely a Halért belföldi eladásait 
tünteti fel:

Év
Szept.

hó IV. negyed Összesen
vagon év vagon vagon %

1960 79,5 288,1 367,6 100,-
1961 74,2 265,— 339,2 92,3
1962 72,9 255,5 328,4 89,3
1963 70,3 299,— 369,3 100,4

A közölt számokból kitűnik, hogy
1960-hoz viszonyítva 1961-ben és
1962-ben lényegesen csökkent a for
galom, és hogy 1963-bán ismét el le
hetett érni az 1960. évi szintet, an
nak oka a hízott baromfi kínálatá
nak nagymérvű visszaesése volt. 
Jellemző, hogy a szeptember havi 
eladás még 1963 -ban is tovább csök
kent.

Nem vitás, hogy az év utolsó 4 
hónapjában az eddigi mennyiségek
nél lényegesen több pontyot is le
hetne értékesíteni. Ezzel kapcsolat
ban gyakran hangzik el a kereske
delem felé a jó tanács: „Tessék job
ban teríteni!”

Aki többé-kevésbé járatos a hal
szakmában, az tudja, hogy az élő és 
a friss hal szállítása, tárolása és 
forgalomba hozatala, még ha helyi
leg a szükséges előfeltételek adva is 
vannak, milyen költséges beruházá
sokat igényel. Márpedig erre sem 
a nagy-, sem pedig a kiskereskede
lem mindaddig nem vállalkozhat, 
amíg a halfogyasztásba újonnan be
kapcsolt területeket az évnek csak 
3—4 hónapjában lehet áruval el
látni. Mert jelenleg az a helyzet, 
hogy az év nagyobb részében még 
az eddigi halfogjmsztó területek 
kellő ellátását sem tudjuk biztosí
tani.

Az utóbbi években nemcsak a bel
földi fogyasztók, hanem a külföldi 
importőrök részéről is sok panasz 
hangzott és hangzik el, hogy a túl
zott etetés miatt a pontyok túl zsí
rosak. A  Fővárosi Tanács Központi 
Húsvizsgáló Állomása számos vizs
gálatot, vegyelemzést végzett, és 
megállapította, hogy a kereskedelem
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időszerű kérdései

igen nagy mennyiségben kap olyan 
pontyokat, amelyeknél az izom- és 
depózsír együttes mennyisége a 
20%-ot is meghaladja, sőt olyan 
pontyok is kerülnek kereskedelmi 
forgalomba, amelyek zsírtartalma a 
28%-ot is eléri. A  Hús vizsgáló Állo
más által végzett vizsgálatok ered
ményeként az is megállapításra ke
rült, hogy a zsírtartalom növekedé
sével nagymértékben csökken a hal
hús fehérjetartalma. A  pontyhús fe
hérjetartalma általában 16%. Ezzel 
szemben a vizsgálatok a túl zsíros 
pontyhúsban már csak 12% fehérjét 
tudtak kimutatni.

Azt sem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy a túl zsíros pontyok 
szállítása, tárolása és forgalomba 
hozatala lényegesen nagyobb súly- 
hiánnyal és elhullási kockázattal is 
jár, ami a kereskedelem költségeit 
és veszteségét lényegesen növeli.

Itt kell megemlíteni azt is, hogy 
egyes gazdaságok közvetlenül a 
nyári, nagyvízi szállítások előtt meg 
nem engedhető mértékben „beete
tik” a pontyokat. Előfordult olyan 
eset is, amikor a hatósági laborató
riumi vizsgálat megállapította, hogy 
„a béltartalomból kimosott, emész
tetlen takarmány súlya a minták át
lagában a testsúly 9,6%-a.”

Ehhez nem kell különösebb kom
mentár, csupán annyi, hogy a szóban 
forgó vagonrakomány túlnyomó ré
sze a szállítás alatt elhullott és 
nagy része kobzásra került.

De nemcsak a túl zsíros tógazda
sági pontyok termelését kell meg
szüntetni, hanem általában a tógaz
dasági haltermelést változatosabbá 
is kell tenni. Jelenleg ugyanis az a 
helyzet, hogy gazdaságaink túl
nyomó részében majdnem kizáróan 
csak pontyot tenyésztenek, és orszá
gos viszonylatban a tógazdasági hal
termésnek több mint 98%-a ponty.

Ez az áruválaszték szempontjából 
rendkívül egyoldalúság különösen a 
halbőség időszakában, vagyis a IV. 
negyedévben, belföldön nagymér
tékben csökkenti a hal iránti keres1 
letet, és ugyancsak ez az oka an
nak is, hogy nyugati viszonylatban 
nem sikerül a halexportot számot
tevő mértékben fokozni. Márpedig 
megvan a lehetőség arra, hogy a tó
gazdaságokban a jelenleginél jóval 
több fogassüllőt, harcsát, exportvi
szonylatban pedig lényegesen több 
magashátú, tükrös pontyot, olasz és 
nyugatnémet minőségű compót ter
meljenek. Ennek érdekében 1963. 
január 1-től a fogassüllő és a harcsa 
termelői árát átlagosan 40%-kal 
emelték fel, és annak ellenére, hogy 
az exportcompóért is mintegy 60%- 
kal többet kap a termelő, mindezek
nek a halfajoknak a termelése fe j
lődést nem mutat.

Tógazdaságaink ma már mintegy 
1200 vagon áruhalat, helyesebben 
pontyot termelnek. Ennek a meny- 
nyiségnek kb. 20%-a kerül exportra.

A  medencék, vízcirkulációs berendezés sugárcsöveivel

A különböző országok különböző 
fajtájú, formájú és nagyságú pon
tyokat igényelnek. Pontyban a leg
igényesebb az NSZK, viszont az oda

A  vagont kísérő gépész fülkéje
(Főv. Foto Váll. felv.)

irányuló exporthoz különös népgaz
dasági érdek fűződik. Annak ellené
re, hogy pontytermésünknek évente 
mindössze csak 5—6%-át igényli a 
külkereskedelem ebben a viszonylat
ban, ezt a csekély mennyiséget sem 
tudják a tógazdaságok a szükséges 
minőségben rendelkezésre bocsátani. 
Az NSZK és Olaszország évente igen 
nagy mennyiségű harcsát és compót 
hajlandó átvenni. Sajnos, a szüksé
ges mennyiségnek a termelés leg
feljebb 15%-át tudja rendelkezésre 
bocsátani.

Az állami kezelésben levő tógaz
daságok haltermésének mintegy 
50%-át a Halgazdasági Tröszt irá
nyítása alatt álló nyolc halgazdaság 
állítja elő. A  Trösztnek megvan a 
lehetősége, hogy a halgazdaságok 
termelését kézben tartsa, és a szál
lítások ütemezését is biztosítsa. Ez
zel szemben a tógazdasági halter
mésnek ugyancsak kb. 50%-át elő
állító 40—45 állami gazdaságnak a 
bel- és külföldi szükségletnek meg
felelő minőségi termelését központi 
szerv nem irányítja, tehát azok ki
záróan mennyiségi tervteljesítésre 
törekszenek.

Földényi Sándor
<X>00000<KXK>0<>0<><K>0<><><><>0<><XKK><XK><XK><>0<K><X)<HX>CKKK>0<><XHXM

A SEATTLE-I Halkórtani Inézet 
kutatói — olvastuk a Prog. Fish. Cul- 
turist (Washington) 1963/4-es számá
ban — a pisztrángokat pusztító Cos- 
tia parazita formalinos leküzdését 

vizsgálta felül. A 
módszer régen is
meretes és hatá
sos, több1 ízben elő
fordult, hogy aha
lak a parazitair

táshoz szükséges szükséges koncent
rációt nem bírták és elpusztultak. A  
kutatások célja, 'annak a megállapí
tása volt: miért viselik el a halak 
többnyire minden baj nélkül a for
máimnál való fürdetést és miért van

nak esetek, amikor — bár a ható
anyag ugyanabban a mennyiségben 
szerepel — károsodnak. A  laborató
riumi vizsgálatok fényt derítették 
érmék okára: a formaiin könnyen 
bomló anyag, ha sokáig tárolják 
üvegben, többnyire a fény hatásara 
úgynevezett paraformaldehyd válik 
ki belőle fehér, a fenékre ülepedő 
csapadék formájában. Ez a vegyület 
sokkal mérgezőbb a formaiinnák en
nek tudható be, hogy hatására a ha
lak pusztulnak az élősdiek ellen vég
zett fürdetés után. A  tanulság: csalz 
tiszta, üledék nélküli formalinoldatot 
szabad halfürdetésre használni.
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E N G E R I  S I R Á L Y O K

I Ó G A Z D A S Á G  B Á N
Halastóterületeink növekedé

sével egyre gyakoribbá válnak 
vizeink felett a hosszabb-rövi- 
debb vendégeskedésre hozzánk 

látogató tengeri sirályfajok. A  
nagy testű és tetemes táplálék
igényű madarak látványa bizo
nyára sokunk előtt felveti a kér
dést, hogy/ jelenlétük vajon 
mennyiben veszélyezteti a hal
állományt.

A  tengeri sirályok közül három 
fajt láthatunk rendszeresen a 
magyar vizeken. A  jókora holló 
nagyságú, hamvasszürke hátú 
ezüst-, a feketésbarna hátú és 
szárnyú hering- és a fenti kettő
nél valamivel' kisebb, szintén 
ezüstszürke viharsirályt. Mind
három fajból a barnás, kender
magos színezésű fiatal egyedek a 
leggyakoribbak. Mindannyiukat 
az összefüggő, nagy vízfelületek, 
a Duna, nagyobb halastavaink 
csábítják világcsavargó vándor
út jukon és alkalmas helyeken 
sokszor hetekig is elpihennek a 
magános, vagy kisebb csapatok
ban mutatkozó madarak.

A  tengeri országokban, főképp 
Németországban hatalmas gyo
mor és köpetanyag alapján tanul
mányozták már a táplálkozásu
kat. A  szerzők egyöntetű meg
állapítása, hogy a nagy sirály

fajok jellegzetes mindenevők. 
Valamennyien megegyeznek ab
ban, hogy leggyakrabban kimu
tatott, főtáplálékuk a kagyló.

Az ezüstös sirály erős csőre alkalmas a 
kagylóhéj feltörésére

Egy észak-tengeri szigeten kizá
rólag az Empetrum nigrum 
növény bogyóival táplálkozott az 
ottani hatalmas sirálykolónia. 
Közismert a nagysirályok madár
tojás- és fiókarabló tevékeny
sége is. A  halfogyasztást mind
egyik tanulmány csak, mint a 
rendkívül változatos összetételű 
táplálék egyik nem túlzottan 
jelentős vonását, ismerteti.

Az általam gyűjtött, valamint 
a Madártani Intézet gyomortarta
lom tárában talált nagysirály-

gyomrokból a következő táplá
léknemeket tudtam kimutatni:

1. Ezüstös sirály: Hortobágyi- 
Halastó, 1960. VIII. 9. Glycerium 
magvak 48, Chitin törmelék, Zab- 
rus tenebroides (gabonafutrinka) 
1 db Hortobágyi halastó 1960. 
VIII. 9. Pontyivadék cca. 10 
dkg-os 1 db, Szegedi halastó, 
1955. X. 27. Kisemlős szőr, nö
vényi törmelék, Ercsi, Dunazá- 
tony 1956. VIII. 20. Kisemlős szőr 
és csonttörmelék. Hortobágy- 
halastó 1955. IX. 19. 1 db meg
határozhatatlan fajú hal marad
ványa, cca 6— 8 dkg-os.

2. Heringsirály: Felgyői halastó 
1960. VI. 19. Kisemlős szőr, kis- 
emlős-csonttörmelék, néhány hal
szálka és kagylóhéj törmelék.

