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„Maholnap több lesz a hal, mint 
a hús!‘‘ címmel lapunk múlt évi 6. 
száméiban néhány adatot közöltünk 
a -világ haltermésének gyors üte
mű emelkedéséről. A  századforduló 
elején 33 évi haltermést még csak 
5 m illió tonnára becsülték, az 1956. 
évben már kb. 30 m illió tonnát tett 
ki a bruttó halzsákmány .A szakem
berek 1960-ra 36 millió, 1980-ra pe
dig 60 m illió tonnát várnak. A  világ 
évi húsfogyasztása jelenleg 45 m il
lió tonnára becsülhető.

Ha tekintetbe vesszük, hogy külö
nösen a tengeri halászat fejlesztésé^ 
nek lehetőségei a hústermeléshez v i
szonyítva aránytalanul kedvezőbbek, 
egyikét évtized múlva feltétlenül 
több halat fog fogyasztani az embe
riség, mint húst.

Az Egyesült Nemzetek Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezetének (a 
FAO-nak) adatai szerint a II. világ
háború előtt Európában 100 kg hús- 
fogyasztásra még csak 33 kg halfo
gyasztás jutott, ezzel szemben 1955- 
ben már 100 kg hús mellett 59 kg 
halat fogyasztottak. De Amerikában 
is — bár ott lényegesen alacsonyabb 
a halfogyasztás, —1 szintén emelkedő 
irányzat állapítható meg, m ivel ott 
is 16 kg-ról 27 kg-ra emelkedett a 
100 kg húsra eső halfogyasztás.

A  haltermelés gyorütemű fejlő 
dését meggyőzően bizonyítják a kö
vetkező tények is:

1. A  lengyel Statisztikai Évkönyv 
XV. évfolyamában közölt adatok sze
rint Lengyelország tengeri halásza
tának eredménye 1937-ben mind
össze 14 000 tonna volt. A  fogási 
eredmény 1949-ben már 59 300 ton
nát tett ki és 1954-ben már elérte 
a 100 0Ö0 tonnát. Az egy főre eső 
lengyel bruttó haltermelés 1937-ben

0,4 kg, 1949-ben 2,4 kg, 1954-ben pe
dig már 3,7 kg volt. Ha figyelembe 
vesszük az elmúlt 2 esztendő még 
nem végleges adatait is, megállapít
hatjuk, hogy az elmúlt 20 esztendő 
alatt tízszeresére emelkedett a len
gyel tengeri és belvízi halászat ter
melési eredménye.

2. A  Muirmanszk körüli vizeken 
1917. előtt a szó szoros értelmében 
még nem volt halászat. Ma Mur- 
manszk a világ legnagyobb halászati 
kikötője, több mint 500 modern ha
lászhajóval rendelkezik. Munmanszk- 
ban nagy halfeldolgozó üzemek, fi
léző telepek, füstölők és konzervgyá
rak működnek. 195önben a beszállí
tott halzsákmány 640 000 tonnát, 
vagyis 640 m illió kg-ot, napi átlag
ban tehát 2000 tonnát, vagyis 2 m il
lió kg-ot tett ki. Az esetenként be
érkező halmennyiség oly nagy tö
megű, hogy annak egy részét feldol
gozásra hűtővagonokban Moszkvába 
kénytelenek szállítani. Murmanszk- 
ban tengerkutató intézet is műkö
dik, amely 3 kutató hajót tart üzem

ben. Ezek a hajók vízalatti messze- 
látó készülékekkel is el vannak lát
va. (Deutsche Fischerei Zeitung.)

3. Magyarország haltermése világ
viszonylatban jelentéktelen, m ivel 
tengeri halászatunk nincs. Ha azon
ban csak az édesvízi halászat terme
lési adatait vesszük figyelembe, ak
kor világviszonylatban nemcsak el
érjük az 1 főre eső termelési átla
got, de — a Szovjetunió nélküli — 
európai átlagnak több mint há
romszorosát termeljük. Európa édes
vízi haltermését ugyanis a FAO — a 
Szovjetunió nélkül — mindössze 
100 000 tonnára, vagyis 100 m illió 
kilogrammra becsüli. Ebből a meny- 
nyiségből 1 főre még 30 dkg sem 
jut. Ezzel szemben hazánk jelenlegi 
évi haltermése megközelíti a 10 000 
tonnát, vagyis a 10 m illió kg-ot, s ez 
1 főre számítva kb. 1 kg-ot jelent. 
Az elmúlt két év alatt tógazdasági 
haltermésünk több mint 2000 tonná
val (2 millió kg-mal) növekedett. Ez 
a növekedés édesvízi halban — nem
csak hazai, de európai viszonylat
ban is — igen jelentékeny. Ha tó
gazdasági haltermésünk egy-két évig 
hasonló ütemben fejlődnék, jóleső 
érzéssel állapíthatnék meg, hogy 
nemcsak viszonylagosan, de tényle
gesen is több tógazdasági halat ter
melünk, mint Európa bármelyik or
szága. (Dr. Raskó)

cü CMiJia -

—  rablási ösztönéről
A többezer literes, naqyméretű ál

latkerti akváriumban, ahol a hosszú 
időn át beszoktatott hideqvízi halak 
úqyszólván természetes viszonyok kö
zött érezhetik maqukat, mindiq érdek
lődéssel fiqyeltem a raqadozóhalak 
rablását. A süqérnél, harcsánál és 
süllőnél lényeqében uqyanazt tapasz
taltam, mint a szabadban élő raqa- 
dozómadárnál. Ahoqy a qémvadá-

Ez maradt meg a hajdúszoboszlói halastó bevédéséből
(Pékh felv.)

szatra idomított, szelíd íajtestvéreivel 
ellentétben a vad vándor-, vaqy ke
recsensólyom csak a leqritkább eset
ben támadja meq a számára kemény 
ellenfelet jelentő qémet, vaqy más 
naqyobbméretű madarat, úqy a harcsa 
és a sügér-félék is, ha ez módjukban 
áll, az etetésre bebocsátott takar
mányhalak közül elsősorban mindiq az 
aprósággal elégítik ki étváqyukat. Ez
zel szemben a csuka hírhedt rabló
ösztönéhez híven zsákmányának mé
reteiben a táplálékbőséq idején sem 
válogat.

Eqy 3000 l-es medencében két kis 
csuka társaságában menyhalak laktak. 
Etetésükben hosszú hónapok óta soha 
nem volt fennakadás és mindig bősé- 
qes szivárványos ökle, kurta bainq, 
apró ónos jász és tarka qéb-takar- 
mánnyal tartottuk a ragadozókat. 
Tudva azt, hogy ilyen körülmények 
között a csukánál kiéhezésről szó 
sem lehetett, csakis az éhséq csilla
pításon messze túlmenő, féktelen rab
lási ösztönnel magyarázhatjuk azt a 
tényt, hogy az eqyik éjjelen a meny
halak eqyike a nagyobbik csuka ál
dozata lett. Reqqel találtunk rá a 30 
cm-es csukára, amint a nála mindössze 
2 cm-el rövidebb menyhalat eqyhar- 
madrészben torkába gyömöszölte és 
szétálló kopoltyúfedőkkel, ziháló lé
legzéssel igyekezett a már minden 
bizonnyal órák óta élettelen zsák
mányát torkán lejjebb szorítani

Sterbetz István
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O LD JU K MEQ A Z  O R V H A LÄ SZA T  PROBLÉM ÁJÁT!
A magyar halászatnak sok és nehéz 

feladata van, ezek között sajnos olya
nok is akadnak, melyek nem szükség
szernek. Ilyen —  s ez különösen ter
mészetes vizeinken egészen súlyos —  
az orvhalászat és orvhorgászat elleni 
küzdelem kérdése.

Törvényeink szerint halászni és hor
gászni csak az állami halász-, illetve 
horgászjegy és a kérdéses vízre ér
vényes ún. területi engedély együt
tes birtokában szabad. Aki ilyen nél
kül halászik, vagy horgászik, szabály- 
sértést, illetve —  ha a 200 Ft érték
határt meghaladó mennyiségű halat 
fog ki —  bűncselekményt követ el.

Bár az előírt okmányok birtokában 
is lehet szabálytalankodni, az orvha
lászat (-horgászat) fogalmi körében 
általában az engedély nélküli halá
szatot (horgászatot) értjük.

Azt mondhatná valaki, hogy az így 
okozott k á r . természetes vizeink hal- 
termő képességéhez viszonyítva el
enyésző. Sajnos nem ez a valóság. 
Az orvhalászok (-horgászok) feleke- 
zete bizony széles tömeg és —  külö
nösen ívási időszakban —  mérhetet
len károkat okoz.

Egyes Balaton-menti községek la
kói egyenesen „szakosítják" magu
kat a Balaton és befolyói ívó halai
nak kifogására. Az sem titok, hogy 
itt mindig kapható hal akkor, amikor 
az állami vállalat a nyaralókat nem 
tudja ellátni hallal. Miért? Azért, mert 
—  és ez nemcsak a Balatonra vonat-' 
kozik —  általánosan nincs, vagy csak 
igen mérsékelt az ellenőrzés.

Néhány évvel ezelőtt még a rév
kapitányságok (vízi rendőrség) olyan 
hatékonyan ellenőrizték a természe
tes vizek halászatát, hogy pl. csak 
a Balaton mentén egy év alatt az en
gedély nélkül halászók és horgászók 
elkobzott felszerelésének értéke több 
százezer forintot tett ki. A révkapi
tányságok —  ha szabad ezzel a ki
fejezéssel élni —  kitűnő munkát vé
geztek, biztosították a törvényessé
get a természetes vizeken. Olyan te
kintélyük volt, hogy már motorjuk bu
gása is távol tartotta az orvhalászo
kat és többnyire meg sem merték 
kísérelni a szabálysértéseket. A rév
kapitányságok munkájuk elismerését 
magas fokú szaktudásukkal és évti
zedes tapasztalatukkal vívták ki. Kü

lönleges képzést kaptak, ami nem
csak a hajózás és vízi közlekedés 
biztonságát célozta, hanem a halá
szattal is kapcsolatos volt. Sajnos né
hány éve a révkapitányságok a Bel
ügyminisztérium felügyelete alól a 
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium 
felügyeletébe kerültek. Ez a körül
mény magával hozta a Földművelés- 
ügyi Minisztérium által előre látott 
és időben jelzett hiányosságokat. Lé
nyegesen csökkentették a létszámot 
(ami eddig sem volt túlzott) ráadá
sul megvonták a fegyverviselési jo
got is. Javadalmazásuk messze el
marad a szárazföldi rendőrségé mö
gött, következésképpen a szép, de 
nagyon nehéz szolgálatot sokan el
hagyták a maguk jószántából, vagy 
tervezik annak elhagyását, átlépnek 
a rendőrséghez, ahol örömmel fogad
ják őket.

Az anyagi hátrányokon kívül egyéb 
nehézségek is vannak. Fegyver nél
kül ugyanis alig lehet orvhalászt 
fogni. Előfordult már, hogy az „okos
kodó" révkapitánysági beosztottat 
az orvhalászok egyszerűen a vízbe

hajították. Olyan esetről is tudomást 
szereztünk, hogy a feljelentett orv
halászok életveszélyes fenyegetése 
miatt kitűnő munkaerőket kellett át
helyezni. Oldalfegyver nélkül még a 
szorosan vett hajózás és más vízi 
közlekedés biztosítása is igen nehéz, 
mert a tettlegesség veszélye a túl
terhelt kompon is fennállt, amikor a 
beosztott fegyver nélkül akart rendet 
teremteni.

A szárazföldi rendőrség halászati 
ellenőrzéssel komolyan —  országos 
méretekben soha nem foglalkozott.

Mivel a nagymértékben elharapód
zott orvhalászat és orvhorgászat fel
számolása sürgősen szükséges, kér
jük a Belügyminisztériumot, hogy az 
évekkel ezelőtt meghatározott ere
deti (tehát a holtágakra is kiterjedő) 
feladatkörük ellátása érdekében ve
gye vissza a révkapitányságokat 
(révőrsök, vízi rendőrség) nemcsak 
azért, mert ez a becsületes halászok 
és horgászok kívánsága, hanem azért 
is, mert nézetünk szerint a népgazda
ság érdeke is ezt kívánja.

Pékh Gyula

Gépesített töltésépítés
(Magyar Fotó Bereth Ferenc fel.)
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Nem árt, ha az elmúlt évék ter- 
imielési hibáit és mulasztásait oku
lás céljálbóil felidézzük, (hogy f. év
ben ezek kiküszöbölésével jobb 
eredményt érhessünk eh Általában 
a Ihaltermelés márciusban a' 'kihe
lyezések megkezdésével indul el, de 
ezidén a termelési évad eltolódott, 
minthogy ajz őszi események foly
tán halgazdaságaink többségénél 
igen sok tó csak tavasszal kerül
hetett lehalászásira. Ez a körülmény 
maga uitán vonta számos tónak ké
sői féltöltését, illetve kihelyezését. 
Az április utolsó dekádjóig elhúzódó 
hűvös idő is visszavetette a halter
melés megindulását.

Évek óta küzdünk a kárászok és 
szeméthalak ellen. Ezek a pontyok 
növekedését tartják vissza. Miattuk 
rendszerint meglassul a halak fe j
lődése és egy osztállyal alacsonyabb 
súlyú halait nyerünk. Pedig lelkiis
meretes és egyáltalán nem nehéz 
munkával mind a visszamaradó v i
zek leszivattyúzása, vagy a tócsák, 
gödrök .aktív mésszel történő beszú
rásával a vadhalakat el lehet pusz
títani. Szép példát mutatott erre az 
Alsósomogyimegyei Hg,, amely a té
len több tavában mázsaszám pusz
tította el az elmaradt apró kárászt 
és sügért. Volt olyan tó, ahol 15 q 
elhullott szeméthalat szedtek össze 
a lemeszezés után. Még mindig 
gyakran fordul elő, hogy rács nél
kül engedik a tavaikra a vizet. Ilyen 
módon nagyobb csukák és vadha
lak is könnyen 'bejutnak a tavakba. 
Vannak tógazdák, akik felületesség
ből és kényelemből ,'nem törődnek 
azzal, hogy nemes ragadozó haluk 
legyen, holott ezek alkalmazásával 
nagyon szép eredményt érhetnének 
el. Akadnak szakmailag kevésbé 
képzett, vagy közömbös /tógazdák 
isi, akik az ellenkező végletbe es  ̂
nek. ívató tavaikba, vagy a 2—4 
dg-os ivadék közé nyugodtan he
lyeznek ki kg-os vagy annál is na
gyobb harcsákat. Sok tógazda fé l a 
kényes süllőtől, és inkább lemond 
róla, holott a süllő révén is kh-an- 
ként pár kg értékes és ingyenes ter- 
méstöblbdethez juthatnak.

A  második hiba a kihelyezések 
körül történik. Mégpedig nemcsak 
a kihelyezés mennyiségének és mi
nőségének megállapítása körül (e 
témával «külön kívánok foglalkozni), 
hanem iá ‘kihelyezés gyakorlatában 
is. Számos helyen a kihelyezés nem 
halad elég lendületesen, elhúzódik, 
holott a tenyészhalnak az első ta
vaszi meleg napok után a tavakban 
volnla helyük. Minél később' kerül
nek a tavakba, annál jobban le
gyengülnek és kevésbé ellenállók a 
has vízkórral szemben. Ezév tavaszán 
saját szememmel láttam, hogy egye
sek a (minimális gondosságot is el

mulasztják. A  válogató asztalról 
magasról ejtik le a tenyészhalat a 
kosárba, nem veszik ki a rossz ala
kú és sérült egyed eket S mindezt 
a halászmesterek jelenlétében. Nem 
ok nélkül mondjuk, hogy a hasvízr 
kórt felerészben maga a tógazda 
idézi elő. Vannak, akik minden áron 
„saját anyagot“ szeretnek kihelyez
ni, noha az sok esetben csökött, 
vagy fertőzött.

Sajnos, még arra is volt eset,

A nádpalló készítés jövedelmező 
melléküzemás:

(Magyar Fotó. Sándor Zsuzsa felv.l

hogy egyesek tavaikat nem töltötték 
fel kellően, nehogy a tavaszi szeles, 
viharos időben éjje l is ki kelljen 
menniük a .gátakat ellenőrizni, hogy 
«nem történt-e elhabolás. Pedig nyá
ron a hiányzó víz, a kisebb termő
terület! alaposan megbosszulja ma
gát.

