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Egy művészházaspár 
festői vallomása a halakról

Oláh György a mai magyar grafika egyik ki
válósága. „Halpiac” című festményét Helsinki 
ihlette, ahol a tengerpart telistele van haláru
sokkal. Árusítják bárkákból, a köztársasági el
nök palotája előtti téren. Zárás után fergeteges 
félóra alatt eltakarítják a halasstandok mara
dékait, a pányvás bódékat. Nem marad hal, 
csak a szaga — másnapig, amikor újra megje
lennek az árusok. Oláh György képén ezt a bő
séget idézi. Tányéron két hal látható, s a kör
nyéke hal, hal, vagy ötven darab. A helsinki 
halpiac is az, reggelente megújuló halföld, hal
mező, haldomb, sok tízezer helsinki polgár vi
szi otthonába.

Halas csendélet

Oláh György felesége, Kádár Katalin 1979- 
ben végzett a Képzőművészeti Főiskolán. Sok
rétű tevékenységet folytat: tervez kulturális és 
politikai plakátokat, készít gyermekjátékokat, 
televíziós mesefilmet, diát, mesekönyvet, képes
lapot. Egyik grafikája a „Halas csendélet”, ahol 
a stilizált térben három ponty látható szép sor
jában. Drapéria, fűrészfogas kés társul a lát
ványhoz. Érzékelteti a művész, hogy szolgála
tot teljesítenek a halak: élelmünk, életünk, ke
nyerünk. Halkenyérként hevernek az asztalon, 
kihűlt szemmel, rovátkáit pikkelyruhában.

Losonci Miklós

Halpiac (Helsinki)
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Halászat Bikalon
Őszi lehalászás a Bikali Állami 

Gazdaságban. A hozam egyre ki
sebb, az idén egy tonna halat fog
tak ki hektáronként. A csökkenő 
hozamról, annak okairól, az érté
kesítés gondjairól és a fejlesztés le
hetőségeiről beszélgettünk Kovács 
József termelési igazgatóhelyettessel, 
Wohlschein Ferenc és Balogh Jó
zsef fő-ágazatvezetőkkel.

A gazdaságban 800 hektár halas
tó és 400 hektár víztározó találha
tó. A csökkenő hozamnak több oka 
is van. Az egyik az, hogy az 1970- 
es években elkezdett rekonstrukci
ós programot abbahagyták, mert 
megszűnt a 40 százalékos állami tá
mogatás, és saját erőből nem vol
tak rá képesek befejezni. A tavak 
kultúrállapota romlott; sekélyebbek 
lettek, csökkent a vízterületük. A 
másik fő ok a növényevő halak 
piacának beszűkülése, ami a terü
let 10 százalékán túltartást eredmé
nyezett. A gazdaságban a növény
evő halak aránya 50 százalékos volt, 
de a kedvezőtlen piaci viszonyok 
miatt ez a szám egyre kisebb, az 
idén 30, jövőre 1 5 — 2 0  százalék vár

ható. Helyette egyre több pontyot 
fognak tenyészteni, de mivel ez or
szágos tendencia, nagy a kereslet 
az amúgy is kevés tenyészanyag 
iránt.

A halászat eredményességét nagy
mértékben meghatározza a tenyész
anyag gazdaságon belüli előállítá
sa, a pontyivadék 80 százalékát sa
ját keltetőházban nevelik. Sajnos, az 
ivadéktermelésnek egyre több aka
dálya, gondja van. Az egyik ilyen 
a razbora nevű ikrapusztító hal el
terjedése. Szinte kiírthatatlan ez a 
ragadozó. A madarak közül a kor- 
moránok néha teljesen meglepik a 
halastavak környékét. Mivel védett 
állatok — bár több ezer van belő
lük — csak riasztani lehet őket. A 
vízminőség állandó romlása is köz
rejátszik abban, hogy nincs elegen
dő tenyészanyag. Többek között 
ezért nem tudják alkalmazni a het
venes évek közepén bevezetett tech
nológiát, aminek az volt a lénye
ge, hogy a tavak az év minden sza
kában telítettek legyenek. A jövő 
célja pedig ez, és a folyamatos ha
lászat, amihez ismét meg kell ta

nulni a szakmát. Ugyanis a növény
evő halak térhódításával a halászat 
igényessége lanyhult.

Nagyon fontos a bánásmód, hi
szen a halak is élőlények, vigyáz
ni kell velük a telepítésnél, nehogy 
összetörődjenek. A nagyüzemi ter
meléssel elszaporodtak a különféle 
betegségek, paraziták. A gazdaság
ban külön állatorvos védi a halak 
egészségét. A rezisztencia-vizsgála
tokhoz gyógytápokat használnak. A 
növényevő halaknak például a fe- 
kélyes bőrgyulladás okoz fejlődési 
elmaradást. Hogy mi az oka, nem 
tudni, talán a vízminőség romlása.