3. Viharsirály: Biharugra 1961. 
XI. 1. Rovarmaradványok, kagy- 
lóhéj-törmelék, Biharugra, 1951. 
XI. 1. Kagyló- és csigahéj-törme
lék.

Megfigyeléseim során a nagy- 
sirályok leginkább dögevő madár 
benyomását tették rám. A  Tisza- 
parti zátonyokon gyakran ta
pasztaltam kagylóevésüket. A  
szélvizekből partrahordott kagy
lókat erős csőrükkel szétbaitáz- 
ták s a kiszabadított puha állat
testet lenyelték. Egy ízben 
kutyahullán lakmározó ezüstsi
rályt is megfigyeltem. Az apaji 
tógazdasággal szomszédos legelő
kön, nem egyszer 8— 10 km-re is 
a halastavaktól, a nyárvégi 
szöcsketömegekre gyülekező ma- 
dársokadalomban rendszeresen 
megtaláljuk az ezüstsirályokat.

Az adott lehetőségeken belül 
szűkösen ismertetett külföldi 
megállapítások és szerény hazai 
gyomoranyagunk tényei rámu
tatnak arra, hogy a kóbor tengeri 
sirályok testtömegük és alkati 
benyomásuk ellenére sem komoly 
ellenségei a halállománynak. 
Nem halevő specialisták, haltáp
lálékuk alkalmi zsákmányból 
adódik és dögök, beteg állatok, 
hulladékok eltakarításával egész
ségügyi szolgálatot is tesznek a 
a vízpartokon. Hasvízkóros perió
dusokban jelenlétük mondhatni 
egyenesen kívánatos, óvatos, 
félénk madarak (nem úgy, mint 
tengerparti hazájukban) és olyan 
helyekről, ahol kártételükkel 
számolnunk lehet, könnyen el- 
riaszthatók.

Sterbetz IstvánElejtett heringsirály a felgyői halastónál (Sterbetz felv.)
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A  lengyel tengeri halászat évi 
fogási terve 223 000 t. Az előző 
év tervével összehasonlítva ez 
11%-os növekedést jelent.

A  legnagyobb mennyiséget 
továbbra is a balti halászat adja 
—  terv szerint 91 000 tonnát. 
Nem sokkal kisebb fogást ter
veznek —  83 000 tonnát —  az 
Északi-tenger és az ezzel kapcso
latos európai halászterületeken. 
Az előző évek eredményeihez 
viszonyítva ezek a tervek nem 
növekszenek lényegesen, mert a 
hagyományos halásztanyákon a 
halállomány .megcsappant.

A  lengyel tengeri halászat fej
lesztésének legfontosabb bázist 
1964-ben az Atlanti-óceán lesz. 
Itt a tervfeladatok mintegy 
50%-kal szárnyalják túl az előző 
évek fogásait. A  többletzsák
mány túlnyomó részét az Atlanti
óceán északnyugati vizein és 
közép-övezetében kívánják elérni. 
A tengeri halászat csúcspontja a 
jövőben tehát távolabb eső, gaz
dag vizeken alakul ki. Emiatt 
megnövekszik a halfilé terme
lés és a lakosságot jobban el 
lehet látni ezzel a keresett cikkel.

A  tervek miatt egyre több kor
szerű, meleg-tengeri halászhajóra 
van szükség. A  halászflottát évek 
óta rendszeresen gyarapítják 
egyre modernebb hajókkal. 1964- 
ben 10 olyan korszerűen felsze
relt halászhajóval bővítik flottá
jukat, amelyek alkalmasak a 
távoli vizek halászatára. Ezek 
között 3 feldolgozó halászhajó. 
6 kisebb hűtő-halászhajó és 1 
nagyobb hűtő-halászhajó lesz. 
A  nagy hűtő-halászhajó első 
abból a hajósorozatból, amelynek 
gyártását a lengyel hajóépítő 
ipar nemrégiben kezdte meg.

Az óceáni halászflotta az év 
végén 10 feldolgozó-halászha jó
val, 9 hűtő-halászhajóval és 13 
olyan motoros halászhajóval fog 
rendelkezni, amelyek meg tud
nak birkózni az Atlanti-óceán 
viharaival. Ez még mindig kevés, 
ezért még épülnek az újabb, 
modem, nagykapacitású hűtő- 
halászhajók is. A  lengyel hajók

szárazföldi bázisát túlnyomó rész
ben idegen kikötők képezik. 
Hamarosan megnyílik a Kanári
szigeteken, Las Palmas kikötőjé
ben feléoített új lengyel bázis. Ez 
az Atlanti-óceán közép-övezeté
ben, az Afrika partjainál dolgozó 
halászhaiókat fogja kiszolgálni.

Újdonság lesz 1964-ben az 
is, hogy a motoros halászhajók 
megkezdik tevékenységüket az 
Atlanti-óceán észak-nyugati ré
szén, Űj Skócia partjainál is. 
Ezekkel a hajókkal régebbi típusú 
hajók működnek együtt. A  len

gyel tengri halászhajók többségé 
január és február hónapban 
„téli pihenőre” hazatér. Ilyenkor 
folyik a rendszeres javítás. Emel
lett azonban tovább folyik a ten
geri halászat. 175 állami, szövet
kezeti és magántulajdonban levő 
kutter folytatja a munkát a Balti
tengeren, 44 nyílttengeri halász
hajó pedig idegenben, különböző 
vizeken dolgozik: 5 feldolgozó 
halászhajó Afrika északnyugati 
partjainál 10 halászhajó Afrika 
partjának más vizein, a többi 
pedig Írország közelében és az 
ún. Norvég csatornában halászik. 
Az 1964. év eredményei eddig 
kedvezőek. Ha továbbra is így 
folytatódik a lengyel halász
flotta, sok értékes fehérjedús 
táplálékkal látja el a hazai és az 
exportpiacokat. Dr. Nagy László

J. H. CRANCE a The Progressive 
Fish Culturist 1963 októberi számá
ban a kékalgák okozta vízvirágzás
nak rézszulfáttal való leküzdésénél 
szerzett tapasztalatokról számolt be. 
A  legtöbb észak-amerikai tóban a 
Microcystis alga a vízvirágzás oko
zója, a tó vizét olyan károsan be
folyásolja, hogy gyakran tömeges 
halpusztulás az eredmény. A  kísér
letek során fontnyi (0,45 kg) rézgá- 
licot adagoltak 100 000 gallon (egy 
gallon =  0,38 liter) vízbe, részben ol
dott állapotban, 
részben pedig szó
róberendezésekkel, 
melyek a finoman 
porított rézsót 
egyenletesen el-
osztva juttatták a víz felületére. A  
rézgálic lényegesen csökkentette a

kékalga kolóniák számát, ugyanak
kor az elhalt fitoplankton bomlásá
nak hatására erősen megnövekedett 
a víz baktériumtartalma és a Zoo
plankton intenzíven szaporodott. 
Igen érdekes volt az a megfigyelés: 
ha a rézgálicot ismételten adagolták, 
a kékalgák mintegy hozzászoktak és 
nem reagáltak a mérgező vegyület- 
re. A  rézsó halakra gyakorolt hatá
sát vizsgálva megállapítást nyert, 
hogy a kékalgák elburjánzásának 
megakadályozására szükséges kon
centráció a halat nem károsította, 
bár a dafnia és az árvaszúnyogálca 
néhány nap alatt elhalt. Sőt, mond
hatni előnyös, hogy az elhalt algák 
okozta baktérium-burjánzás a pro
tozoák elszaporodásával jár ezek az 
egysejtűek jó táplálékkal látják el a 
különféle rotiférákat, melyeknek fon
tos a szerepük az élelmi láncban.

Talán a balatoni süllő ihlette meg a n . század pannóniai művészét
(Szépműv. Múzeum felv.)
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Ütőn az angolnaivadék

tes tényezőt, inkább valami vissza
emlékezésfélét sejtet.

dott rejtélyeknek gazdag tárháza. A  
halak életében is vannak olyan fel 
nem derített, sokat magyarázott, bár 
eddig kellőképpen meg nem magya
rázott jelenségek, melyek titkaival a 
legegzaktabb tudomány is csak so
vány eredménnyel tud birkózni, leg
feljebb elméleteket felállítani csak 
azért, hogy azokat újabb, nagyrészt 
szintén korai halálra ítélt elméletek 
utasítsák lomtárba. A halak külön
böző fajai között bőven akadnak 
olyanok, melyek rengeteg fejtörőt 
adnak fel a halbiológusnak, így el
sősorban a lazacé és az angolnáé a 
pálma.

A  lazacnak titokzatos és rejtélyes
nek tűnő képessége van, melyet leg
találóbban úgy nevezhetünk: a haza
találás. Évtizedek óta folyik a kuta
tás, de mind ez ideig nem találtak 
teljesen megnyugtató választ a kér
désre, mi teszi képessé a lazacot, 
hogy a távoli, nyílt tengereken való 
többévi vándorlás után pontosan 
ugyanabba a patakba térjen vissza 
fajfenntartó kötelességeinek elvég
zésére, ahol annak idején kibújt 
ikrabörtönéből? A  tudomány egye
lőre adós a magyarázattal, számta
lan megfigyelés mégis nyújt némi 
reményt arra, hogy egyszer talán 
közelebb jutunk a rejtély megoldá
sához. A  Frankfurti Zoológiái Inté
zet vizsgálatainak eredményeképpen 
amellett tör lándzsát, hogy a lazac, 
akárcsak állítólag a galamb és a 
méh, az égitestek állasából tud tájé
kozódni. Ezzel szemben: a lazacraj 
akkor is vonul, amikor az eget felhő 
borítja, köd ül a habok felett. Van
nak, akik komplikált genetikus, 
örökletes képességnek minősítik a 
lazac hazatalálását, ezt azonban 
több kísérlet alaposan megcáfolta. 
Ha ugyanis a megtermékenyített 
lazacikrát más vízbe helyezték és az 
ott kikelt, az ivarérett halak sokévi 
tengeri vándorlás után nem oda tér
tek meg, ahol „szüleik” leívtak, ha
nem, ahol kikeltek az ikrából. Ez 
természetesen kizár minden örökle

A  lazac tudvalévőén a vizek felső 
szintjében ívik, távol a folyók tor
kolatától, többnyire ott, ahol a fo
lyó még csak patak számba megy. 
A  folyónak sok a mellékága, több 
kisebb-nagyobb vízfolyás ömlik belé, 
ugyan mi vezeti a lazacot abban, 
hogy a sok mellékágból kiválasztja 
az „igazif’, és addig úszik a roppant 
útvesztőben, amíg meg nem találja 
azt a bizonyos patakot? A  legújabb 
kísérletek és vizsgálati eredmények 
arra vallanak, hogy a rejtély meg
oldását a lazac és más halfajok ne
künk elképzelhetetlenül fejlett 
szaglóérzékében kell keresni. Egyes 
kutatók úgy vélik, hogy a lazac 
megérzi a „szülővíz” különleges sza
gát, zamatát, illatát, ízét. Hogy en
nek a képességnek van is valami 
szerepe a hazatalálásban, azt azok 
a kísérletek igazolták, melyek során 
a lazacok szaglószervét elroncsolták, 
ezek a halak már nem találták meg 
a szülővizet. Vannak kutatók — el
sősorban Ralph Edwards — akik 
képtelennek minősítik, hogy a lazac 
a távoli, nyílt tengeren észlelje a 
honi vízből származó zamatot, hi
szen az elképzelhetetlen mértékben 
hígul fel és keveredik idegen sza
gokkal, zamatokkal. De nagyon ha
mar megjött ennek a cáfolata, dr. 
Harald Teichmann, a giesseni Zoo
lógiái Intézet kutatója kísérletekkel 
bizonyította be, hogy a halak szagló- 
érzéke a regényes mértéknél is jó
val regényesebb. Teichmann olyan 
kis mennyiségű ródium-olajat oldott 
vízben, hogy az oldat végül csak 
annyi rózsaillatú anyagot tartalma
zott, mintha a Bodeni-tó vizének hat
vanszorosában pontosan egy gyűszű
nyit kevertek volna az egyébként 
emberi orrnak nem is túl intenzíven 
rózsaillatú vegyszerből. De a kísérleti 
angolnák még ebben a szinte elkép
zelhetetlen nagyságrendű hígításban 
is képesek voltak a zamatot észlelni, 
amit kísérletek sora bizonyított. Azt 
is sikerült kimutatni, hogy az egyes 
vizeknek más és más a specifikus

A hazataláló lazac,
—  a szaglás-rekorder angoln;

szaguk, az elboruló növényzet minő
sége és mennyisége, a különféle nö
vények különféle szagának keveredé
se, a talaj összetétele, a vízszennye
ző anyagok stb, különleges, egymás
tól eltérő zamattal terhelik a vizet és 
a lazac, akár valami rendőrkutya, 
mely sok ezer ember jellemző szagá
ból választja ki az „igazit” , ezeket 
egymástól meg tudja különböztetni, 
ami legalább olyan teljesítmény, 
mint ötös találatot csinálni a lottón.
De erre is volt már eset...

