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Ha a haltermelés „Achilles sarkáról“ 
volt szó, minden szakember önkén
telenül is a Felsősomogy megyei 
Halgazdaságra gondolt. Itt ugyanis 
évről-évre gyenge haltermés mutat
kozott annak ellenére, hogy a gazda
ság túlnyomó része kitűnő minősé
gű és a múltban bőven termő egy
ségekből áll. Mi okozta itt az ered
ménytelenséget? A hasvízkór, ami 
minden évben hihetetlen pusztítást 
végzett a Felsősomogy megyei Hal
gazdaság halállományában. Az őszi 
lehalászások során éveken keresztül 
számos tóban mutatkozott 92—99 
százalékos darabhiány. Az üresen 
maradt tavak természetesen nem 
termelhettek megfelelően. A gazda
ság kapkodott, mint fuldokló a fű
szál után és minden ötletet, elgon
dolást, ami felvetődött, kipróbált 
annak érdekében, hogy hátha ez, 
vagy amaz a módszer sikerre vezet. 
Sajnos, éveken át változatlan ma
radt a helyzet és a hasvízkór rend
szeresen végezte pusztítását. A gaz
daság odáig jutott, hogy bőséges 
ivadéktermése ellenére sem volt 
képes biztosítani a minimális két- 
nyaras szükségletet. Fentiek követ
kezménye, hogy gyakran fordult elő 
túltákarmányozás a megritkult hal
állomány mellett. Ilyen szomorú kö
rülmények közepette megkezdődött 
a belső és külső halvándoroltatás, 
ami tovább rontotta a gazdaság 
helyzetét. Nem vált be a legjobb 
gazdaságokból származó és egészsé
gesnek látszó tenyészhal behozatala 
sem. Ezeknél még fokozottabb mér
tékben nyilvánult meg a hasvízkór 
pusztítása, minthogy új baktérium 
törzsekkel fertőződtek. A gazdaság 
tömegesen helyezte ki az anyapon
tyokat, hogy ivatás révén próbálja a 
kiesést pótolni. Volt is évről-évre 
elégséges ivadék, de azok egyrésze 
már augusztusban beteg volt, míg a 
másik részén az őszi lehalászás ide
jén lehetett észlelni a kezdődj meg
betegedést. Tavasszal hullott az iva
dék százezerszámra, s a bőséges iva
déktermés mellett a gazdaság évről- 
évre idegen tenyészhallal fejezte be

Nagyon kényes hal a süllő. Háló
kihúzás után a vízre kiszúrt kosarak
ban várják elszállításukat. (Pékh felv.)

kihelyezését. A túlzott ivadékterme
lés csak a mankói: növelte és a gaz
daság önköltségét rontotta. Valamit 
javított a járulékhalak fokozottabb 
mérvű kihelyezése.

A HAKI kitűnő kutatógárdája kö
zül többen is a halgazdaság segít
ségére siettek. Dr. Jaczó Imre a sár- 
di tóegységben kezdte meg a beteg
séggel szemben ellenálló törzsek ki
nemesítését és edzett hibridek elő
állítását. Kezdetben siker nem nrtu- 
tatkozott, későbbi évek során azon
ban már szép eredményt ért el. Dr. 
Jászfalusi Lajos Gödöllőről hozott 
az áltála kinemesített betegségre el
lenállónak bizonyult tény észanyag
ból, melyet a halgazdaság egyes tó
egységeiben helyezett el.

Ez a halanyag jól ellenállt a be
tegséggel szemben és meglepően cse
kély volt a darabszámveszteség.

Dr. Woynárovich Elek ismételten 
szállt ki a gazdaságba, ismertette a 
bel- és külföldi tapasztalatokat, el
járásokat a hasvízkór elleni védeke
zésre. Lerögzítette, hogy a védeke
zésnek a helyesen alkalmazott pre
ventív intézkedésen kell felépülnie. 
A kutatók segítségével megtört a 
jég. Voltak már olyan fix pontok, 
amelyekből ki lehetett indulni a 
Felsősomogy megyei Halgazdaság 
vonatkozásában, s 1954-ben a gazda
ságnak már voltak oly egységei, 
melyek termése teljesen normális

A  halasvizeknek ka- 
csaneyeléssel való  
komplex hasznosítá
sára hívja fel a fi

gyelmet dr. Thuman a Deutsche F. 
Z. hasábjain. A kacsa, ürüléke a pon
ty os víz halliúshozamát erősen fo
kozza, néha több mint a kétszere
sére emeli a produktivitást, viszont 
vannak szempontok, melyeket figye
lemre kell méltatni, így például csak 
hízókacsákat tartsunk a tavakon, 
olyan szárnyasokat, amelyek dús ta
karmányozásban részesülve nem tesz
nek kárt a kisebb pontyokban. Egy
nyaras pontyokkal telepített vizekre 
ne engedjünk kacsát, de semmi ke
resnivalójuk sincsen az ívató és iva
déknyújtó tavakban. Feljegyeztek 
eseteket, amikor a kacsák teljesen 
kiirtották az egynyaras pontyok tá
rolására használt telelők állományát, 
az elfogott „tolvajok“ gyomra teli 
volt ponttyal.

*
A lecsapolásban lévő tó őszi le

halászásakor is lehet igen nagy —
•úgyszólván jóvátehetetlen — hibákai 
elkövetni. A vízeresztés folytán már 
halágyba összehúzódott hal külső zaj
ra perceik alatt „kifutt(. Ilyenkor az-

volt. Ezekből kiindulva írtuk elő, 
hogy az ötletszerű vándoroltatás he
lyett tervszerűen kell bizonyos ré
szekben a tény észhalat előállítani, és 
ha az tökéletesen egészséges, min
dig ugyanazon helyre kell vinni né- 
pesítés céljára. A folyó évi termelés 
már konkrétan fogja ennek az eljá
rásnak helytállóságát bizonyítani. A 
halgazdaság főagronómusa, dr. Bár- 
dossy Antal a legnagyobb nehézsé
gek között sem vesztette el a fejét 
és bízott benne, hogy a nehézsége
ken átküzdi magát és a Felsősomogy 
megyei Halgazdaság is fel fog zár
kózni az Alsósomogy megyei Hal
gazdaság mellé. Dr. Bárdossy állan
dóan tanult, kutatott, érdeklődött, 
kísérletezett és néhány év alatt a 
szakma egyik legjobb elméleti tu
dású szakemberévé fejlődött. Folyó 
évben a halgazdaság két üzemegy
sége már bőségesen rendelkezik jó
minőségű tény észanyaggal és csupán 
a harmadik az, ahol nyújtott hal 
f. évben még nincs. A lehalászások 
eddigi eredménye azt mutatja, hogy 
egyes tavak rassz eredménye mel
lett a jó eredmények egyre sűrűb
ben mutatkoznak meg. Folyó évben 
a gazdaság joggal vár már 85 szá
zalékos tervteljesítést, 75 százalékos 
takarmányozással. Az a tény mu- 
mwtatja legjobban halállományának 
javulását, hogy az új termésből már 
számos vagont lehet exportra előirá
nyozni. Jogosan állapítható meg, 
hogy a f. évi nagy előrehaladás után 
jövő évben már a halgazdaság is a 
tervet túlteljesítő gazdaságok sorá
ba fog lépni. A Felsősomogy megyei 
Halgazdaság túljutott a Válságon.

O. Gy.

tán csak nagy üggyel-bajjal, vagy 
egyáltalán nem csalogatható vissza 
a halágyba. A hal az egyre csökkenő 
vízszín miatt az iszapos és alacso
nyabb részeken visszamarad, majd a 
vízcsdkenés révén teljesen szárazra 
kerülhet — esetleg az egész tó terü
letén szanaszét elfeküdve. Az ilyen 
tóból néha hetekig kell böngészni a 
halat, amelynek nagyrésze már el
pusztult.
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Vízgazdálkodási kerettervünk
Az elmúlt évek hazánk vízgazdál

kodásában jelentős fejlődést eredmé
nyeztek. A víz egyre fontosabb té
nyező lett iparunk és mezőgazdasá
gunk fejlődésében. Az ipar és mező- 
gazdaság fejlődése egyre fokozottabb 
mértékben veszi igénybe a vizet az 
öntözés, ipari vízellátás érdekében, 
nem is beszélve egyre nagyobbodó 
és új városaink vízellátásának ne
hézségeiről. A fejlődés tette szüksé
gessé, hogy vízmérnökeink, vízegész
ségügyi szakembereink, hidrokémi- 
kusaink és biológusaink közös mun
kája révén létrejöjjön olyan vízgaz
dálkodási terv, mely figyelembe ve
szi a felszíni vizekben élő szerveze
tek életfeltételeit és erpellett a hal- 
tenyésztés nagyarányú fejlesztésén 
kívül a mezőgazdasági öntözésre és 
az ipari vízellátásra szükséges meg
felelő mennyiségű és minőségű víz
készlet helyes felhasználását. A terv 
„keretterv“ nevet kapott, mert a je
lenlegi helyzetből kiindulva évtize
dekkel előre mintegy keretet ad, 
nagy vonalakban jelöli ki a teendő
ket, a részletek kidolgozása a kör 
vetkező ötéves tervek feladata.

A Magyar Tudományos Akadémia 
19H4. jún. 21—22-én az Országos Víz 
gazdálkodási Keretterv megvitatásá
ra ankétot rendezett, az ankét anya
ga a Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Tudományok Osztályának 
Közleményeiben (14. kötet, 4. szám) 
ez év folyamán jelent meg. A Keret
tervvel azóta is állandóan foglalkoz
nak társadalmi munka. keretében is 
a Magyar Hidrológiai Társaság 
szakosztályai és szükségesnek tart
juk, hogy halászatunk fejlődését 
érintő részeivel lapunkban is minél 
többet foglalkozzunk.

A keretterv szerint jelentős víz
építési feladatunk lett a halastavak 
építése: A természetes vizek hal
hozamának növelése mellett elsősor
ban meglévő tógazdaságaink fejlesz 
tésére, új halastavak létesítésére, va
lamint egyéb célokra készülő víz
tárolók benépesítésére van szükség,

Természetes vizeink mintegy 
238 000 kh területén főleg a szabá
lyozások folytán csökkent ívási he
lyek pótlásáról, illetve a mesterséges 
benépesítésről kell gondoskodni, ami
re igen alkalmas a rizsföldek egy ré
szén nevelt egynyaras ivadék. Lé

nyegesen nagyobbak a mesterséges 
haltenyésztés feladatai. Jelenlegi tó
gazdaságaink kb. 22 000 kh területét 
46 000 kh-nyi új halastavak létesíté
sével 68 000 kh-ra szükséges növelni, 
ezenkívül gondoskodni kell mintegy 
20 000 kh síkvidéki nagytározó hala- 
sításáról. E munkálatok teljes össze
gét, 433 millió Ft-ot teljes egészé
ben 10 év alatt javasolja a keretterv 
beruházni. Ennek eredményeképpen 
évi 8000 t halhúshozam-növekedés 
várható, aminek évi tiszta többlet
értéke 45 millió Ft-ra tehető.

A keretterv a haltenyésztés fej
lesztése mellett gondoskodik a hal
tenyésztés egyik legnagyobb akadá
lyának, a vízszennyezéseknek foko
zatos csökkentéséről és a további 
szennyeződések megakadályozásáról. 
A három következő ötéves tervben 
mintegy milliárd Ft beruházást ja
vasol a terv a szennyvízkérdés meg
oldására. A Keretterv megjelölte 
azokat a területeket, ahol nem sza
bad már ipartelepeket létesíteni s 
javasolja, milyen területek alkalma
sak még erre.

A gyakorlati feladatok megoldását

tudományos kutatómunkának kell 
megelőznie, a Keretterv részletesen 
foglalkozik a kutatás feladataival is. 
Ezek közül azokat emeljük ki, me
lyek a magyar halászat és halte
nyésztés szempontjából közelebbről 
is érdekelnek bennünket. Felszíni és 
felszín alatti vizeink leggazdaságo
sabb felhasználása érdekében fej
lesztenünk kell vizeink minőségi 
vizsgálatát, de nem elégedhetünk 
meg egyszeri vizsgálattal, hanem vi
zeink minőségének időbeli változását 
folyamatos vizsgálatokkal kell figye- 
leiúmel kísérni. Továbbá élővizeink 
szennyvízzel való terhelhetőségének 
megállapításához az élővizek öntisz
tulási folyamatának és az Öntisztu
lást befolyásoló tényezőknek a vizs
gálata szükséges. Csakis a szenny
vízzel való terhelhetőség figyelembe
vételével, illetőleg az erre vonatko
zóan megállapított rendszabályok be
tartása révén tudjuk kielégíteni fel
színi vizeinkből az öntöző-, ipari és 
ivóvíz-igényeket és tudjuk megvéde
ni halasvizeink minőségét.

A Keretterv részletkérdéseire még 
több alkalommal kitérünk. (Dy.)

Az ercsii szakaszon ömlik a Benta-patak a Dunába. Élénk az élet a vízben a 
torkolat körül. * (Tóth János felv.)
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— utazzék Szegedre!
Hűvös korareggel érkeztem ki a ra, tehát pontosan kell indítani a ko-

Szegedi Halgazdaságba. Még nem csit a rakodóállomásról is. De nincs
kezdődött el a hivatalos munkaidő. baj, mert a „húzás“ sikerült. 
Mindezek ellenére élénk sürgés-for- Megkezdődik a hal „feladása“ a 
gás volt tapasztalható. Ez érthető is, hálóból. Kosarazás, számolás, mázsó- 
hiszen 2 vagon elsőosztályú halat lás, transzportba rakás, majd rako-
kellett berakni exportra. Ez volt az dás a ponyvával bélelt teherautóra
első exportrakodás az idén Szege- előírás szerint. Mindez boszorkányos 
den. gyorsasággal megy végbe. Látszik,

óramű pontossággal ment minden. hogy nagy a gyakorlatuk. Míg az 
A gazdaság saját tehergépkocsijára autó az állomáson van, egy másik
a három kísérő halászmester már sze- telelőt is meghúznak, ne legyen
reite a ponyvát és az oxigénpalac- fennakadás, ha az első hálóból ráko
két. két kocsis a transzportokhoz dás közben kifogy a -hal. Állandóan
igyekezett, amiket időközben a kis- tót hálóval dolgoznak,
motor már megtöltött vízzel, a halá- Délben rövid időre megáll a mun- 
szók egyrésze a telelőhálókat készí- ka, ebédszünet következik, majd
tette elő, .másik része „tartóhálót“ újult erővel kezdenek a rakodáshoz,
helyezett a telelővel szemben levő ■ Délután 4 órára az utolsó' rakomány 
táplálócsatornába. Válogató asztal, is megérkezik az állomásra. A gyors-
kosarak, deszkák, mázsaállvány már teher már viszi is mindkét vagont,
mind előkészítve. a határoh nem fognak minőségi ki-

Bevetik a hálót és nagy körül- fogást emelni, 
tekintéssel kezdik meg a húzást. Ez Azonban még korántsem ért véget 
fontos is, mert ha nem jól sikerül a a napi munka. Elő kell készülni a
húzás, vagyis ha az első húzásnál másnapi szállításra. Transzportot iki-
nincs legalább annyi hal a hálóban, mosni, vízzel megtölteni, a hálót a
amehnyire a gépkocsinak egy-egy „teríts“-fára feltenni stb. Időközben
fordulóra szüksége van, akkor vagV a gazdaságba érkezett Sivó Emil dr.
újból meg kell „húzni a telelőt“ , és is egy „kis házi revízióra“, majd
addig vár a gépkocsi a már lemá- Földenyi Sándor a Halért igazga-
zsált hallal, vagy pedig elindítják a tója és Karczag Dezső né, a szállítási
gépkocsit részraikománnyal. Előbbi osztály vezetője az exportrakodás
esetben könnyen előfordulhat, hogy megtekintésére.
bágyadtan érkezik a hal az állomás- Másnap délelőtt ragyogó napsütés- 
ra, utóbbi esetben egy fordulóval ben indulunk a tavak közé. A nem
többet kell megtennie a kocsinak. régen lezajlott Mezőgazdasági Kiállí-
Mindkét esetben nagy az időbeli ki- tásra a Szegedi Halgazdaság is fel
esés, már pedig exportszállításkor hozta halanyagát, még pedig 1., 2.
nemcsak ,a hal minőségére kell nagy és 3. nyaras változatban. Különös
súlyt vetni, hanem az idő kihaszná- véletlen, hogy mindhárom évjárat
lása is elsőrendű követelmény. A egy tóból, a XI. tóból került ki. Két-
szállítmánynak ugyanis meghatáro- ségtelen, hogy a kiállításon is a sze-
zott időben kell megérkeznie a határ- gedi 1. nyaras ponty volt a legszebb.