Mint a többi állattenyésztési ága
zatban, a halászatban is az egyik 
legnagyobb költség a takarmányo
zás. A ponty eledelének 60 százalé
ka mesterséges takarmány. Ennek 
nagy része kukorica, amit 26—30 
százalék nedvességtartalommal ta
karítanak be és fólia alatt tárolnak. 
A többi takarmány búza és rozs, az 
ivadékoknak pedig a Szarvasi Hal
tenyésztési Kutató Intézet által ki
fejlesztett ivadéktápot adják az el
ső hat hétben. A lényeg, hogy a
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A halhozam  az u tó b b i években  csökkent, 
m a  egy to n n a  k ö rü li h e k tá ro n k é n t

magas színvonalú haltenyésztés, a 
nagy hozam megköveteli a jó mi
nőségű takarmányt. Amiben viszont 
lépni kell, a természetes táplálékok 
még jobb kiaknázása. A gazdaság
ban egy biológus is dolgozik, aki
nek fő feladata, hogy vízvizsgálatok 
alapján ismerje a tavak vizét, a 
bennük található élőlényeket.

A halászat szinte teljesen gépe
sített a takarmányozástól a trágyá
zásig, és természetesen a lehalászá
sig. A takarmányozásra és trágyá
zásra használt önürítős csónakokat 
a Bikali Állami Gazdaság gyártja 
1,5, 3 és 6 tonnás kivitelben. Hogy 
mennyire nincs pénz az országban 
a halászat fejlesztésére, azt mint 
gyártók is érzik. Alig érkezik meg
rendelés, így ez a részleg most bú
torokat gyárt. Bikaion is csak azért 
nyereséges a halászat, mert saját 
maguk állítják elő a tenyészanya- 
got és adnak is el belőle. A másik 
pénzes tevékenység pedig a járu
lékhalak értékesítése külföldön. Ott- 
jártünkkor éppen egy müncheni ka
mionba rakták a süllőket. Drága és 
kedvelt hal ez külföldön, csakúgy 
mint a harcsa, a compó és a csu
ka, amelyekből bármennyit el lehet
ne adni. Az már a halászok lelki- 
ismeretes munkájának köszönhető, 
hogy minden lehalászáskor kivá
lasztják e különleges fajokat és kü
lön tóba helyezik azokat. Az export 
nagy része növényevő hal, főleg a 
Szovjetunió, Románia és Lengyel- 
ország vásárolja.

A növényevő halakat fagyasztva 
értékesítik külföldön, a fagyasztás
hoz egyelőre a bikali halfeldolgozót 
bérlik. A Bikali ÁG halfeldolgozó
ja 1981-ben épült, 160 millió forint
ba került. 1985-ben eladták a Ba
ranya Megyei Húsipari Vállalatnak, 
miután termékeikre nem kaptak 
megrendelést, és a gazdaság pénz
ügyi nehézségei így enyhíthetők vol
tak. Az idén még bérbe vehette a 
gazdaság hajdani halfeldolgozóját, 
de jövőre már nem, ugyanis bein
dul a húsüzem, új termékekkel. 
Újabb feladat: kapcsolatot kell te
remteni egy hűtőházzal, ahol a ha
lakat fagyasztani lehet.

A halászat gondjait érzi a Bikali 
Haltermelési Rendszer is. Az utóbbi

években, éppen a növényevő halak 
piacának beszűkülése miatt, csök
kent a taglétszám. Jelenleg 12 tag
gazdaság tartozik a rendszerhez, eb
ből 11 termelőszövetkezet. A BHR 
alakulásának évében a taggazdasá
gok halhozama 616 kilogramm volt 
hektáronként. Ez 1982-re 846 kilo
grammra nőtt, de az elmúlt években 
újra csökkent az ismert piaci gon
dok miatt. A megváltozott gazda
sági környezethez igazodva 1985-től 
a hozamok stabilizálása mellett a

M érlegen  az idei h a lte rm és

(Stefán Éva felvételei)

nyereség növelése a cél. A taggaz
daságok termelési szerkezetét le
egyszerűsítették. Az egyfázisban ter
melő gazdaságokat, ahol a feltéte
lek megfeleltek, tenyészanyag-ter- 
meléssel bízták meg. Jelentős elő
relépés történt a takarmányozás te
rületén is. Korábban a taggazdasá
goknál feletetett takarmánynak sem

a minősége, sem a mennyisége, sem 
a kiadagolás módja nem volt meg
felelő. A technológia rendszeres el
lenőrzésével sikerült elérni, hogy 
míg a korábbi években felhasznált 
takarmány 80 százaléka volt defek- 
tes, addig ez a szám mostanra 20 
százalékra csökkent. A taggazdasá
gok takarmányellátása önellátó lett.