A  wisconsini Hasler professzor kí
sérlete is a szag-elmélet mellett szól. 
Hasler az ívóhelyre már felvándorolt 
lazacok közül fogott ki egy rajra va
lót, ezeket leszállította a torkolaton 
túl a tengerbe és szabadon engedte, 
miután orrlikaikat vattával eltömte 
és a hátukra nyomonkövetésüket biz
tosító szubminiatűr tranzisztoros rá- 
dióadócskát erősített. Azok a lazacok, 
melyek szaglását a vattacsomó gátol
ta, nem hatoltak fel a szüleik ívóhe
lyére, a szaglásban nem gátolt kont- 
rollpéldányok viszont igen. Nyilván
való, hogy a szaglásnak, a zamatok 
iránti szinte elképzelhetetlen érzé
kenységnek és megkülönböztető ké
pességnek feltétlenül kell valamiféle 
szerepének lennie a lazac irányításá
ban. A  kísérletek arra is rámutattak, 
nincsen igazuk azoknak, akik va
lami misztikus, romantikus, öröklött 
tulajdonságot vélnek felfedezni a la
zac hazatalálásában, olyan „termé
szetfeletti” érzéket, mely mintegy jel
zőtáblákat állít fel az. óceánokban és 
vezetgeti a vizek kopoltyús vándorait.
A  szagelméletet támasztja alá egyéb
ként az a tapasztalat is: ha valame
lyik víz halállományát és vele együtt 
az ivadéksorban levő lazacot is gyári 
szennyvíz stb. okozta mérgezés ki
pusztította, azt a vizet többé lazac fel 
nem keresi, nem ívik olyan vízben, 
melynek nincsen „otthon” szaga. Ha 
azonban a közben méregtelenné vált 
vízben máshonnan származó lazacik
rát keltetnek, az ivadék tengeri ván
dorút ja befejeztével évek múltán 
megjelenik, mint ivarérett hal. És 
végül dr. Clemens biológus sok száz, 
a Csendes óceán irányából az édes
vízben lefelé vándorló lazacivadékot 
jelölt meg* és bár évekkel később a 
„szülővízben” csak kevés ilyen jelölt 
példányt tudott visszafogni, hiszen 
abból a tengerben sok pusztult el, 
más ívóhelyeken egyetlen ilyen je
lölt lazacot nem találtak, a halak 
nem keresték fel az idegen vizet.

Sokat vitatott kérdés a halak éfet- 
kora, ma már tudjuk, hogy a régebbi 
becslések tévedésen alapultak, a ha
lak korántsem élnek olyan soká, 
mint ahogyan azt hajdanán képzelték.
Azok a „megállapítások” , melyek sze
rint a ponty és a csuka akár száz 
évig is elél, sőt 150 éves pikkelyes 
matuzsálemek is léteznek, a legen
dák birodalmába tartoznak. Az újabb 
vizsgálatok kiderítették, hogy a ponty
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A  vizek vándora egyelőre teherautón vándorol a kihelyezés helyére

ggastyánok, koplalóművészek 
halak világában

a csuka és több más halfaj legma
gasabb életkora átlag 30 év és egyet
len esetben sem sikerült 50 évesnél 
vénebbet találni. Ehhez a felismerés
hez a ma már teljesen megbízható
nak minősülő csontvizsgálat vezetett. 
Amerikai kutatók szerint a tokféle 
halak között nem ritka a nyolcvan- 
éves, sőt százéves példányra is buk
kantak, több mázsa súlyú óriásvizára. 
A  halakkal kapcsolatos korvizsgála
tok mindeddig csupán az édesvízi ál
latokra szorítkoztak. Hogy a tenge
rekben élő halak között valószínűleg 
sok a kriptaszökevény, arra más sós
vízi élőlények, így a teknős ma
gas életkora is vall, fogtak már olyan 
példányt, mely a csontanalízisek sze
rint 180 évesnél is vénebb volt.

Általában nem ismeretes, hogy a 
halak sokkal tovább bírják élelem 
nélkül, mint általában a többi gerin
ces. A  halak között valódi koplaló- 
művészek is vannak, koplalásnak ter
mészetesen nem minősül a teleltetés, 
amikor a testük felveszi a víz ala
csony hőfokát és életfunkcióik annyi
ra csökkennek, hogy létük fenntartá
sára jóformán alig van szükség táp
lálékra. A  hamburgi Halászati Kuta
tóintézet megállapításai szerint a 
koplalás csúcstartója a folyami in- 
gola, ezek között akadt olyan példány 
mely kerek két évig bírta táplálék 
nélkül, igaz, hogy közben testsúlyá
nak 74%-át veszítette el és a végén 
a szó szoros értelmében csak bőr és 
szálka maradt. Nem sokat maradt el 
ettől a teljesítménytől az angolna 
sem, az egyik kísérleti példány 481 
napig bírta minden táplálék nélkül, 
amire testsúlyának 63%-a ment rá. 
Hogy az ingola és az angolna a re
korderek között szerepel, annak fő
leg az a magyarázata, hogy bő táp
lálkozás esetén testükben hatalmas 
mennyiségű zsírszövetet képesek fel
halmozni, ami hosszú ideig látja el 
őket kalóriákkal. A természet böl
csen „gondoskodik” az élőlényekről, 
az angolna ,amikor messzi ívóhelyére, 
a Sargassö-tengerbe vándorol és tíz
ezer kilométeres utat is megtesz, 
nem nagyon dúskál az élelemben. 
Nyilván ezért képes rendkívül vas
tag zsírbundái fejleszteni, akárcsak 
a lazac, mely az édesvizek magasabb 
szintjére olyan tömegekben vonul, 
fel, hogy még akkor sem tudna táp
lálékot találni, ha megéhezne.

A  természet érdekes módon szab 
gátat annak, hogy a vizek télen fe
nékig fagyjanak be. A  víz sűrűsége 
más anyagokkal ellentétben +4  C°- 
OTí a legnagyobb, a víz fenékrétegei
ben tehát melegebb a víz, mint a 
felületen, a víznek ez a rendellenes 
fizikai tulajdonsága az oka, hogy a 
méternél nem sekélyebb vizek még 
a legkeményebb télen is csak a leg
ritkább esetben fagynak fenékig, a 
vízilakók életét tehát a befagyás alig 
veszélyezteti. Ha azonban a víz seké
lyebb az egy méternél, fenékig fagy

hat, ami azonban nem mindig okozza 
a halak pusztulását.

A  halak úszási sebessége körül is 
sok a téves adat, általában a pikke
lyeseknek sokkal nagyobb sebességet 
tulajdonítanak, mint amennyire való
ban képesek, hiszen olyan „adatok” is 
láttak napvilágot, melyek szerint a 
pisztráng akár óránként hatvan kilo
méteres sebességet is tud kifejteni. 
A  pontos mérések azonban tisztázták 
a kérdést: a ponty és az angolna „me
netsebessége” nem haladja meg az 
óránkénti 12 kilométert, ami csupán 
háromszorosa a gyalogos teljesít
ménynek. Persze vannak esetek, ami
kor a hal ijedtében megugrik, vagy 
zsákmányt üldöz, amikor nagyot szö
kell, az ilyenkor jóval nagyobb sebes
séget azonban csak rövid ideig képes 
tartani. A  mérések szerint a márna, 
a csuka, a pisztráng menetsebessége 
huzamos időn át nem haladja meg a 
18,25 illetve 35 km-es iramot. De a 
véltnél sokkal lassabban haladnak a 
vonuló tengeri halak, a zangolna pél
dául, amikor a Sargasso-tengerben 
levő ívóhelyéhez vonul, naponta aíig 
13 km-et hagy maga mögött, a több
ezer kilométeres vándorutat végző 
lazac is alig jut naponta 20 km-nél 
távolabbra, de ennél is lassabban ha
lad, amikor áramlatot kell leküzde- 
nie.

A  végtelen tengerek az élőlények 
szinte felmérhetetlen tömegének 
nyújtanak élővilágot, egyben renge
teg rejtélyt is azoknak, akik a vizek 
életét kutatják. Amíg a szárazföldi 
fauna nagyrészt teljesen felderített és 
csak elvétve bukkannak új, ismeret
len fajtákra, legfeljebb az ismerttől 
csak kevéssé eltérő formákra és va- 
rietásokra, addig a tengerek csőstül 
szolgálnak meglepetésekkel, az új 
addig ismeretlen élőlényekkel. Nem
rég történt meg, hogy az egyik an
gol halászhajó legénysége dézsaszám
ra való különösen kövér és ízes tör
perákot, úgynevezett gemélát fogott.

(Tőig felvételei)

melyet jóízűen fel is csemegéztek, 
csak véletlenül maradt meg belőlük 
néhány példány. Csakhamar kiderült, 
hogy teljesen új, addig ismeretlen 
rákfajról volt szó, mely feltűnést kel
tett a zoológusok körében. Rengeteg 
ismeretlen élőlényt rejtenek a mély
tengerek alsó vízrétegei, az örök sö
tétség dermesztőén hideg hona. Föl
dünk felületének több mint 70%-át 
borítja tenger, van ebben minek rej
tőznie. A bremerhafeni Oceanográ
fiai Intézet megállapításai szerint 
még 11 000 méteres mélységben is él
nek halak és egyéb élőlények, sike
rült azokat, ha sérült állapotban is, 
de mégis felhozni, közöttük kisebb- 
nagyobb hamisítatlan szörnyeket. Azt 
is megállapították, hogy amíg a ten
gerek felszíni rétegei helyenként 
rendkívül gazdagok élőlényekben, 
vannak (területek, ahol az életnek a 
nyomai is csak elvétve lelhetők fel. 
A halsűrűség bizonyos, eddig tisztá
zatlan tényezőknek a függvénye, ahol 
azonban jó a megvilágítás, bőven te
nyészik a plankton, jóllaknak a ki
sebb élőlények és az azokat fogyasz
tó nagyobbak. Sikerült bizonyos tör
vényszerűségeket felfedezni, ami a 
tengeri halászatét hozzásegíti, hogy 
sikerrel kutasson fel újabb és újabb 
„vadászterületeket” . A  halak az úgy
nevezett legelőkön tanyáznak elősze
retettel, ezeket a legelőket kell felku
tatni hogy az élelmi lánc legfelső lép
csőjén álló ember egyre több, egyre 
értékesebb táplálékot kapjon a ten
ger végtelen éléskamrájából. Egyre 
több ember él a földön, egyre több az 
éhes száj, mely megköveteli a maga 
táplálékát. De életünk bölcsője, a 
tenger gondoskodik a szárazföldre ki
rándult gyermekeiről akkor is, ha 
létszámuk a mainak többszörösére 
is növekszik.