Április-májusban fellép a hasvíz- 
kór és tömegesen szedi áldozatait. 
A  kihelyezés helytelen gyakorlata, 
a tenyészanyag rossz tárolása mind 
hozzájárul a heveny hasvízkór kitö
réséhez. Ha ez íbe ás következik* 
többnyire mód van a (segítésre pót
kihelyezés révén, de csak akkor, ha 
a tógazdák tárgyilagosan mérik fel 
a helyzetet. Sok helyen azonban fe
lületesen ügyelnek a betegség lefo
lyására, «az elhullott halak összesze- 
désére, s ebből helytelenül követ
keztetnek az elhullás mérvére vo
natkozóan. Gyakori e tekintetben 
az optimista szemlélet, mondván,

hogy néhány tucat, vagy száz darab 
hullott el csupán. Ennek folyomá
nya a nyári itújLetetés, la szeptem
beri ^hasiból“ «nyert termésbecslés 
és ősszel a mennyiségileg ‘kevés, 
minőségileg gyenge Ihaltermés.

Tavaly is, ezidén is áll olyan tar
talék (rendelkezésre, amelyből május 
hó végéig igen sok tavon lehet pót- 
teiheiytezést / Végezni. A  múlt i évi 
lehetőséget azonban számos tógaz
daság nem használta ki. É^en a té
ren ás sokan rosszul értelmezik iaz 
önköltségcsökkentést, csak a meg
vásárlandó tenyészanyagra fordítan
dó (kiadást nézik és nem a termés
kiesést. A  rosszul értelmezett ön
költségcsökkentés nemcsak a tógaz
dának, hanem a népgazdaságnak is 
jelentős kárt okoz. Drága a tenyész- 
hal, mondják egyesek. Nem sokkal 
drágább-e, hja üresen maradnak ta
vaink? Egyesek úgy próbálják lel
kiismeretüket «megnyugtatni, helyef- 
sebben önmagukat becsapni, hogy 
zsenge porontyokat /kívánnak a ki
ürült tavakra ráhelyezni. Persze, ez 
az erősen fertőzött tavakban rend
szerint eredménytelenségre vezet, 
mert a zsenge ivadék megbetegszik 
és nyom nélkül eltűnik.

Májusban általában az ívatások 
terén követnek el hibákat. Néhány 
éve szép fejlődésnek indult a
pontyivadék előállítása. Egyre-másra 
létesültek} a korszerű ívatótavak. 
Sajnos, újabban visszaesés állapít
ható meg sok helyen. Am íg pl. a 
Szegedi Hg. hipofizálással igyekszik 
előbbre hozná és sikeresebbé tenni 
az ívatást, addig akadnak olyan tó
gazdaságok, melyek így nyilatkoz
nak: „majd bevágok egy csomó
anyát a tóba“ . Nem hiszem, -hogy
akár az NDKHtoan,, akár Csehszlo
vákiában ez utóbbi lenne a korsze
rű módja a jó minőségű és elegen
dő mennyiségű ivadéktermelésnek, 
így, érthető// hogy bizonytalanság 
uralkodik az ivadék előállítása te
rén, vagyis a tógazdaságok többsége 
nem tartja kézben az ívatást, holott 
a helyes módszer csak az utóbbi le
het. gondosan, lelkiismeretesen,
szakértelemmel összeválogatott ki
sebb homogén állománnyal lehet a 
«kívánt eredményt elérni. Ezeket 
persze ikis ívótavakban, telelőkben, 
vagy kisebb tavakban kell leívatni. 
Ezekből helyezzük át az ivadékot 
vagy engedjük rá az ivadékot «na
gyobb mevelőtavakra. A  tervszerűt- 
lenül összedobott kisebb-nagyobb 
©gyedekből, vegyesen pikkelyesekből 
és tükrösökből álló anyag csak he
terogén, rossz minőségű ponytivadé- 
kot szolgáltathat, amelytől a szakiér
tő irtózva fordul el. S ez a hely
telen módszer nem szolgálja a ne
mesítés és termelékenység emelését. 
A  rossz módszer következménye gya
korlatilag abban is megnyilvánul, 
hogy pl. 200 q pontyivadékot vár
nak valamely tóban, ehelyett leha
lásznak 50 q-t, avagy fordítva. Ilyen 
elavult módszerekkel nem lehet sem 
jó (minőségű ivadékot előállítani, 
sem a 'kívánt átlagot biztosítani. A 
korszerű és helyes tógazdaság alap
ja pedig a jó minőségű, elegendő és 
okszerűen előállított ivadék.

O. Gy.
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Híres, meg énekelt mocsári növé
nyünk a káka, valamikor a vízsza- 
bályozások előtt sűrű rengetegeket 
alkotott az alföldi turjánokban, ol
talmat kínálva a pandúrok elől buj
dosó szegénylegénynek és nádifar
kasnak egyaránt, ösztövér, szívós 
fajta, hiába szorította ki az ember 
régi termőhelyeiről azzal, hogy az 
életet adó vizet elvezette alóla, nem 
adta meg magát. A  nagy le csapolá
sok során visszahúzódott a csator
nák medrébe, kisebb tavakba, me
lyek legalább az év egy részében 
megőrzik vizüket.

Ma pedig, mint a portyázó betyárok 
hajdanában, úgy tűnik fel itt is, ott 
is, ahol az ember vizet vezet zsen- 
dülő rizs-vetésére, vagy tavat épít 
halai számára.

Egyszóval akad belőle bőven je
lenleg is, helyenként vagonszámra, 
és ha már van, necsák kis rucák kel- 
fenék a tövében, hanem használjuk 
fel okosam, mert igen értékes nyers
anyag.

A  Közelmúltban néhány cikket 
kaptam dr. Käthe Seideltől, a Plön-i 
Hidrobiológiái Állomáson működő 
kolléganőmtől, aki a tavi káka ki
váló szakértője. Cikkeiben i inten
zív propagandát fe jt ki a tengerparti 
káka-ültetvények létesítése érdeké
ben. Az Északi- és Keleti-tenger erő
sen sósvízű, homokos, kavicsos, si
vár partjain úgy látszik jó életfel
tételeket talál e növény, mert a kö~ 
zölt fényképeken szépen díszük és a 
termelési adatok nagy területhoza
mokra vallanak. Igen tömören így 
foglalja össze K. Seidel egyik pro
paganda-füzetében, mit jelentenek 
az északi- és keleti-tengeri német 
kákaültetvények: megköti, védi és 
javítja a tengerparti talajt, kiváló, 
nagy értékű takarmányt, fonóanya- 
got, cellulóz-műselyem nyersanyagot, 
korhadéka nagyértékű komposztot 
szolgáltat. Export révén jelentős de
vizát hoz, vele munkát és kenyeret 
a sivár tengerpartokról sok ezer em
ber számára.

A  kis . hollamd állam is nagymér
tékben felhasználja abban a harc- 
bam, mellyel szárazföldet hódít ma
gának a tengertől. A  gátakkal elzárt 
lagúnákat mesterségesen telepített 
káka-kultúrákkal kezdi megszelídí
teni, és csak a talaj kellő megjaví
tása után tér át fokozatosan a 
szántóföldi művelésre. Hollandia is 
jelentős exportot bonyolít le a szom
szédos európai államok felé, sőt ten
geren túlra is.

A  nagy rosttartalmú, szívós szár 
kiválóan alkalmas a legkülönfélébb 
fonott árük készítésére. Tengerparti 
háziipari üzemek kosarat, szatyrot, 
szőnyeget és egész sor egyéb, dur
vább és finomabb fonott árut készí
tenek belőle. Nagy cellulóz-tartalma

alkalmassá teszi vegyipari felhasz
nálásra is, a papír- és műselyem- 
gyártás alapanyagát szolgáltatja.

Az állandó takarmányínséggel 
küzdő német mezőgazdaság nagy

ilyen harcsaanyák vannak a 
Hortobágyon

(Nagy László felv.l

értékű takarmány forrást talált a tavi 
kákában, melyet nyersen, szénává 
szárítva, silózva, lisztté őrölve és ta
karmány-briketté préselve etetnek

lovakkal, tehenekkel, . sertésekkel, 
nyálakkal és baromfival is. Takar
mányértékének megvilágítására a 
következő vegyi elemzést közölhet
jük:

Száraz anyag 100.00%
Hamu 7.69%
Szerves anyag 92.31%
Nyers fehérje 8.45%
Nyers zsír 0,61%
Nyers rost 31,30%
Nitrogénmentes

extrakt-anyag 51.95%
Keményítőértéke 10.8

A német, de különösen a holland 
kertészek előszeretettel használják 
fel a káka-komposztot, mely a talaj
erőt annyira javítja, hogy a közön
séges kerti földben fejlődő virágok
nak közel kétszeresét nyerik nagy
ságban.

Azok számára, akik véletlenül a 
buzogány-termésű gyékénnyel té
vesztenék össze a növényt, a közölt 
képhez még azt jegyezzük meg, 
hogy a kákának szivacsos szerke
zetű körkeresztmetszetű, a csúcsa 
felé fokozatosan vékonyodó szára 
van, melyen csomót (nodus) nem ta
lálhatunk, levelek is csak a tövi 
részen fejlődnek, de hamar lepusz
tulnák.

Érdemes lenne elgondolkodnunk, 
hogy tudjuk jobban hasznosítani mi 
is meglevő káka-állományunkat. Ed
dig csak durvább fonott áruk, fő
ként hentes-szatyrok készítésére 
használták fel. Kísérleteznünk kel
lene to kormány ként váló értékesíté
sével és komposztként váló felhasz
nálásával. E területeken ígér segít
séget elsősorban.

Dr. Veszprémi Béla

A velencei Töretovés halászati ter
melő szövetkezet 200 q pontyivadé- 
kiot rendelt, amelyet az állami gaz
daságok ohati és Fényes-tajvi feles
legeiből elégítenek ki. Ez a mennyi
ség több, mint a szövetkezet 1956. 
évi pontyfogása. Reméljük^ hogy a 
Velencei-tóban a príma minőségű 
tenyészanyag kitűnő fejlődési esély
ről tesz (majd tanúságot.
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Lehalászás közben a tárolás fontos eszköze Lengyelországban a tartóháló

M inden szakember előtt ismeretes 
a nemesítésnek szinte felmérhetetlen 
gazdasági jelentősége. A  nemesítés, 
ha az kidolgozott módszerű, és a ter
melő gazdaságban is keresztülvi
hető, legjelentősebb lehetőséget biz
tosit az olcsó és eredményes termés
fokozáshoz. A  piac ás — amint az a 
„Halászat“ előző számaiban olvas
ható cikkekből is Mtűnik — egyre 
inkább minőségi árut követel. Ezt 
előállítani nemesítés nélkül aligha 
lehetséges. Hazánk a pontynemesí
tés területén a legelmaradottabb or
szágok egyike. Nincs egyetlenegy 
gazdaságunk sem, ahol az állomány

Archimedes-i végtelen csiga segítsé
gével működő vízemelő a Zsabie- 
nyec-i (Lengyelország) kísérleti tó
gazdaságban. Igen jól lehetne ezt a 
gépet átszerkesztve a sertéstrágya 
emelésére nálunk is felhasználni. Ez 
esetben függőlegesen is lehetne állí
tani, a meghajtó erő villanymotor 
volna. Ajánlható nagy gazdaságaink 

figyelmébe.

— a nemesítés legelemibb követelmé
nyéinek m egfelelve — egységes fajta- 
jellegű volna. De még a tükrös-pik
kelyes fronton sem tudtunk rend
szert teremteni. Nincs egyetlen olyan 
tavunk sem, ahol ne volna rend
kívüli nagy szétnövés. Hála hazánk 
rendkívüli alkalmasságának a ponty- 
tenyésztésire, a magyar pontytenyész
tésben nem olyan szembeszökő a 
nemesítés hiánya. De bátran (kér
dezhetjük, milyen terméseink volná
nak, ha nálunk valóban volna a 
gyakorlat számára is használható 
pontynemesítés.

Az alábbiakban ismertetem a len
gyelországi tanulmányú tam során 
tett tapasztalataimat a pontyneme
sítés területéről.

Elöljáróban ismertetném azokat az 
alapelveket, melyeket a lengyel 
pontynemesítés szem előtt tartott.

1. A  nemesítés a mindenkori hely
színen levő törzsanyagból indul ki. 
Az egyik gazdaság sem hurcolt be 
idegen anyagot és nem keverte a 
különböző fajtákat.

2. A  nemesítés alapjának elsősor
ban a szelekciót vették.

3. A  pontynemesítés első lépése
ként a teljesítmény és forma közötti 
kapcsolat kérdését tisztázták. Miután 
pedig [meggyőződtek arról, hogy a 
forrna és a teljesítőképesség -nincs 
ok és okozata kapcsolatban, szakí
tottak a forma szerinti szelekcióval.

4. Egyedi ponty jelölési módszert 
dolgoztak ki, melynek alapján az 
egyed teljesítőképessége pontosan 
végigkísérhető volt és ezekből válo
gatták ki a tenyészanyagiot.

5. A  nemesítést a legnagyobb tó
gazdaságokban kezdték el.

6. Pontos központi törzskönyvezést 
vezettek be.

M int minden pontos eredmények
re törekvő nemesítő munka megin
dulásának első és alapvető feltétele 
a tenyészállatok újrafelismerhetősé- 
génelk a megoldása. Egy tenyészido
bén sok minden változás történhet

JH R  láttam

a tenyészponttyal, mely az újrafel- 
ismerhetőséget nehézzé, sőt lehetet
lenné teszi, különösen akkor, ha 
sok tenyészállattal dolgozunk. Elen
gedhetetlen a tenyészállatok egyedi 
jelölésének a megoldásai és követ
kezetes alkalmazása, különben az 
egész szelekciós vagy keresztezéses 
nemesítő munka elveszti előtob- 
utóbb a talajt a lába alól, vaktá
ban való tapogatódzássá, hasraütés 
alapján történő bírálattá lesz. Ez a 
munka pedig nem hogy tudományos 
értékelésre tarthatna számot, de 
még a gyakorlati halgazdálkodás 
sem veheti hasznát.

A  lengyel pontynemesítők a pon- 
nyok egyedi jelölését már egynyaras 
korban megkezdték: Módszerük: a 
ponty 3. hátuszonysuigara alatt klöp- 
lizett perionzsinórt fűztek a húsba, 
melyre kis számozott ezüst-lapocska 
került. A  perionzsinórt megkötéskor 
kétszer csavarták és ezzel az nem 
csúszott. Egy-egy kiszemelt anya 
utódaiból 300 dib-ot jelöltek meg el
sőéves korban, ezekből 30—150 ma
radt meg 4 éves korra.

A  nemesítéssel foglalkozó Dr. 
Stegmann azt a -kérdést akarta tisz-

Kerítőháló zsákja a Mazur-i tavon. 
Fent két sorban narázott, alul két 
sorban enyhén ólmozott, ez tartja 

nyitva a zsákot

tázná, hogy melyek azok a morfoló
giai tulajdonságok, melyek alapján 
a pontyokat értékelni lehet. Bár 
igaz, hogy /a -pontycfajtal értékét- a 
növekedése és a takarmány-, áll. 
táplálék értékesítése (tehát a ter
melőképessége) dönti el. Ez azon
ban viszonylag nehezen fogható 
meg, mert nincs még a viszonyítási 
alap. Kezdetben ő is — mint aho
gyan mi is, a mai napig — a pro
filindex, ill. egyéb indexek alapján 
igyekezett a növekedőképességet 
megfogni. Ez talán, lehetséges h 
már alaposan kiszelektált, egysége
sített állományban, ahol a jó átlag
tól felfelé vagy lefelé eltérő in
dexű egyedek növekedőképességével 
valami nincs rendjén. De alaposan 
összekevert állományban — mint
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Előkészület a lehalászásra. Elől a bakokra helyezhető válogató asztallap. Hal- 
saroglya és szállító edények. A  lengyelek nem használnak lehalászáskor kosarat. 
A  halakat malterhordó edényhez hasonló, de annál nagyobb deszkaedényekben, 

kevés vízben szállít.iák. Általában kíméletesebben bánnak a halakkal, mint mi

ahogyan ezt Stegsmiartüi bebizonyí
totta — a profílindex nem jellem
ző a növekedőképességre. ő  két 
gazdaságban 1500—1500 pontyot 
mért le {méreteik és súly) és azt 
grafikámra felvéve napnál ás vilá 
gosabban kijött, hogy a legnagyobb 
és legkisebb profilándexű egyedek 
között is van kis, illetőleg naigy 
súlyt elért egyed. Jobb képet ka
pott, amikor a hosszúság/súly, illet
ve magasság/súly hányadosokkal 
igyekezett a kérdést megközelíteni.

