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Gémféléink
törpéje:

A
POCGÉM

Bár a nagyobb halastavak ná
dasaiban itt-ott a vörös gém, a 
bölömbika, sőt néha még az óva
tos nagy kócsag is megtelepszik, 
hazai gémféléink közül csak a 
legkisebbről, a csupán gerle nagy
ságú pocgémről mondhatjuk el, 
hogy talán valamennyi halasta
vunk nádszegélyében otthon van. 
Áprilistól egészen őszi elvonulá
sáig gyakran lehet látni, amint 
alacsonyan repülve igyekszik 
egyik nádfoltból a másikba. 
Egyébként egész élete a nádas 
sűrű restekében zajlik.

A nászruhás hím nagyon szép 
madár. Felül zöldesfényű fekete, 
felső szárnyfedői sárgásak és fe
hérek, alsaja szintén sárgás, a 
mellén és oldalán sötét sávozás
sal. A tojó háta és vállai sötét
barnák, ezen kívül az alsótest 
mintázata sokkal élénkebb, mint 
a hímé. A fiatalok sötétbarnásan 
csíkozottak.

A pocgém igazi tanyája a ná
das sűrűje, ebben az összekuszá
lódó, buja zöld világban érzi iga
zán jól magát. Nem köti magát 
a nagykiterjedésű nádasokhoz, né
ha akár a kubikgödrök apró nád
foltjaiban is megtelepszik. Ha
zánkban egyébként minden szá
mára alkalmas élőhelyen előfor
dul és a legközönségesebb gém
félék egyike. Többnyire április 
második felében érkezik meg af
rikai telelőterületeiről és a párok 
rövidesen költéshez látnak. A fé
szek helyét a hím választja ki és 
az első szál építőanyag odahelye- 
zésével mutatja meg a tojónak. 
A fészek rendszerint a nádas sű
rűjében épül, néha alig arasznyi
ra a víz felett, de gyakran építe
nek vízben álló fűzfabokrokra, és 
ilyenkor 2—3 méter magasra is.

Fiatal pocgém  (F .: Schmidt E.)

A pocgém nem nevezhető tár
sas fészkelőnek, de néha viszony
lag kis területen több pár is költ
het egymás közelében. A fészek
alj többnyire 5—7 tojásból áll. A 
már nagyobbacska fiókák zava
rásra nyomban elhagyják ottho
nukat és a nádszálakon mászva 
a környező sűrűben keresnek me
nedéket. Ha mégis meglepjük 
őket, nyakukat és erős csőrüket 
felfelé nyújtva nádszálat utánoz
va igyekeznek láthatatlanná vál
ni.

A pocgém tápláléka különböző 
vízirovarokból, apró halakból, bé
kaporontyokból, kisebb békákból, 
csigákból és kagylókból áll. Ha
zai adatok szerint néha apró em
lősöket, gyíkokat és szitakötőket 
is fog. Zsákmányára a nádszála
kon kapaszkodva leskelődik és 
villámgyors csőrvágással keríti 
meg.

Sok mindent tudunk már a 
pocgémről, de a gyűrűzések se
gítségével szabadban elért élet
korára nézve is kaptunk adato
kat. Mint sok más madárfajnál, 
ennél a kis gémfajnál is igen 
magas a pusztulási arány az első 
életévben. 73 fiókakorban megje
lölt madár közül 57 (78%) már 
az első évben elpusztult! 9 továb
bi a második évben, 5 a harma
dikban, 2 pedig négyéves korá
ban pusztult el. Az eddig ismert 
legidősebb meggyűrűzött pocgém 
mindössze 6 éves volt.

Gémféléink törpéje hazánkban 
védelem alatt áll, lövés vagy más 
módon történő pusztítása tilos és 
büntetést von maga után. Táplál
kozásával komoly kárt nem okoz, 
jelenléte viszont érdekes színfolt
ja minden tógazdaságnak.

SCHMIDT EGON
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Megvalósulás útján 
a halászatról hozott határozatok

I

N

A halászat-sporthorgászat fejleszté
sében 1976. új távlatokat nyitott meg. 
A célkitűzésekről, határozatokról 
szaklapjaink bőséges tájékoztatást 
adtak. Ha korai is eredményekről 
beszélni, újévi számvetésünk nem 
adhat okot szégyenkezésre.

Pártunk kongresszusi határozatai
val összhangban fogalmaztuk meg az 
ötéves tervben elérendő fontosabb 
termelési mutatókat, a megvalósí
táshoz szükséges fejlesztést — a 
termelő alapok bővítését, a meglé
vők rekonstrukcióját, a hozamok nö
velésének lehetséges irányzatait, sza
bályozó rendszerét, a fogyasztási 
igényekhez igazodó árutermelést és 
feldolgozást, a sport- és a termelési 
érdekek összehangolását.

Az ötéves terv első éve már mu
tatja a kibontakozó tendenciákat, de 
mutatja azt is, hogy hol kell többet 
tennünk a gyorsabb előrehaladás ér
dekében. Ezekből hadd emeljék ki 
néhányat.

Közös akarással rendezni tudtuk 
vizeink használati jogát, halásznak- 
horgásznak biztonságot teremtve a 
jövő elképzelések megvalósításához. 
133 ezer ha természetes vízből kizá
rólagos horgászati hasznosítású 20 
ezer ha, halászati kezelésben van 
3000 ha és közös víz 110 ezer ha. A 
halászati termelőszövetkezetek foko
zatosan teremtik meg a tógazdasági 
jellegű termelés feltételeit, a horgá
szok saját vizeiken fejlesztik gaz
dálkodásukat. Az ötéves terv végén, 
a vízhasználati jog 1982-ben esedé
kes felülvizsgálata során a gazdál
kodás eredményei dönthetik el az

újabb használók kijelölését. Azokon 
a vizeken pedig, ahol gazdasági meg
fontolásból nagyobb beruházás tör
ténik, a beruházó számára a tarta
mos használatot biztosítjuk. Ezt a 
jogszabályokban is kifejezésre jut
tatjuk.

Adósok maradtunk a víztározók 
halászati hasznosításának végleges 
rendezésével. 19 000 ha tározóból ki
zárólagos horgász víz 10 983 ha, ki
zárólagos halászati hasznosítású 
7357 ha, nincs hasznosítva 1660 ha. 
A tározókat természetes víznek te
kintjük, de ugyanakkor mesterséges 
vízi létesítmények is, amelyekre a 
vízjogi engedély előírásai alkalma
zandók. Ezeket kell 1977-ben átte
kintenünk, hogy valamennyi halá
szatiig hasznosítható víz a lehető
ségeknek megfelelően álljon a halá
szat-horgászat szolgálatába. Meg kell 
jegyeznünk, hogy minden természe
tes vízre érvényes halászati szabály
zatunk van, a szabályzatok előírá
sainak eleget tesznek a használók, 
de ezek az előírások nem kellően 
szolgálják az elérhető hozamok biz
tosítását. Korszerűsítésük, szükséges 
módosításuk napirendi feladat.

1976-ban készült el a halastavak 
katasztere. 19 000 ha termelő tavunk 
mellett 2000 ha üzemen kívüli tó ke
rül vissza a termelésbe a felülvizs
gálat eredményeként. Különböző 
okok folytán 1400 ha tófelületet tö
röltünk a nyilvántartásból. A pontos 
kataszter alapján tervezhetjük a fel
újításokat, korszerűsítéseket, de 
mindennél fontosabb, hogy vala
mennyi halastavon rendszeres üzem

terv szerinti gazdálkodás folyjon és 
rövid időn belül számoljuk fel az 
egy hektárra eső hozamokban mu
tatkozó nagy különbségeket.

Szólnunk kell arról is, hogy a be
ruházások és korszerűsítések pályá
zatai folyamatosan készülnek. 
1976-ban 100 ha új tó létesült és 
451 ha tó korszerűsítése fejeződött 
be. Határozatainkkal összhangban 
folyik a halászati termelőszövetke
zetek tógazdaságainak a létrehozása, 
az Mgtsz—Htsz és ÁG—Htsz koope
rációk kötése. Ilyen címen mintegy 
40 ha új tó lépett be a termelésbe. 
Tovább nőtt a Htsz Szövetség Mgtsz 
tagszövetkezeteinek a száma, 4-ről 
15-re. Ez azt jelenti, hogy \a Szövet
ség szakmai összefogásában 1976 vé
gén már 2700 ha halastó volt.

így állunk röviden a termőterüle
tek rendezésével, fejlesztésével. Nagy 
gondunk, hogy legyen vetőmagunk 
— ivadékunk és az a szakmai köve
telményeknek megfelelően kerüljön 
a tavakba. Természetes vizekre a 
halászati szabályzatok előírásainak 
összegezésével, halastavakra a hek
táronként kihelyezhető ivadékszám
ból kiindulva mértük fel az orszá
gos igényt. Ezt kell tartamosán, biz
tonságosan megtermelni, az ötéves 
terv célkitűzéseinek megvalósításá
hoz. Számolnunk kell az export le
hetőségével és a szabályzati előírá
sok emelésével is. A biztonságos ter
melés érdekében — valamennyi fel
tétel betartása mellett — elvileg 
rendeztük az ivadék intervenciós 
felvásárlásának lehetőségét, a szak
mai követelmények betartását pedig
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úgy is biztosítani kívánjuk, hogy a 
tavaszi határszemléket kiterjesztjük 
a halastavak halasításának ellen
őrzésére. A kihelyezések természet- 
szerű differenciáltsága mellett sem 
várhatjuk ugyanis, hogy 400—500 
ivadék hektáronként rekordhozamot 
eredményez. Nem szabhatunk itt 
sem alacsonyabb követelményt, mint 
a gabonatermesztésben vagy a me
zőgazdaság bármely területén.

A mezőgazdaságban gyorsan cse
rélődnek a fajták. A halászatban 
néhány új halfaj — a növényevő ha
lak, az angolna — jelentősen növeli 
a hozamokat. Ügy gondolom, azon
ban a fajtakérdésben sok a tenni
valónk. Gyorsabban kell pl. a ponty 
kutatási eredményeit átvinni a gya
korlatba.

Növelnünk kell az ivadéknevelő 
bázist. Jobban kell hasznosítani a 
meglevő kapacitásokat, örömmel 
adhatunk számot a MOHOSZ törek
véseiről. 1976-ban 27 hektárral nö
velte ivadéknevelő tófelületét, újabb 
60 hektárra készítette el beruházási

tervét. A Pátka—Zámoly víztározók 
jelentős ivadéknevelő hátteret jelen
tenek a Velencei-tó halasításához. 
A Gyomai Htsz 30 ha-on kezdett iva
dékot nevelni, elhagyott ÁG tavak 
üzembe helyezésével, örömmel ta
pasztaltuk a szerződéses kapcsolatok 
bővülését az ivadéktermelésben, 
amely a célkitűzések megvalósulá
sának elengedhetetlen feltétele.

A megtermelt áruhal értékesíthe
tősége meghatározó a termelés fel
lendülésében. Számolnunk kell az
zal, hogy kínálati piac van kialaku
lóban. Ez pedig több szervezőmun
kát, piackutatást, propagandát köve
tel a termelőtől-kereskedőtől egy
aránt. 1980-ig 35 000 tonna forgalmon 
belül közel ezer vagon lesz a növény
evő halak aránya. 1976-ban előzetes 
számok szerint 27 ezer tonna az ösz- 
szes forgalom és ebből csupán 2 ezer 
tonna a növényevő hal — mégis ér
tékesítési nehézségek mutatkoztak. 
Kereskedelmi szerveinkkel folytatott
megbeszélések eredményeként min
den megtermelt hal felvásárlása biz

tosított, bővül a kereskedelmi háló
zat, javul a vidéki ellátás. Az összes 
forgalom 62%-át a HALÉRT bonyo
lítja, 38% értékesítését közvetlenül 
a termelők végzik. Nem közömbös 
tehát a saját árudák fejlesztése, a 
hal piaci értékesítése, a községek, 
nagyközségek bevonása a kereske
delmi hálózatba. E téren is történt 
néhány kezdeményezés — korántsem 
elegendő a lakosság egyenletes, fo
lyamatos ellátásához.

Közismert az igény a feldolgozott 
hal iránt, ismertek a feldolgozás ér
dekében tett lépések. Kialakult szá
maink szerint mintegy 16 000 tonna 
élőhalát kell feldolgozókba irányí
tani. Ehhez a kapacitások készülnek. 
Folyik Tatán és a Balatoni Halgaz
daságban a feldolgozók bővítése, el
készült Gyoma és Bikál pályázata, 
napirenden Győr, Mohács, Soponya 
terve, de késik a Hortobágyi beru
házás előkészítése. Általános gond a 
beruházások magas költsége, a saját 
alapok hiánya. Rendelkezésre áll a 
beruházások állami támogatási há
nyada, lépések történtek a kedve
zőbb hitelfeltételek megteremtésére. 
Sok múlik a beruházókon is: a saját 
rezsis megvalósítás, a beruházás ide
jének lerövidítése, a tervek ismételt 
felülvizsgálata mérsékelheti a beru
házás költségeit. Utal erre az egy 
tonna termékre eső költségek 22—35 
ezer Ft közötti ingadozása. A járu
lékos beruházások nem indokolják e 
nagy különbséget.

1976. évi célkitűzéseink és jövő 
terveink megvalósításában nagy fel
adat hárul a sporthorgászokra. A 
MOHOSZ taglétszáma elérte a 160 
ezer főt. Vegyünk 20 kg egy főre eső 
fogást — ez 3200 tonna haltermelés
nek felel meg, 20 ezer ha saját keze
lésű vízterületen a gazdálkodás hor
gász érdekeket szolgáló fejlesztésé
vel jelentősen növelhető az összes 
fogás — természetesen nőni fog a 
horgászok száma is. 1976. a sport
horgász mozgalom erősödésének éve 
is volt. A halászat általános fejlesz
tése tovább növeli a mozgalom le
hetőségeit.

Ügy ítéljük meg, hogy a halászat 
előtt álló célkitűzések megvalósítá
sához a feltételek biztosítottak, a 
végrehajtás a változatlanul jó kez
deményezőkészségen és fegyelmezett 
munkán múlik.

Dr. Tóth Sándor
főosztályvezető
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Üzemi kísérletek 
a halastavak műtrágyázására

I. R É S Z

A halhústermelés növelése jelen
leg elsősorban a területegységre 
jutó hozamok fokozásával, a halte
nyésztő munka belterjesebbé tételé
vel érhető el. Ennek elengedhetet
len feltétele a termelékenyebb hal
élettér megteremtése, illetve fejlet
tebb halhústermelési technológiák 
alkalmazása. Közismert, hogy a hal
húshozamot a plankton alakulása 
döntően befolyásolja. Intenzív tó- 
gazdálkodás esetén mindent meg 
kell tennünk annak érdekében, hogy 
halastavainkban a lehető legkedve
zőbb planktonmennyiség és plank
tonösszetétel alakuljon ki.

A természetes táplálék mennyisé
gét növelő beavatkozások közül leg
jelentősebb a tavak trágyázása. Ez
zel nyúlhatunk legmélyebben a ha
lastó biológiai életébe.

Tógazdaságainkban a hozamok 
növelése céljából a különböző szer
vestrágyák felhasználása nagy múlt
ra tekint vissza. Alkalmazásuk ha
gyományos módszerei azonban az 
utóbbi években háttérbe szorultak, 
bár a termelésnövelés érdekében 
még komoly tartalékot képviselnek. 
Ennek ellenére a halastavak trágyá
zásában egyre nagyobb figyelem 
fordul a műtrágyák felé.

A haltenyésztési szakirodalomban 
viszont nincs kialakult egységes vé
lemény az adagok nagyságát, az 
adagolás gyakoriságát, az ütemezést 
és az alkalmazás egyéb feltételeit 
illetően.

1972-től kezdődően 3 éven keresz
tül végeztünk üzemi kísérleteket a 
Hortobágyi Állami Gazdaság Halá
szati Kerületében. A vizsgálatok so
rán a 3 legfontosabb célkitűzés a 
következő volt:
— a műtrágya adagok optimális 

mennyiségének,
— az adagolás ütemezésének,
— a nitrogén és foszfor megfelelő 

arányának meghatározása.
1972-ben 4 Malomházi (Mh) iva- 

déknevelő, és 4 Halastói (H) étkezé
si halat termelő halastóban végez
tünk kezelést a következő NP ható
anyag adagokkal:

Ivadéknevelő tavak:

Mh I. 40 kg/ha 
Mh III. 80 kg/ha 
Mh IV. 120 kg/ha 
Mh II. 160 kg/ha

Étkezési halat termelő tavak:

H VII. 50 kg/ha
H VIII. 100 kg/ha
H XI. 150 kg/ha
H V. 200 kg/ha

Tehát a maximális műtrágya 
mennyiség ammónium-nitráttal és 
szuperfoszfáttal számolva az ivadék- 
nevelő tavakban 600 kg/ha; az ét
kezési halat termelő tavakban 800 
kg/ha.

A Hortobágyon végzett korábbi 
talaj- és vízkémiai elemzések alap
ján a nitrogént és a foszfort 2 :1 
arányban adagoltuk, hetenként egy 
alkalommal.

Az adagolást úgy ütemeztük — 
főleg a szakirodalomra támaszkod
va —, hogy a tény észidőszakra ter
vezett műtrágyamennyiség 50—60 
százalékát a tavaszi hónapokban 
jutattuk a tavakba. Az első év ered
ményeit röviden összegezve a kö
vetkező főbb megállapításokra ju
tottunk:

1. A műtrágyaadagok nagyságá
val arányosan növekedett a bioló
giai produkció mértéke.

2. A fito- és zooplankton dina
mizmusa ugyanazt a tenyészidőbeli 
ritmust követte, mint ami nálunk 
tulajdonképpen klasszikusnak te
kinthető (tavaszi csúcs, nyári mini

mum és őszi kisebb csúcsprodukció), 
csak még szélsőségesebb formában.

Tógazdaságainkban a tavak népe- 
sítése — trágyázás nélkül is — álta
lában ehhez a planktonritmushoz 
igazodik. A gyakorlatban a közép
utat választják, amely részben biz
tosítja a tavaszi és őszi csúcs hasz
nosítását, de csökkenti a nyári dep
resszió kellemetlen konzekvenciáit. 
Mivel a június, július, augusztusi 
depresszió kiküszöbölése a halhús
termelés gazdaságos növelésének

egyik legfontosabb tényezője, az 
1972. évi tapasztalatok alapján 1973- 
ban kísérleteink fő célkitűzése a 
műtrágyázás ütemezésének alapvető 
megváltoztatása lett az adagok 
nagyságának módosítása nélkül.

Az adagokat egyrészt azért nem 
növeltük tovább, mert a legintenzí
vebben trágyázott tavakban a növé
nyi produkciót egyes időszakokban 
már túlzott mértékűnek találtuk (pl. 
szeptemberben az Mh II. és az Mh 
IV. tavakban 70—90 millió algaliter- 
szám), és üzemi kísérletről lévén 
szó a kockázatvállalásban határt 
kellett szabni, másrészt — és in
kább ez a döntő szempont — a mű
trágyázásban nem a mennyiség 
esetleg indokolatlan mértékű növe
lése, hanem a hatékonyság, a gaz
daságosság fontos. Ezt másképpen 
úgy is lehetne fogalmazni, hogy ta-

Korszerű haltakarm ányozó berendezés Szarvason (Dr. Müller F. felvétele)
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karékoskodjunk a műtrágyával, de 
olyan módon, hogy a népesítesse! 
összhangban álló kedvezőbb bioló
giai produkciót bármely időszakban 
biztosíthassuk.

Mivel a tavaszi időszakban táp
anyagpótlás nélkül is van elegendő

nennqi&ÓQ-

és planktonvizsgálatok eredményei
nek egybevetése alapján tudjuk csak 
meghatározni.

Ez természetesen nem könnyű 
kérdés — mondhatnám, hogy talán 
az egyik legnehezebb — mert olyan 
tapasztalataink vannak, hogy ha a

csökken, akkor nagy műtrágyaada
gokkal sem tudjuk a folyamatot 
megfordítani.

Ha végiggondoljuk azokat a tör
ténéseket, amelyek például egy ősz
szel feltöltött és kihelyezett halastó
ban tavaszig végbemennek, akkor a 
következőiket állapíthatjuk meg: a 
friss árasztó víz a tó talajából fel
vett tápanyagokkal dúsul, de a bio
lógiai folyamatok intenzitása már 
erősen csökken, illetve a tél folya
mán igen szerény mértékű. Tavasz- 
szal a melegedő vízben az életfolya
matok felgyorsulnak, egyrészt mert 
megfelelőek a hő-, fény- és táp
anyagviszonyok, másrészt mert sza
porodásbiológiai szempontból is ez a 
legkedvezőbb időszak. Ezt a folya
matot előbb-utóbb egy vagy több 
biogénelem erős megfogyatkozása 
állítja meg, hogy utána bekövetkez
zen a sokszor zuhanásszerű vissza
esés.

Gyakran hallható az a vélemény, 
hogy „tisztul a halastó vize *— mű
trágyázni kell”. A mi álláspontunk 
ennek a fordítottja. Amikor ugyan
is egy halastó planktonállománya1. ábra. A m űtrágyázás ütem ezése teljes tenycszidőszakban (Az ábra a m űtrágya 

adagolás ütem ezésének tendenciáját jelzi, konkrét m ennyiségi adatok nélkül)

természetes táplálék, nem indokolt 
a nagyadagú műtrágyázás, hisz ez
zel az egyébként is sokszor kihasz
nálatlan májusi piahktoncsúcsot nö
velnénk irreális mértékűre,

A megváltozott, ütemezési terv 
szerint a nyújtó és az étkezési halat 
termelő tavakban a műtrágyázást 
akkor kezdjük, amikor az alga-ál
lomány szaporodási intenzitásának 
mértéke csökken- és ilyenkor foko
zatosan növekvő műtrágya adagok
kal próbáljuk tartani, illetve növel
ni az algaszámot és természetesen a 
zooplankton mennyiségét.

Ha a műtrágyaadagolás — álta
lunk legjobbnak tartott és az adott 
körülményekre vonatkozó — üteme
zését grafikusan ábrázoljuk, akkor 
az 1. ábra szerinti képet kapjuk.