(H. Krögeler az AFZ-ben megjelent 
cikke nyomán)
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f l  i . i FONTOS
-p r a l a m k  táplálékállatai

Halaink természetes körülmé
nyek között táplálékuk legna
gyobb részét az állatok közül, 
főleg a gerinctelenek soraiból 
szerzik. Manapság tudjuk, hogy a 
természetes táplálék készlete je
lentősen befolyásolja a tógazda
sági ponty fejlődését, mennyisége 
és minősége még akkor is meg
szabja a hozamot, ha a halakat 
megfelelően takarmányozzuk. Az 
adagolt takarmányféleségek csak 
abban az esetben értékesülnek 
jól, ha a halak számára egyidejű
leg megfelelő természetes táplá
lék is rendelkezésre áll. A  ponty 
számára ez a legfontosabb forrása 
az emészthető fehérjéknek (ami- 
nosavaknak), vitaminoknak, ame
lyek korántsem mindig elegen
dőek az adagolt takarmányban. 
A  következőkben ismertetjük a 
halak legfontosabb táplálék álla
tait.
Csővájó férgek —  Tubificidae

A  vízfenék aljzatához láncol
tán a kevéssertéjű gyűrűsférgek 
(Oligochaeta) közül a csővájó fér- 
haltáplálék szervezetek. Legel
terjedtebb képviselőjük a cső
vájó férgek (Tubifex tubifex). 
Vörösesbarna, testhossza 3— 4 
cm, súlya 4 mg. Általában az 
iszapos fenékű és szerves anyag
gal erősen szennyezett vizek tala
jában, a szennyes lefolyású ár
kokban található tömegesen. 
Helyenként „vöröses szőnyeget” 
alkot. A  csővájó férgek nagy
mértékű oxigénhiányt eltűrő 
poliszaprób vizekre jellemző 
szervezetek. Anaerob (oxigén 
nélküli) körülmények között 600 
órát tudnak élni.

A  csővájó féreg teste hengeres, 
szelvényezett. A  test szelvénye- 
zettsége külsőleg is jól felismer
hető, körbefutó gyűrű barázdák 
jelzik. Testükön kevesebb és egy
szerűbb alkotású sertéket talá
lunk és ezek csomókba, köte- 
gekbe tömörülnek. A  sertecso- 
mók négy sorban helyezkednek 
el. A  két hasi kötegben 4— 6 vil
lás csúcsú kampóserte, a két háti 
kötegekben 3— 6 fésűs szőrserte 
és 3— 5 villás csúcsú kampóserte 
található. A  csóváió féreg bőr- 
izomtömlője és sertéi segítségé

vel változtatja helyét, az aljza
ton csúszva halad előre, gyenge 
úszó.

Vöröses színe a vérében talál
ható hemoglobintól származik. 
Régebben azt tartották, hogy a 
hemoglobin teszi lehetővé, hogy 
kevés oxigéntartalmú vizekben 
is megéljen. Harnisch (1959) 
újabb fiziológiai vizsgálatai kide
rítették, hogy a hemoglobin nem 
a gázcserében vesz részt, hanem 
fermenthordozó.

A  cső váj óféreg iszapfaló, a 
vizek iszapjának korhadó, bomló 
szerves anyagával táplálkozik. 
3— 6 cm mélyen is behatol a laza 
közegbe és a közben az iszapot 
bélcsatornáján átbocsátja. A  sok 
salakanyag miatt emésztése lassú 
és nehézkes. Ürülékét az iszap 
felszínén rakja le. Sebestyén 
közlése szerint a cső vájó féreg 
naponta saját súlyánál 4— 6 
szórta több iszapot hajt át testén. 
Alterberg kiszámította, hogy ha 
m2-enként 3480 db csővájóféreg

Csővájó féreg és kokonja. a) kifejlett pél
dány, b) szaporító tok (kokon) petékkel

(Liebmann nyomán)

él, évente 12,56 kg iszapot hoznak 
fel (szárazsúlyban).

Térfoglalása és táplálkozása 
révén a tótalaj javításához járul 
hozzá. Nemcsak forgatja, porha
nyója és felszínre szállítja azt, 
hanem járatai révén az iszap 
szellőződését fokozza. Szerepe 
ugyanaz mint a földi gilisztának 
a talajban.

Elülső testvégével az iszapba 
fúrja magát, lakócsövet készít és 
ezt nyálkával béleli ki. Ha kör
nyezetében erősen csökken az 
oxigén kiálló testvégével kígyózó, 
himbálódzó mozgást végez, hogy 
biztosítsa a légzéshez szükséges 
vízcserét. Oxigénben gazdag vi
zekben testvége kevésbé áll ki és 
nem végez hullámzó mozgást.

Légzőszervül a bélcsatoma szol
gál, melynek hátsó része vérerek
ben igen gazdag. A  vizet állan
dóan a belükön keresztül ára
moltatják át, percenként 10 víz
felvétel és kibocsátás figyelhető 
meg.

A  cső vájó féreg hímnős. Ivar- 
záskor a test elülső felében az 
ivarnyílás mögött levő néhány 
testszelvény erősen megduzzad. 
Ezt a testtájat nyeregnek (clitel- 
lum) nevezzük. A  nyereg ragadós 
anyagot termel, mely a két part
ner összetapadását segíti elő. 
Petéit július-augusztusban cit
romalakú védőtokban ún. „ko- 
konba” helyezi el. Embrionális 
fejlődésük a kokon belsejében 
megy végbe. A  kokonból kb. 
szeptemberben a kifejlett állat
hoz hasonló apró cső vájó férgek 
bújnak ki, később az iszapban el
szóródnak és ott telelnek át.

Néha a cső vájó férgek károsak 
is lehetnek, mint a szegfű- és 
egyéb galandféreg köztigazdái. 
A  fertőzött csőféregben elfo
gyasztó halakban fejlődik ki a 
végleges ivarérett halélősködő.

Végül ismételten hangsúlyoz
zuk, hogy a csővájó férgek a 
pontyfélék, a díszhalak táplálko
zásában döntő fontosságúak, a 
vizek anyagforgalmában a táp
lálékláncban játszanak közvetett 
szerepet. Nagy szerepük van 
abban, hogy megtisztítják a vizek 
talaját a rothadásnak induló 
szerves anyagoktól.

A  cső vájó férgek mennyiségé
nek növelésével, betelepítéssel 
nagyobb halhozamok érhetők el.

Dr. Jászfalusi Lajos



Járulékhal-tenyésztésünk 1 {OB LE MAI
Tógazdasági haltenyésztésünket a 

II. világháború után elsősorban a 
pontytenyésztés vonalán kellett hely
reállítani, de ugyanakkor már a já
rulékhal tenyésztés felé is figyelem 
fordult. Szalkay Sándor tollából a 
Halászat 1947. szeptemberi számá
ban cikk jelent meg, amelyben fel
hívta a fejlődő tó gazdaságok figyel
mét a süllő, harcsa és compó okszerű 
kihelyezésére, a hozamok ilyen irá
nyú növelésére. Hazánk nagynevű 
kutatója dr. Maucha Rezső akadé
mikus iyA harcsaivadék mesterséges 
nevelése” c. cikkében (Halászat 1948. 
májusi száma) sürgeti a harcsa mes
terséges szaporítását, bár a cikk sze
rint: „az már megoldottnak tekint
hető” .

Kétségtelen, hogy a háború előtt 
egyes tógazdaságokban eredménye
sen foglalkoztak a harcsa félmester
séges szaporításával, de e módsze
rekről a szakirodalom nem adott tá
jékoztatást. Gyerekcipőben kezdtük 
meg tehát a ragadozó halak tenyész
tését, s a későbbiek során számos ku
tatónk és gyakorlati tógazdánk fog
lalkozott a járulékhal-tenyésztés 
problémáival.

A  nehézségek ellenére megoldó
dott a süllő és a harcsa félmestersé
ges szaporítása. A  gyakorlatban eze
ket a módszereket átvettük és az 
utolsó években elért eredmények iga
zolják a kitaposott út járhatóságát. 
Különösen 1961. évtől terv szerűsít et
tük ragadozó tenyésztésünket. A  Hal- 
gazdasági Tröszt gazdaságaiban 1961. 
évhez viszonyítva 1963-ban harcsa
tenyésztésben 274°/0-ra, süllőtenyész
tésben 156°/0-ra fokoztuk eredmé
nyeinket. Ezek az adatok az érték
telen vadhal csökkenésében is meg
mutatkoztak. Igaz, hogy egyes gaz
daságainkban a „takarmányhal” el
látás már problémát okoz, de ez op
timális népesítéssel megoldható. A  
felesleges ragadozó ivadékot a htsz- 
ek és tsz-ek korlátlan mennyiségben 
igénylik. Az árubabocsátás a jelen
leg érvényben lévő árrendszer alap
ján gazdaságos.

A  ragadozó halak tenyésztése te
rén elért eredmények szakembereink 
kiváló munkáját dicsérik, bár meg
állapítható, hogy egyes gazdaságok- 
kon belül:
— nagy az évenkénti ingadozás (nem 

minden halgazdaságban fordíta
nak kellő gondot a kérdés megol
dására),

— csak egyféle járulékhal tenyész
tésére specializálják magukat, s 
ahol korábban süllőt és harcsát 
egyaránt tenyésztettek, ott ma 
már csak az egyikkel foglalkoz
nak,

— a ragadozó tenyésztés sok helyen 
a compó rovására történik,

— a ragadozó és járulék áruhal el
látás mértéke nem tükrözi a te- 
nyészanyag ellátásában elért fe j

lődésüket.
Ezek a hibák károsak a fejlődésre 

Ismeretes az, hogy a süllő a világpia
con is mennyire keresett, értékes 
magyar exportcikk. Értéke a „köz
vetett” hasznát nem számítva is je
lentős. Mégis lemaradtunk sok he
lyen a tenyésztéssel, mert munkaigé
nyes és kényes. A  compó hazánkban 
nem keresett, de külföldön (Olaszor
szág, NSZK ) értékes hal.

Az exportigényeket nem tudjuk 
kielégíteni, pedig az árrendezés jö 
vedelmezővé teszi a compótenyész- 
tést. 1964. évre 2000 q compót és 1000 
q harcsát kér k&feskedelmünk kül
földi kivitelre. Compótenyésztésünk 
az 1961. évi szinthez 59°/0-ra esett 
vissza. Ugyanilyen mértékű a piaci 
compótermelésünk, illetve árucompó 
értékesítésünk csökkenése is.

Sürgető tehát a helyes irányzat 
kialakítása. Országos szinten jelen
tősen lehet javítani a járulékhal te
nyésztésünk színvonalát, növelni a 
piac változatosságát, fokozni az ex
portlehetőségünket.

Feladatunk tehát az, hogy kikü
szöböljük az aránytalanságokat a 
harcsa és süllő tenyésztésben. A  har
csa tenyésztése mellett fokozzuk a 
süllőállomány növelését. Növeljük az 
áru-leadásunkat, helyes célprémium 
ösztönzéssel úgy, hogy necsak az elő
állított ivadék, hanem a leadott áru
hal után is fizessünk. Ezzel el fog

juk érni, hogy az ősszel lehalászott 
állomány sorsára is hasonló gondot 
fordítunk, mint az ivadékéra.