Jelenleg a súlygyarapodás! há
nyados (Sgyh) alapján selejtez. A  
súlygyarapodási hányadost megkap
ja, ha a jelölt egyed évi súlygya
rapodását elosztja a szóban forgó 
tóban levő azonos korcsoportú je
lölt vagy esetleg jelöletlen halak 
súlygyarapodás átlagával.

Csak az 1-nél nagyobb Sgyh ér
tékkel rendelkező egyedeket hagyja 
meg tenyészhalnak.

Az egyedi jelöléssel kapcsolatban 
igen érdekes, gyakorlati szempont
ból is fontos tényeket állapíthatott 
meg. Az ivarérettség elérése (abban 
az évben) általában fékezi a növe
kedést. (Tehát abban a tógazdaság-

ügyes megoldású halivadék-szállító 
kanna az egyik lengyel gazdaságból ,

bán, hol a hímek korábban érnek 
[náluk legtöbb helyen ez a helyzeti, 
ott azok le ás maradnak a nősté
nyek mellett.) Ez rontja a Sgyh 
használhatóságát, ezért az ikrátok
ra és tejesekre a 3. évben külön- 
ktülön számolják ki .az Sgyh-t.)

Az első évben a pontytörzs minő
ségektől függően kásebb-na gyiobb 
mértékben a tejesek fejlődtek job
ban. A  negyedik évben mindig az 
ikrások nagyobbak, a súlykülönbség 
150—1000 g  is lehet. Profilindexben 
nem talált az áfcrás és tejesek kö
zött különbséget.

Az Sgyh érték kifejezésével meg 
lehet állapítani azt, hogy a tenyész
tésire kiszemelt egyedileg jelölt 
ponty hogyan növekedett a testvé
reihez vagy szüleihez, végül a gaz

daság megegyező korú állományához 
viszonyítva. De ezzel még nem (ka
punk feleletet az abszolút növeke
désével kapcsolatban. Ezért a jövő
ben érdekesnek ígérkező módszer
hez folyamodnak, Az legyik k ísér
leti tógazdaságban^ Zsabienyec-ben 
igen szilárd, jó növekedő képességű 
pikkelyes pontyltörzset választottak 
ki. Ez a zsabienyeei standard ponty. 
Ennek mesterségesen termékenyí
tett ikrájából kikeltett egyedek 
Sgyh-jiával hasonlítják össze a helyi 
anyagot. A  standard halaikat meg
termékenyített ikra ■ formájában 
szállítják, hogy -ezzel a járványos 
betegségek továbbterjesztését -meg
akadályozzák. Kíváncsian várhatjuk 
a standard bevezetésének sikeres
ségét, ezzel ugyanis a komoly célú 
nemesítés eredményességének ob- 
jektívebb elbírálása válik lehetővé. 
Ezt a módszert, mi a mai napig 
Igen nélkülözzük.

A  pontynemesítő munka a háború' 
után 1947-ben indult el, azóta igen 
szép és gazdaságilag igen hasznot 
hozó eredményt ért el.

Azt; hogy miért választották e l
sősorban -a szelektáló munkát és 
miért hanyagolták el a keresztezést 
mint nemesítés! módszert, főiként 
egészségügyi okokkal indokolják. De 
kicsendült az a meggyőződés is ér
veik közül, 'hogy a 'különböző ponty- 
tenyésztő területeken már eleve 
elég jó fermeloképességű állomány 
alakult ki, melynek csak az volt a 
hibája, hegy nem volt egyöntetű. 
A  szelektálás alapföltétele tehát 
megvolt. A  másik szempont pedig 
az is volt, hogy ilyen nagyjelen
tőségű munka során gyorsabban 
ígér eredményt és — ami nem hagy
ható ki — kevesebbet ronthatunk 
meggondoliatlap vagy megalapozat
lan beavatkozással. (Példa erre ná
luk a vadponttyal való keresztezés 
bevezetése nemesítés céljából, ami

nek igen jelentős káros következ
ményei voltak.)

A  nemesítés egyik alapfeltétele az 
adatgyűjtés. E célból adatgyűjtő la
pokat rendszeresítenek. Ezen szere
pel a gazdaság száma, a had szá
ma, pLkkelyezettsége, neme, továb
bá különböző korokban (1, 2, 3, 4 
nyaras korban) a profilindex, súly, 
éves súlygyarapodás és a súlygya
rapodás! hányados. -Ez 'alatt van a 
szülők és — ha ismert -— a nagy
szülők száma. Az adatok egyik lap
ját dr. Stegmann őrzi és dolgozza 
fel és ezzel a lehetőséggel bátran 
kormányozza -a lengyel pontyneme
sítést, mely eddig igen sok értékes 
eredményt ért el.

Dr. Woynárovich Eleik

Kádak helyett drótrács-falú ládákba 
osztályozzák szét a halakat. A  ládá

kat a vízfolyásban helyezik el
(Woynárovich felvételei)
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A halhús fogyasztás jelentősége —

— A Z  É L E L M E Z É S B E N

Az emberek étkezésében a húsfé
léknek nemcsak a múltban, hanem 
a jelenben, de mégAnikáibb a jövő
ben egyre nagyobb szerep jiut. Az 
elmúlt éveik élelmiszer-fogyasztási 
adatainak tanulmányozása azt mu
tatja, hogy a húsfélék iránti igény 
évről évre -nő. Ennek ellenére az 
egyes országok húsfogyasztásában 
igen nagyok a különbségiek, mert 
pl. Kelet-Ázsiiában egy főre évi át
lagban mindössze 2—3 kg hús jut, 
míg Dél-Amerika egyes országaiban 
100—110 kg. Érdekes, hogy az el
múlt években éppen azokban az or
szágokban növekedett a húsfogyasz
tás, amelyekben korábban is- arány
lag sok húsfélét ették. Ez tehát azt 
mutatja, hogy húsféQjékbőíL, illetve 
állati termékekből még jelentősen 
nagyobb mennyiséget képesek az 
emberek élfagyasztani, ugyanekkor 
a gabonaféléik fagyasztásában bizo
nyos országokban mér ma is némi 
csökkenés tapasztalható.

A  halhús — táplálkozás-élettan!’ 
szempontból — egyik legkönnyeb
ben emészthető húsfélénk. Arány
lag nagyobb víztartalma miatt még 
nagyobb Jmeonyiségberni fogyasztva 
sem okoz olyan telítettségi1 érzést, 
mint egyéb húsok. A  technika szín
vonalénak emelkedése következté
ben <aZ ember egyre inkább meg
szabadul a nehéz fizikai munka 
végzésétől* ennek következtében 
nem is igényli a nehéz, zsírdús táp
lálékot. Az étkezésben az igények a 
könyű húsok felé tolódnak el, ezért 
a könnyen emészthető halhúsfélesé
gek egyre keresettebbekké' válnak. 
A halhús a kevés rostanyag és a

nagy fehérjetartalom következtében 
diétákus (hatású. ,

Ha azt vizsgáljuk, hogy a külön
böző országokban és taz egész vi
lág átlagában mi a halhús fogyasz
tásának jelentősége és milyen az 
arány a hal és halféleségek, továb
bá a melegvérű állatok (marha, ser
tés , juh, baromfi) húsának fogyasz
tásai között, azt látjuk, hogy halhús 
másutt sokkal nagyobb jelentőségű, 
mint nálunk.

A  rendelkezésre álló adatok sze
rint a világ átlagában egy főre egy 
évben kb. 8,5—9 kg halhús fogyasz
tás jut. Magyarországon az elmúlt 
években megnövekedett tóterülete
ken és természetes vizeinkben ter
mett hal termelését is Számításba 
véve egy főre egy évben kb. 1 kg 
jut. A  kapitalista idők halfogyasz
tása az akkori statisztikai és egyéb 
közlemények szerint kb. 0,6 kg volt.

A  világ átlagiában egy főre jiutó 
kb. 8,5—9 kígyós halhús-fogyasztás 
legnagyobb részét természetesen a 
tengeri halak fogyasztása jelenti. Az 
édesvízi halfogyasztás a világ átla
gát tefkdntve 1,1 kg-ra becsülhető. 
Ha ehhez viszonyítjuk a magyaror
szági kb. 1 kg-os fejenkénti halfo
gyasztást, akkor úgy látjuk, hogy a 
lemaradás nem nagy. Ha azonban 
figyelembe vesszük azt, hogy klima
tikus viszonyaink mennyire kedve
zőek a haltermelésre, akkor mag 
kell állapítanunk azt, hogy a hal
hús fogyasztásban jelentősen elma
radtunk attól a szinttől, melyet le
hetőségeink kihasználásával el tud
nánk érni.

A  halhús fogyasztás — eltekintve

azoktól az országoktól, ahol szinte 
egyedüli húsféleség a bal — {pl. Ja
pán, stb.) — a változatos étrend 
összeállítása szempontjából is nagy
jelentőségű. A  halhús fehérjéi e lő -' 
nyösen egészítik ki az egyéb húsok 
fehérjeféleségeit ts) azok biológiai 
értékes ülését.

A  halhús-fogyasztás a világ átla
gában egyre nő. A  melegvérű álla
tokból tezárlmazó húsféleségekből a 
világ átlagát tekintve egy főre kb. 
16—-17 kg hús jiut. Előnyösen egé
szíti ezt ki a kb. 8,5—9 kg-os fe 
jenkénti halhús fogyasztás. A  hal
hús fogyasztásban is nagy 'különb
ségek vannak az egyes országokban. 
A  tapasztalat azt mutatja, hogy a 
halhúsfogyasztás azokban az orszá
gokban növekszik, iából az átlagos 
életszínvonal is emelkedik.

A kapitalista országok adataiból 
kiragadva egy nyugatnémetországi 
példát, azt látjuk, hogy a halhús
fogyasztás a keresetnek erős függ
vénye. Pl. 1954., és 1955. eiső| ne
gyedében egy nyugatnémetországi 3 
tagú család halra 2,5 márkát köl
tött 190 márka havi jövedelemből. 
Ugyancsak itt egy másifk 400 márka 
jövedelmű család, halra 4' márkát 
fordított ugyanebben az időben. 
Megállapítható tehát, hogy a jöve
delem növekedésével arányosan növe
kedett a halra fordított kiadás is.

Érdekes kép a halfogyasztás ré
szesedése az összes húsfogyasztás
ból egyes országokban:

Ausztria 
Belgium 
Dánia
Franciaország 
Nyugat-Németország 
Olaszország 
Hollandia 
Anglia 
Kanada 
USA
Argentina 
Japán 
Ausztrália 
Bulgária 
Csehszlovákia 
Lengyelország 
NDK 
Románia 
Magyarország

Megállapíthatjuk tehát azt, hogy 
bár Magyarország az elmúlt évek
ben jelentős fejlődést ért el a hal- 
fogyasztás növelésében mindez 
azonban még ma is kevés, mind a 
szomszédos, mind a távolabbi or
szágokhoz viszonyítva. A  népi de
mokratikus országok (közül az elkö
vetkező években az NDK 60—70Vo
kal, Lengyelország ugyancsak 60—70 
százalékkal növeli haltermelését. A 
kapitalista országok is meg kíván
ják kétszerezni a jövőben a halfo
gást. Hazánkban is feltétlen szüksé
ges a haltermelés növelése, mert 
csak így jutunk hozzá egyre na
gyobb mennyiségben a ma már Ma
gyarországon népéleim ezési cikké 
vált ponty, harcsa, süllő és egyéb 
halféleségekhez.

Dr, Nagy László

<D %
42 2 4.7
54 12 22.2
64 14 21.8
61 11 18.0
45 7 15.5
21 7 33.3
40 9 22.5
64 10 15.6
70 6 8.6
75 5 6.7

103 5 4.8
21 19 90.4

102 4 3.9
19 1 5.2
41 4 9.7
38 3 7.9
51 9 17.6
24 2 8.3
36 1 2.7

A nagykállói tsz. lecsapoló zsilipje
(Pékh felv.)



(Aligha vitás, hogy a tisztes borbélyt 
szakma a kézműiparnak nem mindig vér- 
telen ágazata, szerencsére mégis ritka az 
olyan művelője, aki szántszándékkal veszi 
vérét annak, akit beretvaélre kaphat. De
— vannak kivételek, így például a bala- 
tonfenyvesi Figaró, aki nemrégen az ut
cán kiáltozva Köves Ferencet, az F. M. 
Halászati Kísérleti Üzemének vezetőjét 
kecsegtette azzal, hogy elvágja a — nya
kát! Természetesen szak-, sőt stílszerűen 
beretvával. Arra vonatkozóan — fájdalom
— nem nyilatkozott, hogy a véres műve
letet előzetes, habzással, avagy anélkül 
szándékszik végrehajtani. Az a szerencsés 
körülmény, hogy a beharangozott nyak- 
tilózást a teljesítetlen tervek széles ská
lájába iktathatjuk, arra vall, hogy a jeles 
állkaparó nyilván megszokásból, bár lehet, 
hogy ezenfelül higgadt megfontolásból is
— habozott. Aki ar;ra kiváncsi, hogy a 
dühödt hajnokot ugyan mi késztette ha
ragjának ilyen elemi erejű kitörésére, an
nak röviden annyit válaszolhatunk, hogy 
a megfenyegetett Köves Ferenc nem más, 
mint az elektromos halászati kísérletek 
vezetője. A  beretvás férfiúnak pedig testet 
és lelket felüdítő, a termelő munkához 
erőt adó a napi tepsibe valót jutányosán 
bíztositó mellékes elfoglaltsága — a hor
gászat! A  balatoni horgászok pedig, bár 
nemes időtöltésük egyik elengedhetetlen 
kelléke a derűlátás, ez esetben mégis bo
rúlátóan hordozzák körül a véres perem
orsót azzal, hogy az elektromos halászat 
következtében haltalanná válik a magyar 
tenger. És ígs' nagyon tartják a — horog- 
szomrádot. . .

A  horgászok vádja elmélet, melyről a 
hozzáértők azt mondják, hogy kissé távol 
sántít az igazság ösvényétől. Hogy ehhez 
az ösvényhez közelebb férkőzhessünk: 
néhány kérdést intéztünk a szerencsére 
életben maradt Köves Ferenchez abban 
a reményben, hogy az általa elmondottak 
lecsillapítják a kedélyek elemi háborgá
sát. Ezzel újabb lépésnyit közeledhetünk 
ahhoz a mindkét részről gyengéden ápol- 
gatott horgász-halász barátsághoz, mely
nek elmélyítését ugyancsak rosszul szor
galmazta a végső eszközként beretvájá- 
val érvelni kívánó balatonfenyvesi nyír- 
nok).

Nagy izgalomban élnek a balatoni 
horgászok, sok szó hangzik el arról, hogy 
az elektromos halászok kifogják a szélvi
zekben és a nádasokban bandázó pontyo
kat, megtizedelik az állományt, elriaszt
ják az aranyhasúakat, töméntelen iva
dékhalat pusztítanak el és megfosztják 
a halat szaporodóképességétől. Halljuk, 
mit mondhat erről az elektromos halá
szati kísérletek vezetője?

—Nem halászat folyik — hangzik Köves 
Ferenc válasza — hanem a Haltenyésztési 
Kutató Intézet tudományos kutató cso
portja által bevezetett, ellenőrzött és kiér
tékelt üzemi kísérletek sora annak eldön
tésére, mennyire alkalmas ez a korszerű, 
és szerte a világon, többek között a Szov
jetunióban is alkalmazott módszer arra; 
hogy Magyarországon is üzemszerűen 
gyakorolható legyen. Kíkísérletezzük a 
honi viszonyok között legalkalmasabb 
géptípust, áramerősséget, feszültséget, 
áramfajtát, frekvenciaszámot, elektróda
típust stb. Le kell szögeznem, hogy a Ba
latonon nem is folynak kísérletek, ha
nem csupán a befolyókon, ott is csak a 
védterületeken túl eső szakaszokon, me
lyek nagyrészt nincsenek a horgászok 
használatába adva. Vaskos tévedés a na
pilapoknak az a rengeteg felesleges iz
galmat felidézett híradása, mely szerint 
25 géppel kezdtük meg a Balaton elektro
mos halászatát. Mindössze két géppel kí
sérleteztünk.