Sikerült elérni, hogy a korábbi 
évek 0,2 tonnás szervestrágya-fel
használása napjainkra elérje az 1,4 
tonnát hektáronként. A taggazda
ságok belépésük előtt nem használ
tak műtrágyát, jelenleg 0,2 tonnát 
szórnak ki hektáronként.

1976-tól 1985-ig a tagság és a gesz
tor közös érdekeltségét a többletho
zam határozta meg. Eszerint a gesz
tor az alapdíjon kívül csak akkor 
jogosult külön díjazásra, ha a tag
gazdaság halászatának hozamát a 
belépés előtti szintről fölemelte. Az 
új típusú szerződés szerint a gesz
tor érdeke az, ha nő a partner ár
bevétele.

A BHR nem rendelkezik közös va
gyoni betéttel, sem más elkülönített 
pénzzel. Régebben volt intervenci
ós alap a tenyészanyag költségeire, 
de ez a támogatás 1983-ban meg
szűnt. Azóta pénzügyi előnyt nem 
tud nyújtani a BHR, csak szakta
nácsadást. Ez a fő oka annak, hogy 
csökkent a taglétszám.

A rendszer taggazdaságai általá
ban nem rendelkeznek telelőkkel, 
tárolókapacitással. A megtermelt hal 
értékesítésének ütemezését így az 
értékesítési kényszer és nem a terv- 
szerűség jellemzi. Jó lenne, ha a 
telelők, tárolók építését államilag 
támogatnák, mert így folyamatos 
lenne a halellátás és a tavaszi fel
ár növelné a termelési kedvet.

Pethes József

E zek a  sü llők  M ünchenbe u ta z n a k
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Egy nap a kunsági halászokkal

Gazdag zsákmány 
őszi verőfényben

Tekereg az országút, s keskeny 
betoncsík válik ki belőle. Azon me
gyünk tovább. Egyre mélyebben já
runk már a tanyavilágban a sással, 
náddal övezett kisebb-nagyobb ta
vak, a fehér szikesek között. Még 
most, októberben is meleg van.

— Ez a Bánhalma-telekhalmi rész 
— mutat körbe Imre Péter, a Kö
zép-tiszai Állami Gazdaság állatte
nyésztési osztályvezetője, akihez 
ezen a napon kollégámmal utitár- 
sul szegődtünk. — A gazdaság 20 
ezer 600 hektáros területéből — foly
tatja — ezer hektárt tesznek ki a 
halastavak.

Eddig jutunk a beszélgetéssel, 
amikor sárga épület állja útját te
kintetünknek. Megérkezünk. Előt
tünk egy lecsapolt óriási tó, de a 
másik még tele van vízzel. Javá
ban folyik az őszi lehalászás.

— Szeptember végén kezdtük a 
munkát, s eltart az egész télen. 
Most még istenes is, mivel kedvez 
az időjárás — hunyorog a nap fe
lé Oláh András, a gazdaság fiatal 
halásza. — Csak olyankor nehezebb 
a dolgunk, ha már bebőrödzik a víz, 
mert bizony akkor is bele kell men
nünk a tóba. A gumiruha ugyan 
megóv a víztől, de a hidegtől alig
h a ...

Katonaruhás fiatalemberek sür
gölődnek a parton: — Egerből jöt
tünk, s most egy hónapig huszad- 
magammal segédkezünk itt — nyújt 
kezet Gulyás Róbert.

A kötetlen beszélgetésre nincs 
több idő, mert kiáltások hangzanak, 
s a tó két partján, meg a vízben 
álldogáló emberek a zsinegekbe ka
paszkodnak. Megfeszül a háló, s 
gyűlik benne a „termés”. S ami-

(Fotó: Mészáros János)

■ r-t,'

M egfeszülnek az izm ok, s gyű lik  a  h á ló b an  a  h a l
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kor a háló partra kerül, láthatóvá 
válnak az aranysárga hasú, ficán
koló pontyok. Ezüstös hátukon meg
csillan az őszi napsugár. Csodálatos 
látvány. egyikőjüknek-másikójuk- 
nak azonban szerencséjük van és 
kiszabadulnak a háló fogságából.