A  compó tenyésztésben meg kell 
oldani az ivatást és az ivadék neve
lését. Helyes lenne, ha már 1964-ben 
megkísérelnénk a compó mestersé
ges, vagy félmesterséges szaporítá
sának, továbbá a compó fejlődésé
nek vizsgálatát és a helyes népesí- 
tési arányok kialakítását. A  kihelye
zéseket a compó átlagsúlya alapján 
átszámíthatjuk ponty darabszámra 
és a lehetőség szerint 10—30%-os né- 
pesítési arányt is alkalmazhatunk. 
Az 1964. évi kihelyezésünket olyan 
szempontok szerint is vizsgáljuk fe
lül, hogy a harcsák táplálékellátását 
ne compóval, hanem értéktelenebb 
takarmányhallal biztosítsuk.

Így javíthatjuk munkánkat a já
rulékos haltenyésztésben, s ezzel az 
eddig elért eredményeink fokozha- 
tókí és a piac minden igényének ele
get tudunk tenni.

Szabó Bertalan

A  CALIFORNIAI FISH AVD  
GAME 1963/2-es számában szellemes 
szerkezetet ismertet, mely felesleges
sé teszi a fizikai munkát a hálók 
partrahúzásánál. S. P. Davies leírja 
és képen is bemutatja a módszert* 
mely nem más, mint a kisteherautó 
egyik hátsó kerék
agyára erősített, 
vagy fél méter 
hosszú, 15—20 cm 
vastag tengely tol
dalék. A háló hú
zókötelét néhány menettel reácsavar
ják a szíjtárcsára, a motort, miután a 
kereket alátámasztották kocsiemelő
vel, megindítják, a rögtönzött me
chanizmus kezelője kezével megfe
szíti a kötél másik végét. A  kötél a 
súrlódás következtében felcsavarodik 
és a motor fordulatszámának megfe
lelően lassan vagy gyorsabban kihúz
za a hálót. Egyszerű és — nagyszerűi
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Szákolás . . .
(Antalfi felv.)

Modern, tervszerű gazdálkodás a hal- 
tenyésztésben sem képzelhető el 

számolás és mérés nélkül. A  halas
tavak céltudatos népesítese pontos 
számadatokra támaszkodó művelet, 
amelynek alapja — az egyéb fon
tos termelési feltételek figyelembe
vétele mellett — a kihelyezendő, 
majd az eredményképpen lehalá
szásra kerülő hal nagyságának és 
darabszámának ismerete.

Minél kisebbek a halak, annál 
körülményesebb és hosszadalmasabb 
a pontos számlálásuk, és annál na
gyobb gondosságot igényel mérésük. 
Ez rendszerint szárazon, tehát szá
mukra természetellenes, sőt bizonyos 
határon túl életveszélyes környezet
ben történik. Különösen nehéz a 
zsenge ivadék mérése és számlálása,

mivel ez rendszerint a meleg, nyár 
eleji hónapokra esik és az amúgy is 
törékeny, gyengébb szervezetű iva
dékot a bánásmóddal járó mechani
kai sérülések mellett, a fokozottan 
jelentkező oxigénhiány is megviseli. 
Ezért nagyon fontos a mérés idő
pontjának az ivadék fajának és 
nagyságának, a mérés, illetve szám
lálás szükséges pontosságának, vala
mint a rendelkezésre álló mérés- 
technikai eszközök figyelembevételé
vel a legalkalmasabb, de a legegy
szerűbb mérési módszer megválasz
tása.

Őszi lehalászás és tavaszi kihelye
zés idején az egynyaras ponty-, 
compó- és harcsaivadék viszonylag 
könnyen elviseli a mérlegelést és 
számlálást, míg a csuka, de különö

P o n t  
(mérve : V I-

y
-X .

F e h é r  a m u r  
(mérve V I I— X.)

Széleshomlokú hal 
(mérve : V II  X )

T e s

bosszúság
cm

t

Súly
g

1 kg 
ivadék 

db.
száma

T e s

hosszúság
cm

t

Súly
g

1 kg 
ivadék 

db.
száma

T e s

hosszúság
cm

t

Súly
g

1 kg 
ivadék 

db. száma

1,5 0,10 10 000 3,0 0,30 3333 2,6 0,10 10 000
2,0 0,20 5 000 3,5' 0,60 1667 3,0 0,30 3 333
2,5 0,40 2 500 4,0 1,00 1000 3,5 0,60 1 667
3,0 0,78 1 282 4,5 1,40 714,3 4,0 1,00 1 000
3,5 1,25 800,0 5,0 1,92 512,8 4,5 1,50 666,7
4,0 1,59 512,9 5,5 2,60 384,6 5,0 2,10 476,2
.4,5 2,70 370,4 6,0 3,40 294,1 5,5 3,00 333,3
5,0 3,70 270,3 6,5 4,45 224,7 6,0 3,90 256,4
5,5 5,20 192,3 7,0 5,60 178,6 6,5 5,00 200,0
6,0 7,20 138,9 7,5 8,05 124,2 7,0 6,40 156,3
6,5 8,70 115,0 8,0 8,75 114,3 7,5 8,00 125,0
7,0 10,10 100,0 8,5 10,60 94,3 8,0 9,60 104,2
7,5 13,00 77,0 9,0 12,70 78,7 8,5 11,60 86,2
8,0 16,00 62,5 9,5 15,10 66,2 9,0 13,90 71,9
8,5 18,50 54,1 10,0 18,20 54,9 9,5 16,50 60,6
0,0 22,50 44,4 10,5 21,90 45,7 10,0 19,50 51,3
9,5 26,80 37,3 11,0 25,00 40,0 10,5 22,90 43,7

10,0 32,90 30,4 11,5 29,00 34,5 11,0 26,60 37,6
10,5 37,50 26,7 12,0 33,00 30,3 11,5 30,40 32,9
11,0 44,10 22,7 12,5 37,50 26,7 12,0 34,50 29,0
11,5 50,00 20,0 13,0 42,00 23,8 12,5 38,60 25,9
12,0 53,50 18,7 13,5 46,50 21,5 13,0 42,90 23,3
12,5 60,00 16,7 14,0 51 50 19,4 13,5 46,40 21,6
13,0 66,0Ö 15,2 14,5 57,00 17,5 14,0 51,50 19,4
13,5 74,00 13,5 15,0 62,00 16,1 15,0 63,50 15,7
14,0 83,10 12,0 16,0 73,75 13,6 16,0 78,60 12,7
14,5 94,50 10,6 j 17,0 86,75 1,1.5 17,0 97,00 10,3
15,0 108,00 9,3 18,0 100,20 10,0 18,0 121,70 8,2

H a l i v a d é k  m é ré s e

sen a süllő ivadéka már sokkal ke
vésbé tűri a mérőkosárban elszen
vedett nyomást és a csökkent oxi
génviszonyokat. Ez utóbbiakat ép
pen ezért vízzel együtt letárázott 
edényben mérjük c?s átlagsúly meg
állapításával számoljuk. Az elmúlt 
év tapasztalatai alapján a . Kínából 
importált, fehér amur kezelését az 
teszi körülményessé, hogy pikkely- 
zete már gyenge dörzsölésre is fol
tokban leválik, ezért mérésekor és 
számlálásakor legyünk különösen 
óvatosak.

A zsenge ivadék súlyának megál
lapítását a névesítési darabszám 
meghatározása, a fejlődés és növe
kedés ellenőrzése, eladás vagy vá
sárlás, takarmányadag megállapí
tása, gyógyszeres kezelés bevezetése 
és tudományos célból történő adat
gyűjtés teszi szükségessé. A  súly- 
mérés pontosságával szemben c 
fenti esetekben más-más követelmé
nyeket támasztunk Legnagyobb 
pontosságrá a kísérleti intézetek tu
dományos adatgyűjtői törekednek. 
Itt a halivadékot egyedenként mé
rik tizedgrammnyi pontossággal, 
mérőeszközük grammos mérleg. 
Egyéb esetekben a megbízhatóság 
alapkövetelményeinek megtartása 
mellett az egyedi mérések helyett 
ismert számú ivadéktömeg egyszeri 
mérésével, az ivadék átlagsúlyát ál
lapítjuk meg. Az átlagsúly — külö
nösen egyöntetű állomány esetében 
— megbízható eredményt ad felté
ve, hogy válogatás nélkül szedett, 
nagyszámú egyedet mérünk. Minél 
apróbb az ivadék, annál körültekin
tőbben kell mérnünk az átlagsújjjt. 
Nemcsak azért, mert a zsenge iva
dék kezelése kívánja a legnagyobb 
gondosságot, hanem azért is, mert az 
átlag kiszámításának alapját ké
pező egyedi számlálás körülménye
sebb, és a lemért, illetve megszám
lált egyedek létszámának csökkené
sével, növekszik az eredményt ter
helő hiba százaléka.

A zsenge ivadék egyik, jó l bevált 
gyakorlati mérőeszköze az üvegből 
készült, egységnyi skálával ellátott. 
500—1000 milliméteres mérőhenger. 
A hengert kb. félig töltjük vízzel,

AZ INT.REVUE der gesammten 
Hydrobiologie 1963/4-es száma Jad- 
wiga Golachovszka, a wroclawi lim- 
nológiai kutatóintézet munkatársá
nak dolgozatát közli, mely azt vizs
gálja, mi az oka annak, hogy az egy- 
értékű fenolokkal szennyezett vizek 
méreganyagtartalma egyes vizekben, 
így különösen a Bystrica folyóban és 
annak mellékvizeiben idővel csökken. 
Megállapították ugyanis, hogy a fenol 
nagyobb mértékben tűnik el, mint 
azt a vízmennyiség növekedése indo
kolná, a jelenség oka így nem ma
gyarázható hígulással, de azzal sem, 
hogy a talaj abszorbeálja a fenolt, 
mert arra csak akkor kerül sor, ha a
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s számlálása a gyakorlatban

leolvassuk és feljegyezzük a benne 
levő víz milliliteréinek számát, majd 
annyi halivadékot helyezünk bele, 
hogy a vízoszlop legalább 10—20, 
vagy ennél több beosztással emel
kedjék a hengerben. Ezután újból 
leolvassuk a víz nívóját és a hala
kat vízzel együtt óvatosan, friss víz
zel telt edénybe töltjük és megszám
láljuk. Mivel a halak testének víz
tartalma 75—80% (zsenge ivadéké 
még ennél is több) és feltételezzük, 
hogy az ivadék fajsúlya megközelí
tően azonos a vízével, a leolvasott 
vízszintkülönbség most már gram
mokban kifejezve, a mért halivadék- 
tomeg összsúlyát adja, amelyet a 
darabszámmal elosztva, az ivadék 
átlag súlyát kapjuk.

Eredményesen használhatjuk iva
dék mérésére a pontos, tolósúlyos 
kalmármérleget is, melynek serpe
nyőjébe, vagy zsákjába vízzel félig 
töltött edényt helyezünk. A vízzel 
együtt letáráZott edénybe kerül az 
ivadék, melyet a mérés után meg
számlálunk és kiszámítjuk az átlag- 
súlyát.