Mi az elektromos halászat célja?
— A szabványos, úgynevezett ősi eszkö

zökkel lehetetlenség a természetes vízte
rületek mocsaras, zsombékos, akadókkal 
telített részeinek halászati hasznosítása. 
Éppen ott nem lehet hálóval dolgozni, 
ahol a halak öregebbjei rejtőznek, ahol 
azok mind a halászok, mind a horgászok 
számára hozzáférhetetlenek. Az ilyen 
vizterületek száma tekintélyes, nem lehet 
tehát közömbös népgazdasági szempont
ból, hogy az iyen helyeken élő hal végel
gyengülésben pusztul el, vagy pedig 
piaci értékesítésre kerülheti A hozzáfér

hetetlen, de egyéb vizekben is sok az 
olyan élemedett korú hal, mely táplálé
kát már nem növekedésre, hanem csupán 
élete fenntartására használja fel. Az 
ilyen hal a vizek felesleges evője, az ál
tala a más halak előtt felevett táplálék 
nem hasznosul, az ilyen táplálék-konkur- 
rens halak kifogása — mely többnyire 
csak elektromos halászattal lehetséges — 
népgazdasági és horgászérdek.

Sokan azt állítják, hogy az elektromos 
halászat során töméntelen apró és iva
dékhal pusztul el. Mi ebben az igazság?

— Az elektromos halászat során a hal 
nem pusztul el. hanem az áram élettani 
hatására beúszik az elektródakosárba, az 
áram nem öl, hanem csak ideiglenesen 
narkotizál, bódít. Az áramhatás meg
szűnte után percek alatt tér magához 
minden károsodás nélkül. Mivel az áram
hatás ereje arányos a hal hosszával: a 
hosszabb, tehát nagyobb hal nagyobb 
áramerősséget vesz fel, mint a kisebb, a 
rövidebb. Az áram tehát a kisebb halakra 
gyengébb hatású, az apróhal és ivadék 
károsodása így kizárt. Ezt egyébként a 
balatoni horgászoknak a gyakorlatban 
mutattuk be, amikor március végén meg
hívtuk őket a Nyugati övcsatornán' meg
tartott kísérleteinkre. A  bemutatón Do- 
bovay Istvánon, a Balatoni Horgászegye
sület ellenőrén kívül több horgász is 
résztvett és jegyzőkönyvben rögzítették, 
hogy az előttük lefolytatott elektromos 
halászat nem volt káros hatású a halak
ra, azok befogásuk után kivétel nélkül 
magukhoz tértek és az áramhatás meg
szűntével egyetlen sérült, vagy éppen 
döglött hal nem maradt a tetthelyen. 
Venczel László balatonmáriai horgász 
jegyzőkönyvi nyilakozata is igazolja ezt, 
pedig dr. Szabó Antal, a Marcali és V i
déke Horgászegyesület titkára éppen Ven- 
czelre való hivatkozással írt alaptalan, de 
annál dörgedelmesebb levelet a MOHOSZ- 
hoz címezve.

Mi az igazság abban, hogy az elektro
mos halászat a halak szaporodóképessé
gét csökkenti, azokat sterilizálja?

— Ma már az egész világon elektromos 
halászattal fogják be a tovább tenyész
tésre szükséges halat, ez a legkímélete
sebb és legalkalmasabb módszer. Ezt 
egyébként a MOHOSZ is elismerte, ami
kor arra kért fel bennünket, hogy a lő
rinci tó vízalatti akadókkal telített terüle

tét lehalászva szelektáljuk ki a tovább- 
szaporításra alkalmas nemespontyokat. 
Ha az elektromos hatás tenyészbénaságot 
okozna, úgy a MOHOSZ — a horgászok 
érdekképviseleti szerve — aligha adott 
volna megbízást tény észpontyok kifogá
sára.

A  balatonfenyvesi horgászok panasszal 
fordultak a MOHOSZ-hoz, hogy egyesü
letük ellenőre, Kalmár Lajos jelentése 
szerint ,,igen sok apró döglött halat ta
lált az elektromos halászat utáni na-» 
pon“ . Mi ebben az igazság?

— Lékay János elnök és Haspel Pál 
horgászegyesületi titkár jegyzőkönyvi 
nyilatkozatából kitűnik, hogy a megál
lapítás teljesen helyes volt. Viszont az 
is kiderült, hogy a talált döglött halse
reg a balatonfenyvesi szivattyúház tur
binájának kerekeitől sérült meg. Ezek a 
sérülések ott mindennaposak és megszo
kottak, akkor is rendszeresen észlelhe
tők, amikor elektromos halászat nem is 
folyik.

— Az elektromos halászattal tovább 
kísérletezünk. — fejezte be nyilatkoza
tát Köves Ferenc — reméljük, hogy a 
kedélyek megnyugszanak és nem tarta
nak bennünket továbbra is „a balatoni 
nádasok rémeínek<c. Annyi azonban bi
zonyos, hogy a halász-horgász barátsá
got különleges felfogásban valló balaton
fenyvesi borbélyra való tekintettel: vagy 
szakállt növesztek, esetleg — ha megfe
lelő pengékre tudok szert tenni — át
térek a zsilettre. De azt igazán ne kí
vánja senki, hogy beleüljek a balaton
fenyvesi borbély vésztjósló székébe . . .

Az elmúlt évben Lenqyelorszáqqal 
kötött kölcsönös qazdasáqi seqítséqet 
nyújtó szerződés értelmében ez év
ben már 1 millió süllőikrát szállított 
a Balatoni Halászati Vállalat a lön- 
qyel természetes vizek halnépesíté- 
sének qazdaqítására. A süllő-ikrát 
jeqelve szállítottuk, szakszerű csoma- 
qolásban. A süllőikrák értéke fejében 
a magyarországi vizek halféleségei
nek szaporítására nemes és takar
mányhalakat kívánunk Lengyelorszáq- 
ból behozni.

Az eqyüttműködés előnyösen eqé- 
szíti ki a két orszáq halászati munká
ját és reméljük a jövőben méq na
gyobb mértékű lesz.

Amíg a ladik halad, a halász megjavítja a hálót. Az új tanyára érve a háló 
bevetésre kész. Többek között ezért is jó a motor

(Tóth felv.)
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Az ekkora Manta az ördöghalak kisebbjei közé tartozik, a kép nem fotó, hanem 
rajz, amit a csónakosok nyugodt arckifejezése is bizonyít

fiziológiai szempontból nagyon is ért- 
lehető, hogy a szárazföldi állatok
kal ellentétben a, vizek világában 
nem ritka az emberi mérce szerint 
óriási élőlény. A  tengereknek, 
ugyanis mérhetetlenül szélesek és 
hosszúak az országútjai és így ter
mészetes, hogy ezeknek a gigászi 
országútiaknak kopoltyús vagy tü
dővel lélegző vándorai között akad
nak, melyek roppant nagyságot ér
nek el. így elsősorban a cetek fele- 
kezetének tagjai, melyek, bár ido
maikban halat mímelnek, valójában 
melegvérű emlősállatok és langyos 
te jje l nevelgetik a legszebb férfi
korban levő elefántbika méreteivel 
vetekedő újszülötteiket. Ezért per
sze éppen úgy esnek kívül a halá
szat érdeklődési körén, akár a fej- 
lábúak családjába tartozó roppant 
nyolckarú polipok, melyek közül az 
úgynevezett krákok akkorára nö
vekszenek, hogy a szívókorongok 
százaival felszerelt egy-egy karjuk 
hossza eléri a nyolc, vastagsága pe
dig — a tövénél mérve — a fél mé
te rt És így érthető, hogy akit ez a 
meredt és dülled+szemű. papanáj- 
csőrű tengerlakó megölelget akár
csak egyetlen óriáskígyónak is be
illő karjával a nyolc közül, aligha 
érzi magát a mohamedhitűek hete
dik mennyországában annak ellené
re, hogy az ölelés pillanataiban ko
moly esélyese az ódák erűié snek. 
Hiteles leírások tanúskodnak róla, 
hogy egy-egy nagyobbacska krák 
játszi könnyedséggel merít víz alá 
tízszemélyes üres, vagy éppen em
berekkel teli csónakot, mely utóbbi 
esetben természetesen a krák jár 
jobban.*.

A bálnák és más cetek a tengerek

nek ezek a roppant leviathánjai félel
metes méreteik ellenére ártalmatlan 
állatok, legfeljebb az apróbb rákok
nak és kisebb lebegő szervezetek
nek jelentenek veszedelmet. A  du
nai vízibuszoknál is terjedelmesebb 
cetek az apró falatokat elszaruso- 
dott fésűszerű fogpótló szerkezetük
kel szűrik ki a szájukba szippan
tott hektoliteres félkortyokból és 
mivel helyenként a tenger szinte 
levesszerűen sűrű a kis táplálék- 
szervezetektől, aligha kényszerűinek 
arra, hogy harcot folytassanak lé
tük fenntartásáért. De akármilyen 
hatalmas is a cetóriás, megvan a 
maga ellensége, mellyel szemben te
hetetlen: elsőszámú közellensége — 
akár a legtöbb élőlénynek — az em
ber, bár alig kevésbé vérszomjas és 
irgalmas a kardfogú delfin. Hogy a 
kétlábú ellenség ágyúból kilőtt szi
gonnyal, elektromos dárdával mi
képpen irtja a tengeri hús- és zsír
hegyeket, azt. minden idültebb mozi
látogató jól ismeri a híradófilmek
ből. Hogy húsát és zsírját felhasz
nálja és az utóbbiból csalafinta ve
gyészt körmönfontsággal miképpen 
dúsít szabványosított sertészsírokat, 
az a jószimatú pörköltkedvelők előtt 
régen nem titok. A  kardfogú delfin 
már válogatósabb és hatalmas faj
rokonának nem a húsára, sőt még 
csak a szalonnájára sem vásik a 
kardfoga, hanem egyedül a nyelvé
re, amikor belefúrja fejét a cet 
szájába és a kínjában kétségbeeset
ten bőgő óriásnak irgalmatlanul fal
ja ki a mázsás nyelvét. A  mohó ro
konság által megnyomorított cetek 
túlnyomó része életben marad, de 
sok pusztul el nyomorult módon a 
rettenetes csonkítás következtében.

Nem is olyan döbbenetes ez a 10 méteres hevederhal, melytől a középkor hajósai 
mint tengeri kígyótól féltek

(A. M. N. H. felv.)

r
I S M E R K E D J Ü N K  M E Q  —

-  Ci ß lz t i

A cetek legtöbb fajtájának szűk 
a toroknyílása, tehát azon nagyobb 
falat nem igen fér át. Igaz viszont 
az is, hogy ennek a tudományos { 
megállapításnak többen mondanak * 
ellene, elsősorban a bibliából jól
ismert Jónás, de — egy Mc. Callum I 
nevű ír tengerész is. Jónás próféta 7 
az ószövetségi riporterek tudósításai 
szerint napokat (töltött a cetben- 
dőben. Könnyen lehetséges, hogy a 
különös és jutányos utazás álig 
több legendánál, viszont tényváló, 
hogy Jónás esete úgynevezett „vilá
gos századunkban“ is megismétlő
dött. A  világsajtó legkomolyabb ja is 
részletesen számolt be Mc. Callum 
kalandjáról, aki álig néhány évti
zeddel ezelőtt pályázott sikerrel a 
jónási babérokra. A  cetvadász hajó 
közelében szigonyvégen vergődő 
roppant ámbr ás cetnek valahogyan 
a szájába került a hajókötél áltál 
leütött és vízbe sodort vöröshajú 
Mc. Callum, akit a hatalmas állat 
nyilván, fájdalmában juttatott le a 
gyomrába a szűknek minősített tor
kán át. És akit percekkel később, 
amikor a cetet felvontatták a va
dászhajó fedélzetére, élve, bár eny
hén becstelen állapotban boncolták 
ki eszméletlenül a cetgyomorból 
némi mesterséges lélegzéssel és 
valamivel több hamisítatlan viszki- 
vei öntve belé életerőt. A  szeren
csétlenül járt, végeredményben 
azonban szerencsés hajósember 
hosszas gyengélkedés után elmon
dotta, hogy a cet gyomrában tök
sötétség és rettentő meleg honolt, 
minden csúszott és szörnyen sava
nyú ízű volt. Amin nem is illik 
csodálkozni, hiszen a cetgyomorban 
csak szórványosam akad közvilágí
tás, a melegvérű emlős gyomrában 
közel negyvenfokos a hőség és rá
adásul akad néhány hektoliternyi erős 
gyomorsav is. Ez utóbbi, igen erős 
emésztőhatású gyomortartalom okoz
ta azt, hogy matrózunkat — bár 
álig néhány percig játszotta Jónás 
szerepét — felépülése után hónapo
kon át minősítették himlőhelyesnek 
a jobb belgyógyászok is . . .

A  ma élő cápafajok között van
nak 8'—10 méteresre is megnövő, 
úgynevezett emberevő fajták, ÍQV

' ,/tKelsősorban a kék és a fehér cápák. 
a tenger tigrisei. Ember evő tulaj
donságaik körül azonban bizonyos 
határozatlanság észlelhető, van, aki 
tagadja, van, aki vallja, hogy a cá
pa kedvelője az emberhúsnak. Az 
eszi, nem eszi kérdés körül kere
kedett vita még ma sincsen töké
letes biztossággal eldöntve és 
emberevést tagadók szektájában 
olyan lelkes hitvalló is akadt, aki 
igazának bizonyítására bizottság je'  
lenlétében vállalkozott hosszabb 
időtartamú fürdőzésre az Atlanti
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A  kardhalat azért keresztelték el kardhalnak, mert — tőre van
(A. M. N. H. felv.)

g^ őlm íjfauxa l. . .
____________________________

Óceánnak egyik cápáktól szinte 
hemzsegő öblében megerősítve a 
tantételt, hogy az ember elsősorban 
vitatkozó és csak másodsorban bölcs 
élőlény. A  tagadhatatlanul szemlél- 
tető és meggyőzőnek szánt bemuta
tó nem volt teljes sikerű, az ellen
tábor nem volt hajlamdó azt a per
rendszerű bizonyíték erejével elfo
gadni, azzal érvelvén: a cápák „be
csületének‘ félelmet nem ismerő 
védelmezője alighanem olyan vele
született egyéni, vagy éppen művi 
úton előállított büdösséggel rendel
kezett, mely a vérre legszomjasább 
cápát is arra késztette, hogy le
mondván emberevő hajlandóságai 
nak nyílt bevallásáról, oldjon kere
ket. A  nagyfontosságú kérdés így 
még ma sincs eldöntve, aki biztosat 
akar • tudni — próbálja k i ...

A cápa egyébként bonctani szem
pontból is különleges hál, testében 
csontot nem találunk, hanem csak 
el nem csontosodott porcot. Prim itív 
váza is azt bizonyítja, hogy a ma 
létező cápák tulajdonképpen tú l
élői a sokmillió évvel ezelőtti De
von-korszák őshalainak. Jellemzőjük 
a nagyra nőtt hátúszó, bár van 
olyan faj is, melynél az élkor- 
csosult. A  cápa előszeretettel úsz
kál közvetlenül a vízszint alatt, 
ilyenkor messziről látni a hátúszó
ját, amit vésztjósló V  betűt alkotva 
hasítja a vizet. Ez a hátúszó 
egyébként ínyencfalatjuk a kínaiak
nak, akik azt — különös gusztus — 
többre becsülik még \a rothasztott 
tyúktojásnál és az étve élvezett, kü
lön erre a célra hizlalt lóletűalákú 
szürkekábócánál is. A  cápák remek 
úszók, testformájuk életviszonyaik
nak megfelelően alakult ki, egyik 
fajtájuk például a fején kétoldalt 
óriási kalapácsot hordoz, mellyel 
erélyes csapásokat osztogatva ká
bítja el a zsákmányát. Az úgyne
vezett kardoscápa (Alopias vulpes) 
akkora izmos farokkal büszkélke
dik, mely testhosszának kétharma
dát is eléri. Begörbített kardfarká- 
vál elegáns mozdulattál tereli fo
gakkal dúsan felszerelt szája elé a 
kövér makrélákat, szinte belesepri 
ókét örökké éhes gyomrába. A  cá
pák között akadnak gondos szülők 

így például a kék cápák, nne- 
tyek újszülött csemetéik raját úgy 
vezetgetik és oktatgatják, akár ud
varaink kendermagosai a naposcsi
béiket. Pedagógiai módszerek azon
ban enyhén szólva túlerélyesek, 
inért amelyik csemete rendetlenke
dik és elúszik a rajtól; azt — bün
tetésből, de lehet, hogy tévedésből 

meguzsonnázzák.
Egyáltalán inem fest cápának a 

cnpák rokonságába tartozó ördöghal, 
a manta. Ez a lapos, szögletes ala

kú, kettős elefántfülre emlékeztető 
szarvakkal felékesített óriás-rája 
néha olyan békéset szundít a tró
pusi tengerek felszínén, hogy 
az avatatlanabbak könnyen zátonnyal 
vagy akár kisebbfajta szigettel té
vesztik össze. A  ladikjáró szere- 
csenek vakmerobbjei előszeretettel 
kötnek ki az ilyen álomba szende- 
rült ördöghál hátán, hogy azt szi
gonyaikkal ejtsék el. Ez néha sike
rül, többnyire azonban nem, az 
„úszó sziget“ ugyanis szenderületé- 
ből udvariatlanul felébresztve szor
galmas és kiadós farkcsapásokkal 
zúzza pocsékká a csónakot, cumikor is 
egy ördöghallal több, néhány féle- 
lemnéílküli bennszülöttel kevesebb 
marad a világon.