Munkában a gyomai „Viharsarok“ htsz brigádja. Mészáros Imre (Szarvas) feiv.

Á kiállításon bemutatott anyagot 
akarjuk -megnézni, saját „lakosztá
lyában“, a XI. tóban. Dóréval indu
lunk a tavak közé. A telelők között 
végig haladva, látjuk, hogy számuk 
öttel szaporodott és a kisvasút is el
készült.

A telelőben nemcsak villanyvilágí
tás van, hanem ipari áraim is. Min
den lámpaoszlopon konnektor. Bár
melyik telelőben van baj, a villany- 
motoros szivattyút azonnal üzembe 
lehet állítani. A villanymotoron kí
vül niég egy kis EMAG úszómotor' is 
rendelkezésre áll, amely 15 méter 
magasra vágja a vizet. Az oxigén
hiányon tehát könnyen lehet segíte
ni. víz is van bőven. Szeged gépesr 
tése kitűnő, kb. 34 darab különböző, 
a nagyüzemi gazdálkodóshoz szüksé
ges géppel, motorral rendelkezik.-

Kiérve a telelők közül, csillogó 
víztükör látszik mindenfelé. Példá
san tiszta tavak, csak a partszegé
lyen vonul végig 3—5 méteres nád
sáv — hullámfogó. A tó takarítást 
száz százalékban elvégezték. Az 
Esox kasza kora tavasztól kezdve 
megállós nélkül dolgozott. Itt-ott 
egy-egy hal is ugrik.

Végre megérkezünk a XI. tóhoz. 
Beszállunk a Buday motorral fel
szerelt csónakba és a beetetett karó 
felé igyekszünk. Repül a dobóháló 
és már emeli is ki a zsákmányt a 
főhalászmester. Nem mindennapi 
látványban van részünk. Arányos, 
szép formájú, jól fejlett halat lá
tunk. Elragadtatással nézzük. Le
mérjük. Az ivadék 16—18 dkg-os, a 
2. nyaras 1 kgos, a-harmadnyarasból 
2,8 kg-os is kerül a csónakba. A csó
nakban ül Gombos István, a XI. tó 
kevésszavú halászmestere és Báj-ké
ny i György, a III. tó gazdája is. Né
meth Sándor főagronómus jókedvűen 
teszi fel a kérdést: ki lesz a ter
melési verseny győztese? Simon Pál 
•igazgató jóvoltából ugyanis a terme
lési verseny' győztese egy 900 forin
tos karórát kap jutalmul. Mindkettő 
túdteljesíti tervét.

Telik az idő és a part felé kell 
vennünk az irányt. A tervvel kap
csolatban a gazdaság dolgozói álta
lában bizakodók. Jó benyomással, 
jóleső érzéssel és azzal a biztos tu
dattal távozunk a Szegedi Halgazda
ságból, hogy tervüket az idén is túl
teljesítik.

Igaz az a kijelentés, melyet az 
egyik halászmester tett: „aki szépet 
akar látni, jöjjön Szegedre“ .

Németh László

Tógazdasági halastavak többéves 
limnológiai feldogozását kezdik meg 
a Umnológusok. A Haltenyésztési 
Kutató Intézet által „ hivatalból“ 
vizsgálandó tavakon kívül két lim- 
nólógus munkaközösség dolgozik 
majd a Buzsáki és a Szeged-Fehér- 
tavi Tógazdaságok tavain. Mindkét 
helyen hidroklima állomás felállítá
sát is tervezik.
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A magyar tógazdaságok kiváló eredményei 
nálunk is ismeretesek —

—  mondja Schäperclaus professzor, az NDK világhírű halbiológusa
Wilhelm Schäperclaus egyetemi ta

nár. az NDK friedrichshageini kutató 
intézet osztályvezetője, magyarorszá
gi útja során a Haltenyésztési Ku
tatóintézetbe is ellátogatott és hosz- 
szabban elbeszélgetett az Intézet ku

tatóival. Lapunk munkatársa meg
kérdezte a kiváló professzort útjá
nak tulajdonképpeni célja felől.

— Az egész magyar halászat, de 
főként a tógazdasági termelés kérdé
se érdekel — válaszolta —, mert ná
lunk már régóta ismeretes a magyar 
tógazdasági haltenyésztés. A ma
gyarországi tógazdaságokat, mint 
igen jól prosperáló üzemeket ismer
jük, kiváló 'termelési eredményeik 
nálunk is ismeretesek. Régi kapcso
latok vannak a magyar és német tó
gazdasági szakemberek között, sok 
értékes kezdeményezést kaptunk tő
lük. Woynárovich Elek kartársukat 
1943 óta ismerem, módszereit nagyra 
értékelem.

— Eddigi tartózkodása alatt mi ra
gadta meg legjobban figyelmét?

— Legjobban tetszett, sőt impo
nált az, hogy olyan talajokat tudtak 
mesterséges vízelárasztással halásza- 
tilag hasznosítani, amelyek eddig 
minden célra alkalmatlanok voltak. 
Mi is próbálkoztunk hasonló kísér
lettel, de eredményt nem értünk el 
s így fel is hagytunk vele.

— Miben látja a legnagyobb kü
lönbséget a két ország haltenyésztése 
között?

— A legnagyobb és legfeltűnőbb 
különbség a mezőgazdasági üzemek
kel összekapcsolt haltenyésztés. Itt 
elsősorban a rizsföldekre gondolok.

Nagyon megkapott a szarvasi kísér
leti gazdaság is. Ezt részben építés 
közben láttam. A töltések építéséhez 
itt már nagymértékben használnak 
fel gépeket, nálunk még nincs ilyen 
nagyfokú gépesítés a tóépítés terén.

Különösen az tetszett, hogy nagyobb 
területű kísérleti tavakat is létesíte
nek, ezáltal üzemi méretű kísérle
tekben is komoly összehasonlításo

kat lehet tenni a kutatási eredmé
nyek között. Ez európai viszonylat
ban is olyan újítás, aminek nagy a 
perspektívája.

— A magyar és német tógazdasá
gok miben térnek el leginkább egy
mástól?

— Szervezetileg nincs nagy kü
lönbség, mert a kapcsolat elég régi 
és sok módszert átvettünk egymás
tól. Nálunk sokkal inkább tenyész
tik a tükröspontygt a tógazdák, míg 
a magyar haltenyésztésben a pikke
lyes foglal el nagyobb helyet. A ha
lakat Dubits rendszerű tavakban 
ívatjuk. A pontyfajták kitenyésztése 
tekintetében bizonyos mértékben 
előbbre vagyunk. Tenyésztőink arra 
törekednek, hogy egységes legyen az 
állomány pikkelyezettség és növe
kedőképesség tekintetében. Itt Ma
gyarországon az egyes állományok 
egyedeinek nagysága tekintetében 
bizonyos fokú szórtságot tapasztal
tam.

— Mi a véleménye a magyar ku
tatási eredményekről?

— Nagyon nagyra értékelem a 
mesterséges halszaporítási eljáráso
kat, a produkciós biológiai elméleti 
kutatást és annak gyakorlati számí
tási módszereit. Ezért, igen sokra 
tartom dr. Erős Pál vizsgálatait. 
Olyan tényezőkre hívja fel a figyel
met, amelyeket eddig elhanyagol
tunk, vagy csak kevéssé vettünk 
figyelembe. Nálunk Walter foglalko
zott először hasonló jellegű tanulmá
nyokkal. Árra kérem Erős igazgatót, 
adjon nekem leírást módszeréről, 
mert foglalkozni kívánok vele.

— Jövő évben Lipcsében a szoká
sos nemzetközi úásárral kapcsolatban 
halászati kiállítást is rendezünk. 
Erre már most meghívom a magyar 
kutatógárdát abban a reményben, 
hogy minél nagyobb számban jelen
nek meg.

Schäperclaus professzor a magyar produkciós biológiai eredményeket hallgatja a 
Haltenyésztési Kutatóintézetben (Magyar Fotó, Bereth Ferenc felv.)
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Az ártéri expedíció halója, a BUVÄT

ugusztus 15-én a Haltenyésztési 
Kutató Intézet labor-kocsija víz

kémikusokból, biológusokból, bota
nikusokból álló kutatógárdát vitt le 
Bajára, hogy négy napon át tanul
mányozzák az idei nyár rendkívül 
magas vízállása következtében Ba
jától délre az országhatárig a Duna 
ártérben kialakult helyzetet. A gár
da lelkes szervezője Kárpáti István, 
a Vácrátóti Botanikai Kutató Inté
zet növényföldrajzi osztályának ve
zetője. Az expedícióban részt vett 
Kárpáti István és felesége, Boros 
Ádám és felesége botanikusok 
(Gyógynövénykutató Intézet)j a Hal
tenyésztési Kutató Intézetből Varga 
Érnőné és Donászy Ernő, az Eötvös 
Lóránt Tudományegyetem növény
tani tanszékéről Andrásfalvy And
rás, a bajai múzeumtól Balanyi Lász
ló botanikus és mások.

A bajai Vízügyi Igazgatóság kész
ségesen bocsátotta rendelkezésünk
re BUVÁT nevű kitűző hajóját és 
három kísérőjét, Schmidt Géza, 
Gáspár Mihály, Petre László kartár
sakat, Mohácson pedig Porgányi Fe
renc kartárs csatlakozott hozzánk, 
aki nagy helyisemeretével volt se
gítségünkre.

Hajónk a bajai Kamarás Dunaág- 
ból teljesen borult időben, szemer- 
gő esőben indult és mire a bajai 
VÍZIG telepére értünk, zivatar kez
dődött. A villám éppen akkor csa
pott a benzinraktárba, amikor part- 
raszálltunk; a villanyvezetékek el
égtek, az épület kigyulladt, de azon
nal sikerült megakadályozni a tűz 
terjedését s így az egész telep el
pusztulását sikerült megakadályozni.

Az expedíció résztvevői a BUVÁT-on

Nem gondoltuk, hogy utunk ilyen 
romantikusan kezdődik. Gumicsiz
mák, ponyvák felvétele után indul
tunk útnak, még esett az eső, de a 
Kamarás Dunaágban azonnal meg
kezdtük a vízmintavételt, plankton
gyűjtést. öMohács az első cé l . . .  az 
eső egész úton esik . . .  Mohácsra 
érve elcsendesedik . . .  jelentkezés, 
határsávigazolványok bemutatása . . .  
élelembeszerzés több napra. A ható
sági szervek nagy érdeklődéssel 
kísérik munkánkat, igen szívesek.

Utunk következő állomása a ta
nyahajó felkutatása, ahol felesleges 
málhánkat letettük, megkaptuk 
fekvőhelyünket, megtekintettük a 
gépesített fakitermelést az ártéri 
erdőben s a botanikus csoport azon
nal munkához látott, hogy az erdei 
növénytársulás feltérképezéséhez er
ről a területről is anyagot gyűjtsön.

Délután szemergő esőben indul
tunk dél felé, hogy a Bédai Duna- 
ágon és a bédai erdőben folytassuk 
munkánkat. A külső Bédai Dunaág 
bejárata zárva, cölöpökhöz erősített 
kerítőháló védi a Dunaágat a halak 
kivándorlása ellen. Az egyik fa ágai 
között nádkunyhó volt a halak meg
figyelésére.

A külső Bédai Dunaág ugyancsak 
védve van, talán be se jutunk . . . 
hajónk sípjelzésére azonban a ha
lásztanyán mozgás támad és hama
rosan elindulnak felénk az evezős 
halászok, hogy szétnyissák a háló
kat és bejussunk a Dunaágba. Meg- 
kapóan szép látvány: az öreg fái 
sokszor az ágakig vízben állnak s a

A BUVÁT személyzete: Gáspár Mihály, 
Schmidt Géza, Petre László

vízben visszatükröződnek. Mintha 
az egész erdő vízinövényzet lenne, 
s a fák a vízben álló hatalmas bok
rok. Már alig sgemereg az eső . . .  
Kiszállunk hajónkból és a halász- 
tanyán barátkozunk...  A halászok 
elmondják, hogy rosszul megy a ha
lászat a magas vízállás miatt. Leg
inkább c$ak varsákkal dolgoznak ...  
Nem is csodálkozunk, hiszen a víz
állás a Dunán 5 m-rel magasabb az 
átlagos nyári dunai vízállásnál, Mo
hácsnál 724 cm a Duna vízállása, a 
külső bédai ágban 470 cm. Hálókat 
javítanak .. .  néhányan az ártérben 
a varsákat szedik.

Botanikusaink a szemergő eső el
lenére elindulnak, hogy többórás 
úton felvételezzék az erdő növény- 
társulását. Kapóra jön az erdőgaz

A KISAPOSTAGI DUNAÁG 
szennyeződése növekszik a sztálin- 
városi szabálytalan szennyvízleve
zetések miatt. A Sztálinvárosi HTSz 
nem nyugszik bele a jelenlegi hely
zetbe és éberen őrködik halasvize 
felett. A . Vízügyi Igazgatóságtól 
megfelelő intézkedések megtételét 
kértük.

206

A tanyahajó, amelyen éjjel pihentek 
az expedíció tagjai

tudunk evezni. Nimphaea, Nuphar, 
Myriophyllum helyenként teljesen 
ellepik a vizet, a tavirózsa üde, kö
vér fehér virágai, szétterülő levelei 
összefüggő foltokban borítják a víz
felszínt. Sás, nád mélyen benyúlnak 
a partról és meghódítják a vizet. 
Az állatvilág gazdag, kérész- és szú
nyoglárvák, rákocskák, kerekesfér
gek nagy tömegben szaporodnak el 
a vízben. Meglepő az Azola kicsiny 
levélkéinek nagy tömege.

Másnap a belső Bédai Dunaág 
mellett, a szivattyútelepen Nagy 
Pista bácsi ringlói alatt állítjuk fel 
helyszíni vízvizsgáló laboratóriumun
kat és megkezdjük a vízminták ké
miai és a planktonszervezetek mik
roszkopikus feldolgozását. Porgányi 
kartárstól megtudjuk, hogy a belső 
ág egy része horgászterület, másik 
része a bédai halászoké (Mohácsi 
Tsz.), de az ág tisztítására senki se 
gondol, pedig jó halasvíz . . .  Igen, 
mi is megállapítjuk, hogy gazdag 
haltáplálékszervezetekben, a víz kö
zepesen kemény, elég magas kal
ciumtartalommal. Itt valóban a vízi
növényzet visszaszorítása a főteendő.

daság rocsója, a fakitermelés ezen 
a részen is nagy erővel folyik, az 
erdő ismerői „jó helyekre“ vezetik 
a füveseket, ahol ritka szép, régi 
állományt is találhatnak. Mi pedig 
átmegyünk a védgáton és felkeres
sük a bédai szivattyútelep vezető
jét, Nagy Istvánt. Barátságosan fo
gad, azonnal előkészítteti kis inasá
val a csónakot. . .  közben eláll az 
eső, a felhők is felszakadoznak s 
megkezdjük a Belső Bédai ág fel
fedezését. Első megállapításunk, hogy 
vízinövényzettel erősen benőtt, alig



Átmegyünk a külső Bédai Duna- 
ágba, végigjárjuk a BUVÁT-tal jár
ható szakaszt. Itt már egészen más 
a helyzet. A víz kémiailag halászati 
szempontból ugyan itt is megfelelő, 
hiszen a Dunával állandó összeköt
tetésben van, csak a Dunától távo
labb eső szakaszokon lesz jóval lá- 
gyabb a víz, igen sok a kovamo- 
szat, de, állati plankton alig mu
tatható ki, tehát haltáplálékszerve
zet alig van, miből éljenek a ha
lak? . . .  Nem csoda, hogy a halfogás

A Bédai Dunaág bejáratánál elöntött 
Dunapart

is kedvezőtlen. Mire a belső és kül
ső Bedai Dunaág vizsgálatával és a 
filmfelvételekkel elkészültünk, a 
botanikusok is visszaérkeztek, akik 
közben átmentek a Duna másik ol
dalára és a kafapancsai erdőben dol
goztak. Lelkesen számolnak be a ná
lunk ritkaságba menő, korban és fa
jokban értékes erdőállományról.