Ha csak megközelítő pontossággal 
akarjuk ismerni halivadékunk át
lagsúlyát, úgy a hal testhosszának 
(orrcsúcstól a farokúszó kezdetéig) 
centiméterrel meghatározott mére
téből a közölt táblázat segítségével 
tájékozódhatunk az ivadék súlyáról. 
A táblázat adatainak összeállítását 
ezernél több halivadék egyedi mé
rése előzte meg és valamennyi szá
ma, több hasonló méretű egyed át
lagértékéből adódik. A  halak test
méreteinek azonosításánál minden
kor figyelembe kell venni, hogy 
szervezetük alkalmazkodóképessége 
felbecsülhetetlen, a környezet hatá
saira egyedenként is eltérő módon 
reagálhat és így, még azonos szülők
től származó, és azonos környezet
ben nevelkedett ivadék esetében is 
nagyfokú szétnövéssel és a testmére
tek arányainak széles változékony
ságával számolhatunk Az adatok 
felvétele Szarvason, a Kísérleti Ha
lastavak üzemében történt. A  ponty
ivadékra vonatkozó adatok feldol- 
dozásakor szarvasi, hortobágyi, 
biharugrai és dinnyést tükrös ponty
ivadék méreteket használtam fel.

fenéktalaj szerves anyagokban külö
nösen gazdag. A kísérletek kiderítet
ték, hogy a városi szennyvizeknek 
jelentős a fenolt lebontó képességük, 
minél nagyobb mennyiségű a szenny
vízterhelés, annál gyorsabban csök
ken a víz fenoltartalma, voltak ese
tek, amikor 2—20 mg/liter fenol alig 
72 óra alatt teljesen elbomlott, na
gyobb mennyiségek 7—14 nap alatt: a 
szennyvíz mennyiségétől függően. A 
kutatók valószínűnek tartják, hogy a 
városi szennyvíz hatására a bakté
riumflóra gyorsabb növekedésnek és 
szaporodásnak indul, ezek a mikro
szervezetek a fenol elbomlását siet
tetik.

Etetéssel csalják ki a pisztrángot a romániai prázsmási pisztrángos tógazdaságban
(Antalfi felv.)

A haltenyésztés gyakorlatában 
legtöbb esetben nemcsak a haliva- 
dék súlyára, hanem összes darab
számúra is kíváncsiak vagyunk. A  
zsenge ivadék darabszámúnak meg
állapításakor megelégszünk becsült

Általában 1—2 cm hosszú ivadék 
méréséhez 1—2 deciliteres, -4 cen
timétereshez 5 deciliter es, 5 centi- 
méteres ivadékhoz 1—2 literes per
forált mérőedényt használunk. A t  
edény belseje sima legyen,, hoay a

H a, r c s a C s u k a A n g o 1 n a
(Mérve : V II.--X .) (Mérve : IV —-VI.) (Mérve: V.— IX .)

T e s t 1 kg T e s t A kg T e s; t
10 kg 
ivadék 

db-száma
hosszúság

cm
súly

8i

ivadék
db-

száma
hosszúság

cm
súly

g

ivadék
db-

száma
hosszúság

cm
súly

g

4,0 0,90 1111 1,5 0,05 20 000 7 0 0,45 2222
5,0 1,50 666,7 2,0 0,10 10 000 8ü 0,47 2128,3
6,0 2,40 416,7 2,5 0,24 4 167 9 0 0,95 1053
7,0 3,30 303,0 3,0 0,40 2 500 10 0 1,40 L 714,3
8,0 4,00 250,0 3,5 0,65 1 538 11 0 1,90 | 526,3
9,0 4,80 208,3 4,0 0,90 1 111 12 0 2,20 454,5

10,0 5,50 181,8 4,5 1,20 833,3 13 0 2,80 357,1
11,0 8,40 119,0 5,0 1,50 666,7 14 O 3,60 277.8
12,0 11,20 89,3 5,5 1,85 540,5 |! 15,0 4,45 224,7
13,0 15,00 66,7 6,0 2,25 444,4 16,0 5,38 185,9 '
14,0 19,40 51,5 6,5 2,75 363,6 17,0 6,42 155,8
15,0 24,50 40,8 7,0 3,30 303,0 18,0 7,60 131,6-
16,0 30,00 33,3 8,0 4,75 210,5 19,0 9,00 111,1
17,0 37,00 27,0

22,5
9,0 6,75 148,1 20,0 10,40 96,2

18,0 44,50 10,0 9,50 105,3 22,0 14,00 71,4
19,0 52,00 19,2 11,0 12,75 78,4 24,0 18,10 55,2
20,0 61,50 16,3 12,0 16,60 60,2 26,0 22,70 44,1
21,0 71,00 14,1 13,0 20,65 48,4 28,0 28,20 35,5
22,0 83,50 12,0 14,0 25,00 40,0 30,0 35,00 28.6
23,0 97,50 10,3 15,0 30,00 33,3 32,0 44,80 22,3

tételekkel is. Az ivadéklétszám elfo
gadható becslése térfogatméréssel 
történik. Ha tudjuk, hogy azonos 
nagyságrendű ivadékkal színig töl
tött mérőedényünkbe hány db. iva
dék fér, úgy az edénnyel már egy 
megfelelő becslő eszköz van a ke
zünkben. A mérőedény lyukacsos 
legyen. így lehet szűrőkanál, perfo
rált műanyag doboz vagy tál stb. 
Nagysága mindig a mérendő ivadék 
nagyságához igazodjék. Ne legyen 
túl kicsi, mert akkor az egy-egy 
esetben becsült ivadék darabszámút 
—különösen ha az ivadék szétnőtt 
— túl nagy hibaszázolék terheli, de 
ne legyen túl nagy sem, mert akkor 
a belehelyezett nagyszámú ivadék 
sokat szenved a mérés ideje alatt.

halak bőrét és pikkelyzeteí ne sértse 
meg.

Az ivadéknak becslés útján tör
ténő számlálásakor nagyon ügyel
jünk az egyedenként számlált minta 
helyes vételére. Ha az wadékot köz
vetlenül a tóból számláljuk, úgy a 
lehalászás tartama alatt több eset
ben végezzünk ellenőrző számlálást, 
mivel a tó vizének apadásával más
más nagyságrendű ivadéktömeg ke
rülhet a fogóeszközbe.

A  zsenge halivadéknak minden
nemű mérése és számlálása az iva
dék egészségi állapota szempontjá
ból szükséges rossz, tehát ezt a 
munkát minőben esetben szakszerűen 
és pontosan végezzük.

Bakos János

61



A K V A R I S T Á K !

Hogyan határozzuk meg —  a víz kém hatását?

A  víz kémhatásának meghatáro
zása akvaristáink egyik legfontosabb 
vízkémiai mérése. A  kémhatás elto
lódása savas vagy lúgos irányba nem 
csupán tenyésztési kísérletünket hiú
síthatja meg, hanem állataink pusz
tulását ist okozhatja. Szükséges te
hát minden, a pH változását jelentő 
beavatkozásnál rendszeresen ellen
őrizni ennek alakulását. A z akvaris
ták minden igényét kielégítő, egy
szerű meghatározási módszert kívá
nok az alábbiakban ismertetni.

A  pH meghatározására több mód
szer ismeretes. Akvaristáink részére 
a színskálával, kétszínű indikátorral 
történő mérés a legalkalmasabb. A  
bennünket általában érdeklő kém
hatás a neutrális, 7 pH környékén 
van, így a pH 6—7,6-ig mérő bróm- 
timolkék használata terjedt el. A  
brómtimolkék pH 6-náÜ — és ez 
alatt — sárga, kissé narancsos árnya
latú, 7,6-nál — és felette — pedig 
kék színű. Meg kell jegyezni, hogy 
-6 és 7,6 pH-k mérésére nem alkal
mas, mert 6-tól lefelé a sárga, 7,6-tól 
felfelé pedig a kék szín változatlan. 
A  mérési közben azonban a pH-tól 
függően sárgából, zöldön keresztül 
kékbe vált át, s a színárnyalat olyan 
mértékben változik a pH-val, hogy 
szemmel, minden műszer nélkül is 
0,2 pH különbséget kis gyakorlattal 
mái" észlelni tudunk. Ha rendelke
zünk olyan színskálával, mely ezeket 
az árnyalatokat és a hozzájuk tartozó 
pH-értéket mutatja, pontos mérése
ket végezhetünk.

A  színskálát papírra felfestve is el
készíthetjük, de ilyenkor a kémcső
ben lévő folyadék és a papírcsík 
színének összehasonlítása kellő pon
tossággal nem végezhető el. A  jó 
színösszehasonlítás elérésére meg
felelő színűre festett folyadékot kell 
használni, mely a mérendő oldathoz 
hasonló csőben van. Legjobb lenne 
a színes sorozatot magával az indi
kátorral elkészíteni, de ennek színe 
nem állandó, bizonyos idő után fakul. 
T2z a hibája az anilin-festékekből ké
szült színsorozatnak is megvan, így

szükségesnek mutatkozott időálló 
színes oldat elkészítése. Ennek elő
állítási módját ismertetem, így 
mindenki elkészítheti magának a 
színskáláját, mely teljesen állandó, 
ampullába forrasztva korlátlan ideig 
eltartható. Az előirat pontos betar
tása esetén a kapott színek a meg
adott pH-értéknek felelnek meg, így 
a meglehetősen nehézkes kalibrá
lásra nincs szükség.

Felhasznált vegyszerek: Kristályos 
rézszulfát, káliumbikromát, ammó- 
niumhidroxid, 5'%-os kénsav, desztil
lált víz. A  vegyszerek vegytiszták le
gyenek.

Elkészítő oldatok:

1. oldat. 5,00 g kristályos rézszulfát
kb. 60 ml vízben oldva, oldódás
után 100 ml-re hígítva.

2. oldat. 5,00 g káliumbikromátot 
vízben oldunk, oldódás után 100 mi

re hígítjuk.
A  fenti törzsoldatokból készítjük 

el a színskálához szükséges oldato
kat:

A ) oldat. 6 ml 1. oldathoz 10 ml. 
ammóniumhidroxidot adunk és víz
zel 100 ml-re hígítjuk.

B) oldat. 1,5 ml 2. oldathoz 10 ml 
ammóniumhidroxidot adunk és víz
zel 100 ml-re hígítjuk.

C) oldat. 0,7 ml 2. oldatot 50 ml 
5J%-os kénsavba mérünk.

Az oldatok készítésekor és a hígí
táskor mindig desztillált vizet hasz
náljunk.

A  C. oldat színe a pH 6-nak felel 
meg. A  többi pH-értéknek megfelelő 
színeket az A ) és B) oldatnak táblá
zat szerinti arányban történő keve
résével állíthatjuk elő.

A. oldat B. oldat' A. oldat B. oldat
pH ml ml pH ml ml

6,2 1,0 0,0 7,0 6,2 3,8
6,4 2,5 7,5 7,2 7,2 2,8
6,6 3,8 6,2 7,4 7,8 2,2
6,8 5,1 4,9 7,6 9,0 1,0
A  színes oldatok csak jól elzárva

állandóak, mert ammónia veszteség

miatt színűk megváltozik, esetleg za
varosak is lesznek. Ezért az elkészí
tett keverékeket forrasszuk be kém
csőbe, vagy megfelelő méretű ampul
lába. Méréskor a brómtimolkékkel 
megfestett vizünk színét összehason
lítjuk a színskálával, s megállapít
juk, , melyik színével egyezik meg, 
illetve melyik kettő közé esik. így az 
ismertetett skála segítségével 0,1 pH 
pontossággal mérhetünk. A  színeket 
áteső fényben hasonlítjuk össze, ho
mályos üveglap vagy pauszpapír 
előtt. Célszerű egy kis állványt ké
szíteni a színes oldatok részére. Az 
összehasonlító oldatokat tartalmazó 
csöveket úgy rögzítsük, hogy a mé
rendő vizet tartalmazó kémcső közé
jük férhessen.

A  brómtimolkék oldat készítése: 
1 g brómtimolkéket néhány csepp 
acetonnal megnedvesítünk, kb. 20 ml 
vízzel jól összerázunk, 16 ml n/10 
nátriumhidroxidot adunk hozzá csep- 
penként, rázogatás közben. Másnapig 
állni hagyjuk, végül, néhány percig 
forralt és lehűtött desztillált vízzel, 
1 literre hígítjuk. Szokás a bróm
timolkék alkoholos oldatát is hasz
nálni, de ez a mi esetünkben nem 
megfelelő. A  brómtimolkék oldatból 
minden ml vizsgálandó vízihez egy 
cseppet adunk, szükség esetén vala
mivél többet vagy kevesebbet, hogy 
a szín erőssége közel megegyezzék a 
színskáláéval.