A  középkor hajósai által oly sok
szor megénekelt tengeri kígyóról már 
régen kiderült, hogy még véletlenül 
sem kígyó, hanem úgynevezett he
vederhal (Regialecus glesne), mely 
10—15 méteresre is megnő, ezzel 
szemben erősen lapított cserkész- 
kolbászra emlékeztetői, szalagsze- 
rűen keskeny teste alig vastagabb a 
10 centiméternél. Fején bíborszínben 
villogó, büszkén, bár célszerűtlenül 
felfelé mőtt hosszú szakállal ékes
kedik. Legnagyobb eddig fogott pél
dányát a szerencsés, bár óvatos ha
lászok négyfelé aprították, azt. hit
ték ugyanis, hogy az egyébként ár
talmatlan „tengeri kígyó“ elbánik 
valamelyikükkel, ha meghagyják 
egészben.

Nagyra nőnek a tengerek kard- 
halai, melyeknek felső állkapcsa 
hosszú és hegyes tőrré alakult át. 
A pompás idomú, izmos testű vízi- 
akrobaták, melyek néha ötméternyi 
magasba szökellnek a víz tükre fölé 
és széles farkukra támaszkodva 
járják a táncot: ezzel a kardjukkal, 
helyesebben tőrükkel nyársalják fel 
a zsákmányukat, mielőtt azt elcse
megéznék. Leghatalmasabbjai a tró
pusok tengereiben élnek. A  hor
gász készséggel fogott rekord pél

dányának súlya meghaladta az ezer 
fontot (450 kg), bár egy egész má- 
zsányinál is többet harapták le a 
horgon védekező óriásból a vám
szedő cápák.

Túlhaladná kereteinket, ha a ten
ger többi óriását is részletesen mu
tatnák be. De nem is ismerjük, sőt 
a tudomány sem ismeri válameny- 
nyiüket, csak éppen sejtik azoknak 
a mélytengeri szörnyetegeknek a lé
tezését, melyek a vízi élelmi lánc 
csúcsán kevélykednek. Az a cson
kán talált tonnás súlyú fél makó- 
cápa, melyet valami ismeretlen vízi- 
lakó harapott derekán ketté, leg
feljebb csak következtetési alapul 
szolgálhat. Annyi azonban valószínű, 
hogy a hatalmas cápát kettészelő 
állkapocs tulajdonosa aligha férne 
bele — mondjuk — a margitszigeti 
strandfürdő medencéjébe ...

<f.)

A történelem előtti korszak Őscápá
jának ekkora volt az állkapcsa

A. M. N. H. íelv.)
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A pontyivadéktenyésztés főbb kér
déseiről (arról, hagy milyen a jó 
ívótó, milyen szempontok szerint vá
logassuk ki az anyákat, mikor he
lyezzük ki azokat, hogyan takarmá- 
nyozzwk az ivadékot stb.) már olvas
tunk lapunkban. Mindezeket szeret
ném kiegészíteni néhány gondolat
tal.

Az ivadéktenyésztés és nevelés 
egészséges és kívánatos formája: 
ívatás az ívatótavakban és ivadék
nevelés a nevelőtavakban. Mivel 
azonban a nagyüzemi viszonylatban 
kellő eredményességet biztosító mód
szerek még hiányoznak, sajnos, ma 
a gyakorlatban még csak néhány 
törzstehyésztő gazdaság alkalmazza 
ezeket az eljárásokat.

Fontos és az egész ivadéktenyész
tés eredményére kiható kérdés az, 
hogy a zsenge ivadékot milyen 
mennyiségben, mekkora nagyságú 
ívótóban, mennyi ideig, milyen kö
rülmények között neveljük. Ezzel a 
kérdéssel már az anyák kihelyezé
sekor számolnunk kell, mivel egyéb 
fontos tényezőkön kívül a kihelye
zett törzsben az ikrások számától is 
nagymértékben függ az ivadék 
mennyisége. ívassunk lehetőleg 4— 
500 négyszögöles, tehát fél holdnál 
kisebb ívótavakban. Ezek jó l kezel
hetők, az ivadék mennyisége és mi
nősége könnyen ellenőrizhető, szük
ség esetén ritkítható is. Ilyen tavak
ba a törzsben egy vagy több ikrást 
helyezhetünk ki. Egy ikrás is ele-

- Í 6. cuz wadéktewyé^é&cót

gendő lehet a törzsben, ha valóban 
megfelelőt választunk ki és az ívás 
jó l sikerül. Ez esetben a nyert iva
dékmennyiség kb. 8 hétig talál a tó
ban fejlődéséhez elegendő táplálé
kot és ezalatt eléri a népesítéshez 
ajánlatos 5 g egyedsúlyt. Ha több 
ikrást helyezünk ki, az a veszély fe
nyeget, hogy sikeres ívás esetén a 
kikelt nagyobb mennyiségű ivadék 
hamar feléli az ívótó természetes 
táplálékát és az 1—2 g-ot kb. 4—5 
hetes korában elérve, a fejlődésben 
megáll. Ilyenkor lép fel a kopültyú- 
férgesség. Ez jelentős elhullást nem 
mindig okoz, de minőségi, kondíció
beli romlást feltétlenül. A  ritkítás 
segíthet valamelyest (legegyszerűbb 
módja friss víz eresztésével a be fo
lyóhoz csalni és ott finom hálóval 
kifogni az ivadékot), de helyesebb 
halogatás nélkül lehalászni az egész 
anyagot. Persze az ilyen nagyságú, 
rossz kondíciójú ivadék népesítése- 
kor igen nagy kallódással kell szá
molnunk. Egybevetve a két esetet, 
látjuk az egy, illetve több ikrás ki
helyezésének kölcsönös kockázatát: 
az első esetben kedvezőtlen ívási és 
ikrakelési körülmények kevés ivadé
kot eredményezhetnek, a második 
esetben viszont a kedvező ívási és 
ikrakelési tényezők az ívótó túlnépe
sedését, az ivadék rossz fejlődését 
okozhatják.

Az ívótavakat lehetőleg csak köz
vetlenül az anyák kihelyezése előtti 
órákban töltsük fel vízzel. A  frissen

töltött ívótavakban ugyanis az állati 
plankton gyorsan fejlődik ki, de 
néhány hét után mennyisége •már 
alaposan megcsappan. Ha már most 
sikerül a jól érett anyákat kellő idő
ben (amikor az időjárás kedvező az 
ívásra) kihelyezni, úgy nem kell he
tekig, de napokig sem várni, amíg 
leívnak. Ez esetben, mire az ívótó
ban a Zooplankton mennyisége a 
vegetációs periódus folyamán kul
minál, már fogyasztani tudja az 
ivadék és ez — megfigyelésem sze
rint — rohamos növekedését ered
ményezi. Ha viszont az ívótóra már 
korábban vizet fogtunk, vagy néni 
elég érett anyákat nem megfelelő 
időben helyeztünk ki és az ívás ké
sik, a gazdag zooplcunkton szósze- 
rint kárbavész, ment mire az ivadék 
fogyasztaná, a vegetációs periódus
nak vége, a plankton mennyisége 
minimálisra csökken.

Az ívótavak lehalászása lelkiisme
retes előkészítést igényel. A  várható 
ivadék szállítása, kihelyezése meg
tervezésének elmulasztása tanako
dást vagy kapkodást eredményezhet, 
ami a lehalászott ivadékot megvi
seli. A  halászmester vegye számba 
a szállítóeszközöket, hálókat, merítő- 
és számoló-kanalakat, valamint a 
többi szükséges szerszámot. Nagy 
gonddal járjon el az ívótó ilecsapolá- 
sakor, különösen ha az kicsi és sok 
az ivadék benne. Az ívótavak leha
lászása gyakran {forró |nyári időre 
esik. Lehetőleg hűvösebb napot, illet
ve éjszakát várjunk ki, de még ez 
esetben is körültekintéssel és óvatos 
san kell eljárnunk az éjszakai víz
ere sztéss el. Túl gyors vízerésztés, kü
lönösen ha az ívótó erősen hínáros, 
katasztrofális pusztuláshoz vezethet, 
amely után a pirkadatkor érkező 
brigád csak fehérlő hullatömeget ta
lál az ívótó halágyában. Ne sajnál
juk tehát a többletmunkát és tisz
títsuk meg lehalászás előtt az ívó
tavakat a hínártól, ezzel elejét ve
hetjük a pusztító oxigénhiánynak és 
elkerüljük azt is, hogy az ivadék a 
hínár között visszamaradjon.

A lehalászást kezdjük el nyom
ban pirkadatkor. A  munkát többféle 
módszerrel végezhetjük. Leggyor
sabb és ezért legajánlatosabb a ki
folyó zsiliphez csatlakozó, mögéje 
erősített ívadékfogó láda. Esetleg 
mindjárt felhasználható az ivadék
nak kétféle nagyságban történő osz
tályozására is, ha olyan bőségű rá
csot iktatunk közbe, amely az iva
dék apraját keresztülengedi. így a 
nagyobb ivadékkal együtt visszama
rad az ívótavaknak, sajnos, ritkán 
hiányzó „mellékterméke^, a béka- 
poronty. Ez a nagyobb ivadék kö
zül könnyen kiválogatható, viszont 
az apró ivadékot igen hosszadalmas 
munka kiválogatni a békaporontyok 
közül, s ez az ivadék pusztulását 
okozhatja. A  válogatáskor az ivadék 
vizesvödörbe kerül és azokban nyom
ban a nevelőtavakba hordjuk, illet
ve ha hosszabb távolságra kell szál
lítanunk, akkor frissvízű kádban, 
tartályban tároljuk. A  békaporon
tyot kosárban gyűjtjük. Mind a ba
romfi, mind a sertés szívesen fo
gyasztja.

Páskándy János
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Az NDK-ban megjelenő Deutsche 
Fischerei Zeitung tavaly októberi 
számaiban igein érdekes ciikket ol
vashatunk W. Müller tollából, a 
szerző a hímeves Königs war tih ̂  -i 
tógazdaságban dolgozóik. Müller a 
»keleteurópai országokban egyre na
gyobb méretekben alkalmazott ku- 
k ord oa-talkarmány ozás kérdéseivel
foglalkozik és vizsgálja annak gaz
daságosságát és hatásait a ponty- 
hús előállítás szempontjából. Ismer
teti és méltatja a magyar módszert, 
a vízben előduzzasztott kukoricával 
végzett etetést, tmlely a tapasztala
tok iszerint gazdaságosabb; mint a 
darált kukorica etetése. Müller rész

letesen foglalko
zik a kukoricátok 

karmányozásnak 
azzal a nemkívá- 
atos hatásával, 
mely . rendkívül 
zsíros pontyokat 

eredményez és kellemetlen kukori- 
caolaj ízt kölcsönöz a halhúsnak. 
Ennek elkerülése céljából azt ajánl
ja, hogy a takarmányozási időszak 
vége felé csökkentsék a kukoricával 
etetést, vagy — ami helyesebb 
kevert takarmányt kell nyújtani. 
Lgen érdekes és főleg az exportigé
nyek szempontjából fontos Müller- 
nek az a megállapítása, hogy a ku
koricás íz csak a nyugatra fekvő 
piacokon hátrány, ott ugyanis nem 
alkalmazzák az erős fűszerezést, fő
leg papriikázást, mely az olaj ízt el
nyomja. Már a német piacon is el
lenszenv (mutatkozik az olajosízű 
ponty iránt, hiszen a német kony
ha sem ismeri a paprikás-csípős el
készítést.

Ha a kukoricával való etetést a 
takarmányozási időszak végéig tart
ják fenni úgy úgynevezett exogén 
elzsírosodás jelentkezik.. Ennék 
Scháperclaus vizsgálatai szerint kó
ros (hatásai csak addig nflmcísenek, 
amíg a szövetek, elsősorban a m áj’ 
nem szenved zsíros elfajulást.

*
A  J OACHIMS TAL-í tógazdaság 

halászmestere, G. Schmidt a DFZ 
1956. novemberi számában ismerteti 
és fényképen is bemutatja igen ér
dekes motoros!tott húzóháló csörlő- 
ladikját. Schmidt ötlóerős, nyersolaj
üzemű Deutz kismotort épített be 
kétdobois csőrlővel kombinálva, az 

alsó dob mérete
zése olyan, hogy 
200 méter drótkö
telet képes tárol
ni. A motor kúp- 
kerékrendszer be
iktatásával a ladik 

oldalára szerelt meghajtó csigár a 
hat, a ladik motorja így az evezést 
feleslegessé teszi, a csónak magán
járó. A motor aránylag alacsony 
fordulatszáma zajtalan üzemet biz

tosít, túlméretezése következtében 
túlterhelés sohasem léphet fel, hi
szen a háló felcsörlőzéséhez mind
össze másfél lóerő szükséges, az öt
lóerős motor élettartama így is igen 
nagy. Komoly előnyt jelent az is, 
hogy a nyersolajrendszer következ
tében az elektromos gyújtás annak 
minden hátrányával együtt kiküszö
bölhető, a motor sűrű esőben, vagy 
akár vízzel leöntve is kihagyás nél
kül pörög és egyből indul.

*
A WURTZ, a Le Paraclet-i (Fran

ciaország) hidrobiológiái állomás 
munkatársa azzal a kérdéssel fog
lalkozik a DFZ 1956. 10-ik számá
ban: mennyire változtatja meg a 
zabbal való beve
tés a pontyos tó- 
gazdaság halhús- 
hozamát » savanyú 
vegyhatású altalaj 
esetén? Wurtz kí
sérletei során megállapította, hogy 
a zabbal való bevetés az iszapot la
zítja és szellőzteti, az anaerob bak
tériumflórát aerob váltja fel, nítri- 
fikáció jelentkezik és a mineralizá- 
ció fokozódik.

*
A német Alig. Fischerei Zeitung

tavaly októberi számában H. Ldét
in árun hálászmester a vízimalmok ki
sebb duzzasztóműveinek halászati ki
aknázásával kapcsolatos értékes ta
pasztalatait közli, de foglalkozik a 

falusi kacsaúszta
tók halászatával, 
illetve hallal való 
telepítésének ered
ményeivel is. Ldet- 
manm különösen a 
nagyobb, vízátfo

lyással táplált kacsaúsztatók halá
szati kiaknázásában lát lehetőséget, 
ezek szárnyas látogatóik réven igen 
erős és hatásos szervestrágyázásban 
részesülnek, ami jó haJihúshozamot 
biztosít. Az ilyen víztárolókban a 
rendszerint gyenge vízellátás követ
keztéiben természetesen nagy a hir
telen fellépő oxigénhiány veszélye. 

*
DR. M ARIA-ELISABETH  THU- 

MANN, a berlini Humboldt Egye
tem Halászati Intézetének tudomá
nyos munkatársa a DFZ tavaly ok
tóberi számában az élőhal korszerű 
szállítási módszereivel foglalkozik 
és megállapítja, hogy a valóban esz
ményi megoldás még mindig késik. 
Ismerteti azokat 
az eljárásokat, 
melyeik hidrogén- 
szuper oxidb ól meg
felelő katalizátor 
segítségével levá
lasztott Ö2-vel lát
ják el szállítás közben a tartányok 
vizét oxigénnel, az eljárással meg
takarítható a gázpalackok és tartá

nyok alkalmazása. Ű j eljárás a 
mozgásukban gátolt és aránylag igen 
kis vízmennyiségben tárolt halak 
szállítási módszere, a szardiniasze- 
rűen „csomagolt“ halak csak a szá
jukat és a kopoltyúfedőiket tudják 
mozgatni, oxigénigényük így csök
ken. Az oxigénigényt enyhe bódító- 
anyagokkal, így például urethánnal 
vagy barbiturátokkal még jobban le
het csökkenteni, különösen akkor 
eredményes a bódítás, ha a halat 
előzőleg éheztették.