Augusztus 18-án elbúcsúztunk a 
tanyahajóról és ugyancsak kedvező 
időben kezdtük meg utunkat vissza
felé. A mohácsi pihenő, jelentke
zés után következő célunk a b á ta i  
árterület volt. A somfavai erdőbe 
mélyen hatol be a Dunaág, az ár
téri erdő víz alatt, a szigetből a 
százrazföld eltűnt, csak a vízben 
álló fák jelezték, hogy alattunk 'a 
sziget. Régóta ismerem ezt az ágat, 
az erdő, a parti őv beljebb hatolt, 
a holtág helyenként, különösen a 
bejáratnál egészen összeszűkült. Két 
kiszélesedő részt jártunk be, me
lyek biológiailag elkülönülnek. A 
külső, a torkolathoz közelebb eső 
részben csak szórványosan talál
ható vízinövényzet, kevés magános 
súlyom, Spirodella, Ceratophyllum 
demersum. A belső, kiszélesedő rész

A TISZA monográfiájának meg
írásához kezdenek a következő év
ben a limnológusok. A vízrajzi szol
gálat már elkészítette a Felső-Tisza 
hidrológiai atlaszát, ennek segítsé
gével kezdhető meg a felső szakasz 
limnológiai, halászati, hidrobotani- 
kai feldolgozása. Hajó, kutató autó 
segíti a kutatókat

(a somfavai erdészház irányában) 
már gazdagabb vízi növényzetben, 
Ceratophyllum demersum, Myrio- 
phyllum verticillatum nagyobb 
mennyiségben volt található, de a 
Spirodella, Potamogeton lucens 
éppen csak itt-ott fordul elő. Ez a 
holtágrész már az álló, elkülönül- 
tebb állóvízjellegre utal, míg a kül
ső, a torkolat felé eső rész jobban 
érzi a Duna-víz közvetlen hatá
sát. Kémiailag a vizsgálat idő
pontjában a Dunától távolabb eső 
rész vizeinek koncentrációja na
gyobb, keményebb, de ugyanolyan 
jellegű kalcium hidrokarbonát tí
pusú víz, mint a külső rész, a szul
fát több, mint a külsőben. A Zoo
plankton rotatoriákból áll, nagyon 
kevés Nauplius lárva. A két rész 
planktonszervezeteinek összetétele 
nem nagyon különbözik egymástól 

A BUVÁT visszavisz bennünket 
Bajára, elválvmk botanikus bará
tainktól, másnap a Kamarás Duna- 
ágon folytatjuk a munkát. Élesen 
elkülönül a Dunaág híd körüli része, 
ahol nyüzsgő vízisport, strandolás 
jellemzi a szakaszt, a kultúrhatás 
szennyező hatása a vízvirágzásban 
is megmutatkozik, míg a távo
labbi részeken ennek nyoma sem 
volt. A kultúrhatástól nem zavart 
három szakaszt vizsgáltuk meg rész
letesebben: a zsilip előtti, a VÍZIG 
telep melletti ágat és a Dunába tor- 
kolás előtti szakaszt. Kémiailag a 
három hely eltérése jelentéktelen.

A Duna közelében levő szakasz 
magnézium-ion tartalma kisebb,

A Külső-Bédai Dunaág bejáratát hálók 
védik

mint a zsilip előtti és a VÍZIG te
lep előtti szakaszé, viszont a szul
fát-ion tartalom nagyobb. Biológiai
lag mindhárom helyen a fitoplank- 
ton gazdag, különösen sok a kova- 
moszat, a zooplanktonban a rotato- 
ria fajok uralkodók (Polyarthra, 
Brachionus). A VÍZIG telep előtti 
szakaszon a Daphnia hyalina var. 
galeata egyetlen példányát gyűjtöt
tük be, ezenkívül közepesen fejlett 
Nauplius lárvákat, egy-egy Diapha- 
nosomát találtunk.

A Kamarás Dunaág a vizsgálat 
időpontjában zooplanktonban arány
lag *szegény, a kistestű rotatoriák 
uralkodnak. Plankton-haltáplálék- 
szervezetekben szegény. A megvizs
gált négy holtág; illetve mellékág

A Belső-Bédai Dunaág. A legkisebb 
horgász is eredményesen dolgozott

tehát az áradás hatására a követ
kező képet adja:

1. A teljesen zárt Dunaág (belső 
Bédai) gazdag haltáplálék-szerveze- 
teekben. Mivel a szivattyú elromlott, 
a vízátemelés szünetel; a szivattyú
zás a belső ágban kedvezőbb hely
zetet teremthetett volna (magasabb 
víz, könnyebb halászás). A vízinö
vényzet irtása feltétlenül kívánatos, 
az ág halászati szempontból igen 
értékes.

2. A félig zárt Dunaágak (külső 
bédai, bajai, bátai) állati plankton- 
szervezetekben szegények, tehát 
planktonikus haltáplálék igen cse
kély mértékben áll a halak rendel
kezésére; viszont gazdag növényi 
planktonban, melyre a folyóvízi 
plankton jelleg a jellemző.

Az áradás hatása: az áradó folyó
víz felől beáramló víztömeg a félig 
zárt holtágak vizét az ág vége felé 
tolja maga előtt, elkeveredés csak a 
betotkolás körül történik. A betor- 
kolástól távolabb eső szakaszok in
kább állóvízjellegűek, de közben 
természetesen megtalálható az át
meneti szakasz is. A  magas vízállás 
hat a felszín alatti vízrétegek hő
mérsékletére, nem melegszik fel 
annyira, mint normális nyári ala
csony vízállás esetén. Az alacso
nyabb hőmérséklet nem kedvez a 
melegebb vizet kedvelő nyári plank
tonszervezetek elszaporodásának. A 
magas vízállás szét ényebb zooplank- 
tont, haltáplálékcsökkenést is ered
ményez; Feltűnő a plankton-rákok 
hiánya, illetve gyér előfordulása.

dr. Donászy Ernő

A bédai halásztanya 
(Donászy felvételei)
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Hogyan vesszük számba —

—  kalteznÚMuiket
A . tógazdaságokban elérkezett 

egész évi munkánk eredményének 
felmérése. A termelés adataiból 
messze kiható következtetéseket kell 
levonnunk. Ezek helyességének alap
feltétele az, hogy azok a számok, 
amelyeket most rögzítünk, megbíz
hatóak, pontosak és részletesek le
gyenek.

Az első követelmény a lehalászott 
hal bemérése gondos osztályozás 
után. A halat ugyan mérleg méri és 
a mérleg objektív műszer, mégis 
tudjuk, hogy a műszer kezelőjének 
elgondolásai bizonyos mértékig ki
hatnak a műszer működésére. Nem 
rossz szándékra gondolok, mert 
olyannak keresztülvitele amúgy sem 
vezet jóra és ezt tudja minden szak- 
társunk. Ezért, de elsősorban tisz
tességből is, óvakodik helytelen 
eredmény megállapításától. A piaci 
halat el kell adni, a tenyészhalat ki 
kell helyezni és a hiány akkor ösz- 
szes következményeivel együtt 
amúgy is megmutatkozik. Annak 
sincs értelme, hogy úgynevezett jó 
súllyal mérjük be a halat, vagyis az 
apadóra előre számítva, a számba 
vett súlynál többet mérünk be, 
mert ezzel a kalkuláció tisztaságát 
zavarjuk. Mindenki tudja, hogy a 
halnak a lehalászástól az értékesí
tésig a tárolás időtartamától, a hal 
minőségétől és sok más tényezőből 
adódó apadója van és az érvényes 
rendelkezések ezeket az apadókat 
tudvalevőleg, korosztályonként és a 
tárolás idejéhez mérten tekintetbe 
veszik. '

A lehalászás jó szervezésének ki 
kell terjednie a számbavételre is. A 
hal a hálóban szenved és törik. A 
munka gyorsaságának azonban nem 
szabad a gondosság és pontosság ter
hére történnie. Minden lemért rész
mennyiséget gondosan megőrzött 
mázsakönyvben rögzítsünk és ügyel
jünk arra, hogy a tóból kikerülő hal
mennyiség a válogatás szerinti. súly
osztályokban pontosan kerüljön 
számbavételre.

Amikor a mázsálás után a hordó-

irány a telelő. (Pékh felv.)

ba tett halat a telelőbe szállítjuk, 
vagy mielőtt azt teleltető tóba ki
helyezzük, gondosan állítsuk ki min
den egyes szállítmányról a szállítási 
jegyet. Pontosan vegyük számba a 
munka lebonyolítása után, hogy a 
tárolásra küldött halmennyiséget az 
átvételért felelős dolgozó átvette-e 
vagyis a szállítási jegyen szerepel-e 
annak aláírása. Ez az aláírás termé
szetesen csak akkor jelenti a táro
lásra küldött hal hiánytalan átvéte
lét is, ha szem előtt tartjuk az elő
írt szabályokat, a hordókat gondo
san lemplombáljuk és azokat a te- 
leltetőnél vagy teleltető tónál zártan 
veszik át.

A lehalászás a termelésben köz
vetlenül részt vevő dolgozókat idény
szerűen fokozott • feladat elé állítja. 
Ennek csak akkor tudnak megfelel
ni, ha az adminisztratív dolgozók 
minél több terhet vesznek le válluk
ról. Főagronómusnak, agronómusnak, 
halászmesternek csak a mázsálássai 
és szállítással összefüggő alapbizony
latok kitöltésével lehet dolga és az 
a helyes, ha a főagronómus nem is 
foglalkozik ilyesmivel. Az alapbi
zonylatok elkészülte utáni admi
nisztratív feldolgozás már nem az 
ő feladatuk. Mint gyakori hibára 
kell azonban rámutatni arra, hogy 
noha általában megvan az admi
nisztratív dogozókban az erre irá
nyuló jó szándék, a termelésben 
dolgozók sokszor huzamosabb ideig 
maguknál tartják és előszeretettel

Október folyamán a hőmérséklet 
kedvező volt a lehalászáshoz. Saj
nos, a rendkívül* sok csapadék nagy 
mértékben akadályozta a lehalászá
si munkát. Ennek következtében az 
ütemterv legtöbb tógazdaságban 
nem volt betartható, miért is no
vember hóra az előirányzottnál na
gyobb mennyiségű hal lehalászása 
áttolódott. Az idő sürget és tartani 
lehet korai fagyok beálltától, ezért 
helyes munkaszervezéssel, több dol
gozó beállításával, a körülmények 
mérlegelésével ki kell használni a 
lehalászásra alkalmas napokat. Aján
latos több tavat is előkészíteni, hogy 
a munka folyamatosan mehessen és 
további időveszteség ne álljon elő. 
Számolni kell azzal is, hogy a leha
lászást nem lehet mindenütt befe
jezni és így egyes tavak tavaszra 
maradnak. Gondos körültekintéssel 
kell megállapítani, melyek legyenek 
azok, ahol szükség esetén tavaszra 
marad a lehalászás. Természetesen 
télire csak ott hagyhatjuk bennt a 
halállományt, ahol a vízellátás biz
tosítható, a tó vize elég mély és nem

maguk is dolgozzák fel a további 
számbavétel számára az előírt ki
mutatásokat. Ennek a törekvésnek 
a rúgó ja kétségkívül az a dicsérete-' 
sen felfokozott érdeklődés, amely- 
lyel az egész folyamatot a termelő 
tógazda végigszurkolja. Ez a gya
korlat azonban helytelen. Odavezet, 
hogy az adatokat későn dolgozzák 
fel, egyes feljegyzések esetleg el is 
kallódnak és egyfelől megnehezítik 
a lehalászás technikai részét végző 
dolgozók munkáját, másfelől késlel
tetik a szintén szurkoló és a rész- 
eredményeket nem is pusztán kíván
csiságból türelmetlenül váró felsőbb 
szervek tájékoztatását.

A költségtényezők egymáshoz való 
viszonyának megállapításával, a meg- 

, közelítően helyes önköltségszámítás- 
sal legközelebb fogunk foglalkozni. 
Előrebocsátjuk azt a figyelmeztetést, 
hogy a részletezett nyilvántartásban, 
amelyet külön kell vezetnünk min
den teleltetőről, súlyapadót az év 
végén könyvelni nem szabad. Az 
1956. évi ÁGESZ rendelkezni fog a 
súlyapadó könyvelésének módjáról. 
Előreláthatólag az eddiginél egysze- ’ 
rűbb és költségszámítás szempont
jából helyesebb módszert fogunk al
kalmazni. Ezt is legközelebb fog
juk ismertetni, amikor már nem 
vágunk elébe a kiadás előtt álló 
rendeletnek. Most csak azt rögzít
jük, hogy a teleltető könyvben apa
dót továbbra sem szabad az évzár
latkor levonásba hozni. A főkönyvi 
könyvelésben csak egy készletszám- 

. lát szándékozunk a hal számára ve
zetni, az analitikus nyilvántartásban 
azonban annyi számlát kell nyit
nunk, ahányféle elszámoló árat al
kalmazunk az előírásoknak megfe
lelően egyes halfajokra vonatko
zóan. Dr. Sivó Emil

kell félni árvízkároktól; Elsősorban 
az ivadék és tény észhal maradjon 
vissza termelési helyén.

A teleltetőket, minthogy hűvö
sebbre fordult az idő, már erősebben 
megrakhatjuk piaci hallal, de a te- 
nyészhalnál kerüljük a zsúfoltságot. 
Törekedjünk állományunk egy ré
szét már az ősszel kihelyezni, lehe
tőleg tóból-tóba történő átrakással. 
Természetes, ahol vadhaltól kell tar
tani, vagy ahol beteg volt a hal és 
fertőtleníteni szükséges, ott az őszi 
kihelyezés nem ajánlható.

A lehalászás után gödröket, zsili
peket, tisztítsuk meg a vadhaltól a 
víz leszivatása révén és erős leme- 
szezéssel. Ugyancsak javítsuk meg 
a sérült zsilipeket is, illetve még az 
ősszel építsük meg, ahol szükséges, 
az új műtárgyat. Ahol vízzavarok
tól, hófúvásoktól tartani kell, vagy 
a téli útviszonyok igen rosszak, on
nan törekedjünk a halállományt el
szállítani. A lehalászások során tett 
megfigyeléseinket jegyezzük fel és 
télen értékeljük ki azokat.

O. Gy.

^eLoszein teendők -
— A T Ó G A Z D A S Á G B A N
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Országos érte k e z le lre p l l e k  össze
-  a HTSZ-ek...

lókat arról is, milyen határozottan 
láttak hozzá szövetkezeteink a heil
leszkedni nem akaró, vagy korrupt 
elemek kiküszöböléséhez. Az érte
kezlet ezen a téren még inkább 
megerősítette a szövetkezetek és az 
irányító szervek együttműködését.

Halászati termelőszövetkezeteink 
elnökei és könyvelői október 18— 
19-én kétnapos értekezletét tartottak 
az Agrokémiai Intézet tanácstermé
ben. Az értekezleten, — amelyet a 
Földművelésügyi Minisztérium ter
melőszövetkezeti főosztálya és halá
szati osztálya hívott össze —, a 
htsz-eket érdeklő időszerű kérdések 
kerültek megbeszélésre. A  napirend 
kiemelkedő pontja az új, végleges 
alapszabályok megtárgyalása volt. 
Az új alapszabályok lényegsen elő 
fogják mozdítani a htsz-ek nagyüze
mi fejlődését s biztos alapot nyújta
nak gazdálkodásuk megszervezésé
hez. A mindvégig magas színvonalú 
vita, amelyben az összes küldöttek 
kivétel nélkül vészt vettek, arra mu
tatott, hogy szövetkezeti dolgozó ha
lászaink fel tudják.mérni, meg tud-' 
ják becsülni kormányzatunk támo- 

% gatását, amely biztosította részükre, 
hogy saját sorsuk intézésében ilyen 
módon is részt vehessenek. A htsz- 
ek sajátos viszonyaira készült és a 
kormányzati szervek részéről is elfo
gadott alapszabály — mondhatjuk 
— egyenlő erejű lesz a törvény ha
tályával, amelyre természetesvizi 
halászaink jövőjük megalapozásánál 
nyugodtan és biztonsággal támasz
kodhatnak.