A  készülék elkészítésével járó 
munka jutalmaként egyszerű, pontos 
pH-mérő jut birtokunkba.

Vadász György

A  WASSERVERSORGUNG u. 
Abwassertechnik című főlyóiraít 
1962/2-es számában L. Huber a kor
szerű szintetikus mosószerek okozta 
károkra hívja fel a figyelmet. Ismer
teti azokat az Angliában gyártott új 
mosószereket, amelyeket már a ha
lászat és a köz- 
egészségügy köve
telményeinek meg
felelő minőségben 
hoznak forgalom
ba, ezek az anya
gok hamar elbomlanak, habjuk 
megsemmisül, így sem a halaknak, 
sem azok táplálékszervezeteinek nem 
ártanak. Előállítási költségük nem 
magasabb az ártalmas mosószereké
nél, mosóképességük kitűnő, helyes 
volna ezek gyártását és felhasználá
sát kizárólagossá tenni.

*

A Z INT. REVUE der ges. Hydro
biologie 1963/4-es száma olyan fe- 
néktalajmarkolót ismertet, mely egy
úttal kamerával is el van látva, a 
készülék a mélytengeri kutatásokra 
szolgál. Az érdekes berendezésbe 
elektromos villantó van beépítve. 
melynek segítségével a mélység tel
jes sötétségében is kitűnő felvételek 
készíthetők. A  fotó-fenéktalaj-mar- 
koló jó szolgálatokat tesz a fenéken 
élő szervezetek, főleg férgek vizsgá
latánál, sok olyan élőlényt sikerült 
felszínre hozni, mely addig ismeret
len volt.Kevés az oxigén, felszínen a halak



Természetes vizeink halászatáról 
készült statisztikai nyilvántartáso
kat vizsgálva már az első pillanat
ban szembetűnik, hogy a halzsák
mány tekintélyes része dévérkeszeg. 
Ennek ellenére halászati szakembe
reink, tudományos kutatóink arány
lag keveset foglalkoznak ezzel a hal
fajjal. A  Fővárosi Állatkert felvette 
kutatási tervébe a dévérkeszeget. 
Jelenleg négy természetes vizünk
ben — a Balatonban, a Velencei-tó
ban, a Dunában és a Körösökben — 
összehasonlításos alapon vizsgáljuk 
a dévérkeszeg állomány növekedé
sét, táplálkozását.

Hazánkban a keszegfélék nemét 
(Abramis) négy faj képviseli: a ba- 
golykeszeg (Abramis sapa P.), a dé
vérkeszeg (Abramis brama L.), az 
éva-vagy szilvaorrú keszeg (Vimba 
vimba L.) és a laposkeszeg (Abramis 
ballerus). Nálunk főként dévérke
szeg néven ismerik, de vannak v i
dékek, ahol bárdkeszeg, dévér, lapát- 
keszeg, lapika, platyka, széleskeszeg, 
szélhajtókeszeg, feketeszárnyú ke
szeg, fahegykeszeg, keszege, lapkő, 
laposka, Szt. György-keszeg, tyisza- 
ga, dorozsmáskeszeg vagy vereske- 
szegnek nevezik.

Törzse hosszú és viszonyítva a 
többi fajhoz — beleértve a többi ke
szegfélét is — igen magas. Az úszók 
sötétszürkék, hálóban könnyen sérül
nek, véressé válnak. A  fej — a test
hez mérve — kicsi. A  száj hátrafelé 
lejt, ferde metszésű, kicsi, soha nem 
éri el a szem vonalát és mindig ba- 
jusztalan. Táplálkozás alkalmával 
harmonika-szérűén képes kitürem- 
kedni, mint az a pontynál tapasztal
ható. Kitűnően alkalmazkodott az 
iszapban való turkálásra, táplálék 
keresésére. A  hasoldal az alfélnyí
lásig éles kiképzésű. A test oldalról 
•erősen lapított. A  fiatal példány szí
ne ezüstös szürke, az idősebbé sár
gás-szürke, vagy sötét, attól füg
gően, hogy milyen viztípusban él. 
Hasi tájéka világos, fehéres. Háta 
olajzöld színű. Testét kerekded 
icycloid) pikkelyek fedik.

Magyarország valamennyi számot
tevő folyó és állóvizében megtalál
juk. Ipari szennyvizekkel mérgezett 
folyóinkban viszonylag jó l tartja 
„állásait” . A  vizek jellemző parti és 
jenék hala.

Rendszerint ötnyaras korban ivar- 
érett. Május elejétől június közepéig 
ivik, vagyis amikor a víz hőmérsék
lete tartóasn 17—20 C fokra emelke
dik. Már az ivást megelőzően a hím 
orrháti részén, testoldalán és az 
úszókon fehér nászkiütések, úgyne
vezett dorozsmák jelennek meg. A  
dorozsmák tülajonképpen erőteljes 
burjánzásnak indult felhámsejtek, 
melyek kezdetben lapos alakúak és 
fehér színűek, s később kúpossá, sár
gássá válnak. A  dorozsmásodással 
kapcsolatban megfigyeltük a buda

pesti Állatkert édesvízi Akváriumá
ban, hogy tavasszal — mar március
ban — mikor a víz hőmérséklete 
15—16 C fok (vagyis mint kint a ter
mészetben április közepén, végén), 
megjelennek a tejeseken a dorozs
mák. Jelezvén, hogy az állat „ké
szülőfélben” van a termékenyítésre. 
Tekintettel azonban arra, hogy a víz-

Dorozsmás dévérkeszeg
(Tőig felv.)

vezetéki víz — amivel állandóan 
tápláljuk, átfolyatjuk a medencéket 
— hőmérséklete nem emelkedik 17— 
17 C fok fölé — még a nyári kániku
lák idején sem — így az állatnál 
több héten, hónapokon keresztül tar- 
tósodik, konzerválódik a terméke
nyítési hajlandóság. Több év vi
szonylatában tapasztaltuk, hogy még 
augusztusban is dorozsmások az ál
latkerti egyedek. A  nőstényen — 
vagyis az ikráson — az ivást meg
előzően apró, vöröses foltok jelen
nek meg. Csoportosan, több részlet
ben ivik. Ivás alkalmával — test
súly kg-onként — 45—50 000 ikrát 
rak. Az ikra általában 1.5 mm átmé
rőjű, enyhén sárgás. Az ikrát rend
szerint növényekre, kövekre rakja. A  
ragadós ikra jó l rögződik. Víz
ben megduzzadva 2—2,5 mm átmé
rőjű. A  kikelt lárva 3,9—4 mm hosz- 
szú. A  lárva mindaddig mozdulat- , 
lan állapotban marad a növényen, 
kavicson, talajon, stb. míg a szik
zacskó teljesen fel nem szívódott.

Az ikra kikeléséhez — 18—20 C 
fokon — 3 napra van szükség.

A  nálunk hálóba került 3 korcso
portnál az alábbi testhosszúságokat 
említi az irodalom, farokúszó nélkül 
értve az egyes értékekei, kétnyáras
nál -10,5 cm; háromnyarasnál 15 cm, 
négynyarasnál 21 cm. Itt említjük 
meg, hogy a dévérkeszeg könnyen

kereszteződik ezüstös balinnal (B lic- 
ca bjoerkna L), veresszárnyú koncár
ral (Rutilus rutilus L.), bagolyke- 
szeggel (Abramis sapa P.).

Legintenzívebben a nyári hóna
pokban táplálkozik, súlyát ilyenkor 
növeli a leggyorsabban. Egyesek ál
lítása szerint télen nem fogyaszt 
semmit; vizsgálataink szerint viszont 
táplálkozik télen is. Igaz, télen a táp
lálék sokkal tovább stagnál a bél
ben, mint nyáron — ami a lecsök
kent anyagcserével magyarázható.

Tekintve azt, hogy a csoportos éle
tet kedveli, így táplálkozni is csapa
tosan jár. Táplálék keresése közben 
az iszapot felkavarja, s így tartózko
dási helye aránylag könnyen felis
merhető. A  fiatal, zsenge ivadék 
erőteljesen keresi táplálékát. Kez
detben zoo-planktont, majd 30 mm-es 
testhosszúság elérése után fenékla
kókat, a benthos szervezeteit fo
gyasztja. Darabonként fogja meg az 
eléje úszó planktonszervezeteket, a fe
néklakó állatokat — bár ez utóbbi 
esetben sokszor algacsomókat is fel
szippant. A  Balatonban lév>ő plank
tonszervezetek közül a Leptodora a 
legkiadósabb, a fenék állatai közül 
a Chironómus és a Tubifex. Az ál
lati eredetű táplálék mellett igen 
jelentős szerepet tölt be — így a Ba
laton vonatkozásában is — a külön
féle hínárfajok (pl. Myriophyllum) 
fogyasztása is.

Lapos testformája következtében 
a vízben viszonylag kis ellenállásba 
ütközik. Aránylag rövid idő alatt 
nagy távolságokat képes megtenni. 
Nem hiába tartják róla, hogy kóbor
ló, bolyongó hal és azonnal szét
terjed oda, ahonnan előző napókban 
gyérítették, halászták.

Mint a bevezetőben már említet
tük, hazánk természetes vízi halho
zamának jelentős mennyiségét ez a 
hal adja. Az alábbi statisztika az el
múlt 10 év (1953—1962) balatoni ke
szeghozamát és az összhazomhoz vi
szonyított százalékos értékét adja. (A  
Balatoni Halászati Vállalat statisz
tikai kimutatása alapján).

1953. 13 938,60 Q 75,30/0
1954. 13 027,91 q 77,50/0
1955. 12 240,82 q 77 ,5 %
1956. 8 243,67 q 77,8 %
1957. 11 426,97 q 79 ,7%
1958. 10 287,88 q 76,30/0
1959. 11 008,60 q 72,70/,
1960. 10 096,38 q 70,0%
1961. 11 071,68 q 7 3,4%
1962. 9 624,91 q 74,2%

(Pénzes Bethen)

A BULLETIN FRANCAIS DE 
PISCICULTURE 203-as száma cikk
ben hódol az 1962-ben elhúnyt Mau- 
cha Rezső professzor emlékének. 
Maucha Rezső halálával a korszerű 
limnológia egyik legjelentősebb út
törője távozott el körünkből, akinek 
1932-ben megjelent hidrokémiai mun
kája klasszikusnak minősíthető — 
írja a francia földművelésügyi mi
nisztérium által patronált folyóirat.
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AZ ÁLLATORVOS SZEMÉVEL —

-  a tt&oímpem ha lakró l

A  Halászat előző számában be
szám olunk a fűevő halak betele
pítéséről és az ezzel kapcsolatos 
állategészségügyi vizsgálataink
ról. Jelen cikkünkben a betelepí
tés néhány kérdésével és a meg
talált paraziták jelentőségével 
kívánunk foglalkozni.

Az ú j halfaj meghonosítása 
általában három úton történhet.

1. Ikraszállítmányokkal;
2. Ivarérett, szaporodóképes 

anyákkal. Ebben az esetben 
a halak magukkal hozhatnak 
ugyan bizonyos fertőző és para
zitás betegségeket, megelőző 
gyógykezelésekkel azonban ele
jé t vehetjük a bántalmak elterje
désének, sőt később az ikra mes
terséges keltetésével és az ivadék 
elkülönített felnevelésével m in 
den behurcolt betegségtől mentes 
állományt nyerhetünk. A  szállí
tási nehézségek és az ivarérett 
anyák Európa-szerte mutatkozó 
hiánya m iatt számunkra ez az út 
is járhatatlannak bizonyult.