*
A SCHWEIZERISCHE FISCHE

REI ZEITUNG 1956. évi 9-es szá
nna a berni halászati szolgálat veze
tőjének, dr. H. Rothnak cikkét közli 
a pisztrángra patakokban fellépő 
gémkárokról és a gémek elhárításá
ra alkalmazott elektromos kerítések
kel elért eredményekről. A magas
feszültségű áramba kapcsolt, a pa
takok partjára telepített csupasz 
huzairemdszer táv 
voltartja ugyan a 
fémeket és egyéb 
nemkívánatos szár
nyasokat, melyek 
a patakok értékes 
halállományát t i 
zedelhetik. Az elektromos kerítés 
hatása igen jó, telepítése és üzemel
tetése azonban felette költséges, 
amellett állandó karbantartást és 
ellenőrzést igényel. Számolni kell a 
lábas jószág tulajdonosok ellenszenvé
vel is, az elektromos kerítést a te
henek nem kedvelik, érthető, hogy 
a tejhénitulajdonosok sem. A veze
tékben keringő áram feszültsége 
alacsony ahhoz, hogy halálos áram
ütést mérjen a madarakra, csupán 
annyi a hatás, hogy az áramütésre 
a nemkívánatos szárnyasvendégek 
elmenekülnek anélkül, hogy a pata
kot megközelítenék és lakimárózná
nak annak halkincséből.

*
A DFZ 1956. 10-ik számában Oh.

Boblenz igen érdekes és -a gyakor
latban hasznos cikk (kereteiben fog
lalkozik a régi probléma megoldá
sával, az egyszálú (mono£il) perlon- 
fonáJl olyan csomózásával hálókötés 
céljaira, mely csús zásmente ssége t 
biztosít. A z egyszálú perlonfonál — 
mint tudjuk — szinte láthatatlan a 
vízben és a sodrott vagy vert, sok 
elemi szálból készített fonallal szem
ben az az előnye, hogy a belőle ké
szített áilóhalászati eszközök, elsői- 
sorban a varsák a halaknak sokkal 
kevésbé láthatók és így fögássá- 
guk nagyobb. A 
monofii perionhu
zalnak azonban 
komoly hátránya, 
hogy a megszo
kott csomózással 
kötve kevésbé al
kalmas a hálókötésre, csomói ugyan
is megcsúsznak, a (hálószemek en
nek 'következtében a megnyaklott 
bal erőlködésének hatására meg
nyúlnak és a varsa foglyai meg
szökhetnék. A z újfajta Boblamz-fé’le 
csomózás csúszásmentes csomókait 
eredményez, a szemtágulástól tehát 
tartaná nem kell.

(fankasházy)
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A terramycinnel zsenge korban meggyógyított pontyivadék íeleltetés után is
egészséges

^  pontytenyésztóst igen nagy 
mértékben gátló hasvíztoór leküzdé
sét (minden eszközzel meg kell kí
sérelni. Hazai lantibdoliilkiuim ferme'- 
lésünk növekedése lehetővé teszi 
már azt is, hogy ezek a szerek a 
h albetegségek\ {Leküzdésére is Írem 
delkezésünfcre álljanak. Kísérlete
inknek, melyeket Kovács és Zalay 
hazai, valamint Scháperclaus német 
kutatók kezdeti eredményei alapján 
1956-ban kezdtünk meg, az a 
célja, hogy az an/tibiotálkumok hazad 
haltenyésztési felhasználhatóságának 
módjait kidolgozzuk, s helyes hasz
nálatuk eredményét számbavegyülk *

Bár a szakárodialomiban a hasvíz- 
kór elsődleges kórokozójáról még 
mindig nem egybehangzóak a véle
mények, az bizonyosnak vehető, 
hogy a halak elpusztításában, a 
megbetegedettekben mindig jelenlé
vő Pseudomonas punctatia nevű 
baktériumnak lényeges szerepe van. 
így kézenfekvő az a gondolat, hogy 
fegyvereinket: -az antibiotikumokat 
ez ellen a pusztító’ mikroorganiz
mus, ellen használj uk̂  Ez gramr 
negatív baktérium (Gram-negatív 
baktériumok azok, melyek karbolos 
gentiana ibolya festékkel tartósan 
nem festődnek, a festék belőlük alko
hollal kimosható), így mindazok az 
antibiotikumok, melyek az ilyen bak
tériumokra hatásosak, ezek szaporo
dását gátolják, illetve ezeket elpusz
títják, alkalmasaknak látszanak a 
hasvízkár leküzdésére. Ezek közül — 
természetesen — elsősorban azok jö
hetnek számításba, melyeket hazai 
gyógyszeriparunkí bőséges ■ mennyi
ségben termel és azokat a gazdasá
gosságot meg nem haladó áron tud
ja a haltenyésztés számára átadni. 
Erre tekintettel Magyarországon ma 
két antibiotikum: a chlorocid és a 
terramycin halgazdasági jelentő
ségű.

A  hazai és külföldi elővizsgálatok 
azt mutatták, hogy a termmycdnes 
és chlorocides kezelés csökkenti a 
megbetegedett pontyok elhullását és 
így a normális kallódást alig meg

haladó darabszámhiány már lehető
vé teszi az eredményes, tervszerű 
pontytenyésztéist.

Chlorocides kísérleteinket a  sze
gedi halgazdaság 9. sz. (8,25 k. h.), 
a somogyszentimred tógazdasági 1* 
és 2. sz. (14 k. h.) tavaiban, teraa- 
myeines kísérleteinket pedig a Pé
teri tógazdaság 3. sz. (20 k. h.) ta
vában és 8. sz. teleltetőjében, vala
mint a Haltenyésztésá Kutató Inté
zet szajoli kísérleti telepén 6 darab 
tóban {összesen| 1 kt' h.)i végeztük.

A  gyógyítási kísérletek végrehaj
tása előtt tájékoztató választ 'kel
lett kapnunk/ arra, hogy mennyi 
antibiotikum. szükséges iestsűjy- 
grammonként a kérdéses Pseudor- 
monas törzs elpusztításához; a gyó
gyításhoz szükséges antibiotikum- 
mennyiséget hogyan viselik el a 
kezelt halak; milyen, nagy a gya

Terramycin kezelés előtt. Bőséges 
fogás, de az ivadék 95 százaléka beteg 

a varászlói tógazdaságban
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k ís é r te le k
a pontyok hasvtzkórjának

korlatban használandó, gazdaságos, 
de mégis biztos ^eredményre) veze
tő antibiotikumanyag.

Az így meghatározott adagokat 
be kellett juttatni a halak szerveze
tébe. Ennek módjíai: 1. intraperito- 
neahs injekcióval a hasüregbe, 2. 
szondával vagy erre alkalmas fecs
kendővel szájon keresztül a b éle sá
toraiéba, 3. közönséges etetéssel 
ugyancsak a bélcsatornába, 4. für
detéssel a kopoltyún és bőrön ke
resztül. Az intraperitoneális és per- 
oralds adagolás egyedi kezelést kí
ván, így ez a módszer költségesebb 
és lassúbb. Az etetésnél és fürdeh 
tésnél egyedi kezelés nem szüksé
ges, de ezek alkalmazásakor bi
zonytalanabb a szükséges antibio- 
tákumadag tényleges szervezetbe ju
tása és e drága szereket a biztonság 
kedvéért bőségesebben kell alkal
mazni, illetve etetésnél a kezelést 
többször is ismételni kell.

A  chlorocides kezelésnél mi az 
intraperitoneális injekciózási, a ter- 
rarnyciines kezelésnél a ‘közönséges 
etetéses (takarmányhoz keverés) 
módszerét alkalmaztuk.

Az ismertetett elgondolásoknak 
megfelelően 1956. év tavaszán káte- 
nyésztettük a szegedi halanyagból 
— melyet kezelni kívántunk — a 
kórokozót 'és megvizsgáltuk amnlak 
chlorocidérzékenységét. Laboratóriu
mi vizsgálatainak során azt kaptuk 
eredmiényül, hogy ez az antibioti
kum 1 gamma ás ( gamma =  a gr amm 
milliomodrésze) mennyisége is az 1 
cm3 tápoldatban 24 Óráig tenyész
tett baktériumokat szaporodásukban 
gátolta, 4 gammás töménységben 
pedig már meg is ölte azokat. Ezek 
az adatok megfelelnek azoknak, 
melyeket Scháperclaus professzor 
kapott eredményül németországi kí
sérletei során és amelyeket a Zeit
schrift für Fischerei c. szaklap 1956. 
évi szeptemberi számiában közölt le.

Kérdéses volt, hogy a pontyok 
hogyan viseiíiki a chlorocidkezelést. 
Erre vonatkozóan is végeztünk kí
sérleteket a kezelni kívánt szegedi 
halanyag egyedein. Vizsgálataink 
arról győztek meg, hogy az eredmé
nyes kezeléshez szükséges 4—5 
gammia/tsg. ((tsg. =  fcestsúlygramé 
móriként) 20—25-szörösét -kitevő 100 
gamrrna/tsg. nagyságú adagnak sem 
észleltük mérgező vagy káros ha
tását a több mint egy hónapos meg
figyelési időszak alatt.

Az előfcísórletek eredményed alap
ján a szegedi chlorocidinjekoiózáis- 
sal végzett üzemi gyógyítási kísér
letek során 5 gamma/tsg. adagot al
kalmaztunk. Az állomány kétségte
lenül hasvízkórral fertőzött volt. 
Az ©gyedek 30%-a nyílt sebekkel is 
bizonyította a krónikus Ihasvízikór 
jelenlétét. A  halak a teleltetőben ál
landóan hullottak. Nem egészen két 
nap alatt 9167 db 1 és 2 éves pon
tyot kezeltünk és továbbtartásra a 
Szegedi 9̂  sz. tóbas helyeztük fká



Munkában az injekciózó brigád. Négyen injiciálnak, egy tölti a fecskendőket. 
A  brigád napi teljesítménye:

antibiotikumokkal
gyógyítására

igein sűrű népesítesse!, 103 db/kh 2 
éveset és 1088 db/kh. \1 éveset. A  
kísérleti tóban igein intenzív trágyá
zást is végzett a gazdaság, mert a 
8,25 ikh. tóba 347 q sertés- és fék ál- 
trágyát, 10 q mészpont és 20 q szu- 
perfoszfiáítöt juttatott a nyári tej- 
nyészidő alatt. Az igen sűrű népe- 
sítés miatti zsúfoltság és az inten
zív trágyázás a betegségnek kedve
zett, de számiunkra ez fontos is volt, 
hogy megállapíthassuk, mennyire 
használ a dhlorocid. A  kezelés után 
azonnal (V. 4., 5,. 6.) kihelyezett ha
lakból csaik elszórt elhullás volt ész
lelhető, az is csak a kihelyezés 
után. A  próbahalászatok alapján 
meggyőződtünk a halak gyógyulá
sáról, amit a népes!tésnek és a ta
karmányozásnak megfelelő gyarapo
dásuk ás igazolt. A  tó lehalászására 
csak ez év március közepén került 
sor. A  kapott eredmény beváltotta 
a chl orocá dikezeléslh ez fűzött remé
nyeinket, mert a kihelyezett 9167 db 
pontyból 8.468 db-ot fogtunk vissza, 
vagyis a kihelyezett halak 92%-át, 
míg a gazdaság 1., 2. és 3. számú 
tavaimjaik) chlorociddal nem kezelt 
állományainál csak 66%-os átlagos 
megmaradást értek el (79%, 55%, 
65%), ugyanebben a -gazdasági év
ben. A  jó megmaradás adta terv
szerű gazdálkodás lehetősége azt 
eredményezte, hogy, a kísérleti tó*- 
ban 5,81 qykh. nettó pontytermés 
volt elérhető a 253 kg/feh. természe
tes +  trágyázási hozammal együtt.

Ugyancsak dhlorocidos gyógyítási 
kísérletet állítottunk be Somogy- 
szenthnrén is, ahol 5 gamma/tsg. 
terramycinnel kevert darával etet
tük teleitetőben az ivadékot. Kihe
lyezés előtt az ivadék heveny has- 
vízkárban megbetegedett. Ezeket a 
huliajelölt 1 éves kássúlyú ivadéko
kat kezeltük 10 gamma/tsg. chloro- 
cid intraperitoneális adagolásával. 
Az októberi események a lehalá
szást itt megzavarták és az ered
ményeket bizonytalanná tették. En
nek ellenére a gazdaságilag ugyan 
gyenge, 28,6%-os megmaradás arra 
utal, hogy ez az antibiotikum még 
a biztosan pusztulásra. ítélt állomány 
megmentésére is valóban alkalmas
nak látszik, amit Schäperclaushak a 
Halászat egyik múltévi számában is 
ismertetett eredményed mutattak.

További kísérte beinkben a terra- 
mycin tartalmú takarmány etetésé
nek eredményességét kívántuk vizs
gáld!, A  hatóanyagot tartalmazó 
szárított gomlbatömíegeiti* illetve az 
ebből készült félgyártmányt (lucer
naliszttel készült, 1% hatóanyagot 
tartalmazó készítményt) Kovács és 
Zalay eredeti leírása alapján (Halá
szat, 1956. 3. sz. 56. old.) kevertük a 
takarmányhoz és használtuk fe l a 
megbetegedett pontyok etetésére. 
Kísérleteink közben módszerükön 
annyit változtattunk, hogy az ereb 
detd 5 gamma/tsg. adagot, ha szük
ségét láttuk, 10 gamma/tsg-ra emel

tük. Kísérleteinket elsőnyaras zsen
geivadékkal, elsőnyaras fejlettebb 
ivadékkal és másodiknyaras ponty
anyaggal végeztük.

A  Haltenyésztési Kutató Intézet 
száj öli kísérleti telepén zsenge, has- 
vízkárban megbetegedett! és már 
nagymértékben pusztuló 0,83 gramm 
átlagsűlyú ivadék megmentését kí
séreltük meg terramy cin-tartalmú 
takarmány etetésével. Ezj sikerült 
is, mert 6 kicsiny kísérleti tóban -a 
tömegesen (174 804 db/kh.) népesí
tett, összesen 182 277 db ivadékból 
azok 541,1%-át, vagyis 98 44\4 db-ot 
sikerült megmentenünk 10 gamma/ 
tsg. adagolással. Az ilyen ivadék 
normális nópesítés melletti felneve
lése normája pl. a Szovjetunióban 
50%, arait e gyógymód alkalmazásá
val sikerült elérnünk. A  gyógykeze
lés sikerét és eredményét emeli az,

Terrmycin kezelés után. Meggyógyult 
első nyaras pontyivadék a Péteri 

gazdaságban
;'Jaczó felvételei)

óránként 2000 db hal beoltása

hogy az 1956. nyarán meggyógyított 
állomány egyedei e sorok írásakor 
(1957* májusában) még teleitetőben 
vannak és teljesen egészséges álla
potban várják rdzsföidá kihelyezésü
ket, míg az 1956-ban terramycinnel 
nem kezelt kor társaik a teleitető
ben hasvízkórban megbetegedtek és 
állandó szórványos elhullás tizedeli 
soraikat.

Szükségessé vált az 1956. évi el
sőnyaras ivadék terramycánes gyó
gyításának tanulmányozása is. Erre 
vonatkozó kísérleteinket a Szegedi 
Halgazdasági Vállalat Péteri- és a 
Felsősomogymegyed Halgazdasági 
Vállalat Varászlói Tógazdaságában 
végieztük a vállalatok legmesszebb 
menő támogatásával. A  hizlalótóba 
tavasszal ívésra kihelyezett anyák
tól származó, csak becsült mennyi
ségű ivadék a nyár folyamán meg
betegedett, meg kellett kísérelni 
gyógyításukat. Az ivadék összsúlyát 
próbahalászatok alapján megbecsül
tük és ennek megfelelően 10 gam- 
ma/tsig-mal számított hatóanyag- 
mennyiséget (tartalmazó aprószemű 
takarmányt (darát) ladtunk megfe
lelő lyukbőségű ‘dróthálóval körül
kerített etetőhelyeken. Ez az ivadék 
etetőhelyre-gyülekezését megenged
te, de az idősebb, nagyobb testű 
halak oda jutását megakadályozta. E 
kísérletek során csak részleges 
eredményeket értünk el: az ivadék 
átmeneti meggyógyulását. Péteriben 
a kezelés után megállapítható volt 
az ivadék gyógyulása, mégis a le
halászásra az ivadék igen nagy 
mértékben krónlikus hasvízkórban 
megbetegedett. Vanászión jobb ered
ményt értünk el, mert az október
ben! 95%<-ban) krónikus hasvízkór
ban beteg ivadék a még enyhe idő
ben történt etetése után nagyrészt 
meggyógyult és a tó tavaszi leha
lászásakor az állomány 80%-át gyó
gyult, 20%-át pedig még beteg 
egyedek alkották. További kísérleti 
eredményekről lapunk következő 
számában számolunk be.