— Ezek sem ússzák meg a dol
got, hiszen kétszer-háromszor még 
áthúzzuk a tavon a hálót — bólint 
a menekülő halak felé a tagbasza
kadt barnaképű fiatalember.

Mellettük vízzel teli tartályokkal 
megrakott és oxigénpalackokkal fel
szerelt pótkocsis teherautó berreg.

— Erre azért van szükség — ma
gyarázza Imre Péter —, mert így 
hosszabb úton is biztonságosan szál
lítható a hal. Mi több horgászegye
sülettel állunk kapcsolatban. A most 
kifogott mennyiség például a Mát- 
ravidéki Hőerőmű Horgászegyesüle
téhez kerül. Úgy, hogy még vagy 
130 kilométeres út áll előttük.

— Mi már 5 éve innen hordjuk a 
pontyot — lép közelebb Vojta Já
nos, a horgászegyesület elnöke, ami
kor meghallja, hogy róluk van szó. 
— Tavaly 1 millió 300 ezer forin
tért vásároltunk belőlük, de az idén 
is elviszünk kétszáznegyven mázsát. 
Tudja, a mi egyesületünk ezer ta
got számlál, s számukra biztosíta
ni kell a halat. így aztán mi bete

lepítjük az 57 hektáros tóba ezt a 
mennyiséget, ők meg kihalásszák ...

Beszélgetésünk közben megtelnek 
a tartályok, elkészülnek a papírok, 
így a gazdaság halászati ágazatve
zetőjének is akad szusszanásnyi ide
je. — A halászat idei árbevételi ter
ve 14 millió forint — sorolja a szá
mokat Jakab Miklós —, s ebben az 
évben 340 tonna halra számítunk. 
Ebből 60 tonna busa — amely fa
gyasztott állapotban szovjet export
ra kerül —, a többi pedig ponty. 
Persze, mi nemcsak értékesítéssel, 
hanem az ivadékok előállításával, a 
tenyészanyag nevelésével is foglal
kozunk. Munkánkat a Szarvasi Hal
tenyésztési Kutató Intézet is segíti, 
és közösen velük nemrégiben egy 
kísérletbe kezdtünk. Ugyanis a ser
téstelepünkön keletkező hígtrágya 
elhelyezése eddig gondot jelentett, 
most pedig ezzel trágyázzuk a ha
lastavainkat. A megadott technoló
gia 30—40 százalékos többletter
mést ígér. Erre szükségünk is len
ne, hiszen jelenleg a halászati ága
zat igaz nem veszteséges, de nem 
is nyereséges. Nálunk egy kiló hal 
előállítási költsége eléri a 46 forin
tot. A pontynak még jó ára van, 
de a növényevő halakért — a bu
sáért — kilónként csak 30 forintot 
kapunk. S hogy mégis foglalkozunk

velük, ennek egyszerű magyaráza
ta van. Mivel ezek a halak nagy- 
testűek, tehát egyrészt növelik a 
hozamot, másrészt pedig víztisztító, 
takarító szerepük óriási, mert meg
eszik a vízben lévő algákat — mond
ja, s már igyekszik is tovább.

Mi is indulunk. Tiszaszentimre fe
lé vesszük az irányt. Továbbhalad
va égő kukoricatarlókkal, szántó 
traktorosokkal, a földeken serény
kedő emberekkel találkozunk. Eb
ből is látszik, hogy az ősz nemcsak 
a halászoknak, hanem a mezőgaz
daság más területein dolgozóknak 
is a munka dandárját hozza.

— Délelőtt egy húzásból 70 má
zsa halat fogtunk — újságolja Ber
talan József, a kettes kerület állat- 
tenyésztési ágazatvezetője. Imre Pé
ter elégedetten dörzsöli a kezét. — 
Szép eredmény — jegyzi meg a ba- 
júsza alatt.

Kicsit odébb, a gátak közé szo
rított 22 hektáros halastó már szá
razon árválkodik. Csupán egyik 
sarkában maradt valamicske víz, 
mintha „félrebillent” volna. Most 
ezt húzzák meg a hálóval az embe
rek. Megfeszülnek az izmok, s jó 
félóra múltán már láthatóvá válik 
az eredmény is.

Nagy Tibor

Dr. Donászy Ernő 
1910-1986

Meghalt a „Tanár Úr”! Számom
ra — aki több mint húsz évet dol
goztam Vele közös munkahelyen — 
ez az őspedagógusság volt a legjel
lemzőbb vonása, ö t évig gimnáziu
mi tanár, majd tudományos kuta
tó. De ahogy tanárként is végzett 
tudományos munkát, úgy kutatóként 
is megmaradt tanárnak.