Kialakultak az egységes számvitel 
és a munkaegységben való elszámo
lás alapelvei is, amelyek szintén elő 
fogják mozdítani a htsz-ek nagyüze
mi fejlődésének lendületét.

Sziinte egyhangúan juttatták kife
jezésre htsz-eink azt a megállapítá
sukat: a bérlőszövetkezeti korszak
hoz képest milyen nagy anyagi elő-' 
nyökhöz juttatta őket a csatlakozás , 
a termelőszövetkezeti szektorhoz. 
Eredményeik fokozódnak, életszín
vonaluk emelkedik, a rend és a szer
vezettség megszilárdul. „Ma már el 
sem tudnák képzelni — mondotta 
az egyik felszólaló —, hogy másképp 
működjünk, mint termelőszövetke
zet. Azélőtt azt sem tudták, kik va
gyunk, — most megbecsülnek, tá
mogatnak, kormányzatunk segítsége 
mindjobban érvényesül

Szakmai vonalon is komoly ered
ményekről számoltak be, így külö
nösen a gépesítés és saját ' ivadék 
előállítás terén. „Profilindex“  — 
„hipofizálás“  — „súlygyarapodás“  
stb. közkeletű szavakként hangzot
tak el, mutatva, hogy az elmúlt 10 
év küzdelmei és erőfeszítései kiala
kították az új<: előrelátó, művelődő, 
haladó szellemű halász, — a halte
nyésztő halász típusát, szemben az 
ósdihoz ragaszkodó, a halnak csak 
a kifogásához értő halásszal. Ugyan
erről tanúskodik a nagy érdeklődés, 
amelyet szövetkezeteink a tógazda

sági és rizsföldi haltenyésztés beve
zetése iránt• mutattak.

Természetesen a hibák, hiányossá
gok is „kijöttek“ , ugyanakkor azon
ban bőségesen hallottunk beszámo-

Mindent összevéve: a htsz-ek XII. 
értekezlete sikeres és eredményes 
volt, aminek a fejlődésre nézve ked
vező hatása nem fog sokáig késni.

-  (6) -r-

H a lla k  ~ mslyekrö1 eddi9 k „ ,nem sokat hallottunk...
Az ember legcsapongóbb fantáziá

ja is szégyenletesen marad el mind
attól, ami az élet, -a természet gigá
szi kohójában készül. És ha az éle
tet, a természetet a vízilakók szem
pontjából vizsgáljuk, elámulunk at
tól a gazdag és néha . megdöbbentő 
változatosságtól, melyet a kopoltyú
sok világa tár elénk. Eddig kereken 
20 000 halfajt ismert meg a tudo
mány, de a hangsúly az eddig szócs
kán van, hiszen a tenderek, főleg a 
sokkilométeres mélységek egész tö
megét rejtik - azoknak a szörnyeknek, 
melyek létezését mindeddig csak sejt
jük. Nem legenda a mélytengeri 
horgászhal, mely . villantós horoggal 
fogja áldozatát és melynek nősténye 
vagy ezerszer nagyobb a kopoltyúja 
fölé parazitaként függeszkedett, ki
tartott hímjénél. Vannak négyszemű 
halak, melyek a víz alá és a víz fölé 
is tudnak pillántani egyidejűleg, 
vannak kopoltyúsok, melyek elek
tromos ütésekkel kábítják el zsák
mányukat, léteznek a szárazon• sétá
ló halak, de olyanok is, melyek a 
vízben megfulladnak, ha nem nyílik 
alkalmuk légköri levegőt szippan
tani. Ismerünk halakat, melyek tüs
ke sdisznószerűen fújják labdányira 
magukat, ha veszélyt szimatolnak, 
léteznek kardhalak, melyek szépen 
összeterelik a táplálékul szolgáló 
halnépséget és csapatba fejlődve úgy 
terelik a zsákmányt, akár bozontos 

pulink az Alföldek nyáját.

Az általános halászkultúrának vé
lünk szolgálatot tenni, amikor la
punk minden számában helyet 
adunk egy-egy ilyen halnak, rövid 
leírásban ismertetjük és képen be 
is mutatjuk. Érdekesnek ígérkezik 
ez a sorozat és minden bizonnyal 
hozzájárul ahhoz, hogy a magyar 
vizek dolgozói megbarátkozzanak 
mindazzal, amivel eddig legfeljebb 
kalandregényekben találkoztak.

Kezdjük a világ legnagyobb halá
val, a 18 méternyire megnövő cet
cápával, a Rhineodon typus-sal. Kü
lönös családhoz tartozik eZ a hal, 
mely a tengerek lakója és a délafri
kai vizekben honos, de fellelhető az 
összes melegebbvízű tengerekben, 
ahol hatalmas teste ellenére — bé
kés életet folytat, ellentétben cápa
rokonaival, melyek között nem egy . 
emberevő faj is akad. Testszíne 
feketés és fehér, sakktáblaszerű fol
tokkal tarkázott. Életmódja a cethez 
hasonlít, szájában vagy 3000 apró 
fogat visel, de ezek inkább reszelő
szerűék, nagyságuk alig három mi- 
liméternyi. Apró rákocskákkal és 
nagyobb planktonnal él, melyet apró 
fogai között mondhatni kiszűr a sós 
vízből. Hogy ezzel a látszólag sovány 
táplálékkal fenn tudja tartani, sőt 
növelni hatalmas testét annak tud
ható be, hogy a melegebb tengerek 
vize szinte levesszerűen sűrű az 
apró szervezetek milliárdjaitól.

Tizennyolc méterre is megnő a világ legnagyobb, egyben legártalmatlanabb hala.
a foltos cetcápa.
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cJl műim*
kedvez a kisszerszámos halászatnak, 
ahová a varsás halászatot is soroz
hatjuk. Ez helytelen, mert a varsn 
nem kizárólag a kishalász szerszá
ma, hanem helyet találhat a nagy
üzemi halászat eszközei között is.

Valamikor a varsa és a hozzá ha
sonló alapéi veken működő egyéb ál
lított eszközök: vejsze, cége igen 
nagy jelentőségűek voltak a hal
zsákmány megfogásában. Egyesek 
közülök a múlt nagy szerszámai vol
tak, melyek a rendbentartás és zsák
mány kivevés munkáján kívül ke
vés munkát és sok halat adták bir
tokosuknak. Az állított szerszámok
nak éppen az az előnye, hogy egy
szer jó helyre leállítva a velük való 
halfogás különösebb munkát nem 
igényel. Egy-egy jó varsás helyről 
a különböző halfogási időszakokban 
több mázsa hal termelhető ki.

A Német Demokratikus Köztársa
ságban tett látogatásom során meg
győződhettem arról, hogy a varsák 
és a velük rokon halászeszközök 
szerepe milyen nagy a természetes

S/VWWWWWWWVWWWWWWWWt^^W^V

HTSz-ek 1]
: AZ ELSŐ „FECSKÉRŐL“ adtunk
; hírt a HALÁSZAT októberi számá- 
| bán: a paksi Vörös Csillag htsz.
| éves beadási tervét a htsz-ek közt 
; időrendben leghamarabb telj esi tet- 
; te. Nos — a többi fecskék sokkal 
: hamarabb követték az elsőt, mint a 
: HALÁSZAT egyes számai, ugyanis 
: a ranglistán gyors egymásutánban 
| érkeztek be a szegedi KOSSUTH,
| az esztergomi ÜSZŐ FALU, a baja 
; ŰJ ÉLET és a gyomai VIHARSA-;
; ROK. Lehet, hogy mire ezek a so- 
: rok megjelennek, még több htsz. 

neve kerül fel a határidő előtti terv
teljesítés dicsőség-táblájára. Az, 
iramból Ítélve a következők a po 

; roszlói MÁJUS 1 és a csongrádi i 
; HALADÁS lesznek.

*

AZ „ÜSZŐ FALU“ VALÓSÁG- 
; GÁ VÁLT! Mint ismeretes, az Úszó 
; Falu elnevezést az esztergomi hala-;
; szók termelőszövetkezete a hasonló 

című Szovjet halászregény nyomán: 
választotta, mely a szovjet halászok 
hősies erőfeszítését eleveníti meg a 
háború után. A névválasztásban, 
nem kis szerepe volt Molnár János 

; bátyánk, szövetkezeti öreghalász el 
; képzelésének, hogy az elnevezés a 
! valóságban is testet öltsön egy úszó 
! halászház képében. Most, három év

kitartó munkájának eredményéként
; az elképzelés valóra vált. A „Va 
; Bottyán“ esztergomi kuruc genera- 
; lisról elnevezett úszó halászház -r 
; vagy ha úgy tetszik „úszó falu“ i  
: készült s jelenleg, a táti Dunaágban 
I horgonyoz, a győri országúton ha*
| ladva mindenki megláthatja. A „V al 
| Bottyán“ 12 férőhelyre, berendező 
' szállást nyújt a halászoknak s 150-̂
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X  ermészetes vízi halászatunk 
egyik legfontosabb halfogó eszkö

ze a varsa. Ez tulajdonképpen hálóból 
készült csapda, melybe a vándorló 
vagy kóborló hal beletéved és nem 
találhatja meg a visszavezető utat. 
A varsának ez a jellegzetessége meg 
is szabja azokat a helyeket ahová 
érdemes felállítani: nevezetesen: 
minden olyan helyre állíthatunk 
varsát, ahol a halaknak vándorlási 
útja vezet, illetőleg kóborlás közben 
a varsába keveredhetnek. Folyóvi
zekben a halvonulás útja általában 
a csendesebb folyású partrész. Álló
vizekben a pihenő és táplálkozó he
lyek között mozog a hal. A nagy 
tavakban a partszegély is sűrűn lá
togatott kóborló helye haszonhala- 
inkmak. Vannak kimondottan var
sás halak, melyek ezzel a szerszám
mal igen jól foghatók, ilyenek a 
csuka, süllő, harcsa, törpeharcsa, ke
szegfélék, compó, kárász. A ponty 
különösen a kátrányozott varsába 
igen ritkán kerül, azért mert óvatos, 
ravasz.

A varsákat nálunk a háború után

elsősorban kenderfonálból készítik, 
sajnos ez az anyag igen hamar rot
had, így ezeket elsősorban csak a 
hidegebb hónapokban érdemes hasz
nálni. Sokkal megfelelőbb lenne a 
gyapot (palhut) fonál, mely bár nem 
olyan erős kezdetben mint a ken
derfonál, de tartósság dolgában leg
alábbis kétszeresen felülmúlja a 
kenderfonálból készült varsát. Vég
eredményben a nem megfelelő 
anyag okozta azt, hogy a varsák 
használatában állandó csökkenés fi
gyelhető meg. A varsás halászat 
visszafejlődésének egyik jele, hogy 
új típusok, formák a különböző le
hetőségekhez alkalmazkodó megol
dások az utóbbi évtizedben hazánk
ban egyáltalán nem születtek. Ma 
a vessző varsáktól eltekintve nálunk 
a rövid szárnyas 2—3 vörsökös var
sákkal találkozhatunk az országban. 
Kétszárnyas varsa’ . alig fordulnak 
elő. A több varsából álló szárnyak
kal összekapcsolódó varsarendsze
rek egyáltaláp nem ismeretesek. 
Azt is mondhatnék, hogy halásza
tunk új szocialista szervezete nem



Uuzatvél. . .
\izi halfogásba*!. A varsákat a nagy
üzemi halászeszközök egyik legfon- 
tosabbjának tartják és -használják. 
Különösen mióta a perion fonal a 
halászok számára elérhető. A nem 
rothadó perion fonalak térhódítá
sával párhuzamosan számos új tipus 
és varsarendszer fejlődött ki és a 
halászok újabb és újabb tipusok ki
alakításán f áldoznak.

A varsás halászat náluk nemcsak 
a sekély parti vizekre a nádas sze
gélyekre korlátozódik, mint nálunk.
A Berlin környéki tavakon a part
ra merőleges irányban mélyen bé
ri yúló karósorok jelezték az állandó 
varsahelyeket, melyek minden nap 
biztos zsákmányt adnak kezelőjük
nek. Rügen szigete mellett a Keleti 
tengerben láttam azt az egyetlen 
darab varsát felállítva, mely az el
múlt évben közel 300 q angolnát 
termelt, több mint félmillió forint 
értékben. A sekélyebb (3—5 méter 
mély) tavak nyílt vizében a varsák 
százait látni meghatározott rend
szer szerint kihelyezve és hal le-

ámhosszán
160 q hal tárolására alkalmas. A ! 
motorvontatású, úszó halászház ön- < 
magában hordja jelentőségének ma- ; 
gyarázatát: nincs helyhez rögzítve, ; 
tetszés szerint változtatja a munka- ; 
területet s megkíméli a halászokat ! 
a naponként való hazajárkálástól. ! 
A szórakoztatásról, művelődésről, j 
no meg a — vízállásjelentésről rá- ; 
dió fog gondoskodni. Mindebből az 
az örvendetes tény emelkedik ki 
magasan, de magasan, hogy az esz
tergomi halászok nemcsak a szov
jet regény nevét vették át, hanem 
— a szellemét is!

*
A GYŐRI „ELŐRE“ htsz. köz

gyűlésén a Megyei Tanács VB. Me
zőgazdasági Igazgatóság küldöttje 
számolt be a szövetkezet elnökének, 
Vass Józsefnek kitüntetéséről és a 
szövetkezet által a mezőgazdasági 
kiállításon elnyert második díjról. 
Hangsúlyozta — és így is van, — 
hogy a szövetkezetét és elnökét ért 
kitüntetés a jól végzett kollektív 
munka eredménye. — A közgyűlés 
egyebekben is magas színvonalú 
volt: ezúttal döntöttek az idei iva
déktermés elosztásáról és a tavak 
lehalászásánál helyi normatívák al
kalmazásáról.

' *
REKORD! A „Viharsarok“ tasz

kéi — Forgó István elnök bejelen
tése szerint — rajtaütésszerű razziát 
hajtottak végre az orvhalászat fel
számolása céljából. Egy napi munka 
eredményeként 50 feljelentést tet
tek és 2 óra alatt 22 varsát koboz
tak el. Jó példa arra, hogy a szövet
kezetek maguk is fogják meg a do- 
log végét, (—ó)
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gyen az uszonyán (talpán) az, mely 
kikeveredik ebből a csapdarendszer
ből.
. A nálunk is beszerezhető, rotha

dásnak ellenálló perionfonál külö
nösen alkalmas varsák kötésére, 
amihez aránylag kevés anyag kell. 
Még a jelenlegi magas árak mellett 
is többszorörsen megtérül a perion
varsa ára. A varsás halászat dolgá
ban nem helyezkedhetünk a Bala
toni Halászati Vállalat igazgatójá
nak álláspontjára, ki a varsás halá
szatot egy alkalmatlan helyen vég
rehajtott és támogatásban nem ré
szesített, továbbá jobb fogáslehetó- 
ségek megkezdődése előtt (szeptem
ber 16.-án) egycsapásra befejezett 
kísérletek alapján alkotta meg a 
véleményét.