Hogy vizuálisan elképzeljük, ho
gyan illeszkedik ez a görbe a hagyo
mányos planktondinamikához, szag
gatott vonallal ez utóbbit íé bejelöl- 3. ábra. A zooplankton m ennyisége a H. 

V ll-es és H. XI-es tavakban (1973)

2. ábra. A m űtrágyázás ütem ezése ivadéknevelő tavakban (magyarázat az 1. ábránál)

tem. Eszerint a halastavak műtrá
gyázását májusban kezdjük, de hogy 
pontosan mikor, azt a vízkémiai —

kezdés kedvező időpontját lekéssük, 
és az algaszaporodás üteme annyira 
lelassul, hogy az összalgaszám már

az intenzív szaporodás szakaszában 
van, akkor igényli a legtöbb táp
anyagot és műtrágyázással ezt az ál
lapotot igyekszünk tartóssá tenni, 
illetve plankton állományt magas 
szinten stabilizálná.

A műtrágyázás vonatkozásában — 
úgy tűnik — sokszor eltúlozzuk a 
vízkémiai elemzés szerepét, holott 
az adagolandó mennyiség és főleg 
az ütemezés szempontjából önmagá
ban nem sokat mond. Ugyanis bár
mely időpontjában meghatározhat
juk az oldatban levő és a különböző 
formákban kötött nitrogén és fosz
for mennyiségét, de a talált érté
kek nem adnak támpontot a bioló
giai folyamatokban való részvétel 
mértékéről.

A kémiai vizsgálatok természete
sen alapvető jelentőségűek, és az 
eredményeik igen sokoldalúan hasz
nosíthatók. Helyes műtrágyázási 
technológiát azonban csak akkor tu-
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dunk kialakítani, ha a tóban zajló 
minden fontosabb kémiai és bioló
giai folyamatot megvizsgálunk, ezek 
eredményeit összevetjük, majd a 
biológiai törvényszerűségek ismere-

mg/100 1

tében a várható alakulást figyelem
be vesszük és ezek alapján határo
zunk.

A hidrobiológiái vizsgálatoknak 
igen nagy a szerepe. Míg a vízké
miai vizsgálatok eredményei csak a 
pillanatnyi állapotot tükrözik, addig 
a biológiai vizsgálatok azt is lehe
tővé teszik, hogy a változások irá
nyát megállapíthassuk és a folya
matokat szabályozhassuk.

Az eddigiek nem jelentik azt, 
hogy kétségbe kívánom vonni a ta
vaszi műtrágyázás létjogosultságát.

Ellenkezőleg, azt szeretném aláhúz
ni, hogy ebben az időszakban na
gyobb körültekintéssel, konkrét 
vizsgálatok eredményeire alapozva 
kell meghatározni a műtrágyázás

kezdésének időpontját, az adagok 
nagyságát és összetételét — de lehe
tőleg a pazarlás hibája nélkül. 

Jelenleg az a helyzet, hogy műtrá
gyázással akkor is érhetünk el jó 
eredményeket, ha az nem áll össz
hangban a tényleges szükséglettel. 
Éppen ezek a tapasztalatok bizo
nyítják, hogy a tavak műtrágyázá
sában nagy lehetőségek rejlenek, 
hiszen ha ott is jövedelmező, ahol 
„ösztönösen” műtrágyáznak, akkor 
mennyivel gazdaságosabb lehet az, 
ha rendszeres vízkémiai- és bioló

giai ellenőrzés mellett, a mindenkori 
igénynek megfelelő mennyiségben, 
összetételben és ütemezésben törté
nik.

Ivadéknevelő tavakban a műtrá
gyázást a következőképpen ütemez
zük (2. ábra).

Az ábra olyan ivadéknevelő ta
vakra vonatkozik, amelyekbe előne
velt ivadék kerül (ma már egyre 
inkább ez a jellemző). Planktondi
namikájukat tápanyagpótlás nélkül 
a szaggatott vonal jelzi. Feltöltésük 
idején általában igen kedvezőek az 
éghajlata tényezők a planktonélet 
rendkívül gyors beindulásához, így a 
növényi tápanyagok hamar kimerül
nek. Pótlásuk, illetve a gyorsan sza
porodó planktonállomány fenntartá
sa azonnali intenzív műtrágyázást 
követel, majd később a műtrágya- 
mennyiség fokozatosan csökkenhet.

A bemutatott ábrákon megfigyel
hető, hogy augusztus végére, a mű
trágyázás gyakorlatilag már befeje
ződik. Ez két szempontból is lénye
ges. Az egyik gazdasági, a másik 
környezetvédelmi szempont. A tóba 
csak olyan mennyiségű műtrágyát 
vigyünk be, megfelelően ütemezve, 
hogy az eredményeként megnövek
vő biológiai produkció biztosítsa a 
halak mindenkori szükségletének ki
elégítését, de a tenyészidőszak vé
géig kerüljön is felhasználásra.

így lehalászáskor a tavakról tá
vozó víz már csak minimális meny- 
nyiségű nitrogént, foszfort és lebegő 
szervezetet visz magával a termé
szetes vizekbe.

Az 1973. évi műtrágyázási sziszté
mánk gyakorlatilag beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket, a tavak 
természetes tápláléktermelése ki
egyenlítettebbé vált (3., 4. ábra). 
(Folytatás a következő számban.)

Dr. Pócsi László
Agrártudományi Egyetem , Debrecen

A harcsa bőrdaganata (Papillonaj
A Volga—Káspi medencében a 

szovjet kutatók a harcsa új, eddig 
ismeretlen megbetegedését figyel
ték meg. A betegség külső jel
lemzői — a halak bőrén és uszo
nyain epidermális bőrburjánzás 
mutatkozik. Az esetek többségé
ben ezek a daganatok a hasi olda
lon figyelhetők meg, de előfordul
hatnak a test felületének bármely 
részén. Leggyakrabban az 55—60 
cm hosszú egyedeknél fordul elő.

P. A. Zubkova (KaszpNIRH) 
arról számol be, hogy széles körű 
kutatásokkal bebizonyították, a 
daganatok víruseredetűek, és fer- 
tőzőek, ezért a természetes vize
ken nagyon nehéz gyógyításuk. 
(Rüb. Hoz. 1976. 1.)

Esox kaszák pihenője (Tóth Á. feiv.)

(T. A.)



Az időjárás alakulásának évi, ha
vi és napi fordulatai, szeszélyei 
már régóta foglalkoztatják az 
embereket, egészségük meg
óvása és a mezőgazdasági ter

més biztosítása érdekében.
Az időjárás hatását a tógazdasági 

ponty életmegnyilvánulására koráb
ban meglehetősen kevéssé vizsgálták 
a vízhőmérséklet szerepének kivéte
lével. Azt már régóta tudjuk, hogy 
a vízhőmérséklet az emésztés és az 
anyagcsere intenzitására és ennek 
folytán a táplálékfelvételre, vala
mint az ivartermékek érésére, dön
tően hat. Azonban az egyéb meteoro
lógiai tényezők, s főleg az időjárási 
frontok hogyan befolyásolják a tó
gazdasági ponty étvágyát, az iroda
lomban alig, vagy egyáltalán nem 
találunk adatokat. A kérdésnek 
olyan formában történő felvetése, 
hogy a ponty frontérzékenységét, az 
időváltozást tanulmányozva azt a 
belterjes takarmányozás munkájá
ban serkentő tényezőként felhasz
náljuk, új utat jelent.

A vízhőmérséklet hatása 
a pontyok étvágyára

Az atmoszféra alsó rétegének hő
mérsékletét, a napsugárzás, illetve a 
talaj felmelegedése és kisugárzása 
határozza meg.

Ugyanazon a tájon a hőmérséklet 
változhat a talaj és növénytakaró 
szerint. A száraz, laza, meszes tala
jok melegebbek, mint a nedves, kö
tött savanyú talajok.

A tó vízhőmérséklete kiegyenlí
tettebb, mint a levegőé. Vagyis las
sabban melegszik és hűl le. A tavak 
hőmérsékletét, a vízmélység és ter
jedelem, ja vízben oldott ásványi sók 
a benne lebegő anyagok, a vízi nö
vényzet szükségessége és terjedelme 
befolyásolja.

A következő 1. táblázatban ismer
tetem a babati kísérleti halastavak 
(mivel itt történt a legpontosabb 
meteorológiai feljegyzés) vízhőmér
séklete és a pontyok étvágya közötti 
összefüggést.

Ebből jól látható, hogy a Víz fel- 
melegedésével nő a pontyok étvágya 
és fordítva. De szembetűnik, hogy a 
pontyok étvágya április és október, 
május és szeptember, július és 
augusztus hónapokban eltér a víz
hőmérséklet értékétől, holott ezekben 
a hónapokban a vízhőfok majdnem 
azonos. Ennek magyarázata többek 
között valószínűleg abban rejlik, 
hogy a halak áprilisban még nem 
szoktak hozzá a takarmányhoz és 
több természetes táplálék áll ren
delkezésükre. Ugyanez vonatkozhat 
a májusi adatokra. Augusztus hó
napban a halak szervezete átállt és 
igényli is a bőséges takarmányt, a

Önműködő etető-tálca elkülönített cső- 
hengerrel és tálcával a takarm ányozási 

kísérletekhez

természetes táplálék mind gyérebb 
előfordulása miatt is.

Babaton a kísérleti halastavakban 
évek során át a táblázatban közölt 
étvágy-index százalék szerint takar- 
mányoztunk és az 1 kg halszaporu
latra 1,7 kg kém. ért. takarmányt 
használtunk fel. (A polikultúrás né- 
pesítésben a fehér busa 5—10%, az 
amúr kb. 5% volt.)

A légnyomás hatása 
a pontyok étvágyára

A légnyomás emelkedése, vagy 
süllyedése — még ha kisebb mér
tékben is —, befolyásolhatja a szer

vezet életét. Az orvosi biometeoroló
giai vizsgálatok megállapították, 
hogy a légnyomás emelkedésekor az 
emberi szervezet anyagcsere folya
mata növekszik.•Ao—

A légnyomás méréséhez higany, 
— és fém-membrán barométert 
használnak. Az időjárás előrejelzé
séhez a barométer is útmutatással 
szolgál, pl. „Eső-Változó-Szép,’ fel
iratokkal.

Az idevágó kísérleteket 1967—71. 
években a babati halgazdaságban 
végeztem.

A pontyok étvágya 755—765 mm 
közötti légnyomás értékeknél volt

A meteorológiai 
tényezők hatása 

a tógazdasági ponty 
étvágyára
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a legjobb, amikor az időjárás vál
tozékony volt.

765 mm-nél magasabb légnyomás
nál a halak étvágya már nem olyan 
jó.

Ha a légnyomás 750 mm alá süly- 
lyedt a pontyok étvágya megrom
lott. Ilyenkor rendszerint erősen fel
hős és csapadékra hajlamos időjárás 
uralkodott.

Az elmondottakat a 2. táblázat 
szemlélteti. Megjegyezni kívánom, 
hogy 750 mm-nél alacsonyabb lég
nyomás adatok csak 1967. évről áll
tak rendelkezésemre.

A csapadékmennyiség hatása 
a pontyok étvágyára

Tudatában vagyok annak, hogy a 
csapadék egymagában nem okozhat 
étvágy romlást, vagy javulást. Még
is megnéztem, hogy esőzéskor ho
gyan alakult a pontyok étvágya. A
3. táblázatban összefoglalom az 
eredményeket. Az adatok szintén a 
babati gazdaságból valók, ugyancsak 
1967—71. évekre.

Ebből kitűnik, hogy 10 mm-nél 
nagyobb esőzéskor a pontyok, étvá
gya romlik. (A kiértékelésnél csak

azokat a csapadékos napokat vet
tem figyelembe amikor reggel és 
délelőtt esett az eső.)

1. táblázat

Hónap
Víz, °C Étvágyindex
átlag
ért. átl. ért. 0//o

Április
(ut. dekád) 13,5 7 1,4

Május 18,4 30 7,5
Június 21,3 84 17,5
Július 22,5 108 22,4
Augusztus 22,4 140 28,9
Szeptember 18,1 81 1(5,8
Október

(első dekád) 13,0 27 5,5

2. táblázat

mm

5 év 
átlaga 

étvágy
index

750-nél alacsonyabb...................... 4,4
750,1—55 ......................................... 73,1
755,1—60 ......................................... 88,9
760,1—65 ......................................... 93,1
765,1-nél magasabb ...................... 74,6

3. táblázat

Csapadékmennyiség, Étvágyindex
mm 5 év átlaga

0,1—5 ....................................... 83
5,1—10 ..................................... 86
10,1 felett ................................. 62

4. táblázat

Beaufort fok Étvágyindex 
5 év átlaga

0—3 ............................................ 89,9
4-—5 .......................... t ............... 77,7

72,56-nál erősebb ..........................

5. táblázat

Napfény tartam, óra Étvágyindex 
5 év átlaga

0—3 ......................................... 86,0
3,1—6 ..................................... 78,8
6,1—9 ..................................... 85,2
9,1—12 ................................... 87,0

12,1-nél több .......................... 100,4

A szélirány és a sebesség hatása 
a pontyok étvágyára

A széliránynál azt a világtájat je
löljük meg, amely felől a szól fúj. 
A szélirányok nemzetközi jelzése: 
N =  észak, S =  dél, W =  nyugat, 
E =  kelet, vagy NW =  északnyugat 
stb.

Hazánkban a pontytakarmányozás 
időszaka alatt általában <W, S, STW és 
NW szélirányok az uralkodóak.

FENNT: V ízbehelyezés előtt az etetőtálca
LENT: Az etetőtálca a vízfelszínre jön, ha 
róla a takarm ány elfogyott (Dr. Jászfalusi 
Lajos felvételei)



A szélsebességet méter, másod
perc, vagy kilométer/ óra- bán szok
ták megadni.

A szélirányt és sebességet Beau- 
fort-fokiban is jelzik. Pl. NW7 azt 
jelenti, hogy viharos északnyugati 
szél fúj és 17 m/sec sebességgel. A 
tóvize ilyenkor erősen hullámzik. A 
Beaufort skála 0—12-ig terjed, 0 =  
szélcsend, 12 =  orkán.

A 4. táblázat adatai a babati gaz
daságból származnak 1967—71. 
évekre vonatkozóan.

Ebből kitűnik, hogy a 4 Beaufort- 
foknái nagyobb szélerősségnél a 
pontyok étvágya csökken, vagyis 
amikor a szélfúvás megélénkül az 
viharossá is válhat. Legjobb étvá
gyuk 0—3 Beaufort-foknál van, szél
csendkor, vagy gyenge szél fúvás- 
kor. A szélirány kérdéseiről az idő
járási frontok tárgyalásánál fogok 
szólni.

A napsugár hatása 
a pontyok étvágyára

Napfény nélkül nincs élet a Föl
dön. Az újabb kutatások szerint a 
napfény serkentőleg hat az élőlé
nyek anyagcseréjére. Fokozza az ál
latok mozgásképességét, növeli az 
étvágyát, ivarérettséget.

A hidrológai-limnológiai iroda
lomból tudjuk, hogy a fénysugarak 
a légkörön áthaladva és a vízfelüle
tére jutva csak egy része hatol az 
vízbe és ott megtörnek, irányukat 
változtatják, szétszóródnak, elnye
lődnek, más része visszaverődik. A 
hajnali és az alkonyati ferde suga
rak a víztükréről visszaverődnek. 
Ezért a vízben rövidebbek a nap
palok.

A napfénytartam (napsütés ideje) 
és a pontyok étvágya közt észlelt 
megfigyelésemet az alábbiakban (5. 
táblázat) ismertetem. Az adatok 
ugyancsak a babati tógazdaságból 
valók, s az 1967—71. évekre vonat
koznak.

A táblázatból látható, hogy a 
napfónytartam növekedésével emel
kedik a pontyok étvágya. Kivéve 
0—3 óra napfénytartam adatokat. 
Ezt a magas értéket az 1968. és 1969. 
évek átlag étvágy-index emelte, 
amikor a pontyok étvágya — álta
lam nem ismert légköri jelenségek 
következtében — az előző és az utá
na következő években a duplájára 
növekedett.

(A napi napfénytartamot csak 14 
óráig vettem figyelembe, amikorra a 
halak az adagolt takarmányt rend
szerint felvették.)

A kozmikus sugárzás hatását az 
élőszervezetekre az utolsó három 
évtizedben kutatják behatóan, mi
után a műholdak, az ember űrrepü
lésének lehetősége megteremtődött. 
A kozmikus sugárzás káros hatása 
— közvetlenül a földön nem érvé
nyesül a vastag atmoszféra köntös 
miatt.

Az újabb kísérletek azt is bizonyí
tották, hogy az atmoszféra elektro
mossága, intenzitása elősegíti a nö
vényi és állati szervezetek növeke
dését. Az atmoszféra ionizációjával 
kapcsolatban a kutatások még foly
nak.

A Föld mágnessége — egyes szer
zők szerint — befolyásolja a biorit
mikus jelenségeket. Pl. A költöző 
madarak (gólyák, fecskék, vadlibák 
stb.) ennek hatására tájékozódnak.

A légtömegek, az időjárási frontok 
hatása a pontyok étvágyára

Bevezetőben említettem, hogy az 
időjárás változás „hordozói” a lég
tömegek, az időjárási frontok. E 
légköri folyamatoknak elsődleges je
lentőségük van a szinoptikus meteo
rológiában, vagyis az időjárás elő
rejelzésben.

Országunk a mérsékelt égövben 
fekszik és általában a nyugati szél 
az uralkodó. A meteorológiai iroda
lom szerint, nálunk szeszélyesen 
változnak a frontokban gazdag és 
szegény időszakok. A hidegfront ná
lunk főleg tavasszal és nyáron gya
kori, amikor a felettünk levő mele
gebb levegő helyére a tengerről ér
kező hidegebb áramlik.

Ennek élettani magyarázatát a 
légtömegmozgásnak, a frontvonulá
soknak, a ponty központi és vegeta
tív idegrendszerére gyakorolt hatá
sában, frontérzékenységében kell 
keresnünk.

A zivatarfelhők elektromos töltés
beli differenciálódásaiból eredő ki
sülések légköri kisugárzások hatását 
a hal már akkor érzékelheti, amikor 
a hidegfront még többszáz km távol
ságban van.

Az Óceán felől, vagy Kontinen
sünk északi féltekéről érkező (több
nyire mérsékeltövi tengeri, tengeri 
hideg, anktikus tengeri) hideg légtö
megek általában a pontyok étvá
gyát, takarmányfogyasztásának in
tenzitását csökkentette. Különösen 
akkor éreztette hatását, ha már el
éri az Alpok peremét és a Kárpát
medencébe betörtek. 5 év alatt 
(1967—71) hazánkban 118 esetben 
jegyeztek fel hidegfront betörést, 
(így 1967-ben április 18.—okt. 11-ig 
35 esetben fordult elő; 1968-ban má
jus 13.—okt. 19-ig 26 esetben fordult 
elő, 1969-ben jún. 15.—okt. 3-ig 14 
esetben; 1970-ben máj. 14.—szept. 
28-ig 23 esetben; míg 1971-ben ápr. 
29.—okt. 2-ig 20 esetben.) A hideg
front átvonulás tartama hazánkban 
2 órától egészen 29 óráig változott.

A másod- és harmadnyaras pon
tyok étvágy-indexe, illetve takar
mányfogyasztások intenzitása azo
kon a napokon emelkedett, és ma
radt tartós, amikor a hidegjellegű 
front áradása végétért és fokozatos 
melegbeáramlás történt. Ilyenkor 
tengeri meleg, szárazföldi meleg, 
szubtrópusi meleg légtömeg érkezett

és az előző, vagy aznapi nyugati, 
északnyugati mérsékelt, vagy erős 
légáramlatot déli, délkeleti, délnyu
gati gyenge erősségű szél váltotta 
fel. Gyakran csak délben volt gyen
ge légáramlat, reggel és este szél
csend uralkodott.

Kísérleteim szerint, az idő felme
legedésével a pontyok étvágy-in
dexe május és június első felében, 
valamint szeptember első felében az 
előző naphoz viszonyítva 25—50%- 
kal, július és augusztus hónapokban 
60—100%-kal is emelkedett.

Az eredmények felhasználása 
a gyakorlati haltenyésztésben

A tógazdasági ponty takarmány
fogyasztásának mérve, mindenkori 
étvágya tükrözi az időváltozásokat. 
Ezek az ismeretek a gyakorlat szá
mára azt a lehetőséget adják, hogy 
az időjárás megfelelő előrejelzése 
birtokában akár 24 órával előbb is 
következtessünk a várható étvágyra.

Hogyan történjék a halak napi ta
karmányozása ?

A takarmányozás előtti napon, 
vagy aznap kísérjük figyelemmel az 
Országos Meteorológiai Intézet vár
ható időjárás jelentését, amelyet a 
rádió, televízió, vagy a sajtó útján 
megtudhatunk és ezt kiegészítjük a 
helyi időjárás észleléssel (eső, szél
erősség).

Hidegfront közeledésének előre
jelzésekor és amikor más napra is 
hűvös időt jeleznek, az aznapra ki
írt takarmányadagot kb. 2 5%-kai 
csökkentjük. Hasonlóan takarmá- 
nyozzunk amikor etetéskor igen 
erős W, vagy NW szél fúj, vagy na
gyon esik az eső.

A ponty étvágyára kedvező idő
járásjelentéskor a hideg légtömegek 
(Közép-Európa, a Kárpát-medence 
térségéből elvonulóban vannak), he
lyettük meleg légtömegek érkeznek, 
az új erős szél mérséklődik és ami
kor a távprognózis is további mele
gedést jelez. Az előirányzott napi 
takarmány adagot április, május és 
június első felében fokozatosan 50 
százalékig emelhetjük, július és 
augusztus hónapokban a duplájára 
is növelhető.

Amennyiben a meteorológiai elő
rejelzés lényeges időváltozást nem 
mond, a takarmányadagon nem vál
toztatunk.

A leírt takarmányozás végrehaj
tásával, az időjárás és a ponty ét
vágya szerinti takarmányozással je
lentős mennyiségű takarmány, mun
kamegtakarítás, többlethozam érhe
tő el. Kísérleteim során Füreden, 
Balatonlellén és Babaton az 1 kg hal
szaporulat előállításához 20—35 dkg- 
mal kevesebb abrak kellett és kát. 
holdanként 20—150 kg többlet ter
mészetes hozam volt kimutatható, 
mint a kontroll tóban.