Dr. Jiaczó Imre
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AZ I D Ő J Á R Á S
és a—  és a pontyívás törvényszerűségei

A meteorológiai feljegyzések fő
képpen az ívást kiváltó időjárási 
körülmények rögzítésekor értékesek, 
hogy a pontytenyésztő a kellő idő
pontban helyezze ki ívatásra a szü
lőket, olyan időben, amikor az íva- 
tás teljes sikert ígér. Ezeket az ada
tokat az irodalomban csak általáno
san vetik fel (még a legújább, 1950. 
utáni munkák is, pl. Schöperclaus, 
Wunder stb.) és csupán olyan em
lítéseket találunk, hogy/ a ponty 
megfelelő hőmérsékletű vízben ívik 
csak, és ívás át a hűvös, szeles idő 
gyakran hosszabb időre hátráltatja, 
illetve egészen meg is akadályoz
hatja. Egyéb fmeteorológiai ténye
zők hatásáról, mint pl. hogy az 
ívást tulajdonképpen milyen hatás 
váltja ki, nincsenek feljegyzések.

Valamennyi szakkönyv megegye
zik abban, hogy a ponty akkor kezd 
ívni, amikor a vízhőmérséklet tar
tósan 18 C fokra emelkedik, vagy 
pontosabban: 18—22 C fokon vvi/k. 
A közölt adatokból azonban nem 
tűnik ki, hogy a hőmérsékleti ada
tok a reggeli ívási időszakra vonat
koznak-4 iavagy' az aznapi közép
hőmérsékletet, esetleg a többnapi 
átlaghőmérsékletet jelentik.

A gödöllői és iregszemcsei tógaz
daságokban a meteorológiai és ívási 
megfigyeléseink során azt tapasztal
tuk, hogy fent megadott hőmérsék
leti határértékek tógazdasági ponj  
tyokra nem \ alkalmazhatók' mindig 
százszázalékosan. A  gödöllői tógaz
daságban olyan időtájban is ívtak a 
pontyok, amikor a víz napi átlag- 
hőmérséklete csak 12—14 C° volt 
(1953. május 28., 1954. május 2—3.), 
máskor 17 C -cm ívtak (1955. május 
14.), megint más esetben 24,5 C°-on 
(1956. június 6-án). Az eltérő adatok 
ösztönöztek arra, hogy az időjárás 
más tényezőit is megfigyeljem, 
amelyek a víz hőmérséklete mellett
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erősen közrejátszanak az ívás ki- 
váltódásában.

A kérdés beható tanulmányozásá
ra 1954. óta naponta feljegyeztük a 
reggeli és esti vízhőmérsékletet, a 
levegő hőmérsékletét, a légnyomást, 
a felhőzat alakulását, a szél irányát 
és erejét, az esetleges csapadékot 
és természetesen esetenként a 
pontyívásokat. Az adatokat tábláza
tokban dolgoztuk fel és kiértékelé
sük során a következő megállapítá
sokat tettük:

Általános ' tömeges pontyívás va
lóban csak 17—22 C° vízhőmérsék
leten történik. Szórványos ívások 
azonban alacsonyabb és magasabb 
vízhőmérsékleten is előfordulnak. 
A megfelelő vízhőmérséklet azon
ban egymagában még nem elégsé
ges ahhoz, hogy az ívás kiváltód
jék. Különösen a szél iránya és ere
je erős hatású. Megfigyeléseim sze
rint az írásokat megelőzően 1—2 
nappal az északi vagy északnyugati

légáramlatot déli, délnyugat^ eset
leg délkeleti légáramlat váltja fel 
és a szél erőssége nem haladja meg 
a 4 Baufort-féle erősségi fokot. A  
légnyomás az ívást megelőző napo
kon emelkedik, de ívás után nyom
ban csökken és rendszerint csapa
dék is hull. Az ívási hajnalokon 
az égbolt általában kevéssé borult, 
a levegő fülledt, melegen kel a 
nap. Mindezt a ponty \elare meg
érzi és mindaddig, amíg ez nem kö
vetkezik be, ívása elmarad. A  
gödöllői feljegyzéseket ja mellékeit 
két grafikon mutatja be.

Az elmondottak a gyakorlat szá
mára azt az útmutatást adják, hogy 
a ponty tény észszülőket csak akkor 
helyezzük ki ívatásra az ívatótcuvak- 
ba, ha az időjárás jelentés ezt a 
kedvező időt jósolja. Várható erős 
északi-északnyugati szél jóslásakor 
a kihelyezéstől tartózkodjunk, mert 
a pontyok amúgysem ívnának le, 
vagy ha némely ikrások, vamelyek 
szabadulni akarnak a nagy ikrate- 
hertől, mégis leívnak, a rossz időjá
rás a lerakott ikrában és a kikelt 
ivadékban nagy kárt okozhat.

Dr. Jászfalusi Lajos

Tőhek az iaadék&záMiávt&L

í

35 HA/LASVAGON BÁN 1250 q 
egy- és kétnyaras tenyészpontyot 
szállított a iHalértékesítő Vállalat 
1957. áprilisában a tó gazdaságokba. 
A  múlt év áprilisában (mindössze 623 
q tenyészanyag került 17 halas va
gonban leszállításra.

A megmozgatott s egyben meg
bolygatott ivadék mennyiségének nö
vekedése nem mindig tekinthető ör
vendetes eseménynek és nem min
dig feltétlenül velejárója a haite- 
nyésztés fejlődésének, örülünk, ha 
új tógazdaságokat keli benépesíteni, 
örülünk, ha nem a piaci 'hal rová
sára számottevő mennyiségű feles
leges ivadékkal rendelkezünk, ame
lyet a természetes vizekbe helyezhe
tünk be, de semmiképpen sem örven
detes, ha évek óta működő nagyobb 
tógazdasági egységek több száz kilo
méter távolságból kénytelenek iva
dékszükségletüket beszerezni.

Az ivadékszálMtás nemcsak költ
séges, de a leggondosabb eljárás 
mellett is -alaposan megviseli a te- 
nyészanyagot, és ezért nemcsak a 
szállítás alatti, de különösen a ki
helyezés utáni elhullás! (kockázat 
igen nagy. Sokszor kerül, különösen 
tavasszal, többször átválogatott, meg
tört, a telelői tárolástól lesoványo
dott, iegyöngült, nem egyszer beteg 
ivadék több száz kilométeres szállí
tásra. Ilyen esetekben vajm i kevés 
öröme van .annak, aki az ivadékot 
ténylegesen leszállítja és még keve
sebb annak, aki az ivadékot meg
kapja.

Az ivadékszállí tások mennyiségi

emelkedéséből tehát kedvező vagy 
kedvezőtlen következtetéseket le
vonni csak akkor lehet, ha közelebb
ről megvizsgáljuk, hogy milyen cél
ra, milyen gazdasági áldozatok árán 
termeltünk tervszerűen a helyi szük
ségletnél lényegesen több ivadékot, 
illetve miért, milyen áldozatok árán 
termelődött szándékunk ellenére igen 
sok ivadék és mindkét esetben mi
ként tudtuk a többletet gazdaságo
san felhasználni. (Födényi)

Az elmúlt év gyenge ivadékter
mése, továbbá egyéb okok miatt szá
mos dunántúli tógazdaság tenyész- 
anyagra szorult. Április hó 1. óta 
folyik a tenyészhalszáilítás, ami 
előreláthatóan május hó közepéig 
tart. Április hó végéig jóval több, 
mint 1000 q egy- és kétnyaras kifo
gástalan tenyészanyag került elszál
lításra. A  tenyészanyagot a Horto
bágyi Halgazdaság, valamint Horto
bágy térségében levő állami gazda
ságok tógazdaságai szolgáltatták. 
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A  iHiaJá&zat hasábjaim nem egy 
alkalommal jelentek meg [kisebb ta
vaik kiemelkedő hozamáról szóló köz
lemények. Ezek közül pl. az egyik 
az Alsósomogyi Halgazdaság lábodi 
V IIj számú 7 holdas tavának dioso- 
ségiét örökítette meg, ahol 1015 kg-ot 
halásztak le holdankint, a másak a 
messze moszkvai kerületben fekvő 
Novo-Rjazan kolhoz gazdálkodását 
ismerteti, melynek 4 holdat ikitevő 
tavaiban tenyésztett pontyok ontot
ták a rubeleket a kolhoz pénztárába. 
Itt 860 kg volt a hoidamkiimti ter
mésátlag.

A  termelőszövetkezetek fiatal tó
gazdaságai is büszkélkedhetnek már 
a fentieket megközelítő sikerekkel. 
Néhány példa a ‘kisebb tavak ered
ményeiből:

Törökkoppány
Koppányvölgye tsz. 2 kh. 610 kg/kh. 

Sérsekszöllős
Üj Gazda tsz. 2 kh. 602 kg/kh.

Zomba Béke tsz. 2 kh. 528 kg/kh.
Ivánbattyán Ságvári tsz. 10 kh. 492 kg/kh. 
Gyula Üj Barázda tsz. 9 kh. 461 kg/kh. 
Gyulavári Felszab. tsz. 3 kh. 408 kg/kh.

A közelmúlt évek tudományos 
szerves trágyázás! (a Woynárovich- 
íéle széntmgyázási) kísérleteivel be
igazolt eredmények mellett a gya
korlatban éppen a :kis tavak azok, 
melyek mindenütt bizonyítják a 
szerves trágyák nagyarányú termé
szetes —• így közvetve takarmány — 
hozamfokozó hatását.

A  fentemlített, délkeletre néző le j
tőn épült Sérsekszöllős község 70— 
80 házának udvaráról és néhány rö- 
váikde utcájáról a sok értékes szer
vesanyag a csapadékvízzel a falu 
szélső házánál fekvő tóba kerül. 
Másutt a (községben levő tó a ka
csák, libák százainak köszönheti jó 
termőképességét, nagy természetes 
hozamát.

Fentiek talapján (arra megáliapí- 
pításra kell jutnunk, hogy érdemes 
kis tavak létesítésével foglalkozni. 
Erre még az alábbi okokat hozhat
juk fel:

1. Jelenlegi trágyatermelési kapa
citásunkkal, amikor a nagyobb ta
vak szükségletét nem tudjuk kielé
gíteni, (hiszen a mezőgazdaság egyéb 
területeire sem jut még elegendő 
szervestrágya, a kis tavak a nagyok 
átlagtermését jóval felülmúlják. 
Napjainkban valóra válnak a régi 
álmok: a szöcske járta, napmeiegtői 
kiégett szikek száz és ezer holdjait 
borító éltető víz ölében az apró éle
tek m illiárdjai nyüzsögve élik hasz
not hozó éLetü'ket és a csillogó tó- 
tüikör alatt jól jövedelmező halter
melés folyik. Ha itt örülünk a hol- 
dankinti 70—80 kg természetes ho
zamnak, akkor a kedvező fekvésű, 
4—500 kg hozamú kis tavak 1 hold
ja 5—6 hold szikesen épült ‘tóval 
egyenértékű. Márpedig sohasem v i
tás a szikes területen 20—30 holdas 
tavak létesítése.

TÄ M K  -
-  V É DE L MÉ B E N

2. Vegyük figyelembe a takarmá
nyozással elérhető sokszoros többlet- 
hozamot. Ha így szembeállítunk pél
dául 5 kát. holdat 300 kát. holddal, 
érdekes számokat kapunk:

30 kh. terméshozama 0,8 q =  24 q; 
3-szorosa takarmányozássiall =  72 q; 
5 kh. terméshozama 4,0 q=?=20 q; 
3-szorosa takarmányozással =  60 q.

3. A  kis tavak építése házi erővel 
megoldható a késő őszi-téli idő
szakban. Legtöbbje völgyzárógátas 
lévén., a csekély befektetés már az 
első években megtérül. A  kisebb ta
vak építési költsége általában ter
mészetesen több .a nagyobb tavaké
nál, .ezért a helyi elbírálásinak kell 
megállapítania a gazdaságosság kér
dését.

4. Főnövényünk, a búza hozamát 
hasonlítva a 4—5 holdas kis tó ho
zamához, — fenti példáikból csak 
4 q halhús-átlagot számítva á 1600 
forint =  6400 Ft, ez 280 Ft-os búza
árral 23 q-s búzaátlagot, a kis tó 
termése 1 vagon búzát jelent.

5. Község mellett vagy ahhoz kö
zel fekvő tó vize nagy segítséget je
lenthet tűzvész esetén,

6. Ha megfelelő bőségű a tápláló- 
víz, — a lehalászást követő kiszik
kasztás megtörténtével — télen új
ból feltöltve jégtermelésre használ
ható.

7. Célszerű szervezéssel, meghatá
rozott időben, felügyelet mellett für
dési lehetőséget nyújt, így közegész
ségügyi tényező. Élénkíti a tájat, a 
forgalomtól távol eső községek egy
hangú életét. Télen sportolásra is al
kalmat ad.

csehországi tanulmányújáról a Hid
rológiai Társaságban tartott előadá
sából tudjuk, hogy sokszáz éves tó
gazdasági múltra Visszatekintő szom
szédunk 41500 hektárt kitevő tó
gazdaságának 75%-a 2 hektár körüli 
kiterjedésű rekeszek sorozatából áll. 
Építési költségük a mienknek álta
lában a kétszerese* hozamuk pedig 
hektáromként sem éri el magyar ta
vak holdanlkánti hozamát, tapaszta
lataik alapján mégis érdemesnek 
tartják a 'kis tavakban való gazdál
kodást.

A  szakkáder-hiány országosan hát
ráltatja a termelés kívánt ütemű 
fejlődését, továbbá a megőrzés kér
désié is állandó gondot okoz. Kétség
telen, hogy mindkét vonalon sürgő
sen erős javulásra van szükség. A  
kis tavakkal kapcsolatban gyakran 
elhangzó ehenvéleimény, hogy nem 
bírják el az állandó kezelőt. De el
bírja-e az a nagyobb tógazdaság, 
mely az előbb említett okoknál fog
va nem rentábilis? Ott, ahol nem 
fordítanak gondot a jó gazdálkodás
ra, ott sem a nagy — sem a kis 
halastó nem lesz jövedelmező. De 
ahol lelkiismeretesen, a ,rendes gaz
da gondosságával“ látnak hozzá .a 
munkához, ahol az ügyszeretet sem 
hiányzik, ott a kezelés, a megőrzés 
sem lesz megoldhatatlan probléma, 
hanem a (kis tavak is nagy hasznot, 
sóik örömet fognak hozni.

Pöschi Nándor
A szerkesztő megjegyzése: 10 kh-nál 

kisebb tógazdaság létesítését általában 
nem engedélyezik. Az egységre eső épí
tési költség ugyanis aránytalanul maga
sabb, mint a nagyobb tavaknál. Tapasz
talat szerint az aránytalanság megmutat
kozik az ilyen kis tavak üzemelési költ
ségeiben is (mint pl.: ivadékszállítás, 
halászó felszerelés, szakember-tartás) és 
a kis tavak általában elhanyagoltak, gaz
dátlanok. Mindez persze nem ielenti. 
hogy megfelelő adottságok esetén kis 
hálastavakat is ne építsenek. Egyébként 
a kis tavak mellett felhozott érvek több
sége a nagyobbakra is vonatkozik.8. Dr. Fords Gyula főmérnöknek

Paksi halászok kecsege-hálót markolnak Üsződ alatt. A fogott kecsegék hipofízi
séből állítják elő a mesterséges hálszaporításhoz szükséges hormon-készítményt

(Tóth felv.)
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Ponty hipofizálás Tolnán. A  Tolnai Haltenyésztő Állomás, csak úgy mint eddig, 
ezidén is állít elő hipofizált anyáktól származó pontyivadékot

(Tóth felv.)

R itka megfiqyeléssorozatban volt 
részem az elmúlt hetekben az állat
kerti akvárium édesvízi részleqében. 
Egyik leqfalánkabb tóqazdasáqi vad
halunknak, a csapósüqérnek ívását kí
sérhettem figyelemmel eqy 3000 lite
res medence táblaüveqe möqött és 
az ikrázásról, a kelésről, meq a zsen- 
qe ivadék fejlődéséről az alábbiak
ban közlöm észleléseimet.

A csapósügér szaporodásbiolóqiáiá- 
ról a hazai szakirodalomban csak né
hány általánosító adatról olvasha
tunk. Tudomásom szerint Maqyaror- 
száqon még sehol sem ívott le ak
váriumban ez a nagyon elterjedt és 
feltétlenül qazdasáqi jelentőségű kis 
raqadozó, így hát érthető érdeklődés
sel kezdtem megfigyeléseimhez, ami
kor az állatkerti kiállítási példányo
kon csalhatatlanul mutatkozni kezdtek 
a közeli ívás jelei.