Határozottan leszögezhetem, hogy 
a Német Demokratikus Köztársa
ságban, továbbá a háború alatt a 
Mazuri tavakon szerzett tapaszta
lataim alapján a varsás halászatnak 
mint nagyüzemi halfogási módszer
nek sokkal nagyobb a jelentősége 
hazánkban is, mint azt a legmeré

szebben elképzelhettük. Csak egy
ről nem szabad elfeledkezni. A vi
rágzó varsás halászat ideje óta sok 
idő telt el. Halászaink elfelejtették 
ennek a halászati módszernek sok
oldalúságát, eszközhasználatát, stb.: 
újra meg kell tanulni a varsás ha
lászatot. Élve az új, nem rothadó 
hálóanyag nyújtotta lehetőségekkel, 
bátran kell nagyság és megoldás 
szerint megfelelőbb új varsatipuso- 
kat kialakítani. Szárnyakkal össze
kötött varsarendszerek létesítésével 
meg kell találni <a sekély nyíltvizek 
kényelmes és folyamatos hajászásá- 
nak módszerét. A varsás halászat 
szempontjából kell tanulmányozni 
a halak vándorlását és kóborlási 
szokásait.

Szép jövő áll a nagyüzemi varsás 
halászat előtt, halászainkon a sor, 
hogy éljenek ezzel a kényelmes hal
fogási lehetőséggel.

A mellékelt képeken bemutatunk 
néhány újabb varsatipust és modellt, 
melyek ma a Német Demokratikus 
Köztársaságban használatosak.

dr. Woynárovich Elek



A. PELLÉRDI
A tavak megépítése előtt a terü

let vizenyős síkság volt. - A tógazda
ság a Pécsi-víz mentén védő gát
rendszerben épült meg. Négy tóra 
tagozódik, ehhez még a teleltető te
lepe csatlakozik. A tavak vízzel bo
rított területe 346 hold. Az egyes ta
vak lecsapolása egymástól teljesen 
függetlenül 0,60 m. fenékcső át
mérőjű barátzsilipeken át történik.

Az említett tavakat a „Pécsi víz“ 
táplálja. Ebbe főleg organikus anya
gok kerülnek, melyeknek bomlása 
és . a bomlásterméke együttesen 
szennyezik a vizet. Megemlítem, 
hegy organikus anyagok adott kö
rülmények között az un. eutrof vi
zekben természetes okokból kifolyó
lag is felhalmozódhatnak. Sőt azok 
önszennyeződését is okozhatják, mi
nek következtében olyan nagymére
tű oxigénhiány következik be, hogy 
az állati szervezetek túlnyomó ré
sze különösen a magasabb rendűek 
(halak) oxigénhiányban elpusztul
nak. AZ eutrof-vizekben a két el
lenkező irányú élettani folyamat a 
szerves anyagok felépítése és elbon
tása nincsen kiegyensúlyozva úgy, 
hogy. a környezeti tényezők (fény, 
hőmérséklet, sótartalom, stb.) a meg
változása folytán a labilis egyensú
lyi helyzet felbomolhat, s ez bizo
nyos szervezetek tömeges elpusztu
lásában nyilvánul meg. A pellérdi 
halastavak esetében nem természe
tes eutrof-vízről, hanem a szenny
vizeknek a bevezetése útján, tehát 
mesterségesen eutrofizált vízről van 
szó. Ebben az esetben az oxigén
hiányt kiváltó szerves anyagok nem 
az eutrof módon táplálkozó szerve
zetek életműködése során keletkez
tek magában a halastóban, hanem a 
szennyvizek viszik oda. A szenny-

TAVAKON...
vizek időszakos kizárásával a tavak 
szervesanyag, valamint a sokat em
legetett ammónia tartalom koncent
rációját szabályozni lehet. Nagyon 
helyesen járt el a halgazdaság ve
zetősége, amikor a tavakból kiszi
várgó víz részére készült körcsator
nából motorszivattyúval visszaada
golják a vizet. Ezzel a tavakba 
tiszta szűrt és egyben oxigéndús víz 
jut. Ennek eredménye különösen a 
nyári meleg hónapokban mutatko-

Természetes vizeink halhozama és 
a hozam minőségi összetétele, minit 
ismeretes, a korábbá, szabályozás 
előtti időkhöz viszonyítva erősen le
romlott. Különösen áll ez folyóvi
zeinkre, ahol a szabályozások által 
megteremtett rosszabb biológiai vi
szonyokat sok esetben még ijjari 
szennyvizek, is tetézik. A környezeti 
tényezők leromlását elsősorban az 
ikra, és az abból kikelő zsenge iva
dék érzi meg, mert a hal.egész élete 
során létének ebben a szakaszában 
a legérzékenyebb és védtelenebb. A 
fogások minőségi összetételének a 
nemesebb fajok rovására történő le
romlása pedig azt mutatja, hogy a 
rosszabb környezeti viszonyokat a 
gazdaságilag kevésbbé értékes fajok 
jobban tűrik. A víz termelőképessé
gét azonban ezek a fajok silányabb 
halhús-felhalmozásra használják 'ki. 
Kézenfekvő dolog, hogy azt az em
beri beavatkozást, amelyet a sza
bályozás és a vízszennyezés jelent a 
természetes vizek életében, szintén

zik meg, amikor a hajnali órákban e 
művelet nélkül oxigénhiány léphet 
fel. A nyári csapadékos időjárás ha
tása igen jó volt a pellérdi tavak
ra. Szabó János főhalászmester gon
dosan vizsgálta a Pécsi-vizet a ha
lastavak duzzasztójánál. Eljött a le
halászás ideje. Itt mutatkozott meg 
arínak az elgondolásnak a helyes
sége, amikor az óhati ivadékok ki
helyezését Péllérden megvalósított 
ták. Ezek a halak a hasvízkórral 
szemben ellenállónak bizonyultak, % 
és nagyon jól használták ki a víz
ben lévő plankton szervezeteket.

Kollár Géza

emberi beavatkozással, nemes fajok 
nagyszámú ivadékával törtémő népe
sítessél tegyük jóvá. Nem bízhatjuk 
a természetre, hogy azokat a káros 
hatásokat, amelyeket az ember egyéb 
irányú gazdasági tevékenységei a 
haltérmelés szempontjából jelente
nek, rövid idő alatt az ember javára 
elhárítsa. Ez a munka a halászokra 
vár. Ez a szó, hogy • halászat — ma 
már nemcsak azt jelenti, hogy halat 
fogunk ki a vízből,, hanem olyan ok
szerű gazdálkodást, amelynek során 
a vizek termelőképességét a társa
dalom anyagi szükségleteinek fede
zésére fordítjuk. Ahol nem vetünk, 
ott nem arathatunk mást, csak gyo
mot.

A halász termelőszövetkezeteknek 
saját szempontjukból anyagi érde
kük, a népgazdaság szempontjából 
pedig kötelességük, hogy a termé
szetes vizek nemes halállományát 
pótolják, sőt fejlesszék! Minden esz
közt és lehetőséget meg kell ragad
ni, hogy nemes halivadékot termel
jünk, és azt akkorára neveljük, 
hogy a természetes tavakba és víz
folyásokba kihelyezve a megmara
dási százalék nagy legyen. A halász 
termelőszövetkezetek a használatuk
ban levő tavakon szervezzék meg a 
pohfyivadéktermelést, kezdjék meg 
a süllőfészkek készítését, gondoskod
janak tény észharcsák megszerzésé
ről és elhelyezéséről. Útmutatásért, 
tanácsért forduljanak a Halitenyész- 
tésd Kutatóintézethez. Ebben a mun
kában ne terhes és nehéz feladatot 
lássunk, hanem további munkánk 
éredményeinek a biztosítékát.

A nemes halivadék minél tovább 
történő nevelése azt eredményezi, 
hogy egyre inkább túljut élete leg
érzékenyebb szakaszán. Ezt az idő
szakot védett körülmények között 
a szövetkezetek által használt ta
vakban felügyelet alatt töltheti el. 
Nagy jelentősége van tehát a legki
sebb tónak is, amely htsz-használat- 
ban van, különösen ott, ahol nagy- 
kiterjedésű természetes vízfolyások 
népesítését kell ellátni.

A minél több és idősebb ivadék
kal történő nópesítés jelenti termé
szetes vizeink halhozamának foko
zását.

Tóth J.150 mázsa a hálóban. Szabó János pellérdi halászmester elégedett. (Kollár felv.)
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acélcső-fúróval óránként akár 40— 
50 nyárfakéreg para is készíthető el- 
A nyárfakéreg fajsúlya valamivel 
nagyobb, mint a parafáé, felhajtó
ereje annak csak négyötöde, a nyár- 
faparákat tehát valamivel nagyobb
ra kell méretezni. Élettartama vi
szont igen nagy és a házilag készí
tett párák jól állják meg helyüket a 
felinre fűzve.

*
M. E. Thuman a komplex tógazda

sági kacsanevelés problémáival fog
lalkozik a DFZ hasábjain. Gyakor
lati kísérletek eredményei alapján 
állapítja meg, hogy a kacsák vízen 
könnyebben és eredményesebben pá
rosodnak, mint a szárazon, ennek kö
vetkeztében a megtermékenyítést 
százalék magasabb. A halasvizeken 
tartott kacsák állandó úszkálásukkal 
és mozgásukkal természetesen több 
energiát fogyasztanak, mint a szára
zon való tartás során, ez a hús és 
zsírképzést károsan befolyásolja. Ha 
azonban a vágás előtt három héten 
át szárazon fejezzük be a hizlalást: 
a vízen tartásnak ezt a hátrányát 
kiküszöbölhetjük. Igen érdekes ösz- 
szehasonlító eredményeket kaptak az 
egyes kacsafajták tojáshozamáról, a 
halasvizeken tartott kacsák egyes 
fajtáinak tojáshozama emelkedett és 
a tojások egyedi súlya is nagyobb 
volt, átlagosan 3,6%Hkal. Egyes ka
csafajtáknál azonban különbség nem 
jelentkezett. A kacsa igen érzékeny 
a környezet és táplálékváltozásra, a 
szabad vízre való kibocsátásnál tehát 
óvatosan kell eljárni és új életkörül
ményeikhez fokozatosan hozzászok
tatni a szárnyasokat. Egyes alacso- 
nyabbrendű víziszervezetek, elsősor
ban a szitakötőálcák -r- mint para
zitagazdák — bélféregfertőzést okoz
hatnak a kacsáknál, amivel számolni 
kell. A pontyosvizeken élő kacsák és 
az észlelt halpusztulások között oko
zati összefüggést egyetlen esetben 
sem sikerült kimutatni, a kacsaürü
lék ugyan okozhat átmeneti oxigén
hiányt, ez azonban sohasem lehet 
olyan nagyfokú, hogy a halakra ve
szélyessé válnék.

(farkasházy)

Ugyancsak az AFZ-ben olvashat
juk L. Emenputsch érdekes tanul
mányát a halak hallásáról. A „klasz- 
szikus“ Brehm-féle felfogás szerint a 
halak siketnémák, ez az elmélet 
azonban erősen elavult és főképpen 
az a körülmény szól ellene, hogy a 
halak koponyájában bonctanilag 
igen fejlett, az emlősök és madarak 
úgynevezett labyrintszervéhez igen 
hasonlatos hallószerv rejtőzik, sőt 
— amint azt be is bizonyították — 
működik is. Igen érdekes és ellen
őrzött kísérletek során nyert igazo
lást, hogy a halak nemcsak halla
nak, hanem az egyes hangokat «meg
különböztetni is tudják rezgésszámuk 
szerint. A kísérletek azt is tisztáz
ták, hogy az egyes halfajok hallása 
nem egyforma, így például a rabló
halak, a csuka, sügér, pisztráng stb. 
hallása aránylag gyengébb, mint a

Radics Imre és Weingart Kálmán, a győri „Előre“ htsz tagjai felnézik a varsákat
(Torday felv.)

^ l á m o l  b e

A szárított élesztővel, mint piszt
rángivadék táplálékkal elért jó ered
ményekről számol be az A. F. Z. jú
liusi száma. A tápélesztő főleg lép- 
vagdalékkal keverve járul hozzá a 
pisztrángivadék jó fejlődéséhez. Az 
ismertetés szerint azonban nem min
den tápélesztő értéke azonos, jól vált 
be a szárított sörélesztő, melynek 
étvágyfokozó hatást is tulajdoní
tanak.

A darm&tadti E. Merck-gyár úgy
nevezett univerzális indikátorolda
táról és annak használatáról számol 
be az AFZ hasábjain H. Hofmann. 
A nagynevű német gyár készítménye 
arra a célra szolgál, hogy vele a 
halasvdzek pH faktora a gyakorlati 
céloknak megfelelő pontossággal és 
biztonsággal legyen meghatározható 
egyszerű és gyprs eljárással. A 
Merck-féle indikátorral valóban egy
szerű és gyors a pH meghatározás, 
fehér poroelláncsószébe helyezünk 
néhány millilitemyi vizsgálandó vi
zet, hozzá két csepp indikáitorolda- 
tot adva a képződött szint színskálá
val hasonlítjuk össze, melyről a pH 
értéket olvashatjuk le közvetlenül. 
Savi vegyhatásnál (pH 6,5-nél ala
csonyabb) vörös, semleges reakciónál 
(pH 6,5—8 között) zöld, lúgos kém
hatásnál (pH 8,0-nál magasabb) pe
dig kék szint mutat az indikátorol
dattal festett víz, az egyes színek 
közötti árnyalatok élesen és ponto
san hasonlíthatók össze a skála szí
neivel, kis gyakorlattal a pH egyti
zednyi pontossággal állapítható meg, 
ami a gyakorlati követelményekhez 
teljesen elegendő-. Minden gyakor
lati tógazda előtt ismeretes, hogy a 
halasvíz pH faktorából igen fontos 
következtetéseket vonhatunk le, 
célszerű volna tehát gondoskodni 
arról, Hogy az E. Merck-gyár kitűnő 
reagense nálunk is széles körben le
gyen beszerezhető és alkalmazható. 

*

békés, növény é& planktonevő ha
laké. A természet azonban kárpótol
ta a rablókat gyengébb hallásukért: 
igen érzékeny oldalvomalszervükkel. 
Ezek a szervek, melyek — mint azt 
a nevük is jelzi — a halak oldalán 
helyezkednek el, igen érzékenyen 
fogják fel a vízben történő rezgése
ket. A rablóhalak így látótávolságu
kon jóval túl észlelik a zsákmány
halak mozgása által keltett rezgése
ket, ami a zsákmányszerzést könnyí
ti meg. A rablóhalaknak nagy szük
ségük van erre az érzékükre, hiszen 
a zavaros vízben, különösen nyáron, 
amikor a víz turbidítása, zavarossá- 
ga nagy, látásuk igen korlátozott, a 
halak mondhatni állandó „ködben“ 
élnek. Ha a rablóhalak kizárólag lá
tásukra lennének utalva, úerv táplál
kozásuk igen nehéz volna különösen 
azokban a hónapokban, amikor táp
lálékigényük a legnagyobb.

*
Igen ötletes és magyar vonatko

zásban értékes újításról számol be a 
DFZ egyik cikkében J. Rahn: a 
nyárfakéregből készített hálóvaráról. 
A parafa — mint tudjuk — import
cikk, csak valutáért szerezhető be 
és ára ennek megfelelően magas. A 
pótlására ajánlott műanyaghab-vara 
viszont nem váltotta be az hozzá
fűzött reményeket, a növényi rostok
ból kötött hálók impregnálására 
használt vegyianyagok hamar tönk
reteszik a műanyagparát. Eqyedül a 
műanyagszálból készített hálók (per
ion és társai) használatánál. válnak 
be a műanyaghab-parák, az ilyen 
hálók azonban ma még csak kis 
szálúban kerülnek használatra. Rahn 
a nyárfakéregből készített párákat 
ajánlja, melyek igen'jól váltak be a 
gyakorlatban, nyersanyaguk szinte 
■korlátlan mennyiségben áll rendel
kezésre és marófogazattal ellátott
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A legfontosabb ragadozó halak 
után egy békés halnemzetség ismer
tetésére térünk rá, mely értékben 
ugyan jóval alatta marad az idáig 
ismertetett halfajoknak, mennyisége 
miatt azonban mégis nagy jelentő
ségű. Természetes vizeink halászatá
ból ismeretesek, elsősorban a Bala
tonból, de a dunai, tiszai szövetke
zetek hálójába is nagy számmal ke
rülnek. Ez a nemzetség a keszeg
félék (Abramis) nemzetsége, melynek 
hazánkban három faja ismert, a dé- 
vérkeszeg, a bagolykeszeg és a lapos 
keszeg.