Dr. Jászfalusi Lajos
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Néhány szó a vízvizsgálati adatokról
A halászati szakemberek gyakran 

olvasnak különböző vízvizsgálati 
adatokról (nitrogén, foszfor, szén. 
tápanyagokról es zooplankton —, 
iszapszervesanyag mennyiségekről), 
és gyakran nehez felmerni az ada
tok gyakorlati jelentőségét, mert 
vagy hiányoznak a kiértékelő jelle
gű dolgozatok, vagy pedig német és 
angol nyelvű szakfolyóiratokban ta
lálhatók. Az is igaz, hogy az egyik 
legnehezebb dolog a helyes felmé
rés. Több olyan forrásmunka van, 
amely 10 évvel ezelőtti hazai álla
potokra utal, mégis — amíg meg
felelő, újabb hazai felmérések nin
csenek — igen használhatók. Itten 
gondolok elsősorban Donászy (1961, 
1964) tógazdasági halastavak vízé
nek minősítésevei kapcsolatos mun
káira (megtalálhatók az OMMI Év
könyv Vol. VI. 1964. pp.: 237—252 
és Vol. V. 1961. pp.: 183—192 helye
ken).

Általában a gyakorlati halas szak
embernek elegendő az, ha helyesen 
megmondják, hogy egy adat halas 
szempontból jó vagy rossz. Az 
adatok csoportosítása azon az ala
pon is végezhető, hogy az anyag ke
vés (oligo), közepes (mező) vagy sok 
(poly) mennyiségben található. Ez
ért az alábbi kis összefoglalásban 
ennek megfelelően csoportosítottuk 
a fontosabb vízminőségi mutatókat.

Tudom azt, hogy igen nagy terü
letről van szó, hiszen egyes külföldi 
szakemberek a vízminősítéskor leg
alább 45 különböző tudományágat 
sorolnak fel (Show: Handbook of 
Applied Hydrobiology) és ezért eb
ben a kis munkában csak néhány 
— a halászati gyakorlatban fontos
nak tartott — vízminőségi mutatóra 
kívánom felhívni a figyelmét (1. táb
lázat).

Modem halgazdálkodásnál figye
lembe kell venni a tótalaj minősé
gét is és a takarmány tápsótartal
mát. Antalfi és Tőig (1971) (szovjet 
és izraeli adatok alapján) egy te- 
nyészidőszakra a tótalaj minőségétől 
függően a következő N és P tápsó 
bevitelt javasol (2. táblázat).

Meg kell jegyezni, hogy nemcsak 
N és P bevitelről, hanem N és P 
tápsó — szinttartásról is szó van, 
mint ahogy a szerzők ezt is írják. 
Izraelben sok esetben 2 mg/1 N anorg  
és 0,5 mg/1 P szintet irányoznak elő 
és hasonló magas szintet tartanak 
sok esetben a szovjet halastavakban 
is. Kétéves vizsgálat alapján a szé
kesfehérvári Vörösmarty Mezőgaz
dasági Termelőszövetkezetben — fi
gyelembe véve az előbbi kutatási 
adatokat és a gazdasági adottságo
kat — törekedtünk az 1,5 mg/1 és 
0,25 P tápsószint tartására és az ed
digi eredményekről a gazdaság el
ismerően nyilatkozott. Azonban mi 
is tapasztaltuk azt, hogy az erősebb 
etetés beleszól a halastavi műtrá
gyázás értékelésébe. Müller (1972) 
írja, hogy 2 tonna/ha takarmány

etetésekor 20 kg P/ha jut a tóba és 
Fijan (1968) szerint 4 tonna/ha ta
karmány etetésekor 14,7 kg/ha N 
nitrogén pluszhatása érvényesül. 
Sok esetben tapasztalták azt, hogy

az erősebb takarmányozáskor az 
iszapban tápsófeldúsulás, tápsóutó- 
hatás mutatkozik.

Különösen a nyolcadik hónapban 
mutatkozik a haletetés indirekt táp-

1. táblázat
Halas vizek minőségi mutatói gyakorlati szempontból

Mesterséges halastó iszapja

(Czensny,
1960;

Különböző tőtalajok műtrágyaszükséglete
2. táblázat

Tótalaj

(III—IX . hónap)

N P

pétisó 25%-os 
N, kg/ha

karbamid 46%-os 
N, kg/ha

szuperfoszfát, 
P, kg/ha

Lápos .................................................... 37,5 32,2 36
Homok .................................................. 37,5 32,2 27
Szik ...................................................... 38 46 54
Kötött g y e n g e ..................................... 75 69 72
Kötött term ékeny.............................. 87,5 82,8 90

(Antalfi—Tölg, 1971)

3. táblázat
Zoopiankton csoportok térfogatszázaléka

Zooplanktonfokozat, ml/m3-ben

10 20 30 40

Cladocera ..................................... 31,4% 36,4% 31,6% 35,8%
Copepoda ..................................... 52,6% 55,4% 61,3% 60,2%
ítotatória ..................................... 16,0% 8,2% 7,1% 4,0%
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sóhatása, amikor az Antalfi, Tölg 
(1971) kézikönyv szerint 40%-os ta
karmánybevitelt irányoznak elő. Fi
gyelembe véve Fijan és Müller ada
tait is, erős etetéskor ebben a hó-

Rákóczi Mgtsz, Székesfehérvári 
Vörösmarty Mgtsz és más terüle
tek. A kiértékelő, összefoglaló mun
kákban igen nagy szakmai támoga
tást adott Donászy (1966) és Ruttkay

kay által megadott zooplankton tér
fogat és súly méretek alapján a Co- 
pepoda : Cladocera : Rotatoria ará
nyokat, azzal a kiegészítéssel, hogy 
közelebbi becslésekhez figyelembe

napban 7 kg/ha N nitrogén és 6 kg/ha 
P foszfor kerül be pluszként a halas
tóba.

1968-tól kezdve több halgazdaság 
tavainak zooplanktonját vizsgáltuk 
(Bajai Új Élet Htsz, Kelebiai Rá
kóczi Csillaga Mgtsz, Szolnok Fel- 
szabadulás Htsz, Kunhegyesi Vö
röscsillag Mgtsz, Tiszavasvári 
Mgtsz, Középtiszai Á. G., Császári

(1974) zooplankton vizsgálata. Mun
kájukból elsősorban azokat a szem
pontokat használtam fel, amelyek az 
összehasonlításihoz adják meg a „kö
zös nevezőt” (Copepoda, Cladocera, 
Rotatoria) átlagos fejlődési ideje, 
térfogat és súly aránya, zooplankton 
mennyisége a szezonban. Az 1. áb
rán látható, hogy összehasonlítási 
célra igen jól használhatjuk a Rutt-

vesszük a Rotatariához képest a ki
csi Nauplius és a nagy Daphnia 
magna méreteit:

Rotatoria : Nauplius : Daphnia

darabarány
magna

1 1 1
térfogatarány 1 0,6 66,6
súlyarány 1 0,7 63,6
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Miért látom fontosnak ezeket a 
relatív átszámítási kulcsokat? Rutt- 
kay (A halastavak anyag- és ener
giaforgalmának vizsgálata, Szarvas, 
1974, kutatási zárójelentésében) írja: 
„Mint ismeretes, a zooplankton min
ták víztérfogat egységre eső meny- 
nyiségét azok térfogatával, esetleg 
nyers, vagy szárazsúlyával jellem
zik, majd megadják a fajok darab
szám szerinti százalékos megoszlá
sát. Ez a módszer — termelésbioló
giai szempontból nem kielégítő.,, 
Valóban furcsa, hogy ml/m3-ben 
mérjük a zooplankton mennyiségét 
és összetételében db%-ról beszé
lünk. Igen sok drága és értékes 
munka van azonban (részben publi
kálva is), amelyekben a db% mód
szert használták. Úgy látom, hogy 
ezek a kutatások sem vesztik el — 
termelésbiológiai szempontból sem 
— a jelentőségüket, ha a Ruttkay 
(1974) zooplankton vizsgálata alap
ján alkalmazzuk a Co : C l: R térfo
gatarányt vagy súlyarányt. Termé
szetesen ez a megközelítés nem he
lyettesíti a direkt méréseket, mégis 
nyújt eligazítást, információt terme
lésbiológiai szempontból. Donászy, 
(Das Zooplankton in den Karpfen- 
teichen Ungarns, című dolgozatá
ban) 1957. évtől 1962-ig 1778 plank- 
tonmántát 12 752 vizsgálati adatot 
rendezett az előfordulási darabszá
zalék alapján zooplankton ml/m3 fo
kozatokban és havonkénti bontás
ban. Ezt is feltüntettük az 1. ábrán. 
Látható, hogy az országos átlag 
ml/m3 zooplankton felett 4 hónap 
adatai (IV—VII) szerepelnek és az 
is megmutatkozik, hogy növekedő 
zooplankton ml/m3 mennyiséggel a 
Rotatoria csökken és a Copepoda 
növekedik. Ez a rendeződés mélyebb 
produkcióbiológiai kapcsolatra utal, 
amit Ruttkay (1974) úgy jelöl meg, 
hogy a zooplankton több produkció- 
szintből áll: Az ún. filtráló Szűrő 
szervezetek (pl. Bosmina, Moina, 
Daphnia, Nauplius, Branchionus) a 
szekundér produkciót képezők. A 
ragadozó szervezetek Asplanchna, 
Cyslopida stb. a tercier produkciót 
képezik. Vagyis minél több a tercier 
cyclops, annál jobban fogyasztja' a 
szekundér Rotatoriát.

Az 1. ábrán megjelölt 10—40 
ml/m3 zooplanktonsávban előforduló 
C l: Co : R darabszázalékarányokat 
átszámíthatjuk a térfogatarányok 
alapján térfogatszázalékra és ezál
tal produkcióbiológiai szempontból 
is értékelhető (3. táblázat).

Látható, hogy ugyanaz a tenden
cia így is jelentkezik, mint az 1. áb
rán, hogy a Copepoda növekedésé
vel csökken a Rotatoria, azonban 
produkcióbiológiailag lényeges in
formációt nyújt az, hogy tíz évvel 
ezelőtt művelt monokultúrás (pon
tyos) tavakban döntően Copepoda 
(Cyclops) 50—60%-ban képviselte a 
grobzooplanktont. Újabb kutatások 
Ruttkay (1974) utalnak arra, hogy a 
polikultúrás tavakban Moina játszik 
sok esetben döntő szerepet.

Az 1. ábrán az is látható, hogy a 
C l: Co : R térfogatcsoportosítás mel
lett termelésbiológiailag fontos sze
repet játszik az egyes zooplankton- 
csoportok eltérő átlagos fejlődési 
ideje.

Rotatoria =  egy hét, Cladocera =  
két hét, Copepoda =  három hét. 
Mintavételezéskor érdemes ezeket 
figyelembe venni. 1972-ben a Bán
halmán végzett vizsgálatok — bár 
ezeket a kutatásokat még nem is
mertük — a hetenkénti mintavéte
lezési ütem szerint történtek, és bő
vebb információt nyújtottak.

Barthelmes (1973) írja, hogy szá
molnunk kell egy ún. diszharmo
nikus fejlődéssel, mert az eutrófizá- 
lódással 3—10-szer nagyobb lesz a 
természetes víz zooplankton ja, 
ugyanakkor a zooplankton-fogyasztás 
halászatbiológiailag nem lesz kielé
gítő. Tehát ebből a szempontból is 
— nemcsak a mesterséges halastó 
természetes táplálékkészlete szem
pontjából — igen fontosak a zoo
plankton-vizsgálatok, ha jobban ki 
akarjuk használni hazai természetes 
vizeink produkcióbiológiai tartalé
kát. Gyánó Antal

A DRONCIT új
hatásos gyógyszer 

a bothriocephalosis leküzdésére
Tógazdaságainkban az elmúlt hat évben eredményesen alkalmazták 

a Devermint és a Devermin tartalmú gyógytápokat bothriocephalusok 
elpusztítására. Ez a kiváló hatású gyógyszer, ha kellő dózisban a hal 
belébe jut, maradéktalanul elpusztítja a galandférgeket. Van azonban 
a Deverminnek egy hátrányos tulajdonsága is, mégpedig az, hogy 
tartályokban, betonmedencékben nem végezhető vele kezelés, mert 
az oldódó Devermin percek alatt elpusztítja a halat.

Az elmúlt évek során számos, galandféreg-ellenes hatásáról ismert 
gyógyszert próbáltunk ki, ezek azonban vagy toxikusak voltak a ha
lakra, vagy pedig hatástalannak bizonyultak.

1976-ban a Bayer cég Droncit néven forgalomba hozott egy készít
ményt, amely melegvérű állatok esetében kiváló galandféreg-ellenes 
hatásról tett tanúbizonyságot. Ezt a gyógyszert halak galandférgei 
ellen is kipróbáltuk. Először a gyógyszer toxicitását vizsgáltuk, és 
megállapítottuk, hogy a Droncit csaknem teljesen veszélytelen a ha
lakra. Ezután a porrátört Droncit tablettákat 1%, 2,5%, 10% arány
ban takarmányba kevertük, és bothriocephalusokkal 40%-osan fer
tőzött pontyivadék-állomány kb. 3 cm nagyságú egyedeivel etettük 
meg. (A tablettáknak csak egy tizede a hatóanyag.) A kontroll cso
portba 40, a gyógyszerezettekbe pedig 20—20 halat helyeztünk. A két 
nap múlva elvégzett boncoláskor a kontroll valamint az 1%-os ke
veréket evő csoportban továbbra is élő férgeket találtunk, ezzel szem
ben a 2,5; 5 és 10°/0-os gyógykeveréket fogyasztó halak Bothrió- 
cephalus mentessé váltak.

Ezek, az ez ideig csak akváriumban végzett kísérletek igazolták a 
Droncit jó hirét, és bebizonyították, hogy a halak galandférgességé- 
nek leküzdésére is alkalmas. Ú gy tűnik sikerült egy olyan készít
ményt találni, amely nem rendelkezik a Devermin hátrányos tulaj
donságaival, s amellyel bármely helyzetben, (tehát medencékben, 
szállítótartályokban is) eredményesen és veszélytelenül kezelhetők 
galandférges halaink.

A Droncit már megjelent a kereskedelmi forgalomban. A kísérle
tek időpontjában azonban még csak néhány minta állt rendelkezé
sünkre, ezért a pontos, testsúlykilogrammra szállított dózis megálla
pítása és a nagyüzemi kipróbálás még hátra van.

Hogy a Droncit kiszorítja-e a széles körben használt Devermint, 
az az árnak és a hatás eléréséhez szükséges gyógyszermennyiségnek 
a függvénye. Az azonban kétségtelen, hogy exportszállítások esetén, 
és egyéb speciális esetekben szerepet fog kapni a halak galandféreg- 
mentesítésénél.

Dr. Molnár Kálmán
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RENDSZERELMÉLET-TERMELÉSI RENDSZEREK 
a halhústermelési ágazatban

A Halászat '76/4 számának vitain
dító tanulmánya — Dobrai Lajos 
Termelési rendszerek a halászatban
— időszerűvé tette, hogy lapunk 23. 
évfolyamában módszeresen és sok
oldalúan foglalkozzunk a halhúster- 
melési ágazatot érintő összes, lénye
ges kérdéssel ágazatunk termelési 
rendszereinek viszonylag optimális 
kialakítása érdekében.

A témakörhöz először Kovács Jó
zsef Haltermelési rendszer tervezése 
a Bikali Állami Gazdaságban című 
tanulmánya nyújtott tájékoztatást. 
(Halászat, 1975/4 :121—122 1.) Ko
vács cikke indított arra, hogy rámu
tassak a „termelési rendszer” körüli 
fogalmak tisztázásának szükségessé
gére és felhívjam a figyelmet a té
makör legújabb szakirodaimára.

Először Rendszer — Szemlélet — 
Közelítés (Halászat, 1975/6 : II) c. 
cikkemben ismertettem a Statiszti
kai Kiadó Vállalat „Korszerű Infor- 
matorika Könyvtára” sorozatának 
jelentőségét és Churchman Rend
szerszemlélet c. könyvére hívtam fel 
a figyelmet.

Azóta megjelent a sorozatban Sza- 
dovszkij, V. N. Az általános rend
szerelmélet alapjai (Logikai mód
szertani elemzés) (Statisztikai Ki
adó V., 1976.), és már tartalmazza a 
Szovjetunióban megjelent gazdag 
irodalmat is (60 cikk és könyv bib
liográfiája) és annak kritikáját, — 
a marxista rendszerszemlélet ered
ményeit, — és igyekszik a fogalmi 
zűrzavarban rendet teremteni. Műve 
magyar szerzőkkel szoros együtt
működésben készült és a bibliográ
fia tartalmazza a magyar nyelven 
megjelent cikkeket és tanulmányo
kat is. Áttekintést ad a következő 
kérdésekről:
— Rendszerkutatás és a rendszerel

mélet.
— A rendszerelméletek és az általá

nos rendszerelmélet.
— A rendszer fogalma az általános 

rendszerelméletben.
— Az általános rendszerelmélet. A 

rendszeres kifejtés kísérlete.
— Az általános rendszerelmélet sa

játos logikai-módszertani problé
mái.

— A rendszergondolkodás para
doxonjai.

Szadovszkij könyve — és a soro
zatban megjelent többi szakkönyv 
is — nélkülözhetetlen ahhoz a mun
kához, amelyet ágazatunk termelési 
rendszereinek viszonylag optimális 
kialakítása érdekében el kell vé
geznünk. Ehhez nélkülözhetetlen az 
elméleti alapok ismerete és helyes 
alkalmazása ágazatunk területén.

Termelési rendszerek 
a halászatban

Először Dobrai Lajos vitaindító 
cikkével kívánunk foglalkozni, és 
majd ezt követően a MÉM modell
jét elemezzük a hústermelési rend
szerekről. Ennek keretében kívá
nunk Kovács J. idézett cikkével is 
foglalkozni.

Dobrai a termelés oldaláról az új 
módszereket, új eszközöket (nagy
teljesítményű termelőeszközök) el
terjedését emeli ki és arra mutat rá, 
hogy e kettőnek növelésével lehet a 
termelés hatékonyságát és gazdasá
gosságát fokozni. Mint problémát 
emeli ki „az üzemi méret” és az 
üzemi kötöttségek megváltoztatásá
nak szükségességét.

A termelés oldaláról kiemeli a tu 
domány eredményeit (nagyhatású gé
pek, vegyszerek, nagy biológiai ér
tékű állat- és növényfajok, fajták 
előállítása) amelyekkel kapcsolat
ban a termelők feladata és érdeke 
ezek célszerű felhasználása.

Különösen nagy figyelmet érde
mel cikkében annak kiemelése, hogy 
a termelési rendszer viszonylag op
timális formájának megközelítésé
ben, elemzésében és kiválasztásában 
nélkülözhetetlen a halhústermelést 
végző üzemben az üzemi helyzet, 
ahhoz, hogy az üzemi méreteket ru
galmasan lehessen kialakítani, — fi
gyelembe véve a tulajdonformát is 
(állami, szövetkezeti tehát szocialis
ta szektor jelleg különbözőségét), — 
és egyúttal ennek a társadalmi egy
ségnek mint ilyennek a jellegét, — 
és hangsúlyozottan az üzemi kollek
tívákat (üzemi, szövetkezeti demok
rácia jellegét), — és a dolgozók be
leszólási jogát!

A szerző a következő kérdést veti 
fel:

„Szükségszerű-e a kialakult üzemi 
helyzetet feláldozni a fejlesztésnek ”

Véleménye szerint a termelési 
rendszerek bevezetésekor nem szük
séges. Éspedig azért nem, mert egy
re inkább beérnek a feltételek, 
hogy korszerű irányban fejlesszünk. 
(És felsorol korszerű módszereket 
alkalmazó gazdaságokat, amelyek 
vállalták az új módszerek bevezeté
sét,) Az adott viszonyok között ilyen 
gazdaságokban tehát nem szükséges 
feláldozni a fejlesztésnek a kiala
kult üzemi helyzetet. Lapunkban 
megjelent beszámolók ilyen gazda
ságokról azt bizonyítják, hogy vala
mennyiben mások az adottságok és 
a fejlesztés konkrét célkitűzése. Ma
ga a fejlesztés igényli az üzemi

helyzet fejlesztésének és irányának 
összehangolását. A fejlesztés — fo
lyamat — amely sohasem állhat 
meg!

A szerző sorba véve a fejlesztés 
elemeit, mint a szakosítás, koncent
ráció, arra a következtetésre jut (98. 
lap) „A termelési rendszert mint az 
eszközök es erők koncentrálásának, 
a szakosított tevékenységnek üzemi 
formáját alkalmazzuk”. Tehát a ter
melési rendszer az eszközök és erők 
koncentrálásán és a szakosított tevé
kenységek üzemi formáin alapul.

A szerző vitaindító cikkét kiegé
szíteném még azzal a gondolattal, — 
amit Szadovszkij nagyon erősen 
hangsúlyoz, és a halmazelmélettel 
foglalkozva be is bizonyít —, bár
melyik nyitott rendszer (és ilyen a 
halhústermelés is) valamelyik na
gyobb rendszer alrendszere. Mint 
ENSZ tagállam, a FAO és EIFAC 
tagállama, KGST tagállam, — ha
zánk számára — végeredményben a 
Föld egész lakosságát, és élővilágát 
fejleszti a maga alrendszerében. A 
Magyar Népköztársaság Kormányán 
belül a MÉM takarmány- és húster
melési szektorának nagyobb rend
szerében (vad és hal) alakítja ki a 
maga alrendszerét akkor, amikor a 
sajátos területi adottságoknak meg
felelő halhústermelési rendszerek 
kidolgozására törekszik.

Az ENSZ—UNESCO vonatkozásá
ban különösen két elemzésre hívom 
fel a figyelmet, amelyek megjelen
tek az UNESCO—COURIER (Kuri
er) 1974/5. számában (Világnépese
dési év); 1976/10. számában (Űj köz- 
gazdasági rendért folyó küzdelem). 
Ezeket a gondolatokat tudatosan fi
gyelembe véve nemcsak a Magyar 
Népköztársaság keretein belüli ten
nivalókat tudjuk áttekinteni. Rend
szerszemléleti alapon az egész vi
lágélelmezéssel összefüggő kapcsola
tok behelyezése is szükséges saját 
halhústermelési rendszereink kidol
gozásakor.