Február 27-én észleltem először, 
hogy a medencében a halak násza 
elkezdődött. Az akváriumban semmi 
növény nem volt, kavicsos aljzatú, 
sziklás oldalú, betonfalú medencéről 
van szó. A vízoszlop maqassáqq 1,3 
m, a vízhőmérséklet 16 C°. A viláqí- 
tást az üveqtetőn beáramló nappali 
fény mellett méq eqy 100 W-os éqő is 
szolgáltatta. Egyetlen ikrás süqérre 
három különböző naqysáqú tejes ju
tott.

Fenti napon délelőtt 9 órakor há
rom csomó ikrát találtunk a meden
cében. A három hím uqyanakkor ki
tartóan továbbhajtotta az ikrást. A két 
naqyobbik bökdöséssel, hqrapdálás- 
sal űzte, a kisebbik csupán tisztes tá
volból követte a menetet. Ettől kezd
ve állandóan figyeltük a halakat.

11 órakor újabb ívás következett 
be, amelyet ezúttal pontosan szem
mel kísérhettünk. Az eredmény ezút
tal feleannyi ikracsomó, mint a reg
geli íváskor volt. A két nagyobbik hím 
nyomban termékenyített, a harmadik

(a legkisebbik) nem mert a sziklaol
dalra rakott ikracsomóhoz közelíteni. 
Néhány perccel a termékenyítés után 
a nőstény hirtelen megrohanta az ik
rákat és falni kezdte azokat, de a 
hímek nyomban megtámadták és az 
akvárium leqtávolabbi sarkába űzték 
a párjukat. Ettől kezdve az ikrás eqy- 
szer sem kísérelte meq a rablást, de 
a hímeken se látszott, hoqy különö
sebben törődtek volna az ikrával és 
a tejfehér fátyolhalmaz látszatát kel
tő, finom qyönqyszemű fűzérrel mind 
a négy hal teljesen közömbös ma
radt.

A megtermékenyített ikracsomót há
rom részre osztottam. Eqyik harmada 
az eredeti helyen maradt. A másikat 
ugyancsak 16 fokos, de mindössze 20

.Bevetés" előtt a nagybaracskai 
halászbokor

(Tusnádi felv.)

A CSAPÓSUGÉR
cm magas vízbe raktam, a harmadik 
részt pedig kis öntött üveqkádban a 
trópusi akvárium jóí fűtött kezelőfo
lyosóján helyeztem el. Az eredeti he
lyen hagyott ikrák a második napon 
megpenészedtek. A második rész a 
20 centiméteres vízben a második 
napra 25 százalékban penészes lett.

A romlott ikrákat azonnal eltávolítot
tam. A visszamaradt ikrák a hetedik 
napon szemfoltosakká váltak, de a 
nyolcadik nap reqqelére előttem is
meretlen okból az egész ikracsomó 
tönkrement. (Valószínű, hogy az éjjel 
folyamán a légszivattyú automatája 
nem kapcsolt rendesen és oxigén
hiány okozhatta a fulladást.)

A trópusi akvárium kezelőfolyosó
ján az eredeti medencéből vett 16°- 
os víz hőmérséklete néhány óra múl
va elérte a 20 fokot. A következő na
pokban a folyosó hőmérsékletingado
zása következtében az üveqkád vize 
nappal 23, éjjel 16 fokos szélső érté
kek között váltakozott. Az ikrázás 
megindulásától kezdve meggyőződé
sem volt, hogy a szokásos akváriumi 
módszerekkeí az ikrákat minden na
gyobb nehézség nélkül ki lehetne kel
tetni s fel lehetne nevelni az ivadé
kokat, de szándékosan hagytam az 
ikracsomót ezen a kedvezőtlen helyen, 
mert haltenyésztési szempontból sok
kal érdekesebbnek tartottam, ha egy 
gazdaságilaq káros halfajon extenzí- 
vebb viszonyok között vizsgálhatom az 
ikrák életképességét,

A harmadik napon ez az ikracsomó 
35—40 százalékban szemfoltossá vált 
s ugyanakkor kevés ikra meq is pe
nészeden. Az ötödik napon 15—20 db 
kis sügér kikelt. Hetednapra cca 30 
db az ivadékok száma s uqyanakkor 
a többi, mintegy 150—200 főnyi iva
dékot ígérő ikrában szikzacskóik tel
jes felhasználása után megfulladtak a 
kis/ halak, mert képtelenek voltak át
törni az ikra falát. A nyolcadik na
pon már szemlátomást apad a szik
zacskó. Ezen a napon etettünk először 
Cyklops-naupliussal. Kilencedik napra 
az összes ivadék szikzacskója eltűnt.

Érdekes volt megfigyelni a kelés 
menetét. A szempontok megjelenését 
követő napon a porontyok már erő
sen mozognak az ikrában. Közvetlenül 
a kelés előtt a mozgás egybefonó
vá válik és ettől számított három perc 
múlva fúrja ki maqát a kis hal az ik
rából.. Kikelés után percekiq látszólag 
élettelenül pihen a víz fenekén, majd 
lassan remegni kezd. A remeqés fo
kozatosan ficánkolásba megy át s 
negyedórával később már vígan úszik 
a halporonty.

A szikzacskó eltűnte után első perc
től kezdve elképzelhetetlenül falánkok 
a fiatalok. Sajnos, nem lehetett szá
mukra kellő mennyiségű táplálékot 
biztosítani és az állomány nagyrésze 
még abban a stádiumban pusztult el, 
amikor az apró taviplanktonon kívül 
semmi más zsengeivadék eleséget
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Csapósügér az állatkerti akváriumban
(dr. Gyulai Ferenc felv.)

nem tudtak fogyasztani. Az elejétől 
kezdve rossz táplálásnak tulajdonít
ható, hogy feltűnően lassan fejlődött 
az ivadék. Csupán az ikra lerakásá
tól számított 23. napon vettem észre 
először a kialakuló farkúszókat. Há
rom nappal később kezdtek kialakul
ni a hátúszók, majd négy nappal ké
sőbb a ventrális vonalon is megjelen
tek az uszonyok.

Március 8-án, tíz nappal az első 
ívás utáni reggelen ismét egy dió
nagyságú ikracsomót találtunk a sü- 
géres medencében. A Halászat ez év 
áprilisi számában közölt törpeharcsa
cikkemben részletesen kitértem erre 
a sügérívásra, így itt mégegyszer nem 
ismétlem ennek menetét. Az ikrás 
csak akkor volt hajlandó a továbbiak
ban teljes tömegű ikrájával leívni. 
amikor a 3000 literes medencéből el- 
távolítottuk a törpeharcsa lakótársát, 
amely az első ívások idején nem volt 
a süaérek között. Ezúttal késő dél
után, 15 fokos vízben ívott le ugyan
az az anyasügér. Az elkövetkező éj
szakán is volt a délutánival kb. egye
ző mennyiségű ikrát eredményező 
ívás. Reggelre érkezésem előtt a 
medencét friss csapvízzel átfolyatták 
és amikor két órai állás után kiemel
tem az ikrákat, a vízhőmérséklet 
mindössze 9 fok volt. Fokozatos szok
tatással egy 15 l-es kis medencébe, 
14 fokos vízbe, vékony vesszőrácsra 
helyeztem át az ikracsomót. A vessző
rács és a bevezetett, porlasztósvégű le- 
vegőzőcső bőséges, az ikracsomó min
den részét átjáró oxigénáramlást biz
tosított. Okulva az előző penészedé
seken, két vékony gumicső segítsé
gével, csepegtető módszerrel állan- 
dójellegű, lassú vízcserét adtam az 
ikráknak.

A következő napokon nagyon ke
vés, kb. 10 százalék, penészes ikrát 
távolítottam el a keltetőmedencébpl.

ötödik napon jelentek meg az első 
szemfoltok, hatodikon volt látható az 
első lárvamozgás és e nap estéjére 
már egyetlen, hatalmas nyüzsgéssé 
lett az egész ikratömeg. Hetednápra 
2—3 kikelt hdlacskát észleltünk. Ez 
időre a vízhőmérséklet állandó, lassú 
melegedéssel a kezdeti 16 fokról 18 
fokra emelkedett. A nyolcadik nap 
reggelére 10 százalékos kelést ta
pasztaltam. Ekkor megszüntettem a 
csepegtető vízcserét, hogy a gumicső 
fel ne szívja az ivadékot. A becse
pegő vizet azönban továbbra is üze
meltettem. A kilencedik napra az ösz- 
szes ikra, vagyis a teljes lerakott ik
ratömegnek mintegy 90 százaléka ki
kelt.

A frissen kelt porontyok nagysága 
1,5—2 mm. Sajnos az első ívásnál 
nem végeztem méréseket, de így is 
feltűnő volt, hogy az előző íváskor 
az ikrába zárt sok szempontocska, 
majd a kikelt zsenge ivadék is észre
vehetően nagyobb volt a mostaniak
nál. Ezzel szemben az előző keltetés

melegvízi sügérlárvái sokkal keveseb
bet mozogtak a mostaniaknál. Kisebb 
mérete ellenére a hidegvízi ivadék 
élénkebbnek, erőteljesebbnek mutat
kozott.

Áttekintve a több mint egy hónapos 
megfigyeléseken, megállapíthatjuk, 
hogy a csapósügér ikrája nagysze
rűen bírja a tág határok közt mozgó 
s hirtelen bekövetkező hőmérséklet
változásokat. Nem valószínű, hogy a 
természetben napi 7 fokos vízhőmér- 
séklet-ingadozások érik az ikrákat és 
így a szabadban minden bizonnyal ki
tűnő kelési százalék ígéretével rak
ják le ikráikat a sügéranyák. Termé
szetes adottságok között a zsenge 
ivadék, táplálása is könnyebben oldó
dik meg az. állatkertinél.

A két ívás összehasonlításakor lát
hattuk, hogy az alacsony hőmérsék
leten az ikrák lassabban, de a meleg
víznél kb. 55—60 százalékkal jobban

Halászati szempontból egyre nő a 
Keleti Főcsatorna jelentősége. A Bal
mazújváros melletti ideiglenes víz

szabályozó bukója
(Magyar Fotó felv.)

kelnek. Magasabb hőmérsékleten 
aránytalanul több oxigént igényelnek 
az ikrák és nagyobb a pQnészedési 
veszély.

összehasonlítva az előző ívás maxi
málisan 22 fokos vízhőmérsékleténél 
és a második ívás állandójellegű 18 
fokos vizénél a fejlődéseket, látjuk, 
hogy:

22 fokon 18 fokon 
A szempontok megjelenése 3 nap 5 nap
A  kelés kezdete 5 nap 7 nap
A kelés vége 6 nap 9 nap
A szikzacskó eltűnése 9 nap 13 nap

Az első ikrázásná! megfigyelt ikra
fogyasztó nőstény elleni hím támadás
jelenetből arra következtethetünk, 
hogy a csapósügér nem sorolható az 
ikráját őrző és gondozó halak sorába. 
A hím félti az ikrát közvetlenül az 
ívási aktus idején, amikor őt feltéte
lezhetően a benne még ébrenlevő 
megtermékenyítési inger erre készteti, 
de később a libidó lecsendesedésé- 
vel már teljesen közömbösen visel
kedik az ikrák iránt.

A sügér a szakaszosan ívó halak 
közé tartozik. Mindkét alkalommal 
több órás időközökben történt ugyan
annál a nősténynél az ikralerakás és 
az első ívás után 10 nappal bekövet
kezett második ívás az ikrák mennyi
ségét illetően nem marad mögötte az 
előzőnek. Az ikraméret és a poron
tyok nagysága azonban szemmel lát
hatóan kisebb volt az előzőnél.

A gyakorlati tógazda fentiekből lát
hatja, hogy a csapósügér rendkívül 
termékeny ragadozóhal. Ikrái mostoha 
körülmények között is jó eredménnyel 
kelnek, jól bírják az időjárás viszon
tagságait. Gondosan ügyeljünk arra, 
hogy a tavaszi tófeltöltések idején tá
vol tartsuk tavainktól ezt a vadhalat, 
mert néhány sügéranya leívhat a ter
mő vizeken és akkor még az elkép
zelhető, szokásos zsengeivadék pusz
tulás mellett is minden bizonnyal te
mérdek kis sügér fogja a jövőben 
gazdasági halainkat pusztítani.

Sterbetz István
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jelenleg Lelhetétal
A napilapok a 'közelmúltban be

számoltak arról, hagy 25 elektromos 
halászgéppel folytatja máin az ősi 
eszközökkel kombinált nagyüzemi 
halászati kísérleteket a FM Halá
szati Kísérleti Üzeme.

Arról ás heszámoltak, hagy a k í
sérletek a Fertő és Dráva mellett 
kiterjedtek ez évben a balatoni be
folyó kra is.

Nem beszéltek azonban arról a 
nagy útról, amelyet H AK I felügye
let alatt az elmúlt három év alatt 
tett meg a magyar elektromos ha
lászati kutatás. Ha figyelembe vesz- 
szük, hogy 1955. márciusában egy 
több mint 2 q-s, napi 40 liter fo
gyasztású nagyterjedelmű, nehezen 
kezelhető géppel indult meg a mun
ka és ma már 80 kg-os, kisterje
delmű, jó l kezelhető, 1  ̂ 'liter fo
gyasztású gépeikkel folyik  a 'kutatás, 
hozzávetőleges képet nyerhetünk az 
elért eredményekről. A  kivitelezés 
alatt álló legújabb gépek még ennél 
is előnyösebb feltételeikkel rendel
keznek.

Minthogy a hazai nehéz vezető-

képességű vizeinkre a külföldi gé
pek nem alkalmasak, különböző tí
pusú áraimnemekkel folytak a kí
sérletek. A  fertői legnehezebb kö
rülmények között a ViHamosipari 
Központi Kutatólaboratórium mér
nöki munkaközössége által szer
kesztett lüktető egyenáramból átala
kított impulzus gépek feleltek meg 
a legjobban, — a drávai könnyebb 
vizeken jól beváltak a sima egyen
áramú gépek is az impulzus gépek 
mellett. A  váltakozó áram főiként a 
halt erelő berendezéseknél alkal
mazható a külföldi szakirodalom 
szerint is.

A  halak viselkedése az egyen
áram és az impulzusáram esetén

NÉHÁNY MEGYE még mindig 
nem adta ki az 1957. évi állami ha
lászjegyeket. Az ellenőrzések során 
az állami jeggyel nem rendelkező 
halászok olyan elbírálás alá esnek, 
mintha orvhalászaton érték volna 
őket. (Három évig a halászattól való 
eltiltás!)

majdnem azonos. A  vízbem keletke
zett elektromos térben a hatásos 
térerősség szélén tartózkodó' halak 
az áraminger hatására menekülési 
ösztönüknek engedelmeskedve a fo
gó elektródáitól elmenekülnek. A  
hatásos térerősségen bedül lévő ha
lak a pozitív elektróda felé kezde
nek úszni és annak közelébe érve, 
elektromarkózisba kerülnek, amikor 
a legnagyobb . ragadozó is a leg
könnyebbem kiemelhető a víziből. 
Minél nagyobb a hal teste, annál 
jobban hat rá az áram, mert annál 
nagyobb a rá jutó feszültségesés és 
így annál nagyobb az áram vonzó 
hatása. A  váltóáramnál az első 
riasztó hatás elmarad és mindjárt 
a vonzó, illetve narkotizáló hatás 
áll be, ezáltal a hal heves izomgör- 
csöt kap. Ez káros lehet a halaikra, 
ezért ezt az áramnemet elektromcs 
halfogásra nem is használjuk.

Természetesen nem mindegy az 
alkalmazott áramerősség sem. Az 
általiunk használt áramnemek és 
áramerősségek a hal életét és an
nak továbbszaporodását nem veszé
lyeztetik. Ma már ez tudományosan 
beigazolt tény, amit az is bizonyít, 
hogy töiblb (napig folyik  már a Ba
latoni Halászati Vállalat felkérésére 
a zárdavári többszáz kataszteri hold 
kiterjedésű tavák iszapos halágyai
nak elektromos lehalászása, ítélje s 
sikerrel.

Reméljük, hogy a minden állami 
támogatás nélkül működő, a kísér
leteket bevételeiből finanszírozó 'kí
sérleti üzem jövőre már olyan hely
zetben lesz, hogy hathatós segítsé
get adhat a halászati termelőszövet
kezeteknek is, lecsapolhatatlan, ná
das, zsombékos, vízalatti akadókkal 
telített természetes vizeinknek leha
lászásában.

Dr. Köves Ferenc
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