A keszegek nemzetsége a ponty
félék családjába tartozik. Testük 
aránylag magas és oldalirányból 
erősen lapított. Szájuk kissé ferde 
metszésű, mindig bajusztalan. A hát
úszó felső széle meredeken hajlik 
hátra, a farkúszó lebenyei nem egé
szen egyformák, mert az alsó lebeny 
nagyobb. A farkúszó mélyen bemet
szett. Jellemző még az egész nem
zetségre az, hogy a pikkelyek a hát 
elején el vannak választva a hát 
középvonalában, tehát a hát közép
vonala pikkelymentes és az ennek a 
vonalnak a szélén található pikke
lyek egészen kicsinyek. A hasoldal 
az alfélnyílásig éles kiképzésű. A 
garutfogak mindkét oldalon egy-egy 
sorban öt fogból állanak.

A nemzetség legközismertebb tagja 
a dévérkeszeg (Abramis brama L.). 
Más nevekkel is szokták illetni, így: 
dévér, laposka, vereskeszeg stb. Ma
gas hát és oldalt erősen összenyo
mott test jellemzi. A hal színe álta
lában ezüstfehér, csak a fejtető és 
a hát feketés és az úszók sötét szí
nűek. Bőre nagyon érzékeny, szállí
tás alatt véraláfutásos lesz, ettől vö- 
vöses színt kap, főleg a hasi oldalon. 
A dévérkeszeg a legnagyobbra növő 
keszegféle. Számára optimális kö
rülmények között eléri az 50—70 cm 
testhosszúságot és a 4—6 kg súlyt. 
Természetesen ez nagyon nagy rit
kaságszámba megy.

A  dévérkeszeg társas életet élő 
hal, mindig nagyobb csoportokban

tartózkodik. Nagyon szereti a vízi- 
növényes helyeket.

Életmódja tipikusan békés. Plank- 
tonikus állatokkal, algákkal, férgek
kel táplálkozik. Szívesen turkálja az 
iszapot is, keresgélve táplálékát.

Az ív ás áprilistól júniusig tart. 
Ilyenkor nagy csoportokba gyülekez
nek. A sekély füves partszéleket ke
resik fel először a hímek, és csak 
később jelennek meg ott a nősté
nyek. A hímeken megjelennek azok 
a nászkiütések, melyekről a ragado
zó őn ismertetésekor már megemlé
keztünk. Ezek fehér színű sömörsze
rű kiütések, melyek a felhámsejtek 
burjánzásának következtében jönnek 
létre. Alakjuk kúpos. a kezdeti fe
hér szín pedig később borostyánkő 
színűvé vált át. A tejeseket egyes 
helyeken a kiütések miatt gyöngyke- 
szegnek is szokták nevezni. Az ívás 
megkezdésekor az ikrást 3—4 tejes 
követi, később azonban a csapat tel
jesen összekuszálódik. Az ívás rend
szerint éjjel történik, ilyenkor a ha
lak erősen csapkodják farkukkal a 
vizet, így messzire hallható zajt 
csapnák.

Ikrája sárgás színű, kb. 1,5 mm át
mérőjű. Egy ikrás kb. 140 000 ikrát 
rak le, legszívesebben vízi növény
zetre. Kedvező vízhőmérséklet és idő
járási viszonyok között az ikrák 
3—4 nap alatt kikelnek. Ha ívás köz
ben az idő elromlik, vagy ha valami 
megzavarja az ívó hálákat, abba-

A mostoha tavasszal versenyre 
kelt a mostoha nyár. Meteorológu
saink tudják, melyiket illeti a di
csőség virgácsa. A rizstermelésre 
kedvezőtlen hideg tavasz és hűvös 
nyár a rizsföldi pontytenyésztésre 
sem a legalkalmasabb időjárás, amit 
az országos eredmények általában 
híven tükröznek.

Mégis — a rizsföldi haltenyész
tésben esetleg még mindig kételke-

hagyják az ívást és visszamennek a 
mély vízre. Ez az eset volt az idén 
a Balatonban.

Húsa ízletes, csak a sok szálka na
gyon sokat ront az élvezeti értékén. 
Emiatt kevésre becsülik, bár sokan 
sütve, a Balaton legízletesebb halá
nak tartják, A konzervipar nagy 
mennyiséget vesz át belőle halkrém 
cs különféle olajos halkészítmények 
készítése céljára.

A dévérkeszeg a hozzá közeli ro
konfajokkal kereszteződik. Ismeretes 
az ezüstös balinnal, a vörösszárnyú 
koncévrál és a pirosszemű kelével 
alkotott hibridje.

Európának északi és keleti részén 
mindenhol megtalálható, az Alpoknál 
délebbre azonban nem hatol. Ha
zánk mir den nagyobb vizében elő
fordul

Az Abrainis nemzetség másik 
képviselője a bagolykeszeg, (Abramis 
sapa Pali.) Jellemző reá a nagyon 
hosszú farkalatti úszó. farkúszó alsó 
kai éjának a megnagyobbodása, a 
tompa orr, az alsó állású szájj és az 
elég nagy szem. 30 cm-nél nem nő 
nagyobbra. Színe ezüstfehér, az úszói 
feketén szegeitek.

A Fekete tenger vízrendszerében 
él. Balatonban is megtalálható, a Du
nában csak Ausztriáig hatol fe l  
Húsa nagyon szálkás.

A lapos keszeg (Abrcmiis ballerus 
L.) más néven báliin, balinkeszeg, 
30—10 cm testhosszúságú 1—2 kilo
gramm súlyú hal. Feje kicsi, szája 
ferdén felfelé nyílik, farkálatti úszó
ja nagy. Színe a keszegekre jellemző 
ezüstfehér, háta kékes, páros úszói 
sárgák. —i—f—

ci&ífaldelcwl
dők meggyőzésére a f. évben is szü
lettek kiváló példák. Ilyen elsősor
ban a sióagárdi Béke Tsz, ahol a 
június elején történt kihelyezéstől 
számított alig 3 hónap alatt kát. 
holdanként netto 98 kg. pontyhús 
termett. A Tsz haltermelését Kern 
Ferenc tolnai haltenyésztő állomás- 
vezető patronálta.

Kétségtelenül megállapítható, hogy 
ott, ahol kellő hozzáértéssel, szorga
lommal és gondossággal kezelik ezt 
a — kereken 100 000 kát. holdat ki
tevő rizstermelésünk kapcsán jelen
tékeny melléküzemági — kérdést, 
ott az eredmény sem marad el. így 
Békés megye halászati felügyelője 
Szabó István már a tavaszi vállalás
kor hitet tett a minél eredménye
sebb munkára. Fáradozását jó ered
mények hálálják; Bucsán a Petőfi 
Tsz-ben 60 kg, a sarkadi Lenin Tsz- 
ben' 50 kg, a szarvasi Táncsics Tsz- 
ben 47 kg, stb. és 5000 db. kacsa ne
velése. Vegyük hozzá, hogy Szabó 
knrtárs a rizsföldi halasítás egész 
menetét, minden mozzanatát feldol
gozta, amivel a termelésről nagyon 
jó, dicséretet érdemlő képet rajzolt.

Pöschl NándorJól megtermett dévérkeszeg a Balatonból flELorti felv.)

h í r e k  a
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Az őszi esőzés alaposan feláztatta 
a földutakat. A lovak ugyancsak bele
feszülnek a hámba, hogy a simon- 
gáti XII. tó termését átszállíthas
sák a telelőbe. Van, mit szállítá
rnok ...

Rimanóczy Endrével, az Alsóso
mogyi Halgazdaság örökké tevékeny 
főagronómusával beszélgettünk a tó 
felé menet. Sok mindenen ment ke
resztül ez a itó is, míg eddig eljutot
tunk, — mondja. 1947-ben állítottuk 
üzembe a simongáti tógazdaságot. Ez 
azonban nem volt egyszerű feladat. 
A töltések tele voltak aknával. A 
tóból nem sok látszott, rekettye, 
gyékény, nád borította a tófeneket.

Pór János halászmester 1947 óta kezeli 
a simongáti XII. tavat

Tenyészanyag? Ilyesmire csak fájó 
szívvel lehetett gondolni. Közben 
megérkeztünk, éppen hálóhúzás van.

kilogramm ponty és vagy 30 má
zsa vadhal termett a tóban. 1948- 
ban merész ötlettel két osukapárt 
helyeztek ki a 3178 darab negyed-

Kovács László, a simongáti alsó sza
kasz felelős halászmestere

kilós kétnyaras ponty mellé. A 
csukapár és az utánpótlás megtette 
kötelességét. 6160 kg pontyot fog
tak ki az ősszel, valamennyit 2 kg-o.i 
felüli súlyban, no meg 624 db. fél
kilós csukát. A holdanként! termé
szetes hozam 174 kg volt.

Ettől kezdve évről évre fejlődött 
a tó, bár aszály is, árvíz is sújtotta, 
mégis helytállt. Ezévben 146 mázsa 
a rtó terve, de előreláthatólag 20 0 
mázsa piaci halat fog lehalászni a

gazdaság a 32 holdas tavon, noha a 
takarmányozás csak 90%-os volt.

Közben húzzák a zsúfolt hálót, 
láthatjuk, hogy a becslés nem alap
talan. A sok fiatal halász és „apjuk“, 
Szűcs Vendel bácsi főhalászmester, 
aki 63 évét meghazudtoló fürgeség
gel dolgozik, húzza a hálót és dugja 
gyorsan biztos helyre a süllőket és 
a feketesügereket. Közben Kovács

Máté Vendel, a rinyaszentkirályi ta
nács elnöke, nemcsak a begyűjtésben 
jár élen községével, sokszor kisegíti a 

tógazdaságot is

László szakaszfelelős halászmester 
kutyája, Bodri és Pór János halász- 
mester négylábú munkatársa, Baba 
hatalmas csalholásba fog, aztán us- 
gyi —, és a következő pillanatban 
tűhegyes fogukkal magyarázzák meg 
egy kövér tenyószpatkánynak, hogy 
a töltés tövében semmi keresnivaló
ja nincs, Bobi, a nagymester tavaly 
3000 Ft értékű pézsmapockot fogott 
gazdájának, így jogosan illeti a 
négylábú munkatárs elnevezés.

Jókedvű a halászlbrigád, és meg 
akarja nyerni a brigádok közötti 
versenyt. Az egész Alsósomogyi Hal
gazdaság is ádáz küzdelemben van 
Biharugrával az első helyért. Csak 
az utolsó napok döntik el, melyi
kük viszi el a babért. Alsósomogy 
120%-os tervteljesítésre számít.

Nehézség persze itt lis van. A gaz
daság agilis igazgatója, Papp János 
is azon kesereg Rimanóczy főagro- 
nómussal együtt, hogy nincs rendes 
közelckdési eszközük. Nagykanizsá
ról Szigetvárig 30 tóegység, és az 
cigész ellenőrző szolgálatot egy kocsi
val látják el. A motorkerékpár a 
íossz utakon csődöt mond. Ha a ve
zetőség kiszáll, a munkaidőnek leg
lelj ebb egyhairmad részét töltheti a 
mórichelyi, vagy a szuloki üzem
egységben, a többi idő — utazás! 
Most a sok esőzés megduzzasztotta 
a lecsapoló csatornákat, lassítja a le
halászást. Mindamellett, ha az idő 
komoly fagy nélkül kitart növény
ben végéig, lehalásszák a 120%-ot.

— tay —

OKTÓBER FOLYAMÁN több tó
gazdaságban még 16 C° alá süllyedt 
h'jmérsékeletű vízben is jóétvágy- 
gyal fogyasztották a halak a takar
mányt. Különösen a pontyivadék és 
a sűrű népesítésű tavak lakói nem 
vettek tudomást a lehűlt hőmérsék
letről.

Abban az évben — folytatja — 248

Az ercsii htsz. ladikjai az őszi ködben (Tóth János felv.)
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Védekező reflexszel —

—  A RAGADOZÓK ELLEN!

vakba kerül, a tenyésztés során rend
szeresen érintkezésbe juttatni a leg
főbb ragadozóval, vagy „helyettesí
tőjével“, de olyan módon, hogy érez
zék ugyan a veszélyt, de a valóság
ban kitéve annak ne lennének.

G. V. Popov a Zsurnal Vüszsej 
Nervnoj DejateV hoszti című folyó
iratban arról a munkájáról számol 
be, mely a halivadék természetes 
vízbe történt kihelyezésekor tapasz
talt nagyarányú veszteség leküzdé
sére irányult..

Bevezetésében elmondja, hogy a 
kihelyezés utáni veszteség nemcsak 
a megváltozott hőmérsékleti és hid- 
rokémiai viszonyokban rejlik, ha
nem abban, is, hogy az ivadék a mes
terséges tavi nevelés során nem jut 
érintkezésbe ragadozókkal, nem fej
lődik ki védekező reflex velük szem
ben; így igen sok áldozatul esik. 
Ezért megkísérelte tisztázni azt, 
hogy a fejlődés különböző stádiumá
ban levő halivadékon képezhetők-e 
ki védekező reflexek, ha igen, mi
lyen gyorsan alakulnak ki és tartó
sak-e annyira, hogy segítségükkel 
a ragadozók ivadékpusztítását csök
kenteni lehessen.

Kísérletét veresszámyú koncérral 
és évakeszeggel végezte. Megállapí
totta, hogy a halivadékon is kiala
kítható védekező reflex mesterséges 
és természetes támadóval (ingerrel) 
szemben annál rövidebb idő alatt, 
minél idősebbek azok.

Munkája második részében azt 
vizsgálta, hogy milyen a ragadozó 
(csuka, domolykó) pusztításának 
aránya olyan ivadékok között, me
lyeken feltételes reflexet alakított 
ki és azok közt, melyeket a tenyész
tőtóból hoztak közvetlenül a kísér
let előtt akváriumba. Ilyenirányú 
vizsgálatát 2 módszerrel végezte:

1. A kis csukát tartalmazó edény
be hármasával helyezte be az iva
dékot és mérte a perceket, amíg a 
csukának sikerült felfalni azokat. 
Több kísérlet során megállapította, 
hogy a tenyésztőtóból származó kon- 
cérivadékot 3—4 perc alatt sikerült 
elfogyasztania.

2. E kísérleti típusban úgy járt el, 
hogy tetején és alján aprószemű há
lóval ellátott ládába helyezte a ra
gadozót (domolykó) és nagyobb cso
portban, de megszámolva rakta mel
léje a kialakított feltételes reflexű, 
vagy anélküli ivadékot. Az esetek 
egy részében'a láda felét olyan há
lóval zárta el, melyen az ivadék át
juthatott, a domolykó nem (részle
ges izolása), a többi esetben ezt nem 
alkalmazta. Az elhelyezés után egy, 
illetve két nap múlva megállapította, 
hogy mennyi az ivadékhiány a ke
zelt, vagy nem kezelt ivadékban ak
kor, ha azok részlegesen voltak izo
lálva, vagy sem.

Az eredmények azt mutatják, 
hogy sokkal kisebb a veszteség azok
ban az ivadékokban, melyekben vé
dekező reflexei alakított ki, mint a 
második csoportban; valamint azt 
is, hogy a ragadozót* nem tartalmazó, 
de előre nem kondicionált ivadékok

veszte ség er bek aránya 47 százalék az 
első napon, míg a másodikon 56 szá
zalék akkor, ha semmi izolálás 
nincs. (Ennél kisebb a veszteség 
részleges izolálás esetén.) Az ada
tokból látszik, hogy a második napi 
együttlét a ragadozóval alig emeli a 
veszteség arányát. Ez a jelenség ar
ra váll, hogy a második napra már 
bizonyos védekező reflex alakul ki 
a ragadozó jelenlétében, ami elég 
ahhoz, hogy védje a megmaradt iva
dékot a ragadozó további pusztítá
sától.

A fenti kísérleti eredményekből 
azt a következtetést vonja le, hogy 
szükséges lenne az olyan ivadékot, 
mely kihelyezéskor természetes ta-

A szerző e feladat megoldásán dol
gozik a Karél-Finn Sz. Sz. K. egyik 
haltenyésztő telepén.