A Halászat 21. és 22. évfolyama 
gazdag anyagot ad szakembereink 
világkörüli útján tett tapasztalatai
ról és azoknak a FAO szakértőknek 
cikkeiből, akik a FAO program ke
retében hazánkban dolgoztak és a 
Halászat számára is írtak (Collins, 
R. és Combs, Bobby R.).

A Haltenyésztési Kutató Intézet 
meggyorsított fejlesztése annak is 
köszönhető, hogy a FAO keretében 
saját termelési rendszerének fej
lesztéséhez felbecsülhetetlen segítsé
get kapott.

Dr. Donászy Ernő
H altenyésztési Kutató Intézet,

12



Természetes vizeinknek halászati helyzete
Az ország haltermelésének 23%-a származik termé

szetes vizekből. Ezek összes területe — beleszámítva a 
víztározókat is — 120 000 hektár. Ezzel szemben az üze
melő tógazdaságok víztükre 21 000 hektár.

A halászati termelőszövetkezetek kezelésében 956 tó
gazdaság és 44 648 hektár természetes víz van, ebből 
1586 hektár belterjesüzemű és 43 062 hektár extenzíven 
hasznosított. A hektárra vetített termelési eredmények 
meglehetősen széles skálán szóródnak:

— Tógazdaságok 1632 kg/ha
— Belterjes vizek 702 kg/ha
— Extenzív nyíltvizek 38 kg/ha.
A különböségek tehát szembetűnőek és az extenzíven 

hasznosított vizek alacsony produkciójára irányítják a 
figyelmet. Mindazonáltal halhústermelésünk termelő 
alapjainak hatékonyabb kihasználása érdekében célsze
rű, természetes nyíltvizeink halászati helyzetét részle
tesebben vizsgálnunk.

Vajon valóban igaz-e, hogy a mederszabályozások, 
egyéb műszaki beavatkozások, a szennyezések, olyan ál
lapotot hoztak létre, mely vizeink halászati értékét 
előbb-utóbb a nullával teszik egyenlővé? Ha bizonyos 
jelekből erre a következtetésre jutnánk, vajon tettünkbe, 
vagy tehetünk-e ezek ellenében. Mielőtt megkísérelnénk 
választ adni, tekintsük át kissé részletesebben a nyílt
vízi halászat eredményeit, vizsgálva azokat a tényező
ket, melyek a termelésre, illetve a halállományra köz
vetlen, vagy közvetve hatást gyakorolnak.

I.
A DUNA HALÁLLOMÁ

NYA ÉS HALÁSZATA

A Duna halászati hasz
nosításának joga az 1433,5 
fkm-től az 1850,3 fkm-ig 
416 km-es szakaszon nyolc 
halászati termelőszövetke
zetet illet. Kivéve az 1643 
fkm-től az 1654 fkm-ig 
terjedő 11 km-es szakaszt, 
mely a Magyar Országos 
Horgász Szövetség kezelé
sében van. A Duna exten
zív halászati területe

területeit a 3. ábráról le
olvashatjuk.

A dunamenti halászati 
szövetkezetek termelése az 
utóbbi 15 év folyamán egy
re inkább a holtághaszno
sítás irányába fejlődött. Az 
utóbbi 10 évben alakítot
ták ki az említett 650 hek
tár területű belterjes holt
ágakat, illetve a szövetke
zeti tógazdaságokat. A te
rületek megoszlását az 1. 
táblázat tartalmazza.

Míg a tógazdaságok ho
zama és a belterjes gaz-

1, táblázat
Halászati termelőszövetkezetek területi megoszlása

. ha bán

Htsz neve Exten
zív

Belterjes
holtág Tó

Előre Győr 5478 64 _
Úszó Falu Esztergom 2010 — —

Ságvári Ercsi 3810 20
Vörös Csillag Paks 3533 11 80
Béke Tolna 1542 344 —

Új Élet Baja 2894 160 99
Petőfi Mohács 1251 50

25 000 hektár, melyben az dálkodás színvonala az 
anyameder, a mellékágak évek során folyamatosan 
és az ártéri holtágak terű- emelkedett, a külterjes ha- 
letei is szerepelnek. A bel- lászat eredményessége a 
terjes mentett holtágak te- vízjárástól, a szennyvíz- 
rülete 650 hektár. terheléstől befolyásolva

Szövetkezeteink elhelyez- szintén emelkedő, de eny- 
kedését, a használatban hébb tendenciát követ, 
levő vízszakasz hosszát és 1965-től 1966-ig, majd

1969-től 1971-ig és 1973-tól            lásgörbék a Budapest-Lánc
ismét — feltehetően 1976-               hídi mércénél mért adato- 
ban is — határozott emel-                kát tartalmazzák. A 1. és

kedéseket figyelhetünk meg 
az 1. ábrán, mely a halá
szati termelőszövetkezetek 
összes természetesvízi fo
gását tartalmazza. Feltét
len figyelmet érdemel, hogy 
a termelési változások irá
nya minden évben szinte 
törvényszerűen követi a 
Duna vízállási és tartóssá
gi változásait, melyet a 
3-as számú grafikonon tün
tettünk fel. Az évi vízál-

2. ábra egybevetése iga
zolja a vízjárás és a fogá
sok eredményességének 
szoros összefüggését, de ön
magukban nem elégsége
sek a helyzet megítéléséhez.

Szövetkezeteink fogás
mennyisége szakaszonként 
jelentősen eltérő. A 15 éves 
átlagfogások területenként 
a 3. ábrán szerepelnek, 
amelyből az egyes szaka
szok halászati értékére is
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következtethetünk. Ugyan
akkor meg kell említeni, 
hogy a gazdaságok halásza
ti felkészültsége sem azo
nos. A belterjes holtága
kat, illetve tógazdaságot 
üzemeltető szövetkezetek 
kevésbé vannak rákénysze
rítve arra, hogy pl. a vál
tozó vízjárás körülményei
hez mindenkor igazodó fo
góeszköz-parkot fejlessze
nek ki. Sőt, egyes brigá
dok úgyszólván speciali
zálták eszközeiket bizonyos 
időszakban, bizonyos hal
fajok fogásában. Ugyan
csak a 3. ábrán tüntettük 
fel az 1975. évi összhalfo- 
gást is. Az „Úszó Falu”, a 
„Béke” és a „Petőfi” Ha
lászati Termelőszövetkeze
tek határozott fogásemel

kedésében a belterjes gaz
dálkodás eredménye domi
nál.

Az anyamederben, an
nak mellék- és ártéri ágai
ban a halállomány a meg
változott viszonyok ellené
re is nőtt, cáfolva, hogy a 
nyiltvizek halállománya 
képtelen elviselni a mű
szaki beavatkozások hátrá
nyos hatásait, vagy a nö
vekvő szennyvízterhelést. 
A szennyvizek vonatkozá
sában mindenekelőtt az 
olajjal kell számolnunk, 
mely az utóbbi időszakban 
jelentősen nőtt, igaz hogy 
ugyanakkor a fenol csök
kent. Ez idő szerint napi 
150—180 tonna olaj vonul 
végig a magyar Duna-sza- 
kaszon. Közvetlen halpusz

tító hatásáról nem tudunk, nagyvárosok és ipartelepek 
de megülepedve a fenék- környékén. Főleg a téli 
faunát és flórát erősen ká- időszakban, mikor a bom- 
rosítja. Nőtt az ammónium, lási folyamatok lassúbbak, 
a szervesanyag terhelés is veszélyeztetik a vizek élő- 
a szennyvízbefolyóknál, a világát.
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Több szempontból döntő        vetkezeti bontásban. A nem 
kérdés ezek után, hogy a  jellemző adatokat, illetve 
honos halállomány termé-        vízszakaszokat a könnyebb 
szetes szaporodása, vagy            az áttekintés érdekében gra- 
évenkénti telepítések ered-         fikonjainkon nem tüntet-

Dunai halászati termelőszövetkezetek halasítása nyíltvízre
2. táblázat

Htsz neve Ponty kétnyaras,
kg

Süllőivadék,
db

Harcsa egynyaras, Csuka zsenge
db

Előre Győr ' 12 000 1 300 000 20 000 _
Úszó Falu Esztergom 2 000 8 000 — 150 000
Kék Duna Budakalász 2 500 — — 60 000
Ságvári Ercsi 3 000 — — 200 000
Vörös Csillag Paks 3 500 — — 400 000
Béke Tolna 12 500 3 000 —
Űj Élet Baja 2 000 25 000 30 000 1 500 000
Petőfi Mohács 3 000 5 000 1 400

8. ábra A harcsa, a csuka és a süllő fogásának területi 
m egoszlása (folyam kilóm éterenként)

ménye-e az egyes populá
ciók szinttartása, illetve nö
vekedése.

Részletesen vizsgáltuk a 
ponty, a csuka, a (harcsa, 
a süllő, továbbá a kecsege 
és a máma fogásának ala
kulását, 1960 és 1975 között 
évenként, évi átlagban, szö-

tük fel. A 2. táblázatban 
foglalt mesterséges állo
mányutánpótlás 1974-es 
adatokat tartalmaz, jólle
het 1960. évhez viszonyítva 
bizonyos emelkedés történt.

A 15 év folyamán éven
te mintegy 400 q-t megha
ladó pontytelepítést végez

tek szövetkezeteink, a vizs
gált területen. A folyama
tos telepítés hatását vi
szont a fogások tükrében 
nem tudjuk egyértelműen 
követni, hacsak az 1961 és 
1965 közötti négy év folya
matos emelkedését nem tu
lajdonítjuk a kihelyezések 
eredményének. A 4. ábrán 
egyes szövetkezetek és a 
dunai horgászok pontyfo
gás változásait láthatjuk. 
Szembetűnő, hogy a kifeje
zetten dunai fogások irá
nya folyamatosan csökke
nő, kivéve az 1966. és 67. 
évi markáns emelkedést, 
mely 3—4 évig tart és 
minden kétséget kizáróan 
a 2. ábránál leolvasható 
1965. évi rendkívül kedve
ző vízállásnak tudható be. 
Mindebből arra következ
tethetünk, hogy az éven
kénti 1 millió forint körüli 
pontytelepítések csak a ter
mészetes szaporulat kisebb- 
nagyobb ingadozásainak 
csökkentésére elegendőek. 
Az állomány utánpótlásá
ban tehát elsődleges ténye

ző ma is a kedvező vízjá
rás, a természetes ívás si
kere.

Hasonló megállapításokra 
jutunk a csuka (5. ábra) és 
a süllő (6. ábra) fogásvál
tozásainak elemzésekor is, 
azzal a különbséggel, hogy 
1970—71-ben ismét emelke
dik a fogási szint, de ek
kor már két év múlva 
vissza is esik. A kiemelke
dő rekordéveket leszámít
va állíthatjuk, hogy a je
lenlegi csukaállomány az 
1960-as évek szintje körül 
mozog. A süllő viszont 1965 
óta — az 1969-es csökke
néstől eltekintve — jelen
tősen nőtt. Feltételezhető, 
hogy itt már közrejátszik 
a telepítések hatása is. Ta
lán nem túlzás azt állítani, 
hogy a győri „Előre” Htsz 
sül lő fogását egyértelműen 
az iparvidék-kihelyezések 
alapozták meg. A bajai 
„Űj Élet” Htsz esetében ez 
már nem ennyire valószí
nű. Noha a kihelyezésre ke
rülő zsenge csuka mennyi
sége mellett a süllőivadék
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V icsege ivadék a szarvasi hálóketreces k ísérletekben  
(Dr. M üller F. felv.)

A fehér busa kitörne az átfolyóvizes rekeszből
(Dr. Müller F. felvétele)

elenyésző, úgy tűnik, hogy 
az előnevelt süllővel szem
ben a nagytömegű zsenge 
csuka „nem start-képes”.

A pontyot követően a 
harcsa kerül legnagyobb 
egyedsúlyban kihelyezésre 
a Duna és mellékvizeinek 
területén. Az egynyaras 
harcsatelepítések mennyi
sége az utóbbi években 
50—60 000 db volt, de a 
60-as években is sok ezret 
tettek a vizekbe. Valószínű, 
hogy már ez a tétel is né
mi befolyást gyakorolt a 
győri és a bajai fogások 
alakulására, de semmikép
pen sem tekinthetjük an
nak kizárólagos eredmé
nyeként (7. ábra).

A Duna halállományá
nak vizsgálatakor különös 
jelentőséggel bír a máma 
és a kecsege. Mindkettő el
sődleges indikátora a hid
rológiai és hidrobiológiái 
változásoknak. Ilyen meg
világításban nézve a ke
csege fogását feltüntető 9. 
ábrán az eddigiektől elté
rő, nem várt ívű emelke
dést látunk, míg a 10. áb
rán a mámafogás adatai 
ellenkező, talán a minőség 
romlásáról vallanak. Az 
adott esetben pedig sajnos, 
a mámának kell hinnünk.

Cikkünket a következő 
számban folytatjuk.

Gönczy János



Zsenge ivadék előneveléséhez alkalm azott hálóketrec 
egy  thaiföldi halgazdaságban

THAIFÖLD

rosa Krung Thep (Bangkok), 3 millió lakossal. Állam
formája királyság. A lakosság 50%-a thai, 20%-a kínai, 
30%-a lao, khmer, burmai és vietnami.

Az ország középső részét a Menam folyó öntözte ter
mékeny síkság foglalja el, keleti részén a Korát fennsík 
található, északi részén pedig teakfa erdőkkel borított 
hegyláncok húzódnak. Legmagasabb hegycsúcsai a Dói 
Inthanon, amely 2881 méter magas. Folyói közül a Me- 
kong a legjelentősebb. Éghajlata trópusi, sok csapadék
kal (1. ábra).

Thaiföld területének csak 16%-a áll mezőgazdasági 
művelés alatt. A mezőgazdaságon belül mintegy negy
venéves múltja van az édesvízi haltenyésztésnek, amely
nek jelentősége az utóbbi években fokozódik.

A haltermelés azonban egyaránt folyik a tengeren, a 
tengerpart melléki brakkvizeken, de édesvízi halászatuk 
is figyelemre méltó. 1973-ban a halfogás összesen 
1 978 901 tonna volt, ebből a tengeri halászat 1 538 016 
tonnát, az édesvízi halfogás pedig 140 885 tonnát tett ki. 
amely az összes termelésnek mintegy 7,1%-a volt (2. 
ábra).

1973-ban összesen 38 702 család élt részben, vagy egész
ben halászatból vagy haltenyésztésből (mintegy 250 ezer 
ember).

A korábbi években a központi síkságot minden évben 
elárasztotta a folyó vize, jelenleg egy vízierőmű elké
szülése és a csatornázás, valamint a csatornás öntözés 
bevezetése miatt az áradás nem terjedt ki akkora terü
letre, mint korábban.

Az édesvízi haltermelés 80%-át korábban az elárasz
tott területekről takarították be, ezért a vízszabályozási 
munkálatok a halfogás csökkenéséhez vezettek. Emiatt 
előtérbe került az édesvízi haltenyésztés fejlesztése.

1973-ban az édesvízi haltenyésztő gazdaságok területe 
8800 ha volt. A tengermelléki brakkvizű halastavakkal 
együtt az összes terület megközelíti a 11 500 hektárt.

Az édesvízi haltenyésztés legfontosabb célkitűzései az 
alábbiakban foglalhatók össze:

— Több állati fehérjét kell termelni a lakosság jobb 
ellátása érdekében.

— Az eddig használatos elavult termelési módszere
ket hatékonyabb módszerekkel, technológiákkal kell fel
váltani a mezőgazdaság minden területén, így a halte
nyésztésben is.

— A halhúshozam fokozása érdekében az eddig kidol
gozott és a továbbiakban kialakuló technológiák sürgős 
bevezetése, megerősített szaktanácsadó szolgálat (exten- 
sion) segítségével.

— Több külföldi valutát kell megtakarítani, illetve 
megszerezni az ágazat fejlesztésének segítségével. 

A fejlesztési munkában igen nagy jelentőségűnek tart
ják a szaktanácsadó szolgálatot (extension). Ez több, mint 
a nálunk alkalmazott szaktanácsadás. A szolgálat szak-

A HALTENYÉSZTÉS
A „Halászat” 1976. évi 1—2—3. számaiban beszámolót 

adtunk FAO tanulmányútunk tapasztalatairól, a felkere
sett országok haltenyésztéséről. Most a meglátogatott 
utolsó ország, Thaiföld haltenyésztését ismertetjük.

Bevezetés
Az ország területe 514 000 km2, mintegy 5,5-szer na

gyobb hazánknál. A lakosság lélekszáma 34,7 millió, az 
átlagos népsűrűség tehát alacsony, 67,5 fő/km2. Fővá-

emberei nemcsak a halszaporításban és haltenyésztésben, 
de á halbetegségek elleni védekezésben, továbbá az érté
kesítési ügyekben is járatosak. A szolgálat szakemberei 
útján juttatja el a kistermelőkhöz a legújabb keltetési, 
nevelési technológiákat, de tanáccsal szolgálnak és segít
séget nyújtanak minden egyes felmerülő haltenyésztéssel 
kapcsolatos feladat, gond, probléma megoldásában.

A szaktanácsadó szolgálat 1973-ban összesen 13 246 kis
termelőnek adott szakmai segítséget, az érintett terület
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összesen 2500 ha volt (az édesvízi haltenyésztő terület
nek csaknem egyharmada).

A halászat legfelső szakirányítási szerve a Mezőgazda- 
sági és Szövetkezeti Minisztérium Halászati Főosztálya, 
amely igen nagy létszámú (több, mint 1200 fő), mert 
magában foglalja a szaktanácsadókat is. E Főosztály Bel
vízi Halászati Osztályán pl. 135 fő dolgozik halbiológus
ként, köztük kettő doktorátussal, 28 fő magiszteri foko
zattal rendelkezik.

1. ábra. Léghőm érsékleti m axim um ok és m inim um ok havi 
középértékei Bangkokban

Minden haltenyésztési jellegű kutatást a Nemzeti Bel
vízi Halászati Intézet koordinál. Ez az intézmény a Ka- 
setsart Egyetem (Bangkhen) területén, de attól független 
státusban dolgozik. Ez az intézet jelenleg fejlesztés alatt 
áll. Az intézet fejlesztésében kétoldalú szerződés alap
ján jelentős segítséget kapnak Kanadától. Kanada spe
ciális anyagokat, felszereléseket és hosszabb-rövidebb 
időre szakértőket küld Tahiföldre, továbbá vállalja a 
thaiföldi szakemberek kiképzését, továbbképzését.

A thaiföldi kormány a kutatáshoz szükséges területet 
és épületeket biztosítja. Ez a program 1973-ban kezdő
dött, ötéves időtartamú.

2. ábra. Thaiföld édesvízi halterm elésének és tengeri halfogásának  
alakulása 1966—1973 között

Thaiföldön egyik legnagyobb gondot a haltenyésztés fej
lesztésének finanszírozása okozza. A haltenyésztők leg
nagyobb része kistermelő, nagyon szegény sorban él. 
Nincs lehetőségük tőke gyűjtésére, még kevésbé tőke be
fektetésre. Ezért a fejlesztési célkitűzések legnagyobb ré
szét hitelnyújtással kell biztosítani. A rendelkezésre álló 
különböző hazai hitelkeretek azonban együttesen sem 
fedezik a legszükségesebb fejlesztéseket.

E problémákat időben felismerte a Halászati Főosztály, 
ennek köszönhető, hogy a kormányzat keres olyan kül
földi szervezeteket (pl. az Ázsiai Fejlesztési Bank), ame
lyek kellő hitelképességgel rendelkeznek a fejlesztési ter
vek végrehajtásához.

A célkitűzések között már említettük azt a törekvést, 
hogy az édesvízi haltenyésztés fejlesztése révén igyekez
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nek csökkenteni a halimportot, illetve növelni az expor
tot. Ez a törekvés egyben a felvett, vagy felveendő hite
lek visszafizethetőségének is alapfeltétele, azonban ellent
mond a legfőbb törekvésnek, a lakosság fehérjeellátása 
javításának.

Thaiföld hal- és haltermék exportjának és importjá
nak alakulását 1961—73 között a 3. ábrán mutatjuk be. 
Az adatokból kitűnik, hogy a hal- és haltermék külke
reskedelmi mérlege Thaiföldön 1961 óta pozitív, de míg 
az import 1968-ig gyakorlatilag egy szinten mozog és 
1973-ig legfeljebb megkétszereződött, az export mennyi
sége 1968-ra megkétszereződött, 1970-re megnégyszere
ződött, 1973-ra csaknem megtízszereződött.. Az export 
értékében bekövetkezett változás azonban még jelentő
sebb — 1971—1973 között az exportált hal- és jhaltermék 
értéke megháromszorozódott. A mennyiségileg nem túl 
jelentős rákfélék és kagylófélék az 1973. évi export ér
téknek csaknem 60%-át adták!

Az export 58%-a Japánba, 8%-a az Egyesült Álla
mokba, 6, 5, illetve 4%-a Szingapúrba, Hong-Kongba, 
illetve Malaysiába irányul.

Az édesvízi haltenyésztés hagyományos formái

Az édesvízi haltermelés összvolumenéről és faj sze
rinti összetételéről csak nagyon közelítő képet adnak a 
statisztikák — jobbára csak a piacra kerülő mennyiség
ről vannak többé-kevésbé megbízható adatok, összemo
sódnak a halfogás és a haltenyésztés számai is, bár a 
piacra kerülő édesvízi halmennyiség zömét a kistenyész-

Ivadék válogatása egy kisterm előnél



tők termelik (a halfogás inkább a családi szükségletek 
kielégítését szolgálja).

A rendelkezésre álló mennyiségi adatokat az 5. táblá
zatban közöljük.

A megtermelt mennyiség 73%-a frissen, 11%-a fer
mentálva, 9%-a szárítva és sózva, 4%-a gőzölve vagy 
füstölve kerül piacra.