3. Nagyszámú ivadék behozata
lával. Ez a meghonosítás állat
egészségügyi szempontból a leg
veszélyesebb módozat. Nagyszá
mú egyed telepítése eset én ugyan
is fokozott a fertőző és parazitás 
betegségek behurcolásának ve

szélye. A  százezernyi ivadékot 
nagyon nehéz megbízhatóan el
különíteni stb.

Körülm ényeink között a fűevő 
halfajok esetében • mégis kényte
lenek voltunk az utóbbi utat 
választani és a nagyszámú ivadé
kot parazitáival együtt betelepí
tettük három halgazdaságunkba. 
A  helyzetet csak nehezíti, hogy 
a halakat Kínában természetes 
vizekből halászták. A  szakembe
rek előtt jó l ism ert, hogy egy- 
egy fertőző vagy parazitás beteg
ség természetes körülmények kö
zött soha nein nyilvánul meg 
olyan súlyos formában, m int tó 
gazdasági viszonylatban. Az is 
lényeges, hogy természetes vizek
ből származó halak esetében 
mindig jelentős nagyobb számú 
parazita fa jja l kell számolnunk. 
Ezek a fa jok hazánkban is meg
találhatják kedvező életfeltételei
ket, elszaporodhatnak és eredeti 
gazdáikról más halakra is átter
jedhetnek.

Nálunk m indenekelőtt a közti
gazda nélkül szaporodó fa jok  
képesek elterjedni. Az egészség- 
ügyi vizsgálatokból kiderült, 
hogy a betelepített halak nagy 
része Myxobolus-szal és Tricho-  
őinával fertőzött. A  Trichodina

és a kopoltyúkon élősködő M y xo - 
bolus fa jok a légzést, a bélben 
élő myxobolusok pedig az emész
tést akadályozzák, és m ivel nem  
kimondottan fajspecifikusak, el
szaporodva hazai halainkra is 
átterjedhetnek.

A  kopoltyúférgek közül a D ac- 
tylogyrus lamellatus lényegesebb 
szerepet játszik. Jelenléte a fehér 
amurra nézve legalább akkora 
veszélyt jelent, m int a Dacty- 
logyrus vastator a pontyivadék  
esetében. A  kopoltyúférgek fa j- 
specificitását ismerve azonban 
nem kell tartanunk attól, hogy ez 
a parazita a pontyra is átterjed.

A  köztigazdával fe jlődő para
ziták közül a legnagyobb figyel
met a Bothriocephalus gowkon- 
gensis érdemel, és az eddigiektől 
eltérően lényegesen más m egíté
lés alá tartozik, m ivel köztigazdái 
(planktonrákok) m indenhol fe l
lelhetők. Így  elterjedésének nincs 
akadálya és a pontyokban is 
megtelepedve súlyos pusztuláso
kat okozhat. Vizsgálataink során 
ugyan egyelőre nem találtuk meg 
ezt a parazitát, de korántsem  
lehetünk nyugodtak. Egyetlen 
galandféreg ugyanis a peték ez
reit term eli, a peték pedig a köz
tigazdába kerülve a vízfolyással 
más tavakba, sőt a természetes 
vizekbe is átjuthatnak, ahol m ár 
szabad terjedésüknek semmi sem 
állja útját.

Az év folyamán valószínűleg 
ismét sor kerül nagyobb számú 
fűevő ivadék betelepítésére, m i
vel a szaporítás céljára ivarérett 
anyák még m indig nem állnak 
rendelkezésre.

Az eddig elmondottak értel
mében a következőkre szeret
nénk a figyelm et fe lh ívn i. Ne 
szórjuk szét a behozott halakat az 
ország számos gazdaságába, sőt 
egy gazdaságon belül is igyekez
zünk őket egy-egy tökéletesen 
lehalászható tóra koncentrálni. 
Ne népesítsünk ponttyal vegye
sen. Gondoskodjunk a rró l, hogy 
a tóból elfolyó víz ne kerü ljön  
más tavakba. Ha ez nem lehetsé
ges, legalább homokszűrővel 
vagy a kifolyó víz állandó fe rtő t
lenítésével igyekezzünk elejét 
venni a bántalmak gazdaságon 
belüli vagy a természetes vizek
ben való elterjedésének.

Dr. Szakolczai József, 
Dr. M olnár KálmánFehér (fent) és fekete széleshomlokú hal (Szakolczai felv.)



Figyelem — céljutalom!
A Mezőgazdasági Kiállítást ren

dező Iroda vezetője magas céljutal
mat tűzött ki óriásharcsára, esetleg 
óriás-vizára.

A jutalomért folyó verseny április 
1-en kezdődik, és ettől az időponttól 
kezdve a Kiállítás megnyitásáig ki
fogott két legnagyobb halat céljuta
lommal honoráljuk. Azonos súlyú ha
lak esetében a jelentkezési időpont 
dönti el azt, hogy ki kapja a jutal
mat.

A kitűzött összegek a következők: 
100 kg fölötti harcsáért 5000,— Ft; 
80—100 kg között 4000,— Ft; 60—80 
kg között 3500,— Ft; 50—60 kg kö
zött 3000,— Ft. Ismételjük, hogy eze
ken az osztályokon belül a két leg
nagyobb halat premizálják a megje
lölt összegekkel.

A  céljutalmon kívül a szövetkezet 
megkapja a hal kg-onkénti árát, és a 
felszállítás költségeit is a Kiállítási 
Iroda viseli.

A kifizetés előfeltétele, hogy a ha
lak felszállítását a zsákmányoló ha
lászati szövetkezetnek kell megszer
veznie, de előzőleg értesítenie kell az 
Országos Halászati Felügyelőséget 
(Budapest, V., Kossuth Lajos tér 11.) 
A harcsa tárolásáról, amennyiben 
azt jóval a Kiállítás előtt fognák ki, 
az Országos Halászati Felügyelőség 
gondoskodik és így a halat az általa 
megjelölt helyre kell sérülésmente
sen szállítani.

AMINT MÁR A NÉPSZABAD
SÁG február 5-i és március 7-i szá
mai is hírül adták a Győri „Előre'5 
HTSZ halászai, a határőrség és a 
szovjet hadsereg katonáival együtte
sen 43 csehszlovák állampolgárt 
mentettek ki a zajló Dunából. Az 
életmentőknek hősiességükért a cseh
szlovák honvédelmi miniszter a „Hősi 
ellenállásért55 kormánykitüntetést 
adományozta. Az ünnepélyes átnyúj- 
tás március 6-án volt Dunaszerda- 
helyen. Kitüntetett halászainknak:

Vida Károlynak,
Écsi Bertalannak,
Simon Andrásnak, 
id. Oroz Flóriánnak, 
if j. Oroz Flóriánnak,
Simon Lászlónak,

Illés Gyulának és 
Csalló Gábornak

lapunk Szerkesztősége nevében gra
tulálunk.

A B IA R R ITZ I Alkalmazott Hidro
biológiái Intézet érdekes haljelölési 
módszerére hívta fel a halászok és 
horgászok figyelmét egy általa ki
adott falragasz, a 
képen látható 
pisztráng alsó áll
kapcsára erősített 
keskeny lemez vi
seli magán az ada
tokat. A  lemez nyeregszerűen illesz
kedik az állkapocsra, fémből ké
szült. Az eddig ismeretlen jelölés 
úgy látszik nem akadályozza a piszt
rángot abban, hogy zsákmányát el
kapja.

AZ INTERNATIONALE REVUE 
d. g. Hydrobiologie 1963/4-es száma 
tízoldalas cikkben közli Stiller Jolán 
tanulmányát, melynek a magyaror-

Öriás vizák a tulcsai kikötőben
(Tóth felv.)

szági szikes vizek, különösen a nagy
széki tó limnológiáját elemzi, is
merteti a nagy nátriumsó tartalmú 
vízben élő szervezeteket. Megálla
pítja, hogy az erős fekáliaszennye- 
zés következtében magas a kénhidro
gén koncentráció, de a víz nagy 
szervesanyagtartalma ellenére sem 
tapasztalni viharos rothadási folya
matokat. ami a nátriumsók konzer
váló hatásának tudhatok be. Érdekes 
jelenségnek minősül, hogy a magas 
sótartalmú víz hipertóniás hatása el
lenére a mikrofauna testméretei nem 
kicsinyek, mint általában a tápanya
gokban szegényebb szikes vizekben.

HARMADIK KIADÁSÁBAN jelent 
meg Cl. Louchet műve a „La pisci- 
culture, salmoniculture55, mely a 
pisztrángtenyésztés Franciaországban 
használatos és eredményes módsze
reivel ismertet meg. Végigvezeti az 
olvasót a keltetés, a keltetők beren
dezése és felszerelése, az ivadék ta
karmányozása egész útján, de részle
tes ismertetést ad a betegségek leküz
déséről a telepítésre szánt halak szál
lításáról, az új vízbe való helyezés
nek legbeváltabb módszereiről.

OLVASÓINKHOZ!
Lapunk régebbi számai és az 1963-as 
évfolyam 1—6. számig sorozatban 
kapható vagy megrendelhető a Me
zőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó 
Vállalat Terjesztési Csoportjától: 
Budapest, V., Nádor u. 34. Telefon: 
311-578.

H A L Á S Z A T
Felelős szerkesztő: Ribánszky Miklós 

«Szerkesztő: Pékh Gyula 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 
Telefon: 113-473

Kiadó: A  Mezőgazdasági Könyv- és 
Folyóiratkiadó Vállalat.

Felelős kiadó:
L Á N Y I OTTÓ

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a 
Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V., 
József nádor tér 1.) és bármely posta- 

hivatalnál.
Előfizetési díj 1 évre 26,— Ft. Csekkszám- 
átutalas a MNB 8. sz. folyószámlájára).

Megjelenik évente hatszor* 
Előfizetési díj 1 évre 36,— Ft. Cs^kkszám- 
laszám: egyéni 61.268, közületi 61.066 (vagy 

64.2., 18423 Révai Nyomda, Budapest. 
Index: 25 371

Hátsó borítónkon: Halszállítás polietilén-zsákban. 1. A fóliatömlő egyik végét összehajtogatjuk. 2. A  kilógó fóliadarabot 
gyertya fölött megolvasztjuk. 3. A  zsákba vizet töltünk. 4. A  zsák szájának lezárása: a hajtogatás köré tesszük a felvágatlan 
gumicsövet. 5. Ráillesztjük a szorítócsavart. 6. A  víz fölötti levegőt kinyomjuk a zsákból. 7. A  levegő helyébe oxigént 
nyomunk. 8. A  feltöltött és lezárt zsákot szállítóládába helyezzük. 9. A  hullámkarton (baloldalt) és a műanyagszállítóláda. 
10. A  műanyag-szállítódobozokat lyuggatott jégtálca fedi. Szállítás közben 3—4 láda is egymásra rakható.

(Cikk a 42 oldalon. — Tőig felvételei)

A MÉRTÉKESÍTŐ 
VÁLLALAT

(BUDAPEST, V., NÁDOR  U. 26. TELEFON: 110-800 
TÁ V IR A T I CÍM: HALÉRTÉKESÍTÖ BUDAPEST)
az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és halászattal 
foglalkozó állami vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos 
értékesítője. Termelőszövetkezetek haltermísét is részben vagy egészben megvásárolja. 
— Budapesti nagyker. telepek: IX., Csarnok tér 5. (telefon: 180-207) és IX., Gönczy 
Pál u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Budapest—Kelenföld pu. (telefon: 
268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, 
Nyíregyháza, Pécs, Siófok, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, 
Tatabánya, Veszprém, Balatoni kirendeltség: Siófok.