A dolgozat részletesen megjelent 
az Orvostudományi Dokumentációs 
Központ 1954. szeptemberi kiadvá
nyában, dr. Hótay Kálmán fordítá
sában.

A mi természetes vizeinkben, il
letve tavainkban a kihelyezett iva
dék rendszeresen érintkezésbe jut 
legfőbb ragadozóival (harcsa, süllő, 
csuka, ragadozó őn), a külön wó- 
tavakból származó ivadék kihelyezé
séig természetesen nem. Ezért ha
zai viszonyaink között is érdemes 
volna ezzel foglalkozni.

Németh László

T E N N I V A L Ó I
—  a természetes vizeken

Egyik legértékesebb haszonhalunk 
a süllő, ezért mindent el kell követ
nünk annak érdekében, hogy szapo
rodását tőlünk telhetőén a legna
gyobb mértékben előmozdítsuk fo
lyó és egyéb természetes vizeinkben. 
A szaporítás legcélravezetőbb módja 
a félmesterséges ívatás és az így 
nyert ikrák védett keltetése.

A „HALÁSZAT“ H|54. évi 2.-ik 
számában részletesen • közöltem a 
-védett keltetés legkönnyebben ke
zelhető és a gyakorlatban az ered
mény szempontjából bevált formá
ját. Jelen soraimmal az 1956. évi 
ívási idényre való felkészüléshez 
szükséges fészekanyag begyűjtésére 
kívánom a halászok figyelmét fel
hívni: ' Ugyanis a süllő ívatásához 
az. ún. fűzfagyökérzet haj szál vékony 
gyökerei a legmegfelelőbbek. Az 
őszi alacsony vízállások következté
ben ennek begyűjtésére a legkedve
zőbb az időpont, mivel a fűzfák gyö
kereiről, és a mélyen ülő ágairól 
sokszor az 1 métert is meghaladó

Vízmiötavétel a pyőri Iparcsatornán 
(Torday felv.)

sűrű hajfonatszerű gyökérszálak 
lógnak le, miket a fűzfák a magas 
vízállások idején növesztettek. Ezek
re a gyökérszíálakra szokott a süllő 
a természetben is leívni, így célunk 
elérése szempontjából kiválóan al
kalmas annak felhasználása. A be
gyűjtéskor lehetőleg olyan részeket 
vegyünk elsősorban figyelembe, ahol 
a gyökérszálakkal együtt maga a 
vastagabb gyökér, vagy ág is levág
ható, mivel annak birtokában nem 
kell külön vessző felhasználásával 
karikára — O — vagy — X  gályák
ra a fonatokat felkötözni, hanem 
magát az ágat 30—30 cm-re eldara
bolva kitűnően tudjuk a lerakó kö
telekre felerősíteni. E mód alkalma
zásával kettős célt tudunk elérni és
pedig: felesleges munkát takarítunk 
meg a keretek elkészítésével, nagy- 
mennyiségű kötöző anyagunk ma
rad meg, másrészt kevésbé térünk 
el a természeti adottságoktól ezáltal 
a várható eredményünk lényegesen 
növekedhet. A népesítés, illetve az 
ívatás gyakorlati kivitelezésének 
bármily formáját a fent közöltek 
alapján figyelembe véve, az előző 
évek tanúsága szerint komoly ered
mények igazolták, mind a velencei 
„TÖREKVÉS* ‘ mint pedig a győri 
„ELŐRE“ Htsz-ekben végrehajtott 
ívatások során.

Az itt elért eredmények alapján 
javasolhatom ennek bevezetését, 
ahol ezid^ig még süllőívatással nem 
foglalkoztak ebben a formában.

Torday László

Az októberi nagy esőzés sok ne
hézséget okoz tógazdaságainknak, 
minthogy a felduzzadt vízfolyások 
miatt a tavakból a vizet sok helyen 
leengedni nerp lehet. Ennek követ
keztében a lehalászási ütemtervben 
jelentős eltolódás állott elő.
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FÉ SZEKKFSZÍ1ESÍÓL —
—  A HARCS AMADÉKIG..

A természetes ívóhelyeket mind 
anyagban, mind formában megkö
zelítő fészkek is feltételei harcsa- 
ívatásunk sikerének. Ezért a te- 
nyészharcsák gondos teleltetése mel
lett téli feladatunk a fűzgyökér be
gyűjtése és amennyiben egyéb mun
kánk engedd, a fészkek elkészí
tése is.

Az ívatáshoz helyenként más-más 
formájú fészket használnak. Mint 
jól bevált ívóhelyet — miv:el az el
készítése is egyszerű — a következő 
összeállítású fészket ajánljuk. 3 db 
egyenkint 150—200 om-es akáckaró 
kihegyezett végétől 15—20 cm-re 
10—12 cm vastag fűz vagy nyárfa- 
darabot erősítünk. A két karó közé 
szorítjuk be erős drótozással a fűz
gyökeret. Egy fészekhez három lá
bat készítünk. Az ívás előtt feltöl
tetlen telelőbe háromszög alakban 
leverjük a fészekrészeket és a három 
lábat a felső részen erősen össze
drótozzuk. (A Bicskén használt fé
szekről a Halászat júliusi számában 
közölt felvételeket.) A fészek alá — 
a lábak egymástól való távolságának' 
megfelelő, — köralakúra. hajlított 
fűzveszőt vagy vékonyabb gömbva
sat helyezünk,, melyet előzőleg drót
hálóval vonunk be. A dróthálóra 
apró fűzgyökeret és vízimohát rak
nak, majd rossz léhésdarabbal le
szorítjuk. Ilyen fészekaljról az 1955. 
évben 22 ezer öthetes harcsaivadé
kot halásztunk le.

A fészekek elhelyezése után tölt
sük fel telelőinket és helyezzük 
össze a harösapárokat. A féltöltés 
a fészkek fűzgyökérrel borított ré
szének magasságáig történjék.

Az ívás megfigyelése a következő 
feladatunk. Az ívás megtörténte 
után a fészkeket mielőbb helyezzük 
át frissen feltöltött és előzőleg fer
tőtlenített telelőbe. A fészket óva
tosan bontsuk szét és egy-egy fürt 
ikrának megolvasása után becsüljük 
meg a fészek ikramennyiségét. Átla
gos nagyságú telelőbe 100—120 ezer 
ikra kerülhet. Távolabbi helyre szál
lításkor a vizes moha közé csoma
golt ikra 5—6 órát kibír nagyobb 
veszteség nélkül. Óvatos bánásmód
dal a zsenge ivadék is igen nagy tá
volságra elszállítható.

Amipt tenyészharcsáink leívtak, 
halásszuk ki őket a telelőkből és 
helyezzük ki a tavakba. Azokban a

telelőkben, ahol az ívás történt, fész
ket kelésre ne hagyjunk, — az el
szóródott ikra elegendő a telelő né- 
pesítésére és a leszűrés után össze
hasonlíthatjuk az . eltávolított és 
bennmaradt ikrából kikelt ivadékot 
fejlődés, betegség, elhullás stb. szem
pont jábóí. A harcsaikrának és a 
zsenge ivadéknak számos ellensége 
van, a sikeres . keltetés és nevelés 
megköveteli ellenük a szívós küz-

Fészekrész szétbontás előtt 
(Antalfi felv.)

délimet. A halak legnagyobb része, a 
béka, békaporonty, csíkbogár, csibor 
mind ikra vagy ivadékpusztító. A 
küzdelem ellenük, mint a harcsa- 
ívatás és nevelés minden mozzanata 
aprólékos, fáradságos, nagy figyel
met igénylő munka, de az őszi le
halászat, mikor kis harcsáink százá
val kerülnek a tartóhálónkba meg
fizeti fáradozásunkat. Pár szót még 
a harcsák kopoltyúférgességérői. 
1952-ben ismeretlen betegség pusztí
totta harcsáinkat, a Kutatóintézet 
megtalálta a betegség okát, mi pedig 
a segítségükkel leküzdésén dolgoz
tunk.

A kopoltyúférgesség leküzdésére a 
következő eljárásokat ajánljuk.

1. fvás és kelés idejéig a telelők 
többszöri fertőtlenítése.

Vizsgálat
időpontja

Halfaj ta Telelő
száma

Súly g Test hossza 
cm

Élősködők
száma

1955. VH. 24, Harcsa iv. 2 4,0 5.3 17
1955. VII. 24. Harcsa iv. 2 4,1 4,9 4
1955. VII. 24. Harcsa iv. 2 4,3 4,6 9
1955. VII. 24. Harcsa iv. 6 4,5 5.7 T—

1955. VH. 24. Harcsa iv. 6 4,0 5,3 —
1955. VH. 24. Harcsa iv. 6 4,7 6.0 —
1955. VII. 24. Harcsa iv. 8 5,0 6.0 —
1955. VII. 24. Harcsa iv. 8 5,1 5.8 —
1955. Vn. 24. Harcsa iv. 8 4,9 6.0 1 ---
1955. VH. 24. Harcsa iv. 13 3,8 4.7 7
1955. VIE. 24. Harcsa iv. 13 3,8 5,0 21
1955. Vn. 24. Harcsa iv. 13 3,8 5.0 33

2. Egészséges, jól fejlett tenyész- 
harcsák, azoknak teleltetése és tar
tása ívásig az előző számban leírtak 
szerint.

3. Az ívás után a fészkek eltávo
lítása az ívóhelyről, a tenyészhalak 
mielőbbi kihelyezése a tavakba.

4. A harcsaivadék mielőbbi átse
gítése a kopoltyúférgességre legve
szélyesebb koron (2—6 cm, 1,5—5 g) 
minél több táplálék bejuttatásával a 
telelőkbe, a táplálkozás kezdetétől a 
leszűrésig.

(A zsenge ivadék táplálására 10 
napig planktonbegyűjtést végezzünk. 
10. nap után a planktongyűjtés to
vábbi folytatása mellett darált sze
méthalat és ha van, friss vágóhídi 
hulladékot darálva adagolunk be. 
[gén jól bevált módszer a dr. Jász
falusi által a Halászat 1954 májusi 
számában ismertetett visszatartott 
anyapontyok ívatása és az ikra át
helyezése harcsás telelőkbe.)

5. Amelyik telelőben' kopoltyúfér- 
gesség okozta elhullás következik be 
mielőbb helyezzük ki az állományt 
nevelőtóba, így nagyobb %-ú meg
maradásra van remény, mint a zsú
folt telelőben.

A Halászat 1955 júniusi számában 
Papp Anna kutató kimutatást kö
zölt Bicskéről. származó harcsaiva
dékok .vizsgálatáról. • 1955. évben 
Bicskén végzett vizsgálatokat össze
hasonlításképpen a mellékelt táblá
zatban közöljük.

A 13. sz. telelőben ívás után benn
hagyott fészekről kelt az ivadék.

1955. évpen 9 db »telelőben végez
tünk zs; harcsa .nevelést, ezek kö
zül 4 db telelőből került elő Ancylo- 
discoides-szel fertőzött harcsaivadék. 
. Az eddigi üzemszerű harcsaneve
lési kísérleteink alátámasztják Papp 
Anna kutató feltevését, hogy a ko- 
poltyúférgesség nagyban hozzájárul 
a kisharcsák „eltűnéséhez“. Remél
jük, hogy a harcsaneveléssel foglal
kozó halász szakembereink, kik a 
nemek megkülönböztetésétől a zsen
ge ivadék táplálásáig nagyon sok 
problémát megoldottak, kutatóink
kal együttműködve mielőbb tisztáz
zák a kopoltyúférgesség megszünte
tésének módjait is és harcsából 
nemcsak halastavaikba, hanem a 
szabad vizekbe, de még exportra is 
kerülhet nagyobb mennyiség.

Antalfi Antal

Most még csak 10 dekásak a kis har
csák, de jövőre már jaj a vadhalaknak 

(Antalfi felv.)
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Akvaristák, halljunk valamit —

-  a r i c c i á k ó  i
Az akvarista, főleg a tenyésztő 

egyik legértéke$ebb vízinövénye az 
ágas-bogas Riccia fluitans. Kedvező 
körülmények és fényviszonyok mel
lett ez az igen szép növény gyorsan 
és dúsan szaporodik, a víz színe alatt 
úszó smaragdzöld párnázatot alkot, 
mely elég tömött ahhoz, hogy befo
gadja a víz színén ikrázó halaink 
ivadékát, ugyanakkor azonban- elég 
laza ahhoz, hogy elevenszülő hala
ink ivadékainak szolgáljon kényel
mes és biztonságos búvóhelyül a 
szülők kannibáli étvágya ellen. De 
igen hasznos a Riccia akkor, ami
kor medencénk egyik-másik részét 
árnyékolni akarjuk, a víz színén 
úszó Riccia-szőnyeg kiválóan alkal
mas erre a célra.

A Riccia fényigényes növény, né
ha azonban túlságosan szaporodik 
és túl vastag párnázatot alkot. Ilyen
kor ritkítani kell, mert ha ezt nem 
tesszük, alsóbb rétegeihez már nem 
jut el a fény, aminek következtében 
a Riccia elsárgul, ellágyul és elhal
va szennyezheti a vizet.

Mint oxigénfejlesztő, a Riccia az 
élen halad. Az asszimiláció során 
képződött oxigént apró buborékok 
alakjában tartja fogva szőnyegében, 
ezek a gázgömböcskék lassan oldód
nak fel a medence vizében, így ak
kor is ellátják oxigénnel az akvá
rium vizét, amikor az asszimiláció 
már szünetel, amikor már nincsen 
fény, így például a sötétség óráiban.

A Riccia legnagyobb ellenségei a 
fonálalgák, ha ezek elburjánzanak 
benne, hamarosan tönkreteszik. A 
védekezésnek legjobb módja a fo
nalasalgák irtása, ami vékony és ér
des felületű fapálcikára való felcsa
varással igen jól sikerül, természete
sen ügyelni kell arra, hogy ezt a 
műveletet gyakran és kellő gyengéd
séggel eszközöljük. A fonálalgák 
elleni biológiai védekezés is siker
rel jár, ha sok apró, fonálalga-pusz- 
tító csigát telepítünk a medencébe. 
Ikrázó halak tenyésztésére szolgáló 
medencében természetesen nem tűr
hetünk meg ikrapusztító csigákat, az 
elevenszülők tenyésztésére használt 
medencéinkben azonban a csigák 
kárt nem tesznek, az aránylag nagy 
ivadékot nem támadhatják meg.

Amint azt képünkön is látjuk, a 
Riccia' ág^s-bogas, szarvasagancsra 
emlékeztető szövedék. Egyes ágai 
kisebb erőművi hatásra egymástól el
választhatók, az izolált ágacskák to
vább növekednek és szaporodnak. 
A Riccia által alkotott szőnyeg köz
vetlenül a vízfelület alatt helyezke
dik el anélkül, hogy abból kiemel
kednék. Ha kisebb-nagyobb csomó
ját súlyozva rögzítjük a medence 
mélyebb részibe vagy akár a fene
kére, igen érdekes hatásokat érhe
tünk el. Fontos csupán az, hogy a 
mélyebb rétegekben rögzített Riccia 
megkapja a szükséges fénymennyi

séget és alaposan meg legyen sú
lyozva. Az asszimiláció során fejlődő 
rengeteg apró oxigénbuborék ugyan
is jelentős felhajtó erőt képvisel, 
ha a növény nincsen jól lerögzítve, 
csakhamar felszáll a víz felszínére.

Á^asboffas, agancsra emlékeztető szö
vedéket alkot a Riccia, mely akváriu
munk egyik leghasznosabb, oxigént 
bőven termelő, kitűnő búvóhelyül 

szolgáló vízinövénye.

A medencefenéken rögzített Riccia 
élénkzöld, hatalmas szövedékké fej
lődik, mely nemcsak dísze meden
cénknek, nemcsak kitűnő búvóhely,

hanem dús oxigéntermelő is egyút
tal.