3. ábra. Thaiföld hal- és halterm ék exportjának, valam int 
im portjának alakulása 1961—1973 között

Részletesebb adatok vannak azonban a 15 édesvízi 
haltenyésztési állomás által előállított mintegy 37 mil
liónyi ivadék fajok szerinti Összetételéről. Ezek szerint 
az 1973-ban előállított ivadékmennyiségnek 38%-a har
csaféle (nem zacskós harcsa!), 28%-a közönséges ponty, 
26%-a Tilápia volt, összesen mintegy 3%-ot tett ki a 
fehér és pettyes busa mennyisége, további 3%-ot pedig 
egyéb pontyfélék (jávai ponty, indiai ponty).

A különböző halfajok piaci árának alkulásáról a 2. 
táblázat ad tájékoztatást.

A statisztikák nem tartalmazzák Thaiföld egyik jelleg
zetes és árbevételét biztosító haltenyésztési ágazatát a 
„sportcélokra"  (halviadalokhoz) használt sziámi harcos 
hal (Betta splendens) tenyésztését, pedig tanulmányútunk 
során nemcsak sok kistermelőnél, hanem még kutató
helyeken is találkoztunk ezzel a színpompás, drága, de 
csak nagyon aprólékos kézi munkával nevelhető halfaj
jal (a teljes halakat egyedenként külön-külön üvegek
ben kell felnevelni, hogy egymásban kárt ne tegyenek).

A zacskós harcsa (Clarias spp) tenyésztési technológiája

Thaiföldén a Clarias család 5 faja él, ezek közül azon
ban csak kettőt, a C. batrachust és a C. macrocephalust 
tenyésztik kiterjedten. E két faj közül is jobban szeretik 
a C. macrocephalus húsát, ennek ára stabil ímódon 0,6—

1. táblázat
Thaiföld 1973. évi édesvízi haltermelése 

(tonnában)

Megnevezés
Mennyi

ség,
tonna

Meg
oszlás,

%

Zacskós harcsa (Clarias spp) ................... 40 262 28,58
Kígyófejű hal (Ophicephalus striatus) 26 612 18,89
Pontyfélék .................................................... 13 336 9,47
Egyéb halfajok ........................................... 56 936 40,41
Édesvízi rák (Macrobrachium) ............... 3 738 2,65

Ivadék szállításra való előkészítése egy  specializált 
m agángazdaságban

Sertéstartás a polikultúrás halastó fö lé épített ólakban
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Éttermi m oslék etetése Pangasius-szal népesített halastóban  
(Dr. Müller Ferenc felvételei)

0,7 (USA dollár/kg), bár a másik faj gyorsabban növek
szik (ára viszont gyakran csak 0,25 USA dollár/kg).

Mindkét fajnak óriási előnye, hogy miután a légköri 
oxigén belélegzésére alkalmas kiegészítő légzőszervük 
van, nagyon alacsony oxigéntartalmú vízben is megél
nek, sőt a víz kiszáradását is hosszú időn át elviselik. 
Növekedésükhöz azonban 25—30 °C-os vízre van szük
ségük, 10 °C alatt elpusztulnak.

2. táblázat
Különböző édesvízi halak piaci árának alakulása Bangkokban 

(Baht/kg, 1 USA dollár 1975 őszén 20 bahtot ért)

Megnevezés 1971 1972 1973

Zacskós h a r c sa ........................ 10,00 12,15 14,40
Kígyófejű h a l .......................... 9,00 13,00 13,00
Mocsári angolna .................... 8,00 9,00 11,00
Egyéb harcsafélék ................. 4,00 6,50 8,00
P ontyfélék ................................ 4,00 4,00 5,00

Ezek a fajok eredetileg férgeket, rovarokat és rákokat 
esznek, de miután előnyben részesítik a bomlásnak in
duló fehérjéket, gyakran dögevőknek minősítik őket. 
Halastavi tenyésztés esetében könnyen rászoktathatok a 
darált szeméthal, rizskorpa és törmelékrizsből őrölt rizs
liszt keverékéből összeállított tápokra.

Mindkét faj általában az esős évszakban (május és 
október között) ívik, de a C. batrachus a mélyebb vizet

kedveli. Ez a faj a vízfelszín alatt a vízpartba 20—25 cm 
mély, vízszintes üreget ás, ebbe rakja sárgásbarna, raga
dós 1,3—1,6 mm nagyságú ikráit, amelyek 25—32 °C-on 
20 óra alatt kikelnek. A C. marcrocephalus a rizsföldek 
sekély vizeiben ívik, az ikrás hal sekély (5—8 cm-es), 
kerek, mintegy 30 cm átmérőjű fészkeket készít a füves 
talajba, ebbe rakja le ragadós ikráit. A fészket a tejes 
őrzi a kikelés ideje alatt.

A Clarias-tenyésztők zöme természetes ívásból szár
mazó ivadékot használ tavainak telepítésére, miután a 
fajok mesterséges szaporításával kevés keltetőüzem fog
lalkozik. Az ivadékot rizsföldeken, öntözőcsatornákban, 
mocsarakban gyűjtik, száz darab 2,5 cm-es ivadék ára 
öt baht, a 10 cm-ese 20 baht (0,25, illetve 1 USA dollár). 
A tenyésztők előnyben részesítik a nagyobb ivadékot, 
mert ezek megmaradási százaléka sokkal jobb és rövi- 
debb idő alatt elérik a piacképes kort.

Az ivadékgyűjtés májustól októberig tart (A C. bet- 
rachus fészek-üregeiben 2—15 ezer ivadék található). 
Bangkok körzetében évente mintegy 50 millió ivadékot 
fognak ki. A zsenge ivadékot 5 cm-es koráig többnyire 
speciális nevelőtavakban tartják, ezután viszik piacra, 
illetve használják fel a termelő tavak telepítésére. A 
begyűjtött ivadékmennyiség azonban nem elégíti ki a 
termelői igényeket, ezért kidolgozzák és egyre több he
lyen alkalmazzák a C. batrachus félmesterséges szapo
rítását.

Ez a módszer az amerikai foltos harcsa ketreces iva- 
tásához hasonlít, azzal a különbséggel, hogy tejeskan
nák behelyezése helyett a partfalba vájt, fűvel kibélelt 
mesterséges üregekbe ivatják a párokat. Ha az üregek 
megközelítik az eredeti méreteket, a tenyészpárok mint
egy 80%-a leívik.

A hormonkezeléssel indukált mesterséges szaporításra 
irányuló kísérletek is sikeresek voltak (az anyák 60—80 
%-a leívott az akváriumban). Az így nyert ikrákat kel
tetővályúban vagy üvegekben keltették, ezek 26—33 °C-os 
vízben 20 órán belül kikeltek, szikzacskójuk 5 nap 
alatt szívódott fel. A C. macrocephalus mesterséges 
szaporítását és keltetését eddig még nem kísérelték meg, 
de a másik fajjal elért sikerek sem vezettek egyelőre a 
mesterséges szaporítás elterjedésére.

A zsenge ivadék előneveléséhez 10—18 cm-es sekély 
vizű nevelőtavak a legalkalmasabbak, 1 m2-re 5—7 ezer 
zsenge ivadék is kihelyezhető. A fejlődés első időszaká
ban az ivadék zooplanktonnal táplálkozik, a második
harmadik héten már darált, főtt halhúst is adnak az 
előnevelő tóba. Az ivadék ez alatt az idő alatt eléri a 
kihelyezéshez szükséges 4—5 cm-es méretet.

A termelőtavak 100—1000 m2 nagyságúak, mély vizűek, 
(2,0—3,0) téglalap alakúak, a gátak meredek rézsűje 
vagy függőleges fala burkolt (másként a halak kimász
nának, vagy átfúrnák a gátakat). A vízmélységet a ki
helyezett halak növekedési ütemének megfelelően foko
zatosan emelik egy méterről az optimális 2—3 m-re.

Amennyiben a halak súlygyarapodása nem látszik 
megfelelőnek, 100 m2 tótükörre számítva mintegy 30 kg 
szervestrágyát szórnak ki a tóba, de ez nem általános 
gyakorlat.

A 2—3 m mély tavak optimális népesítési sűrűsége 
7—10 cm-es ivadékból arányosan több. A kihelyezést 
általában a hajnali órákban végzik.

Az etetést naponta kétszer, darált tengeri szeméthal; 
(pontosabban: a tengeri halászat „szemete”, amely ehe
tetlen apró halakból, tüskésbőrűekből, puhatestűekből, 
rákokból stb. áll) vágóhídi vagy konzervgyári hulladék 
és rizskorpa meg rizsliszt keverékéből gyúrt tészta-kon- 
zisztenciájú takarmánnyal végzik.

A tápot kézzel kisebb gombócokra aprítva dobják be 
a tóba, a halak ezt a felszínen, vagy a felszín alatt köz
vetlenül fogyasztják el (ez a táp úszó, vagy lebegő táp, 
de a hihetetlen nagy népesítési sűrűség miatt az ete
tésre összegyűlt halak nem engedik lesüllyedni).

A 90%-nyi szeméthalból álló takarmányból naponta 
a testsúly 5%-ának megfelelő mennyiséget etetnek (az 
alkalmazott takarmány fehérjetartalma a sok szeméthal 
ellenére sem haladja meg jelentősen a 20%-ot). A ta
karmányhasznosítási együttható (nedves takarmány
súlyra számítva) 6:1 körül mozog.
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Annak ellenére, hogy a Clarias-fajok képesek a lég
köri oxigén belégzésére, legalább havonta egyszer víz
cserét hajtanak végre a tavakban a felgyülemlő takar
mánymaradványok, légzéstermékek és ürülék miatt. A 
tavak közepére gyakran vékony sugárban, de folyama
tosan vizet adnak, ezáltal a természetüknél fogva tur- 
kálásra-furkálásra hajlamos halakat a vízfelszín köze
lébe csalogatják.

A nagy népesítési sűrűség következtében a halbeteg
ségek fellépésének veszélye nagy (jelenleg a megmara
dás nem több, mint 50%). A korszerű technológiához 
hozzátartozik az ivadék telepítés előtti formalinos für
detése (200 ppm-mel 20—25 percen át). A paraziták 
(protozoák és férgek) ellen a tóvíz hosszú időn át 45— 
50 ppm formalinnal való kezelését javasolják. Sikeresen 
próbálták ki baktériumos betegségek fellépése esetén 
a 0,01% terramicin-tartalmú takarmány 10 napon át 
történő etetését.

A Clarias 4—5 hónap alatt éri el a piacképes méretet, 
amely 25 cm-es hosszúságot és mintegy 200 g súlyt je
lent.

A lehalászást részleges lecsapolással, általában vonó
hálóval végzik, a halat élve szállítják piacra (a szállí
táshoz nagyon kevés vízre van szükség).

Az elérhető haltermés mennyisége minden képzele
tet felülmúl. Egy 600 kg összes súlyú, 6 cm hosszú iva
dékkal népesített 20X20X2,5 m méretű tó hivatalosan 
mérlegelt terméseredménye 5 hónapos tenyészidő után 
4300 kg volt (4,3 t  0,04 hektáron, azaz 107,5 t/ha bruttó, 
illetve 92,5 t/ha nettó haltermés!). A haltermés értéke 
2150 USA $ volt, azaz a bruttó árbevétel elérte az 
53 750 USA dollárt hektáronként.

Nem véletlen tehát, hogy a Clarias-tenyésztés az utób
bi 10—15 évben rohamosan terjed Bangkok körzetében, 
annak ellenére, hogy a beruházás és a takarmányvásár
lás nagy költségekkel jár. A legjelentősebb tenyésztő
körzet Suphanburi tartományban alakult ki. Itt 1967-ben 
még csak 54 tó üzemelt összesen 1,6 ha területtel, 1969- 
ben már 1143 tó összesen 25,1 ha területtel.

Ottjártunkkor (1975-ben) a tóegységek száma megha
ladta a kétezret, a terület a 34 hektárt.

A kígyófejű hal (Ophicephalus striatus) a zacskós har
csához hasonlóan pótlégzéssel rendelkezik, ezért rend
szerint ugyanolyan tavakban és hasonló népesítési sűrű
séggel tartják ezt a fajt is, mint a Clariast. A természe
tes vizekből befogott, majd előnevelt 10—12 cm nagy
ságú ivadékból 40—100 db-ot telepítenek egy m2 tófelü
letre (igaz, a tó 2—3 m mély). Takarmányozásra csak 
darált szeméthalat használnak (fehérjeigénye nagyobb, 
mint a zacskós harcsáé), ennek ellenére lassabban nő, 
a piaci méretet csak 8—10 hónap alatt éri el. Miután 
ára is alacsonyabb a Clariasénál, kevésbé foglalkoznak 
tenyésztésével.

A Pangasius sanitwongsei ivadékát ugyancsak termé
szetes vizekből fogják be. Egy általunk megállapított 
kistermelő Bangkok közelében 2 m vízmélységű tavában 
hektáronként mintegy 20 ezer db előnevelt ivadékkal 
népesített. Éttermi moslékkal etették ezt a fajt, de a tó 
fölé épített sertésólakból a trágya is közvetlenül a tóba 
kerül. Ezzel a módszerrel 11 hónap alatt közel 44 t/ha 
haltermést értek el, a lehalászott Pangasius átlagsúlya 
2,5 kg volt.

A Tilápia, fehér busa, pettyes busa és amur honosítása

Thaiföldön is megkezdődött. Az előbbit általában mo
nokultúrában, az utóbbiakat helyenként már polikul- 
túrában termelik. A Tilápiát a helyi piac viszonylag 
gyorsan elfogadta, ma már az ivadékot keresik (1 m2 
tóterületen 175 ivadékot állított elő 50% megmaradással 
egy általunk felkeresett kistermelő), és az étkezési mé
retű Tilápiának is jó ára van.

A két busa faj, és az amur egyelőre még nem túl nép
szerű (érdekes, hogy ellentétben a hagyományosan te
nyésztett fajokkal, ezekből a nagyobb, 1—3 kg-os mé

retet keresik). Az egyik általunk meglátogatott halas
gazda viszonylag nagy (1,5 ha-os) tavában polikultúrás 
népesítési szerkezetet alkalmaz (2300 db/ha fehér busa, 
330 pettyes busa, 200 amur és 200 közönséges ponty). A 
halakat egyáltalán nem takarmányozza, de 170 sertés 
tartását biztosította a tó fölé épített istállóban, ahonnan 
a takarmánymaradék és trágya közvetlenül a vízbe hul
lik. Általában egy ha tóterületre legföljebb 100 hízóser
tést számítanak (ezek 8 hónapos korukra érik el a 100 
kg-os súlyt), ennél nagyobb trágyaterhelést a tó nem 
bír el, illetve csak rendszeres vízcserével tud elviselni.

A kistermelők itt csak az árutermeléssel foglalkoz
nak. Speciális ügynökség végezteti máshol az ivadékne
velést, a telepítési anyagot a helyszínre szállítják, el
végzik a lehalászást és az értékesítést.

A kutatómunka a már kialakult technológia finomí
tására irányul, a legfontosabb feladatok az alábbiak:
— teljesértékű, pelletált táp kidolgozása;
— optimális takarmányadag megállapítása;
— polikultúra bevezetése (Pangasius sutchi, illetve nö

vényevő halfajok jöhetnek szóba);
— hormonkezeléssel történő mesterséges szaporítási 

módszer kidolgozása (C. macrocephalus), illetve to
vábbfejlesztése (C. batrachus);

— ivadéknevelési módszerek tökéletesítése (C. macro
cephalus) ;

— termelési költségek csökkentése;
— hal egészségügyi helyzet javítása.

A thaiföldi haltenyésztés, halászati kutatás fejlesztési 
elképzeléseit jelentősen visszafogja és megakadályozza, 
mint minden haladást, a napjainkban bekövetkező szo
morú esemény, a jobboldali katonai puccs.
Csávás Imre Dr. Müller Ferenc Mosonyi Géza

H altenyésztési Kutató Intézet

Az amurok visszaszorítják és lassan már csak szigeteket alkot 
a nád a HAKI holtágán (Dr. M üller F. felvétele)
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Optimális

foszfor műtrágyázás 
kialakítása halastavakban

Az utóbbi években Magyarorszá
gon is terjedő nagyhozamú polikul- 
túrás technológia egyik legfontosabb 
és legolcsóbb termésnövelő eszköze 
a halastavak intenzív műtrágyázása. 
Szarvason, a Haltenyésztési Kutató 
Intézetben, a hazai talaj és klima
tikus adottságainkhoz kidolgozott 
nagyhozamú, döntően természetes 
táplálékra alapozott polikultúrás 
technológiában igen magas, ható
anyagra számítva mintegy 350 kg 
nitrogén és 100 kg foszfor műtrágya 
kerül a halastóba, hetenkénti kiszó
rásban, az egész tenyésztési szezonra 
elosztva (Ruttkay, 1976). E technoló
gia alkalmazásával elérhető 35—40 
mázsás hektáronkénti hozamból 
20—25 mázsa a természetes hozam, 
ami a használt népesítési szerkezet 
mellett megközelíti az elméletileg 
elérhető maximális természetes ho-

közleményünkben a kísérleteinkben 
alkalmazott dózisok hatékonyságát 
bizonyító elsődleges termelési és hal
hozam adatokat, valamint néhány 
sajátos vizsgálatsorozat adatait mu
tatjuk be.

1974-ben vizsgálatainkat két, 4000 
m2-es, szuperintenzíven népesített 
halastóban végeztük (ponty: 2500/ 
h a -1 átlagsúly: 100 g; fehér busa: 
5000/ha—\  átlagsúly: 16,9 g; pettyes 
busa 500/ha— átlagsúly: 87 g; amur: 
1000/ha—\ átlagsúly 5,9 g). A trá
gyázatlan kontroll mellett a trágyá
zott tó összesen 180 kg P ha—1 szu
perfoszfát műtrágyát kapott heten
kénti adagokban az egész tenyészté
si szezonra egyenletesen elosztva. A 
növekedési periódusban megetetett 
4 t  ha—1 granulált táp 0,45 százaié

ból egyértelműen megállapítható, 
hogy a nagyhozamú polikultúrás né- 
pesítéskor mintegy hektáronként 
ezer hallal sűrűbb népesítésben, és 
az intenzív takarmányozás mellett 
a műtrágyázás nem növelte a halas-

2. ábra. Elsődleges term elés különböző  
m ennyiségű foszforral trágyázott tavakban

zamot.
A sekélyvízű Balaton foszfor kör

forgalmának sokoldalú kémiai, bio
kémiai és mikrobiológiai vizsgálatá
val elemeztük a tó foszfor anyag
cseréjét (Oláh, O. Tóth és Tóth, 
1976.).

A leírt törvényszerűségek alapján 
feltételeztük, hogy a szintén sekély, 
mesterséges halastavi ökoszisztémá
ban az elsődleges termelés maxima
lizálása lényegesen kisebb foszfor 
műtrágya dózisokkal is elérhető, va
gyis a nagyhozamú polikultúrás 
technológiában jelentősen csökkent
hetjük a felhasznált műtrágya menny- 
nyiségét a halhozam csökkenése nél
kül.

A foszfor műtrágya dózis minima
lizálását két szempontból is fontos
nak tartjuk. Csökkenthetjük a ter
melési költséget, ugyanakkor elke
rülhetjük a környezetvédelem szem
pontjából egyre súlyosabb túltrágyá- 
zás veszélyét. A túltrágyázás veszé
lye a mezőgazdaságban párhuzamo
san nő.

A nagyhozamú polikultúrás halas
tóban a foszfor körforgalmának, a 
tó foszfor anyagcseréjének részletes 
vizsgálatát kutatócsoportunk 1974- 
ben kezdte el komplex hidrobioló- 
giai-termeléstechnológiai módszerek
kel. Célul tűztük ki, hogy részletes 
vizsgálatokkal feltárjuk a trágyázás 
hatásmechanizmusát és megállapít
juk a talaj és klimatikus adottsága
inknak megfelelő hatékony minimá
lis foszfor műtrágya dózist. Jelen

1. ábra. Elsődleges term elés sűrűn  
népesített polikultúrás, trágyázott 

és trágyázatlan tavakban

kos foszfortartalommal számolva 18 
kg P ha—1 szerves-P bevitelt jelen
tett.

Bár az elsődleges termelés méré
sére 1974-ben még az általánosan 
használt sötét-világos palack, (illet
ve henger) eljárást használtuk, amely 
az erősen eutróf halastóban jelen
tősen alulméri az elsődleges terme
lést (Oláh és mtsai. 1976), az adatok

tó elsődleges termelését (1. ábra). A 
trágyázatlan kontroll tó viszonylag 
egyenletes termelésével szemben a 
trágyázott tóban rendkívül egyenlet
len volt az elsődleges termelés.

1975-ben az optimális foszfor 
műtrágya dózis megállapítására a 
kísérleteket 12 kisméretű, 150 m2-es, 
intenzíven népesített tóban végeztük 
(ponty: 4000/ha—4, átlagsúly: 330 g; 
fehér busa: 220/ha—4, átlagsúly: 14 g; 
pettyes busa: 1000/ha—4, átlagsúly: 
11,3 g; amur: 700/ha—4, átlag
súly: 60 g). A tavak i300 kg N ha—1,



ammónium-nitrátot és hármas pár
huzamban 0, 20, 60 és 120 kg P ha—1 
szuperfoszfátot kaptak, hetenkénti 
adagokban, az egész tenyésztési sze
zonra egyenletesen elosztva.

A növekedési periódusban meg
etetett, mintegy 8 t hektárra vetített 
takarmánybúzával — 0,33 százalékos

Legkevésbé egyenletes elsődleges 
termelést a legmagasabb, 120 kg fosz
for műtrágyát kapott tavakban mér
tünk. Élő algasúlyban kifejezve a na
pi szervesanyag termelés hektáron
ként 2—22 q között változott.

A kontroll tavakban a naponta 
megtermelt szervesanyag átlaga (9,8

A műtrágyázás előtti és utáni na
pon 14 órakor is mértük a kísérleti 
tavakban az oxigén koncentrációt.

Ha első közelítésre elfogadjuk, 
hogy a déli órákban mért oxigén 
koncentráció nagysága tükrözi az 
elsődleges termelés intenzitását, egy
szerűen, egyszeri méréssel nyomon

3. ábra. A klorofill-a  változása a kü lön
böző m ennyiségű  foszforral trágyázott

tavakban

P tartalommal számolva — 26,4 kg 
ha—1 szerves-P kerül minden kí
sérleti tóba.

Az elsődleges termelés mérésére 
az időközben kidolgozott új mód
szert használtuk, amely a napi oxi
génkoncentráció görbe számítógépes 
kiértékelésen alapul.

A mérési eredmények szerint a 
vizsgált napokon nem volt lényeges 
különbség a 0, 20, 60 és 120 kg fosz
for műtrágyát kapott tavak elsődle
ges termelésében.

A variancia analízis során az F 
próba (0.9367) sem mutatott szigni
fikáns különbséget a kezelések kö
zött.

Az egyes kezeléseken belül, a trá
gyázás hatására megnőttek a különb
ségek az egyes tavak között (2. ábra).

4. ábra. Elsődleges term elés, trágyázás és
napfény energia közötti összefüggés

q), valamivel magasabb volt, mint 
a foszfor műtrágyát kapott tavak 
napi átlagai
(20 kg P h a -1 :8,9 q;
60 kg P h a -1 :8,4 q;

120 kg P h a -1 :8,3 q).
A műtrágya dózisok és az elsődle

ges termelés között kapott összefüg
gést megerősíti az alga biomassza 
mennyiségét tükröző klorofill-a tar
talom változása a kísérleti tavak
ban (3. ábra).

A fotoszintézis (a termelést vég
ző pigment mennyisége), a műtrá
gya dózis növekedésével nem nőtt, 
— sőt a foszfor műtrágyát nem ka
pott kontroll tavakkal szemben — a 
foszfor műtrágyázott tavakban na
gyobb mértékben ingadozott. Egye
dül szeptemberben (tehát a terme
lési szezon végén) mértünk a fosz
forral nem trágyázott tavakban ala
csonyabb klorofill-a koncentrációt. 
De ekkor a termelés már alacsony 
és elsősorban a fényviszonyok hatá
rozzák meg.

követhetjük a trágyázás hatását a 
tavak elsődleges termelésére.

A mért oxigén koncentrációt — a 
mérési nap globálsugárzásával ösz- 
szevetve — láthatjuk, hogy a trágyá
zás utáni napon az adott fényener
gia jobban érvényesül; azaz nagyobb 
hányadából képződik kémiailag kö
tött energia, mint a trágyázás előtti 
napon (4. ábra). Ezt a pozitív hatást 
azonban már 20 kg hektáronkénti 
foszforral el lehet érni. Az egyene
sek hasonló lefutásúak 20 és 120 
kg-os kezelésben is. A 60 kg-os ke
zelésű egyik tóból a pontyok kipusz
tultak. így a pontyok hiányában 
megváltozott fényviszonyok zavar
ják a kezelésben a globálsugárzás 
és az elsődleges termelés összefüg
gését.

Mérési eredményeink azt mutat
ják, hogy fölös nitrogén trágyázás 
mellett a foszfor műtrágyázás nem 
emelte jelentősen az elsődleges ter
melést a sűrő népesítésű polikultú- 
rás halastóban.
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A nagyobb fény energia mellett je
lentkező pozitív hatás pedig már 20 
kg foszforral biztosítható.

Hazánktól északabbra fekvő or
szágokban 20 kg-nál alacsonyabb 
foszfor dózisokkal próbálták maxi

kat is figyelembe véve a kidolgozott 
műtrágyázási paraméterekben a fosz
for mennyisége nem haladhatja meg 
a 30—40 kg-ot.

Abban — hogy a hazai talaj és 
klimatikus adottságaink mellett a

melés nem egyenletes, azaz gyako
riak a termeléscsökkenések, vissza
esések a halastóban. A trágyázás ha
tására kialakult nagyobb biomassza 
ugyanis a következő napokon már 
nem kapja meg a szükséges foszfor 
mennyiséget.

Feltehetően a túltrágyázás kedve
zőtlen hatásának az eredménye az a 
furcsa helyzet is, hogy a magas 
foszfor műtrágya dózisokkal kezelt 
tavakban felnövő halak foszfortar
talma kisebb, vagyis a hús minősége 
rosszabb, mint az optimálisan trá
gyázott tavakban felnőtt halaké (3. 
táblázat). A meglepő adatsorok szé
pen mutatják, hogy majdnem mind 
a négy halfajnál, a foszfordózis nö
vekedésével szabályosan csökken a 
halak foszfortartalma.

2. táblázat
Specifikus alkalikus foszfatáz aktivitás a kísérleti tavakban a trágyázást követően 

(minden kezelés 3 tó átlaga)
K e z e l é s e k

0 kg P 20 kg P 60 kg P 120 kg P 
ha-1

Klorofill-a., ngl-1 ..........................................
Foszfatáz aktivitás, j/g atom 1_1 nap-1 
Foszfatáz aktivitás, Klorifill-a.......................

56,—
23,6

0,42

188,—
28,0

0,14

184,—
20,8

0,11

178,00
20,5

0,11

3. táblázat
A lehalászott halak foszfortartalma 

(minden kezelés 3 tó átlaga)
K e z e l é s e k

0 kg P 20 kg P 60 kg P 120 kg P 
h a -1

P o n ty .......................... 1,46 1,12 1,08 0,97
Pettyes b u sa ............. 4,08 2,95 2,69 2,24
Fehér busa ............... 2,94 2,01 2,03 2,93
Amur ........................ 1,75 1,92 1,78 1,50

4. táblázat
Extrahálható P04—P-tartalom a kísérleti tavakhoz 

a trágyázás előtti és utáni napon
(minden kezelés 3 tó átlaga)

K e z e l é s e k

malizálni a halastavak elsődleges 
termelését, (Müller (1966) Németor
szágban, Wróbel (1970) Lengyelor
szágban.) Kuzmdcseva (1976) irodal
mi összefoglalójában egyértelműen 
bizonyítja, hogy a halastavak elsőd
leges termelésének maximalizálása 
alacsony szervetlen műtrágya dózi
sokkal biztosítható.

A hatékony és gazdaságos halas
tavi műtrágyázás igazi próbája a 
halhústermelés. Az 1975. évi dózis
kísérletünk nettóhozamai egyértel
műen alátámasztják: az elsődleges 
termelésre kapott eredményeinket. 
Már 20 kg szervetlen trágya bevitel
lel biztosítottuk az elérhető maxi
mális természetes hozamot az adott 
rendszerben (1. táblázat). A dózis 
további növelése a variancia analí
zis t próbája szerint nem emelte 
szignifikánsan a nettó hozamot.

Janeéek (1973) Csehszlovákiában 
kapott hasonló eredményt, azzal a kü
lönbséggel, hogy a foszfordózist egé
szen 8 kg-ig leszorította a nettóho
zam csökkenése nélkül, természete
sen a rövidebb tenyésztési szezon és 
az alacsonyabb hozamok mellett. A 
szovjet Össz-szövetségi Haltenyészté
si Kutatóintézetek több mint egy 
évtizedes műtrágya dóziskísérletei
nek egyik leglényegesebb eredmé
nye, hogy a foszfor műtrágya dózist 
jelentős mértékben lecsökkenthet- 
ték. A  különböző klimatikus zóná-

korábbi 100 kg-os foszfor dózist 20 
kg-ra lecsökkenthettük a természetes 
hozam csökkenése nélkül — nincs 
semmi meglepő. Említettük, hogy a 
természetes hozam maximalizálásá
ra alapozott nagyhozamú polikultú- 
rás technológiában a takarmányo
zással jelentős mennyiségű szerves 
foszfort juttatunk a tóba. A tóba ke
rült takarmány foszfor tartalma 
(20—25 kg ha—1). Két-háromszor 
meghaladja az őszi lehalászáskor 
halhús formájában kivett foszfor
mennyiségét (7—12 kg ha—1). Az el
fogyasztott takarmány nagyobb ré
sze ürülék formájába bekapcsolódik 
a halastó anyagforgalmába.

Vizsgálataink szerint a nagyho
zamú polikultúrás halastó Vizében és 
üledékében nagy mennyiségben 
található az alkalikus foszfatáz en
zim, ami a takarmány vagy az ürü
lék szerves foszfor vegyületeit gyor
san elbontja, ásványosítja (Oláh és 
O. Tóth, 1976) és ezzel biztosítja az 
algák számára szükséges foszfát-ion 
folyamatos visszapótlását, a foszfor 
teljes körforgalmát a halastóban. A 
foszfor túltrágyázás méréseink sze
rint jelentős mértékben gátolja ezen 
enzim működését (2. táblázat) és ez
zel megzavarja a foszfor egyenletes 
körforgalmát.

Feltehetően ezzel is magyarázható, 
hogy — különösen a magasabb fosz
for dózisoknál — az elsődleges ter-

Végeredményben kicsit hatásosan 
fogalmazva éppen a túltrágyázással 
idézünk elő foszforhiányos periódu
sokat a halastóban. Ennek közvetett 
bizonyítéka a halak táplálékszerve
zeteiből, a vízben lebegő anyagokból 
forró vízzel kinyerhető foszfor 
mennyiségi előfordulása is (4. táblá
zat).

A túltrágyázott tavak plankton 
szervezeteiből kevesebb foszfát-iont 
nyerhetünk ki, mint a trágyázatlan 
vagy optimálisan trágyázott tavak 
plankton szervezeteiből, — legalább
is a trágyázást követően, néhány 
nap múlva (Oláh és O. Tóth 1975). 
így érthető, hogy a foszforban sze
gényebb táplálékszervezeteket fo
gyasztó halak foszfor tartalma is 
alacsonyabb lesz.

Jelen közleményünkben a túltrá
gyázás és az optimális foszfor mű
trágyázási dózis több szempontból 
is fontos kérdését csupán a halastó 
elsődleges termelése és halhús hoza
ma szintjén tárgyaltuk.

Hasonló következtetésre vezetett 
a teljes és részletes foszfor forga
lom- és anyagcserevizsgálat szintézi
se is, amelyben feltártuk a külön
böző foszfor formák és áramlási 
utak bonyolult rendszerét, az oko
zati összefüggéseket is.

Oláh János—V. Kintzly Ágnes— 
O. Tóth Erzsébet—Pesti András

H altenyésztési Kutató Intézet, Szarvas
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H A Z A I  L A P S Z E M L E
,,K őkem ény halak” írja a VAS 
N ÉPE: K ülönleges szállítm ány  
érkezett a Szénsavgyárba: 
négy m ázsa hal a tatai álla
m i gazdaságból. Nem  a gyár 
konyhájára — az udvarba. A  
haltenyésztéssel foglalkozó  
gazdaság régi gondja ugyanis, 
hogy nem tudja hűtve szállí
tani vevőinek  a halakat. P e
dig a kihalászás után egy
m ásfél óra m úlva le kell hű
teni. K érték a répcelaki gyár
tól, k ísérletezzék ki szám ukra

a hűtés legjobb módját. S ike
rült ! A  Vas m egyei gyárba  
hozott, majd visszaszállított 
halak a rájuk perm etezett 
szénsavhótól K om áromnál m ár 
kőkem ények, m ínusz negyven  
fokosak  voltak. A jövőben  
már nem  a tatai halak jönnek  
ide, hanem  a cseppfolyós szén
dioxid utazik Tatára. — ó — 
(okt. 24.).

*
„A FIGYELŐ je len ti” rova tá
ból; „ A z ország első édesvízi 
h alfe ldolgozóját B ikaion ép íti 
az Á llam i G azdaság. A  fe ld o l
gozóhoz hű tő- és m élyh ű tőh á
za t is ép íten ek  s a technoló
giá t te ljesen  gépesítik . A  te r 
vek  szerin t 1978-ban adják át, 
s ha bevá ltja  a rem én yek e t, 
hasonló épü l m a jd  a H ortobá
g y i Tógazdaságban is .” (dec. 
8.).

*
Az ESTI HÍRLAP közlem énye: 
„Jó fogás.” Óriás, 260 k ilós to 
kot fogtak a Dunában az észak

bulgáriai Vidine halászai. B ecs
lések  szerint a zsákm ány élet
kora 80—100 év. Kaviárja nem  
kevesebb, m int 44 kilogram m  
volt (nov. 19.).

*
A MAGYAR MEZŐGAZDA
SÁG novem ber 17-i szám ában  
„Teljessé vált a tógazdasági 
halterm elés gépesítése” cím 
m el írja dr. D obrai Lajos, a 
MÉM főosztályvezető h elyette
se: „A H ortobágyi Állam i Gaz
daság nagy teljesítm ényű gé
pi lehalászási m ódszert m uta
tott be. Ezzel a tógazdasági 
halterm elés technológiájának  
gépesítése kialakult. Ha ma 
m ég nem  is általános, de a 
m egoldás igen fontos, h iszen

ezután az elterjesztés követ
kezhet. B eértek a feltételek  
ahhoz, hogy a halászat gépe
sítését, a m esterséges befolyás 
növelését általánosítsuk a hal
term elésben”. A már korszerű  
term elés technológiájának rö
vid ism ertetése után: „Ügy  
látszik, túljutott az ágazat a 
hagyom ányos m ódszerek túl
zott tiszteletén  és egyre bát
rabban alkalm azza a hatéko
nyabb úját. — Nem  utolsó  
em beri tényező, hogy egy ide
jűleg lényegesen  könnyebbé, 
egészségesebbé válik  az egyik  
legnehezebb m ezőgazdasági 
m unka, a halászat. A nagyobb  
teljesítm ényű gépek  a növek
vő hozam ot is rövidebb idő 
alatt — az időjárás szeszé lye i
nek kevésbé k itéve — képesek  
betakarítani”.

*
A NAG YÍTÓ n ovem ber havi 
szám ában  a szard ín iákró l kö
zö l — a KERMI laboratóriu 
m ában v é g ze tt  m ű szak i v iz s 
gálatokró l és m in ősítése ikrő l 
ism er te té s t.— A  c ik k e l h ozzá
járu l a hazai ha lhúsfogyasztás

n övelésére  irán yu ló  propagan
dához. — A c ik k ek b en  közö lt 
15 szard ín ia-féleség  közü l a 
„ jó ” m in ő síté sű e k : El Ancla, 
N orm andie,f La D eliciosas, 
G enerál, Vasco da Gam a és 
M adrigal.

*
A szakszervezetek és a horgász
m ozgalom  cím m el a MUNKA 
novem ber havi szám ában je 
lent m eg K é s z é i  K á r o l y  
— a Magyar Országos Horgász 
Szövetség főtitkárának tanul
m ánya. Szem elvények  a cikk
ből: „A SZOT titkársága és a 
MOKOSZ vezetősége irányelve
ket adott k i 1971. július 8-án, a 
Magyar Országos Horgász Szö
vetség  és szervei, valam int a 
szakszervezet együttm űködésé- 
séről. Az irányelvek  abból in 
dultak ki, hogy a horgásztag
ság egyre nagyobb többsége 
bérből és fizetésből élő szerve
zett dolgozó, akik a szabad idő 
kulturált eltöltésének egyik  
form ájaként a sporthorgásza
tot választották. Mind a két 
szervet az vezérelte, hogy terv
szerűbb együttm űködéssel b iz
tosítsák a növekvő igények  k i
elégítését, az adott lehetőségek  
jobb kihasználását. . . .  Az 
együttm űködési irányelvekben  
a MOHOSZ vállalta, hogy „a 
cél érdekében a területen ta 
lálható és saját kezelésbe v e 
hető vizeket elsősorban az arra 
igényt tartó üzem i, hivatali és 
intézm ényi horgászegyesületek  
használatába adja.” . . .  ö rv en 
detes, hogy az elm últ években  
egyre több egyesület alakult a 
m ezőgazdaság területén, e lső
sorban az állam i gazdaságok
nál, v ízügyi szerveknél és m e
zőgazdasági term előszövetkeze

teknél . . .  A  SZOT irányelvei 
alapján az üzem i, hivatali és 
intézm ényi szakszervezeti szer
vek  egyre fokozódó segítséget 
és tám ogatást biztosítanak az 
üzem i egyesületeknek és cso
portoknak . . .  Az irányelvek  
alapján a SZOT Szanatóriumi 
és Üdülési Főigazgatósága m eg
tette a szükséges intézkedéseket 
a felnőtt és ifjúsági horgászok  
üdültetésének m egszervezé
sére . . .
. . .  Az elm últ évi halasítás so
rán a horgászkezelésű vizekbe  
64 vagon ponty ivadékot, je len 
tős m ennyiségű  csuka-, süllő- 
és balinivadékot helyeztünk ki. 
Az össz-ivadékolás értéke m eg
haladta a 16 m illió forintot. 
. . .  A következő években a szö
vetség  szerveinek m unkáját 
nem  a vízterületek bővítésére, 
hanem  a m eglevő lehetőségek  
m inél jobb kihasználására kell 
fordítani.

*
A Balatoni Halgazdaság és a 
M agyar H orgászok Országos 
Szövetsége rendszeres haltele
p ítéssel igyekszik  fenntartani 
és fokozni a m agyar tenger  
halállom ányát. Az idén 13 va
gon pontyot telepítettek. A 
sü llőállom ányt 6000 fészek  k i
helyezésével s a keltetett iva
dékok előn evelésével gyarapí
tották. 566 ezer előnevelt süllőt 
bocsátottak a tóba. Telepítet
tek  továbbá 100 ezer csukát, 
24 ezer keszeget és a tavalyi
hoz hasonló m ennyiségű — 3 
m illió angolnát (NAPLÖ, 
Veszprém, dec. 3.).

*
A N ÉPSZAVA adta hírül d e 
cem ber 9-én, hogy a Balatoni 
H algazdaság ö t halászbrigádja

a ked vező re  fordu lt idő já rá s
ban napi 100—150 q zsá k m á n yt 
ejten ek , de nem  ritka  a napi 
200 m ázsás fogás sem . '

*
„Ki eszi a legtöbb halat Euró
pában?” veti fel az érdekes 
kérdést a HÉTFŐI HÍREK de
cem ber 13-i számában. A vá
lasz m ég érdekesebb. V élem é
nyünk szerint valam ely tengeri

ország népe. Tévedés. A baja- 
iak. Míg országos átlagban — 
2,8 k ilóval fejenként — a  m a

gyarok állnak a kontinens 
utolsó helyén, addig a bajaiak  
— évi 38—39 kilós fejadagjuk
kal — a dobogó legfelső fokára  
kerültek.

*
Üj tó ép íté s: A F ehérgyarm ati 
R ákóczi H tsz 40 hektárral nö
veli a fehérgyarm ati tógazda
ságának területét. — Á rvízvé
delm i m unkálatok kapcsán  
Csegöldön alakítottak ki újabb  
halterm elésre alkalm as terü le
tet.

*
T erm elő szö ve tk eze ti sikerek , 
eredm én yek . — A győri Előre 
H tsz éven te  nagy m en n yiségű  
angolnát te le p ít a Fertő tóba. 
A z in ten zív  te lep íté se k e t k ö v e 
tően  a fogások is n övekedn ek . 
A z idén  eddig  több  m in t 160 
m ázsa angolnát fog tak  ki. Ez 
a legnagyobb zsákm án y, am i
óta angolnák élnek a tóba. 
(MTI. nov. 8.) — A  K ISA L 
FÖLD írja  egy  hónappal k é 
sőbb, dec. 7.-én: „ . . .  a te r 
v e ze tt száz m ázsa  angolna h e
ly e tt  180 m ázsá t em eltek  ki 
h áló ikkal” . — A n yíreg yh á zi 
A lko tm án y H tsz eddig  60 m á 
zsa p o n ty o t és n ö vén yevő  ha
lat exp o rtá lt az N SZK -ba. A z  
idén y végéig  to vá b b i 400 m á 
zsa halat exportá l a szö v e tk e 
ze t. (KELET M AGYARORSZÁG , 
nov. 16.) — U gyanaz a lap ír 
ja  nov. 25-én: a H tsz a te r 
v e ze tt  m en n yiségn él (1800 q) 
jóva l többet, ö sszesen  2050 
m ázsa halat fo g o tt k i a csá
szárszállási tóból. A z  idei g az
dag fogás érdekessége , hogy  
10 m ázsa angolna is hálóba  
került. — M A G YA R HÍRLAP, 
dec. 10. É ven te ezer tonna  
halat dolgoznak fe l abban az 
üzem ben, a m e lye t a G yom ai 
H alászati T erm e lő szö ve tk eze t
ben év íten ek  ebben  a te r v 
időszakban . — SZOLNOK ME
GYEI NÉPLAP. A  szo ln oki 
F elszabadulás H tsz terü le tén  
szep tem b er k ö zepén  F egyver-  
neken  kezd ő d ö tt, S zajo lban  
fo ly ta tó d o tt és novem berben  
Szolnokon, a m illéri h oltág
ban fe je ző d ö tt be az őszi le 
halászás. A z  in ten zíven  h asz
nosíto tt, m in teg y  160 h ek tá r
n y i terü le ten  a h a lterm és 10 
tonnával m ú lja  felü l a te rv e 
ze tte t, csaknem  23 vagon. 
— A  szö v e tk e ze t in ten zív  an 
go ln atelep ítési p rogram  v é g 
reha jtá sá t k ezd te  m eg. A  cí- 
bakházi tó ren dszerű  holtágba  
félm illió  üvegangolnát te le p í
te tte k . — Urho K ek k o n en  a 
Finn K öztársaság  elnöke m eg 
lá togatta  a szék esfeh érvá ri V ö
rö sm a rty  te rm e lő szö v e tk e ze 
te t, ahol a d íszes fogadta tás  
után  a ts z  e ln öke T őke Fe
renc tá jék o zta tó já b a n  elm on d
ta, hogy a gazdasághoz 140 
h ektáros halastó is ta rto zik , 
ebben  az idén  27 vagon n yí 
halat term e ltek .

Pöschl Nándor
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ALGÁKKAL ÁLCÁZZÁK A HO
MÁROKAT. Amerikai kutatóknak 
sikerült a homárok tömeg tenyészté
sét kidolgozni. E nagytestű rákok 
szaporításánál az a legfontosabb, 
hogy a lárvák védett körülmények 

között éljenek. E 
célból olyan me
dencében tartják 
a lárvákat, me
lyekben szinte 
hemzsegnek a ten
geri algák. A lár
vák ily módon va
lósággal álcázva 

vannak, nem látják egymást. így 
kárt sem tehetnek egymásban. A 
homárlárvákat sóféreg lárvákkal ta- 
karmányozzák. Az új módszer lehe
tővé teszi, hogy a korábbi 10%-ról 
80%-ra emelkedjen a homárok fel
nevelési aránya — írja a Nat. Ztg. 
(76) 10. 9. száma.