A halak közül csak kevés fajta 
fogyasztja a Ricciát, talán egyedül 
a nálunk alig található Scatophagus 
árgusnak csemegéje, ami annál ér
dekesebb, mert ez a halfajta ottho
nában a torkolatok sós vizében él, 
ahol Riccia még hírmondóul sem 
akad. De annál szívesebben csipe
getik és szedegetik főleg kisebb ha
laink a Riccia-szőnyeget, mint bú
vóhelyet felkereső alacsohyabbren- 
dű víziszervezeteket, mely az oxi
géndús környezetben jól fejlődnek 
és szaporodnak, egészséges és bősé
ges táplálékot biztosítva a méreg
zöld szőnyegben legelészd kisebb 
halainknak.

Az ikrázó halakat szaporító akva
rista fonálalgamentes Ricciáról is 
gondoskodhatik. Erre legjobb eljá
rás az, hogy nagyobb befőttesüvég
be helyezünk el csipetnyi, fonálal
gától gondosan megtisztított Ricci
át. A vízben kevés növénytápsót ol
dunk és azt természetesen időkö
zökben újabb tápsóadagga! pótoljuk. 
A befőttesüveg vizébe naponta, fő
leg akkor, amikor már kivilágoso
dik, kevés szódavizet freccsentünk, 
hogy megadjuk a növény fejlődésé
hez szükséges széndioxidmennyisé
get. Ezzel az eljárással dúsan te
nyészthetjük a Ricciát, mely tenyész
tési célokra mindig rendelkezésre 
áll és ami a legfontosabb, szavatol- 
tan fonálalgamentes.

(f.)

IV ADÉKHALÁSZ AT

a rábacsécsényi „Új Alkotmány" Tsz, halastavában
A tsz. halastava 1955. év május 

havában készült el, amikor a tóépí
tés kései elhúzódása miatt már csak 
tény észponty ok kihelyezésére volt le
hetőség egynyaras ivadéknevelés 
céljából. A tó kiterjedése 6 kh, azon
ban műszaki okokból ez évben csak 
körülbelül 1,5: kh-nyi terület volt 
elárasztható. ívatás céljából kihe
lyezésre került 3 db ikrás és 6 db 
tejes ponty. A lehalászott ivadék
termés a kedvezőtlen ívási lehető
ségek figyelembevételével, mihez 
hozzájárult az erősen ingadozó víz
állás, kedvezőnek mondható. Az 
elért eredmény 304 kg, átlagosan 
05 dkg-os egyedékből állott. Tekin

tettel arra, hogy a tó vizét telje
sen nem lehetett lecsapolni, így a 
lehalászás az „ELŐRE“ Htsz. há
rom tagjának és ivadékhálójának a 
közreműködésével történt meg. A le
halászott ivadékot teleltető hiányá
ban az Előre htsz. vette át és he
lyezte el azzal, hogy a tavasz folya
mán hasonló mennyiségű ivadékot 
fog juttatni a tsz. részére tovább
nevelés céljából. Ez szép példája an
nak a megértésnek, amellyel a htsz 
tagsága segítséget nyújtott egy me
zőgazdasági tsz-nek fejlődő halgaz
dálkodása érdekében. #

Torday László

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

G U M I I P A R I  K T S Z
B U D A P E S T ,  V I., C S E N G E R Y  U T C A  35

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

Az akvárium nagyszerű, pompás 
biológiai egység, önálló élettér. Nem 
csoda,, hogy a mi kiváló akadémi
kusunk, M au eh  a professzor a 
vízi élettérre is alkalmazni tudta — 
elsőként a világon! — a P l a n c k -  
féle quantummechanika törvénysze
rűségeit, amelyek tehát — bizonyos 
értelemben — a jól berendezett ak
váriumra is érvényesek. És ez az 
élet itt, egysége, békés, zajtalan, 
csaknem néma harmóniája ellenére 
is szinte kristálytiszta dialektika, 
mint azt R o s  s m ä s  s l e r  már 100 
évvel ezelőtt is éles szemmel meg
látta.

Mert mi lenne más a növényvi
lág szénsavat felhasználó, oxigént 
fejlesztő asszimilációs és az állat
világ, a halnépesség szénsavat fej
lesztő és oxigént felhasználó disz- 
szimilációs tevékenysége, mint egy
mással ellentétes, egymást kiegyen
lítő, azaz dialektikus biokémiai fo
lyamatok biológiai egyensúlyt fenn
tartó, életteret létesítő tevékeny
sége?! De nemcsak az állat- és nö
vényvilág, hanem maguk a víz ké
miai folyamatai: a karbonátok-hidro- 
karbonátok állandó felépülése és le
bomlása, a vízi élettér asszimiláció
jához olyan hatalmas mennyiségben 
szükséges szénsavtárolása, illetve 
szénsavátadása, azaz a pufferolás, a 
víz állandó vegyhatásának, pH- 
jának megtartását biztosító cserefo
lyamatok, sőt ezen túl a vízi élettér 
egészének, az akváriumban kifejlődő 
egész növény- és állatvilágnak, 
mint tipikus környezeti, oekológiai 
egységnek az életfolyamatai; a leg
újabb kutatások szerint pedig még 
az akváriumot — e mikro-biotópot — 
körülvevő térség meteorológiai, te
hát időjárási és elektromos tér-inten- 
zitási viszonyai is mind, mind a ha
tás-ellenhatás, serkentés-gátlás, az 
anyagfelépülés-anyagelbomlás, az 
energiatárolás, energiaátadás és 
energiaszint-létesítés, azaz egyszó
val a kristálytiszta dialektikus ké
miai és biológiai folyamatok példa
képe, tárháza.

Hol látható ilyen tömörített egy
ségben, ilyen megdöbbentő egysze
rűségben és zártságban az egész 
földi élet és a nagy természet har
móniáját megteremtő dialektikus fo
lyamatok törvényszerűsége, egysége, 
de egyszersmind az egyetlen forrás
tól: a napfénytől, a nap bőségben 
sugárzó energiájától való függő
sége is?!

Az akváriumnak, e négy üvegfal 
közé zárt kis élettérnek az élete va
lóban akkor nyert értelmet, létjogo
sultságot, midőn a halak mellé nö
vényeket is telepített két angol kí
sérletező és midőn így alkalmazták 
az akváriumban is a napfénynek a 
növényi zöldet, a klorofilt aktiváló, 
asszimilálásra serkentő hatását.

k ü á n u m  é l e l e . . .

Hová fejlődött azóta az akvarisz
tika! Hogy kiteljesedett az akvá
rium élete! Népek, országok, világ
részek akvarizálnak! A kínaiak és a 
japánok nemes kedvtelése, a hal
tartás ma már magávalragadta az 
emberek millióit! Az azaleavirág- 
szépségű hal-világ, ezek a némán 
tovasuhanó, ragyogó, csillogó, lep- 
keszerűen játszadozó energia-halma- 
zatok, vagy ha így szebb: piros-kék, 
sárga-lila, átlátszó és tündöklő, élő 
orchidea virágok mennyi szépséggel 
gazdagították az akvárium és az 
emberek életét.

Mi az akvarisztika?
1. Az akvarisztika nemcsak nagy

szerű kedvtelés, embernemesítő szó
rakozás, de természet- és életisme
retet nyújtó komoly tudomány is!

2. Az akvarisztika nem sport és 
nem is szabad azzá válnia! Le kell 
győznie az együttműködésnek, a 
valódi akvarista barátságnak az 
egyéni kicsinyességeket és a lélek- 
nélküli rekordhajhászásokat!

3. Az akvarisztikát, — mint óriási 
társadalmi és tudományos jelentő
ségű ismeretterjesztő természettudo
mányos mozgalmat — pártfogolni, 
fejleszteni, támogatni kell, hogy a 
legszélesebb néprétegekhez, a dol
gozók nagy társadalmához is eljut- • 
hasson és ott is gyökeret verhessen!

Az élet mögött mindig ott áll en
nek ellentéte is: a halál. Az akvá
rium élete is megszűnik, elpusztul, 
ha nem ismerjük a kis vízi élettér 
törvényszerűségeit: nem juttatunk 
elegendő fényt, meleget, nem telepí

tünk elegendő növényt vagy túlsók 
és egymással össze nem férő, egy
mással veszekedő vagy éppen egy
mást pusztító halfajt hozunk össze 
benne. Túlnépesítéssel vagy túlete- 
téssel vagy túlsók erős napfénnyel 
megbontjuk az akvárium biológiai 
egyensúlyát, élettani harmóniáját és 
szétziláljuk az akvárium világát, 
életét fenntartó pontos biológiai tör
vényeket oktalan, meggondolatlan 
vagy tudatlan beavatkozásunkkal. 
Ilyenkor elpusztulnak a halak, a 
növények és megszűnik az akvá
rium élete.

De megszűnik az akvárium élete, 
egy egész nemzet akvarisztikai kul
túrája akkor is, ha nem kap semmi
féle támogatást. Nem jut szóhoz: 
hazai és külföldi szakfolyóiratok
hoz, könyvekhez, a tapasztalatátadás, 
a szakmai együttműködés fejleszté
sének alapvető eszközeihez. Ha nin
csen mód a továbbfejlesztésre: új 
és korszerűbb eszközök: fűtők, vilá
gítók, szűrők, vízlágyítók stb. be
szerzésére vagy új halfajták beállí
tására vagy az itthoni díszhalállo
mány élkor csalását, beltenyésztését 
és kipusztulását megakadályozó vér
felfrissítések behozatalára!

Szabados Antal

F e l h í vá s
Értesítjük előfizetőinket, hogy la

punk terjesztését 1956. január 1-től a 
Posta Központi Hírlapiroda KHI 
(Bp. V., József nádor tér 1.) veszi át. 
Ettől az időponttól tehát a lap elő
fizetésével kapcsolatban minden 
ügyben oda szíveskedjenek fordulni.

Egyéni előfizetési díjakat a 61.268 
sz. csekkszámlára kell befizetni.

MEZŐGAZDASÁGI KIADÓ 
VÁLLALAT

Szép látvány a medencében a fekete Tetra raj
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A  MÚLTBA VILÁGIT —

~  cl kaláizat mai kutatása! ...
— Hát aztán mire jó azt tudni? — 

kérdezték a tihanyi halászok vagy 
70 éve Hermán Ottótól. És azóta 
sokszor feltették ezt a kérdést az 
ország minden táján a halászok 
azoknak a különös városi emberek
nek, aki időnkint megjelentek kö
zöttük a múzeumból, jegyzetfüzet
tel, fényképezőgéppel, és a régi ha
lászat felől faggatták őket.

— Megírom egy könyvben, hogy 
az unokák is megtudhassák, hogyan 
volt az ősök sorja — válaszolta Her
mán. Meg is írta a könyvet, a Ma
gyar Halászat Könyvét, s ezzel el
indította a magyar halászat nép
rajzi kutatását. Az ő nyomdokain 
haladtak azok is, akik manapság 
felkeresik a vizek partját és „néze
getik a magyar halász dolgát“ .

Mit akart Hermán Ottó, a ma
gyar néprajztudomány egyik úttö
rője, és mit akarnak a mai néprajzi 
kutatók a halászoktól? A néprajz- 
tudomány a nép kultúrájának, élet
módjának vizsgálata, hogy abból tu
dományos következtetéseket vonja
nak le.

Hermán Ottó, ez a sokoldalú ma
gyar tudós döbbent rá először arra, 
hogy a halászat az emberiség ős- 
foglalkozása lévén, annak szerszá
ma, fogása a népismeret, az ősrégé
szet szempontjából legalább is ér
dekes lehet, mert hiszen az ősfog
lalkozások terén a nép mindenhez 
ragaszkodik, ami ősi. Hátha egy-egy 
nyom elvezet oda is, ahol az írott 
történelem eddig néma. Látta a va
lamikor oly virágzó halászat ha
nyatlását is, s tudta, hogy pusztul
nak az ősi halászmódok, szerszá
mok, s ezzel együtt egy egész szó
kincs. Ez a felismerés ösztönözte, 
hogy megmentse, ami még menthető.

Könyvében leírja a magyar halá
szat történetét, akkori állapotát, 
szerszámait, a halászok életét, ösz- 
szegyűjtött 460 halnevet és . majd 
1800 mesterszót. Több eddig • isme
retlen rendeltetésű régészeti leletről 
is kimutatta, hogy azokat az ős
ember halászathoz használta, így a 
mai élet ismeretével több ezeréves 
életmódot is meg tudott világítaná.

Munkáját ketten is folytatták. 
Munkácsi Bemát nyelvészetileg 
boncolta a halászkifejezéseket (A 
magyar halászat népies műnyelve, 
B£. 1893) kimutatva finnugor, török,

szláv és német rétegeket, s ezzel a 
magyarság történetéhez is fontos 
adatokkal járult. Még jelentősebb 
Jankó János munkája (A magyar 
halászat eredete, Bp. 1900), Jankó 
áttanulmányozva a szomszéd és ro-

Sáfár Endre főagronómusnak nagy 
gyakorlata van a pontos mérésben 

(Kollár felv.)

kon népek s főleg az oroszok halá
szatát, megrajzolta a magyar halá
szat történeti kialakulását, követ
keztetést von le a magyarság ős
hazájának helyére vonatkozóan is. 
Megállapításai azonosak azokkal az 
eredményekkel, melyeket a történé
szek más módszerekkel értek el. Az 
ő munkájából tudjuk, hogy pl. a 
rekesztő halászat egyszerű formái, 
például a vejsz, még az ugor egy
ség korából valók (több mint 4000 
éves), kb. 2000 évvel ezelőtt török 
népektől vették át a kétágú szi
gonyt, fémhorgokat, a gyalmot stáb. 
A honfoglalást közvetlenül megelőző 
időkben a Don és Dnyeper mentén 
orosz halászoktól tanulták el a bo
kor szervezetét, a nagy kerítőháló
kat stb.

Nem ismerjük eléggé, hogy a 
múlt századi folyószabályozások, ár- 
mentesítések milyen változásokat 
okoztak a halászatban, annak esz

közanyagában. Milyen ősi szerszá
mok tűntek el, mennyiben változ
tatták meg az új viszonyoknak meg
felelően a régieket, és milyen új 
eszközöket kezdtek alkalmazni. Ez
zel részben összefügg az a kérdés 
is, hogy a meder, a víz milyensége 
hogyan alakítja a halászszerszámo
kat. Milyen változásokat idézett elő 
a gyáripar, a gépesítés. (Pi. a gyári 
fonal kiszorította jórészt a házi fo
nalkészítést, annak eszközanyagát, 
a perionnal megszűnik az impreg- 
nálás; motorizálás stb.) Milyen újabb 
hatások érték a magyar halászatot 
a szomszéd népek részéről. Hogy 
mutatkozik a halászati törvények 
és a tudományos segítség hatása 
stb. Mindez olyan kérdés, hogyha 
eléggé ismerjük, bizonyos törvény- 
szerűségeket vonhatunk le, melye
ket a halászat és a halászok javára 
alkalmazni is tudunk.

De nemcsak a szerszámok érde
kelnek bennünket, sőt elsősorban 
nem azok, hanem a halász, az em
ber, aki azokat készíti, használja. 
Hogyan éltek régen, hogy élnek 
ma? Mi volt a sorsa a jobbágy
halásznak, a céhes halászmesternek 
és inasának, a nagybérlőknek dol
gozó hetibéres vagy feles halásznak 
és a termelőszövetkezeti halásznak? 
A társadalmi változások mennyire 
változtatták meg a halász életét, ne
hezítették vagy könnyítették meg 
munkáját? De nemcsak a tényeket 
akarjuk megállapítani, hanem ki
bogozni a múltból azokat az eleme
ket, melyeket a mai időkben is fel
használhatunk.

Hogy érhetjük el ezeket? A szak
embereknek nem elég áttanulmá
nyozni a történelem írott forrásait, 
mert ezek sok kérdésre nem adnak 
választ. Azokhoz kell furdulniok, 
akik benne élnek ma is, de akik az 
öregek elbeszéléseiből ismerik a múl
tat is. Ezért keresik fel a néprajzi 
gyűjtők a halászokat, kérdezik ki, 
hogy mire emlékeznek, hogy volt 
régen, mi változott meg azóta.

(Sólymos Ede)
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