HIPOFIZÁLT ANGOLNAHARCSA. 
Az indiai Belvízi Halászati Központ 
egyik laboratóriumában (Barrack- 
pore-ban) sikerült az angolnaharcsát 
(Clarias batrachus) pontyhipofizíssel, 
mesterségesen szaporítani. A tenyész- 
halakat 3,5x3,0 m nagyságú és 20 cm 
vízmélységű tavakban, 27—31 °C hő
mérséklet mellett tartották — írja a 
FAO AQUACULTURE BULLETIN, 
(1976) Vol. 8.

HALÁSZATI KIÁLLÍTÁS. 1976-ban 
megrendezték Markkleeberg-ben 
(NDK) az „AGRA 76” mezőgazdasági 
kiállítást, ahol a belvízi halászat 
nagyszabású bemutatóval szerepelt. 
A nézők láthatták a legmodernebb 
halászati eszközöket és gépeket, az 

ízlésesen beren
dezett akváriu
mokban az NDK 
gazdaságilag leg
fontosabb halfa
jait — így többek 
között pisztrán
got, marénát, pon
tyot, amurt* fogas- 

süllőt. A bemutató ismertette a ha
lászat fejlődésének legfontosabb 
számadatait, eszerint a belvízi halá
szat 1970-ben 13 600, 1975-ben 17 400 
tonna halat termelt az NDK-ban; az 
1980. évi terv 23 000 tonna hal elő
állítását tűzte ki célul.

WOYNAROVICH SPANYOLUL.
1976-ban 112 oldalas, spanyolnyelvű 
halászati szakkönyvet adtak ki 
Venezuelában. A 3000 példányban 
megjelent könyv eredeti címe: 
„CARTILLA DEL PISCICULTOR”, 
szerzője Dr. Woynarovich Elek pro
fesszor, FAO szakértő. A könyvben 
több a szemléltető ábra, mint az írá
sos szöveg — így azt bárki — vizuá
lis módon is megérti. A bevezető rész

ismerteti a halnak, mint népélelme
zési árucikknek fontosságát. A to
vábbi fejezetek a tóépítést, a hal 
alaktanát, a vízi növényeket és álla
tokat, a hal takarmányozását, a hal 
szaporítását, a hal szállítását ismer
tetik. A könyvnek az a legnagyobb 
értéke, hogy még az analfabéta benn
szülöttek is elsajátíthatják belőle a 
modern halgazdálkodás legfontosabb 
módszereit!

HEMOGLOBIN NÉLKÜL ÉLNEK. 
R. Lawes angol déli-sark kutató az 
Antarktisz közelében olyan tengeri 
halakat talált, melyek az ún. jég
halak” családjába (Chaenichthyidae) 
tartoznak és vérük színtelen. A vizs
gálatok során kiderítették, hogy az 
említett halak vörösvérsejtjei he
moglobint nem tartalmaztak és vérük 

ezért színtelen. 
Arra is meg van a 
magyarázat, hogy 
miért hiányzik a 
hemoglobin? A 
hideg — többnyire 
mínusz 1 fok hő
mérsékletű — ten
gervíz oxigénben 

hihetetlenül gazdag, szinte túltelített. 
A lassú anyagcseréjű, alig mozgó ha
laknak bőségesen elegendő az az oxi
gén mely vérükben oldódik, nincs 
külön szükség arra, hogy a hemoglo
bin is magához kössön oxigént. (Mint 
ismeretes, a hazánkban előforduló 
halfajok vére a hemoglobintól piros, 
és erre az anyagra hárul az oxigén 
megkötése és a különféle szövetek
hez való szállítása.) Az érdekes tudó
sítást a KOSMOS (76) No. 11. száma 
közölte.

<̂ >

AMMÓNIA ÉS NITROGÉN LE
ADÁS REGISZTRÁLÁSA. J. Rychly 
és H. L. Kreutzmann (Zeitschrift 
für die Binnenfischerei dér DDR 
Bánd XXIII. (76) No. 3.) kidolgozott 
egy olyan módszert, amelynek segít

ségével pontosan 
megmérhető, hogy 
egy-egy hal — bi
zonyos idő és hő
mérséklet mellett 
— milyen meny- 
nyiségű ammóniát 
és nitrogént jut
tat a vízbe. A 

módszer lényege, hogy a vizsgálan
dó halak olyan medencében vannak 
tartva, mely hermetikusan lezárható 
— a vízben oldódó vagy a vízből gáz 
alakban távozó ammónia, ill. nit
rogén pontosan lemérhető.

ŐSKORI HALÁSZESZKÖZÖKRE 
BUKKANTAK. A Balti-tenger part
ján, Jastrzebia Gora közelében egy 
őskori — kb. 7000 éves — halászte- 
lepulésre bukkantak a régészek. Az 
ásatások során értékes halászeszkö

Miről 
a külföldi

zök és használati tárgyak kerültek 
napfényre, jelenti az Interpress (H. 
H. 76. 12. 26.).

-Cy

AMURRAL AZ ÁTOKHÍNÁR ÉL
LEN. R. Gore és D. Doubilet érdekes 
cikket közöl (Nat. Geogr. Magaziné, 
Vol. 150. (76) No. 4.) Floridáról. Eb
ből az anyagból megtudjuk, hogy a 
floridai vizekben hihetetlen tömegben 
elszaporodott az átokhínár (Elodea, 
Hydrilla), mely a víziközlekedést, az 
üdülést akadályozza. A helybeli ha
tóságok a közelmúltban nagy meny- 
nyiségű amurt importáltak, hogy az 
elburjánzott vízinövényeket meg- 
gyérítsék. A cikket illusztráló képek 

egyikén egy flo
ridai fiatalember 
látható — kezé
ben termetes, leg
alább 8 kg-os 
amurral. Gore fel
teszi a kérdést: ha 
az amurok elvég
zik a „rájuk bí

zott” feladatot, vajon utána nem 
esnek neki az ártalmatlan és ritkán 
előforduló növényeknek is? A  cikk
ből megtudjuk azt is, hogy Floridá
ból évente 36 millió díszhalat külde
nek az Egyesült Államokba és 
Európába. Floridában jelenleg mint
egy 600 halgazdaság működik. Az is 
érdekes adat, hogy ezek a tógazda
ságok 29 trópusi — főleg dél-ameri
kai — halfajt „bocsátottak kV* a 
floridai természetes vizekbe, a gon
datlan kezelés következtében.

NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS. 1976- 
ban megállapodás született a Keleti
tenger halászati kutatásának egybe
hangolásáról, halbiológiai témák kö
zös kidolgozásáról. A fontos egyez
ményt — mely a tervszerű halgaz
dálkodást szolgálja a jelzett térség
ben — három balti állam, Lengyel- 
ország, a Német Demokratikus Köz
társaság és a Szovjetunió írta alá — 
írja Rybnoe Hozj. Moszkva (76) No. 
2. száma.

ROTATORIÁT AZ IVADÉKNAK! 
A gyakorlott haltenyésztők jól tud
ják, hogy a halivadéknevelés ABC-
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számol be 
sajtó?

jéhez a nagymennyiségű hal táplálék 
is hozzátartozik. Tamás Gizella (ös- 
terreichs Fischerei Jahrg. 29. (76) 
No. 11/12) 8 oldalas cikkben ismer
teti azt a módszert, melynek segítsé
gével az ivadéknevelő tóban meg
sokszorozható a Rotatoria jelenléte, 
olyannyira, hogy számuk 1—1 liter 
vízben az 1400 db-ot is meghalad
hatja! A módszer lényege az, hogy 
1—1 m3 vízben 1 g Ditrifon-t vagy 
Flibol-t kell feloldani, melynek ha
tására a különféle alsórendű rákok 
(pl. Daphnia, Cyclops) — amelyek 
közül pl. a Cyclop (copepodit lárvája 
veszélyes lehet a halivadékra — el
pusztulnak, a Rotatoria fajok viszont 
nem. Sőt a Rotatoria /fajok — az 
alsórendű rákok hiányában — min
den képzeletet felülmúlóan elszapo
rodnak. A kezelést követő 5—6. na
pon várható a Rotatóriák tömeges 
megjelenése. Fokozható a Rotatoria 
elszapoíodása, ha az ivadéknevelő-tó 
vizében előzőleg hektáronként 
30—40 q istállótrágyát, 50 kg karba- 
midot, 75 kg szuperfoszfátot helyez
tünk. A tó vizében elszaporodó Rota
toria fajoktól az ivadék gyorsan és 
biztonságosan fejlődik, 60—70%-os 
megmaradási arányra lehet számí
tani. Az előbb említett kémiai anya
gok lebomlása után megkezdődik az 
alsórendű rákok elszaporodása, mely 
az időközben megerősödött haliva
déknak újabb és nagyobb táplálék
bázist jelent.

VICSEGE TÁPLÁLÉK. Krylova V. 
és Sokolova V. (Rybovodstvo i 
Rybolovodstvo, Moszkva (76) No. 3.) 
ismerteti azokat az eredményeket, 
melyeket a Moszkva környéki tógaz
daságokban értek el a vicsege takar
mányozásával és súlygyarapodásával 
kapcsolatban. E szerint az egy-, ill. 
kétnyaras vicsegének 40—60% lépet, 
15—35°/0 mélyhűtött halat, 10% hal
tápot, 5% hús- és hallisztet, 2% fosz

fátot, 0,5% halzsírt adagoltak. A har
madik nyár végére a halak átlag- 
súlya elérte a 70—80 dkg-ot.

HALANATÓMIA. A stuttgarti 
Schweizerbartsche Verlagsbuchhand- 
lung gondozásában — 238,— W PM 
áron — megjelent a 744 oldalas 
„Halanatómia” c. szakkönyv ( a mű 
eredeti címe: ANATOMY OF
FISHES). Wilhelm Harder szerző 
munkáját 13 tábla, továbbá 338 ábra 
illusztrálja. A könyvet főleg hal
biológusoknak és szakállatorvosok
nak ajánljuk.

o

NÖVÉNYEVŐK A KONYHÁBAN. 
Társlapunk, az österreichs Fischerei, 
Jahrg. 29. (76) No. 11/12. nem keve
sebb, mint hét receptet ajánl az 
amur és a fehér busa konyhai elké
szítéséhez. íme néhány példa: AMUR 
TOJÁSSAL. A megtisztított halból 
vágjunk hosszú filészeleteket, majd 
ezeket sózzuk be. Egy óra elteltével 
a szeleteket olajban süssük ki, majd 
öntsük le az olajat és a Jhalat he
lyezzük vissza a tűzre. A megsült 

szeletekre öntsünk 
felvert, nyers to
jást. így ]együtt 
süssük meg a ha
lat a tojással, 
majd frissen, sa
látával együtt tá
laljuk. AMUR 
SZERB-MÖDRA.

A megtisztított amurból vágjunk 
filészeleteket, majd ezeket sózzuk 
be, csurgassunk rájuk citromlevet 
— % óráig maradnak e „pácban”. 
Ezután forgassuk lisztben a szelete
ket, majd /vajban süssük ki Őket. Né
hány fokhagyma gerezdet vágjunk 
apróra, vajban kissé dinszteljük meg 
és „száraz” fehérborral [öntsük fel — 
ezzel az egyveleggel öntsük nyakon 
a már kisült halszeleteket és sós 
vízbe főtt burgonyával tálaljuk őket.

A LAZAC ADTA AZ ÖTLETET. A 
glasgow-i kórház egyik orvosa lazac
boncolás közben vesegyulladásra em
lékeztető elváltozást észlelt. Kiderült, 
hogy a lazacoknál ez nem betegsé
get, hanem nagyon is egészséges ál
lapotot jelent. A jelenség teszi lehe
tővé, hogy ezek a halak az ívás után, 
az édesvízből újból a sós tengervízbe 
vándoroljanak. Vagyis ismételten al
kalmazkodni tudjanak az új, merő
ben más életfeltételekhez. Sikerült 
kimutatni, hogy a sós vízben a lazac 
veséjének kiválasztó szerepe jelen
tősen csökken, s i lyenkor látható a 
„gyulladásra” hasonlító állapot. 
Amennyiben a hal ismét édesvízbe 
úszik, akkor a veseszövet semmi 
„rendellenességet” nem mutat, telje
sítménye újból növekszik. A lazac
vese sajátos változásait az agyalapi 
mirigy prolaktin hormonja szabá
lyozza. (Hasonló hormont termel a 
terhes, ill. szoptatós nők agyalapi mi



A halak indukált diploid ginogenezise
I. R É S Z

Előszó
A z in ten zív  h a lten yész tés  eredm ényességének, növelése érdekében  v ilágszer te  k e 

resik  a zoka t az ú j m ódszereket, am elyek  nem csak a term elés k ö rn ye ze ti fe lté te 
leinek tök é le tes íté séve l, hanem  a term elő  halfajok te ljesítm én yén ek  ugrásszerű  
n övelésével is b izto s ítjá k  a nagyobb és jobb  m inőségű  halterm és elérését.
A  fa jtá k  k eresz tezéséve l e lőá llíto tt m agas te ljesítő k ép esség ű  h eterózísos h ibridek  
létrehozásának alapja a b e lten yész te tt anyai és apai vonal, m e lyek  k ia lakítása  
hosszú  év e k e t veh e t igénybe.

K ü lfö ld i ku ta tók  egyre  k iterjed teb b e n  alka lm azzák  az egynem ű, ú g yn eveze tt 
m on osex  halállom ányokat a term elésben  és a term észe tes  v izek  népesítésében . 
A z em líte tt m ódszerek  k ia lakításában  és m a m ár g yakorla ti a lkalm azásban  a g e 
n etika  e g y ik  ism ert je len ség é t a g inogenézist h ív ták  segítségül, m elyn ek  term é
sze tes  e lőfordu lásával az e zü s t kárász ( C A R A S S I U S  A U  R A  T U S Gib.) ese
tében  m ár ta lá lkoztu n k .

A  ginogenezis lényege, hogy a hím  iva rse jt m eg in d ítja  ugyan  a p e te se jt o sz tó 
dását, de az öröklődés a lap já t képező  krom oszóm a állom ánya nem  vesz ré sz t az 
utód k ia lakításában . A  m esterséges ginogenézis alapja a rá d ióak tív  sugárzással 
in a k tívá lt h ím  iva rse jtek  és a fe jlődés m egh a tározo tt stádium ában hideg hatásnak  
k ite tt  p e te se jte k  egységesítése , m elyn ek  szám unkra sikeres e red m én yek én t é le t
kép es nőivarú  eg yed e k e t kapunk.

A z in du ká lt d ip lo id  g inogenezissel az e lm ú lt k é t évben  M agyarországon az ELTE 
M agatartás gen etika i Laboratórium ában, a százh alom batta i T em perá ltv ízű  H alsza
porító  G azdaságban és a szarvasi H alten yésztési K u ta tó  In téze tben  is sikeres és 
eredm én yes k ísé rle tek  fo lynak , m elyek  egy ik  célja  a legjobb h ibrid  p o n ty  u tódo
k a t adó ikrásokból, röv id  idő a la tt b e lten yész te tt ikrás vonalak előállítása, a to 
vább i keresztezések h ez, a ku tató és a term elő  gazdaságok szám ára.

Irta: Dr. Bakos János, 
B áltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

A mesterséges diploid ginogene- 
zis alapját két, egymástól független 
esemény képezi: a spermium gene
tikai inaktivitása és a nőivarú kro- 
moszómagarnitúra redukciójának 
megakadályozása. Mindkét folyama
tot, amelyet a természetes ginoge
nezis során biológiai mechanizmu
sok szabályoznak, a kísérleti gino
genezis során hasonló összetevőkkel 
indukálnak.

A halak mesterséges ginogenezisé- 
nek lehetőségére vonatkozó első uta
lások még Opperman (Opperman, 
1913) a sebes pisztránggal (Salmo 
trutta m. fario) kapcsolatos munkái
ban jelentek meg. Jóval később A. 
A. Nejfah (1956) a réti csík (Misgur- 
nus fossilis) mesterséges ginogene- 
zisével szerzett tapasztalatokat. A 
rendszeres kutatások ezen a terüle
ten a ponty (Cyprinus carpio ÍL.) és 
a réti csík felhasználásával kezdőd
tek meg K. A. Golovinszkaja és D. 
D. Romasov vezetésével (Romasov 
és mtsai, 1960; Golovinszkaja és 
mtsai, 1963.) Később sikerült mes
terséges diploid ginogenzist létre
hozni az Acipenseridae család né
hány tagjával, a szivárványos piszt
ránggal (Salmo irideus Gibb.), a Pe- 
led marénával (Coregonus peled. 
Gmel), a tengeri pisztránggal. (Salmo 
trutta L.), a Pleuromectidae család 
néhány képviselőjével és a fehér 
amurral (Ctenopharyngodon .idella 
Val.) (Romasov és mtsai 1963; Coj, 
1972; Purdom és Lincoln, 1974; 
Stanlex és Sneed 1974.)

Az általunk ismert munkák nagy 
részében a ginogenezis útján létreho
zott utódok megfigyelése alapjában 
véve az embrionális és lárvakori 
fejlődés tanulmányozására szűkült 
le. A legalaposabb kutatásokat, ame
lyek a ginogenetikai úton létreho
zott utódok teljes felnevelését és 
aprólékos vizsgálatát ölelték fel,, a 
ponttyal végeztek el (Golovinszkaja 
és mtsai, 1963; Golovinszkaja és 
Romasov, 1966; Cserfasz és mtsai 
1975.).
Diploid ginogenetikus utódok 
létrehozásának módszerei

A hímivarú kromoszómák geneti
kai inaktiválása könnyen előidézhe
tő a spermiumok (lefejt tej) külön
féle mutagénekkel való kezelésével. 
Erre a célra leggyakrabban nagy 
adag 100 kr nagyságrendű ionizáló 
sugárzást használnak fel (radiációs 
ginogenezis). Az ionizáló sugárzásinak 
a kromoszómákra gyakorolt szelek
tív hatása, az adott sugárdózisok al
kalmazásával, a hímivarú örökítő 
anyag teljes genetikai inaktiválását 
idézi elő, de megőrzi a spermiumok 
termékenyítő képességét.

Ha a halak érett, levált ikrája re
dukált, azaz haploid kromoszóma
számot tartalmaz (P metafázis stá

dium), az ikra genetikailag inakti
vált spermiummal való megterméke
nyítése ginogenetikus, az esetek túl
nyomó többségében haploid utódokat 
eredményez. A utóbbiak fejlődését 
határozott eltérés jellemzi, ezt „hap
loid szindrómának” nevezzük (a test 
megrövidülése és meggörbülése, a 
szívburok vízkórja, a fej eltorzulása 
és sok más rendellenesség). A hap- 
loidoknak viszonylag kedvező a meg
maradása az egész embriogenezis 
alatt, de a kikelés során, vagy 2—3 
nappal később elpusztulnak. Mégis 
különösen fontos, hogy a ginogeneti
kus utódokban a haploidokkal együtt, 
nagyon ritkáin, külsőre normális, 
életképes utódok fedezhetők fel. 
Ezek diploid ginogenetikus utódok, 
amelyek a nőivarú kromoszomagar- 
nitúra spontán diploidizálódása kö
vetkeztében jönnek létre. A külön
féle halfajokkal végzett kísérletek 
azt mutatták, hogy a spontán kelet
kezett diploidok a ginogenetikus utó
doknak csupán 0,01—0,1%-át teszik 
ki a megtermékenyült, azaz normá
lisan osztódott ikra mennyiséghez 
viszonyítva.

így a kísérleti diploid ginogenezis 
kérdése elsősorban azoknak a mód
szereknek a kidolgozására irányul, 
amelyek megnövelhetik a nőivarú 
kromoszómák diploidizálódásának 
gyakoriságát. E feladat megoldása 
a halak ginogenetikai kutatásának 
egyik legnehezebb része.

Jelenleg a ginogenetikus diploidok 
mennyiségének növelésére hőmér
séklet sokkokat alkalmaznak —, azaz 
a hőmérséklet szélsőértékeinek hatá
sát az ikrára — a P jnetafázis stá
diumában megtermékenyülésig, vagy 
a P anafázis stádiumban a megter
mékenyítés után. A hőmérsékleti sokk

megbontja a meiózis második osztó
dásának szokásos lefolyását. A réti 
csíkkal végzett citológiai vizsgálatok 
(Romasov és Beljajeva, 1965) meg
mutatták, hogy a női kromoszómák 
diploidizációja két haploid kész
let egyesülése eredményeképpen jön 
létre amelyek a meiózis második 
osztódási termékei (amelyikből az 
egyik normális körülmények között 
szükségszerűen kiválik, a másik pe
dig irányító testecske jelenlétében).

A ponttyal végzett kísérletekben 
a diploidizálódásmak ugyanezt a 
mechanizmusát a ginogenetikus utó
dok genetikai vizsgálatával is alátá
masztották (Golovinszkaja és Roma
sov, 1966). Az ilyen diploid ikráknak 
normális spermiumokkal való meg- 
termékenyülése, amint azt a tükés 
pikóval (Gasterosteus aculeatus L.) 
(Tswarup, 1959) és a lepény halféle
ségekkel (Purdom, 1972) végzett kí
sérletek is mutatták, triploid egye- 
dek kialakulásához, a genetikailag 
inaktivált spermiumokkal való meg
termékenyítés pedig ginogenetikai- 
lag diploid utódok létrejöttéhez ve
zet.

Az általunk ismert kutatások na
gyobb részében a ginogenetikus dip
loidok kialakulásának számszerű nö
velésére hideg sokkot alkalmaztak, 
azaz tartósan hűtöttrék az ikrát. A 
sokkoló hatás hőmérsékleti körülmé
nyei minden bizonnyal a szubletális 
hőmérsékleti hatások között találha
tók, a kutatási alanyok sajátosságai
tól függően változnak. A leghatéko
nyabbnak a réti ősik 1—3 °C-ig, a 
ponty 8—9 °C-ig és a lepényhalak 
1—0 °C-ig való hűtése bizonyult. A 
hűtés átlagos időtartama legalább 
3—4,5 óra volt. A legjobb eredményt 
a lepényhalakkal végzett kísérletek
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(Purdom, 2974) adták, ahol a gino- 
genetikus diploidok mennyisége el
érte a 90%-ot. A réti csíkkal és a 
lepényhalakkal összehasonlítva a 
ponty ikrái kevésbé reagáltak a hő- 
mérsékleti sokkra. A hűtéses kísérle
tek során nem minden esetben sike
rült a ponty ginogenetikus diploid- 
jainak mennyiségét növelni, de 
ugyanakkor a legjobb kísérletekben 
a ginogenetikus diploid lárvák több, 
mint 8%-ot tettek ki a megtermé
kenyült ikra számához viszonyítva 
(Cserfasz, 1975). Ezek az adatok ar
ra is rámutatnak, hogy feltétlenül 
szükséges a pontyra alkalmazható 
sokkoló hatás legeredményesebb fo
kozatainak megállapítása.

Ugyanakkor figyelembe kell venni, 
hogy sok gazdaságilag értékes hal
fajnál, nagy szaporodásuk következ
tében a ginogenetikus diploid utódok 
mennyiségének még 1—2%-os nö
velése is lehetővé tenne, meg
lehetősen nagy mennyiségű ginoge
netikus diploid csoport létrehozását. 
A pontynál például összekapcsolva 
a nagyüzemi tenyésztési lehetősége
ket (Zuger-üveges keltetés) a hideg
sokkal, hat ikrásból kb. 30 ezer da
rab ginogenetikus diploid lárvát si
került létrehozni, átlagosan 2%-ot a 
megtermékenyült ikrák számához vi
szonyítva (Cserfasz, 1975).

Másik lehetséges út a ginogeneti
kus diploidok mennyiségének növe
lésére a szelekció. A ginogenezisre, 
miként a partenogenezisra való al
kalmasságot, az örökletes tényezők 
szabályozzák, ennek következtében 
a szelekció megszigorításával kedve
zőbb eredményeket érhetünk el. Er
ről a ponttyal végzett utolsó kísér
leteink eredményei meggyőzőek 
voltak (Cserfasz, 2975), mivel itt a 
mesterséges ginogenezis második 
nemzedékében a diploidok spontán 
létrejötte kb. 4%-os volt.

A sugárkezelt sperma alkalmazá
sa során kapott diploid utódok gino
genetikus természetét általános mor
fológiai, vagy speciális genetikai 
vizsgálatuk eredményei alapján ha
tározhatjuk meg. A morfológiai bi
zonyításra abban az esetben van le
hetőség, ha a megtermékenyítéshez 
„idegen”, külső jelek alapján az 
anyaitól teljesen eltérő fajta sper
máját használjuk. Az ilyen keresz
tezésből származó tiszta anyai, nem 
hibrid formák keletkezése, a sperma 
gimogenetikai inaktivitásának és egy
ben az utódok ginogenetikus termé
szetének tökéletes bizonyítéka.

így például, kimutattuk a tokhal 
X  vízY  1 00 kr) keresztezéséből 

kapott tokhal és a viza  X kecsege 
ö*(100 kr) keresztezéséből kapott vi
za ginogenetikus természetét (Roma- 
sov és mások 1963). Az utódok gén
jelzés szerinti vizsgálatát széles kö
rűen alkalmazzák a ponttyal végzett 
kísérletekben. A ponty mesterséges 
ginogenezisével végzett első kísérle
tekben jelzőként a pikkelyes ponty 
génjeit alkalmazták (Golovinszkaja 
és mások, 1963). Az ilyen vizsgálat 
klasszikus példája a tükrös pikkelyű 
ponty ikrásának (ss) és a tőponty 
(SS) tejesének keresztezése. A ha

gyományos megtermékenyüléskor, 
mint ismeretes, az adott keresztezés
ből származó összes utódnak pikke
lyesnek kell lennie (Ss) a S gén do
mináló hatása következtében. Ha 
ilyen keresztezésnél sugárkezelt sper
mát alkalmazunk, a tükrös pikke
lyű pontyok keletkezése az apai 
öröklődés kizárásának tökéletes bi
zonyítéka. Jelenleg a pontyos kísér
letekben a pikkelyes ponty génjei 
mellett festett géneket (Katazonov, 
1973), valamint „biokémiai” génként 
ismert néhány „kódolt” fehérjét is 
alkalmazunk. A spermiumok geneti
kai inakti vációjának bizonyítására 
különösen alkalmasak az olyan is
mertető jeleket szabályozó gének, 
amelyek már a fejlődés korái szaka
szában megjelennek. Nevezetesen, 
egyetlen ilyen festett gén alkalmazá
sa a pontynál lehetővé tette a gino
genetikus természetű utódok korai 
diagnosztizálását már lárva koruk
ban (Cserfasz, 1975). A ponty mes
terséges ginogenezisének következő 
kísérleteiben szemmel láthatóan egy
re nagyobb helyet fog elfoglalni a 
ginogenetikus utódok kontrollálása 
a „biokémiai” gének segítségével. 
Jelzőként való alkalmazásuk pl. a 
Transzferrinek génjei, a gyors ész- 
terázok és még néhány más gén fon
tos szerephez juttatja őket a kodo- 
mináns allelomorfok nagyszámú je
lenlétének következtében.

A diploid ginogenetikus utódok 
tulajdonságai

A ginogenetikus utódok tulajdon
ságainak ismerete viszonylag nagyon 
hiányos, bár az adott probléma 
iránti érdeklődés az utóbbi időben 
lényegesen fokozódott.

Mint korábban már rámutattunk, 
a kutatások nagy részében a ginoge
netikus diploid utódok megfigyelése 
a posztembrionális periódus kezdeti 
stádiumaira korlátozódott. Ennek oka 
mindenekelőtt a ginogenetikus utó
dok tömeges pusztulása a fejlődés kö
vetkező szakaszaiban, ami az összes 
kutatott fajra jellemző. A tokhal és 
pisztrángfélék ginogenetikus diploid- 
jai majdnem teljesen elpusztulták az 
aktív táplálkozásra való áttérés sza
kaszában (Romasov és mások, 1963; 
Purdom, 1969).

A lepényhalfélékkel végzett kísér
letekben a tömeges elhullás már a 
kikeléskor végbement, csak nagyon 
kis számú egyedet sikerült megőriz
ni az aktív táplálkozásra való átté
réséig, egyes egyedek pedig a me
tamorfózist is túlélték (Purdom, 
1969). A réti csíkkal végzett kísér
letekben a ginogenetikus diploidok 
alapvető pusztulása ugyanúgy, mint 
a kontrolinál, hozzávetőlegesen egy 
hónappal a kikelés után következett 
be, részben az e fajra vonatkozó te
nyésztéstechnikai ismeretek elégte
lensége miatt. Csak a közelmúltban 
jelent meg közlemény a lepényhalak 
ás a fehér amur (Stanly és Sneed, 
1974; Purdom és Lincoln, 1974) gi
nogenetikus diploid utódjainak si
keres előállításáról.

A ponty diploid ginogenetikus 
utódjainak sajátos tulajdonságairól 
az első kísérletek kisszámú anyagá
ból kapták az alapvető ismereteket 
(Golovinszkaja, 1963), az utóbbi idő
ben pedig a ginogenetikus csoportok 
tömeges előállításából (Cserfasz, 
amelynek idősebb egyedei 1975-re 
1975), amelynek idősebb egyedei 
1975-re már háromnyarásokká fej
lődtek.

A ponty ginogenetikus diploidjai- 
ra ugyanúgy, mint a többi halfajra, 
nagyon jellemző az aktív táplálko
zásra váló áttérés időszakában és a 
lárvakorban tapasztalt nagymérvű 
elhullás. Az 1958—62-es évek kísér
leteiben a diploidként kezelt gino
genetikus utódok közötti elhullás a 
posztembrionális periódus első két 
hetében elérte a 65%-ot. Ezekben a 
korai stádiumokban az alapvető el
hullást leggyakrabban az alig ész
revehető, szinte láthatatlan formá
ban meggörbült testű egyedek ké
pezik. Hasonló zavarokat figyeltek 
meg a lepényhalakkal és a pisztráng
gal végzett kísérleteknek ugyaneb
ben a szakaszában és későbbi szaka
szaiban is (Purdom, 1969). A jelzett 
torzulások előfordulhatnak az erős 
beltenyésztés következtében, vagy a 
nőivarú kromoszómagarnitúra pon
tatlan diploidizálásának eredménye
ként. A ginogenetikus pontyok élet
ben maradása életük első évében 
alacsony marad, és a megmaradás 
mutatója teljesen eltér a különböző 
ikrásoktól kapott utódoknál. így 
1973—74-ben életük első évében az 
egynyarasok megmaradása hét kü
lönböző ginogenetikus utód generá
cióban 5—66% között volt. A ké
sőbbiekben a ginogenetikus pontyok 
megmaradása magasabb értéket mu
tat, pl. az 1973-as kétnyaras generá
ció két csoportjában a megmaradás 
nyári periódusban 56—74%-os volt, 
és ugyanezeknél a halaknál íhárom- 
nyaras korban 89—95%-os megmara
dást értek el, a tavasszal kihelyezett 
halak számához viszonyítva.

N. B. Cserfasz
Össz-szövetségi Tavi H altenyésztési Kutató 

Intézet H algenetikai és Szelekciós 
Laboratóriuma, M oszkva

Busahibridek

A Moszkvai Állami Egyetem 
Ichthyológiai tanszékének munka
társai a pettyes busa és a fehér 
amur keresztezéséből származó 
egynyaras hibridek morfológiáját 
ismertetik. A hibridizációból nem
csak életképes lárva, hanem je
lentős mennyiségű ivadék is szár
mazik. A fényképekkel illusztrált 
cikk szerint a morfológiai muta
tók jelentős része a fajok köztes 
értékét mutatja. De új, a két halon 
eddig ismeretlen, külső tulajdon
ságok is jelentkeztek. (Vopr. Icht. 
1975. 2.)

(T. A.)
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Halászati szakmérnökképzés indul 
Debrecenben

Fejlesztési terveink a hazai táplál
kozási struktúra korszerűsítését, en
nek keretében a haltermelés és fo
gyasztás jelentős mennyiségi növe
lését, illetve minőségi javítását irá
nyozzák elő.

A fenti célkitűzések elérését első
sorban a területegységre jutó hoza
mok emelésével, a haltermelés bel
terjesebbé tételével szükséges bizto
sítani. Ennek legfontosabb feltételei: 
az elavult halastavak korszerűsítése, 
új termelési módszerek, technológiák, 
tenyésztési eljárások széles körű 
gyakorlati alkalmazása, a műszaki 
színvonal javítása, a teljes ágazati 
vertikum összehangolt fejlesztése, 
haltermelési rendszerek létrehozása, 
a szakképzettség növelése, valamint 
a fejlesztés tudományos megalapo
zása.

A néhány éve szünetelő halászati 
szakmérnökképzés újbóli beindítását 
az irányító szervek képviselői és a 
gyakorlatban dolgozó szakemberek 
egyaránt szorgalmazzák. A MÉM Ku
tatási és Szakoktatási Főosztálya

ezen feladat megoldásával a Debre
ceni Agrártudományi Egyetem Me
zőgazdaságtudományi Karát bízta 
meg. A képzés 1977 szeptemberében 
kezdődik.

A halászati szakmémökképzés cél
ja: olyan materialista világnézetű, 
marxista—leninista ideológiát valló, 
alkotói tevékenységre alkalmas szak
emberek képzése, akik képesek a 
szakterületükön jelentkező vezetési 
és szakmai (gyakorlati, fejlesztési, 
kutatási, szakoktatási) feladatok ön
álló megoldására, valamint a tudo
mány legújabb eredményeinek a 
termelésben történő alkalmazására.

A szakmérnök feladata: a halá
szati termelés és a hozzákapcsolódó 
egyéb termelő, illetve szolgáltató te
vékenységek irányítása, a tenyészté
si-termelési folyamatok tervezése, 
fejlesztése, szervezése, koordinálása. 
Ennek részeként különösen:

— közreműködés a termelés szer
kezetének kialakításában, termelési 
programok, programváltozatok kidol

gozásában, az erőforrások racionális 
f elhasználásában;

— részvétel ágazati technológiák, 
illetve komplex termelés-technológiai 
rendszerek kidolgozásában, ezek 
üzemi alkalmazásában és továbbfej
lesztésében ;

— horgászvizek halgazdálkodásá
nak tervezése, szervezése, irányítása;

— a vállalati, ágazati éves és idő
szakos gazdasági eredmények elem
zése;

— a termelés, feldolgozás, termék- 
forgalmazás irányítása, tervezése, 
szervezése;

— az ágazati termelőeszköz gaz
dálkodás irányítása, a műszaki fej
lesztés szervezése, koordinálása;

— a munkaerőgazdálkodás és 
anyagi érdekeltség elveinek megha
tározása, a végrehajtás ellenőrzése, 
elemzése;

— rövid- és középtávú tervek ki
munkálása ;

— kutató- fejlesztő- oktató- és is
meretterjesztési munka végzése.

Fontosabb munkahelyek és mun
kakörök: Halgazdaságokban, állami 
gazdaságokban, erdőgazdaságokban, 
halászati termelőszövetkezetekben, 
mezőgazdasági termelőszövetkezetek
ben, gazdasági közösségekben a ha
lászati ágazat szakmai vezetése.
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Állami szakigazgatási, felügyeleti 
és társadalmi szervek (MOHOSZ) 
halászati termeléssel kapcsolatos 
munkaköreinek ellátása.

Kutatói és oktatói tevékenység 
végzése kutatási, oktatási intézmé
nyekben, vagy vállalatoknál.

Szakértői tevékenység, szaktanács- 
adás.

A képzés rendje: A szakmérnök- 
képzés levelező tagozaton történik, 
a mérnökképzés harmadik szintjén 
(posztgraduális szakmérnökképzés).

A tanulmányi idő 4 félév. A szor
galmi idő félévenként három (5 na
pos) hét, melyből évente 1—1 hét 
tanulmányút, illetve üzemi szemle. 
(A szakmérnök hallgató — a rendes 
alap- és pótszabadságon felül a 
23/1974. IX. 4. MÉM sz. rendelet sze
rinti tanulmányi szabadságot is 
kapja.)

A felvétel sajátos tételei: — me
zőgazdasági mérnöki oklevél (más 
egyetemi végzettségűek közül állat
orvosok, biológusok, mezőgazdasági 
gépészmérnökök kérhetik felvételü
ket, ha a halászat valamely terüle
tén végzettségüknek megfelelő szin
tű munkakört látnak el).

— legalább 2 éves halgazdasági 
gyakorlat.

Pályázat: a felvételi pályázatot a 
TÜ 821. r. sz. nyomtatványon (be

szerezhető a megyei nyomtatvány- 
boltokban) a munkaadón keresztül 
kell benyújtani a következő címre:

Debreceni Agrártudom ányi Egyetem  
M ezőgazdaságtudom ányi Kar 

D ékáni Hivatal
4032 D ebrecen, Böszörm ényi út 138.

A pályázat beadásának határideje: 
1977. m ájus 31.

A felvételi pályázathoz mellékelni 
kell: (hív. Mezőgazdasági és Élelme
zésügyi Értesítő XXVII. évf. 29. sz.)

a) egyetemi végzettséget igazoló 
oklevelet;

b) önéletrajzot (a pályázó eddigi 
szakmai működését részletesen tar
talmazza) ;

c) működési bizonyítványt arról, 
hogy jelenleg milyen munkakörben, 
mióta dolgozik, munkaköréhez mi
lyen feladatok ellátása tartozik;

d) az üzem, vállalat, intézmény 
stb. vezetőjének és MSZMP titkárá
nak szakmai és politikai jellemzését;

e) hatósági orvosi bizonyítványt 
arról, hogy a kérdéses szakmai mun
kakör ellátására alkalmas.
Részletesebb tájékoztatást az egye
temi kar dékáni hivatalától lehet 
kérni.

Dr. Pócsi László

A SZIBÉRIAI TOK AKKLIMATIZÁLÁSA A SZOV
JETUNIÓ EURÓPAI VIZEIBEN sikerrel jár. Ezt ál
lapították meg cikkükben (Rüb. Hoz. 1976. XI. 9—12.) 
a szerzők, L. Sz. Bergyicsevszkij, V. Sz. Maljutyin és 
L. I. Szokolov. A szibériai tok több halfajt képez, ame
lyek morfológiai tulajdonságaikban eltérnek egymás
tól, de valamennyinek jellemzője, hogy rendkívüli 
mértékben alkalmazkodik az alacsony hőmérséklethez. 
A Szovjetunió európai részébe 1956-ban, a Pecsorába 
1960-ban telepítették először. A vizsgálatok azt mu
tatják, hogy a szibériai tok a Balti tenger medencéjé
ben kétszer olyan gyorsan növekszik, mint a Kaspi 
tengeri fajtársaik. A szibériai tok a Léna folyóban 13 
év alatt éri el a 2 kg súlyt, míg a Donrübkombinát ta
vaiban a négynyarasok 1900 g átlagsúlyt, a Konako- 
voi temperáltvízű áruhaltermelő gazdaságban a há- 
romnyarasok 1,5 kg-t, a VNIIPRH Pjalovszki ketreces 
kísérleti telepén a négynyarasok 1880 g-t értek el. A 
szibériai tok elterjedésének egyelőre akadálya, hogy 
az akklimatizáláshoz szükséges ikra nehezen gyűjt
hető be. A szerzők azt javasolják, hogy a temperált
vízű telepeken tartott halaktól kell az ivartermékeket 
lefejni és a szaporítási megszervezni.

(T. Á.)
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Eredmények 
és tervek 
Tokajban

Szeptember második felében 
fogtak hozzá az őszi lehalászások
hoz a tokaji Tiszavirág HTSZ-nél. 
A közös gazdaság 1046 hektár 
természetes vízfelülettel rendel
kezik a Tiszán, a Bodrogon és a 
különböző holtágakon, de van egy 
29 hektáros mesterséges halasta
vuk is, ebből azonban jelenleg 
csak 17 hektárnyi üzemel. A htsz 
92 tagja közül csak 36 foglalko
zik közvetlen módon halászattal, 
ők még a hagyományos, kisszer- 
számos módszert folytatják var
sákkal, véghorgokkal, tükröshá
lókkal.

Tokajban a természetes vizeken 
június végéig 430 mázsa, na
gyobbrészt fehér halat (keszeget, 
kárászt), kisebb részben minősé
gi halat (harcsát, pontyot, süllőt) 
zsákmányoltak. Az őszi lehalá
szás során — nagyhálós halászat
tal — természetes és mesterséges 
vizeken 160—180 mázsa halra, el
sősorban pontyra, amurra, busá
ra, harcsára, süllőre számítottak. 
Mint Kiss Ferenc — a htsz új el
nöke — elmondotta:

— Szövetkezetünk éves terme
lési terve a tógazdasági és termé
szetes fogásokkal együtt több mint 
ezer mázsa hal. Jellemző, hogy 
ez a mennyiség sem elégíti ki a 
jelentkező igényeket. Ezért —va
lamint a választék bővítése érde
kében — viszonylag nagy meny- 
nyiségű halat, a Szegedi HTSZ- 
től kecsegét, a HALÉRT-től pon
tyot vásároltunk, mert a terme
lésen kívül vendéglátó és keres
kedelmi tevékenységet is folyta
tunk. Halászcsárdánk működik 
Tokajban és Miskolcon, halsütö
dénk Sátoralújhelyen, Miskolcon 
és Tapolcán; halcsarnokunk To
kajban, Sárospatakon és Sátoral
jaújhelyen.

A szövetkezet a fokozódó igé
nyek kielégítésére jelentős ter
vekkel készül. Még az ősszel

a régi mesterséges tó mellett 
hozzákezdtek egy 45 hektáros 
építéshez. A hétmillió forintos be
ruházás tervezését és kivitelezé
sét az Észak-magyarországi Víz
ügyi Igazgatóság vállalta. A mun
kálatok során több mint 80 ezer 
köbméter földet kell megmozgat
ni s az új halastó mellé megfele
lő szociális létesítményeket is épí
tenek. A későbbiekben sor kerül 
a régi halastó (jelenleg nem 
használt) 12 hektáros területének 
rekonstrukciójára is. Befejezése 
után harcsát, csukát és süllőt is 
termelnek benne.

— Az ivadéktelepítésekre is 
nagy gondot fordítunk évről évre 
— mesélte az elnök. Az idei 
tavasszal és nyáron a tógazdaság
ban 60 mázsa kétnyaras, az inten
zíven kezelt visi és vajdácskái 
holtágakba 1500 kg, az egyéb víz
területeken pedig 40 mázsa 20—40 
dekás kispontyot telepítettünk. A

holtágainkba 10 500 harminc de
kás csukát is kihelyeztünk 

A tokaji Tiszavirág HTSZ 1977- 
ben halászati, vendéglátó és ke
reskedelmi tevékenységével 9 
millió forint termelési értéket 
kíván elérni. Mint az elnök 
elmondta, a terv megvalósításá
nak megvannak a feltételei, az 
eddigi eredmények alapján a ter
vezett termelési értéket teljesí
teni tudják. Bizonyíték erre, hogy 
ottjártunkkor a mesterséges tó le
halászásakor Molnár József és 
brigádja: Balázs Sándor, Harcsa 
Kálmán, Rozsnyai János és Szó- 
boszlai Kálmán szép eredményt 
mutattak. A tavaszi telepítésű 
20—30 dekás kispontyok másfél 
kilósra nőttek. Egy húzással több 
mint 12 mázsát hoztak ki a 
tóból...

Vásárhelyi István
riportja



F E L Ü L :

A csuka természetes vizeink egyik legfonto
sabb ragadozója

(C sá v á s  /. felvétele)

A L U L :

Varsázó halász a Fertő tavon
(T ahy  8. felvétele)

F E L Ü L :

Természetes vizeink területének felén a Ba
latoni Halgazdaság brigádjai dolgoznak. Ké
peink a balatoni halászok munkáját mutat

ják be
(D ob ra ! L. dr. felvételei)

Lapunk 13. oldalán kezdjük meg „Ter
mészetes vizeink halászati helyzete” 
című sorozatunkat. Borítónk képössze
állítása is a természetes vizekkel fog
lalkozik.