A jó szervezőkészsége is ebből a 
vénából táplálkozott. Gondoljuk 
meg, akár a „Tógazdasági halte
nyésztés a gyakorlatban” (1953), 
akár a „Das Leben des Szelider 
Sees” (1959) nagyon-sok-szerzős 
könyvek, láttak volna-e nélküle 
nyomdafestéket? De a „Helyszíni 
vízvizsgálat” (1954) című könyve 
sem az újdonatúj módszereivel, ha
nem aktualitásával, „tankönyvszerű
ségével” aratott sikert.

Az OMMI Vízélettani Osztálya 
1958-ban háromfős. Amikor átjön 
Szarvasra (1969) igazgatóhelyettes
nek, tizenegyen búcsúztatják. De 
őt az új — az egész halászati szak
mát átfogó — kutatás megszervezé
sének feladata izgatja. A munka jól 
indul, nemcsak a halászok érdeklő
dését kelti fel, hanem a „társtudo
mányok” képviselőit is sikerül a 
feladatok megoldásához megnyerni. 
És ebben nem kis szerep jut Doná
szy személyiségének, széleskörű is
meretségének.

Hatvan éves, de még mindig nyi
tott minden új iránt, a tervei — 
mint egy húszévesnek. És akkor 
meghal Magdus, a felesége. Ezt nem 
tudja kiheverni. Még van egy-két 
próbálkozása, de ez már nem a ré
gi Ernő. Visszavonul Szekszárdra, a 
kapcsolatok lazulnak, már nem lát
juk azokon a szakmai összejövete
leken, amelyekről korábban el nem 
maradhatott. És — sajnos — ezen
túl nem is láthatjuk.

(RA)

Dr. Jaczó Imre 
1914-1986

A régi HAKI középnemzedékéből 
már megint itthagyott minket egy 
köztiszteletű kolléga. Köztiszteletű 
volt, mert a tudás tiszteletet paran
csol és kolléga volt, mert sokan tisz
teltük.

A Tudományegyetem elvégzése 
után Tihanyban dolgozott, majd 
1943-tól Budapesten, a Haltenyész
tési Kutató Intézetben folytatta 
munkáját. A háború megszakítja e 
pályát, de — mint minden igazán 
tehetséges ember — a szükségből 
erényt csinál: hadifogolyként meg
tanul oroszul. Hosszú évekig ő  volt

az orosz nyelvű szakirodalom ha
zai tolmácsolója, kaput nyitva az 
addig szinte ismeretlen szovjet ha
lászati kutatás eredményei előtt. 
Közben iskolát alapít a halkórtani 
kutatás területén. 1957-ben — addi
gi munkásságának elismeréseként
— megítélik számára a kandidátu
si címet.

De megint közbeszól a történe
lem: 1958-ban megszűnik a HAKI
— néhány évig más területen kény
telen dolgozni —, de 1960-ban már 
Gödöllőn, a KisÁKl Haltenyésztési 
Osztályán találjuk, melynek rövi
desen vezetője lesz. 1969 ismét for
dulópont, a szarvasi HAKI megala
kulása Ót is idevonzza. A halsza
porítási kutatásokat vezeti, de még 
kül- és belföldi aspiránsok képzé
sére, vezetésére is marad energiá
ja. A szakmaszeretet nyugdíjasként 
is aktív munkára sarkallja, tudo
mányos tanácsadóként tökéletesíti
— a már korábban kidolgozott — 
kedvenc témáját, a kecsege mester
séges szaporítását és előnevelését. 
Csak a betegség tudta a vízparttól, 
a keltetőháztól elszakítani.

Dr. Jaczó Imre elment, de sok 
mindent hagyott vissza nekünk. El
sőként a tudományszeretetét említe
ném, melyet példamutatóan ötvözött 
a lelkiismeretes, fáradhatatlan mun
kával. Ettől vált hitelessé minden 
tudományos állásfoglalása. Sokan
ismerték, így sokan vagyunk, akik
nek egy hipofízis-szem, egy kecse
ge vagy balin láttán még sokáig 
felködlik Jaczó Imre kedves alakja.

(RA)
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Kisszerszámos halászat 
Gyomaendrődön

A kisszerszámos halászatra még 
ma is viszonylag kedvező lehetősé
get nyújt a Kőrösök völgye, a gyo- 
maendrődi HTSz vízterülete, ahol a 
több ágban folyó víz és annak holt
ágai, öntései, nádasai még kissé ha
sonlítanak az egy évszázaddal ez
előtti vízi világhoz, és jó természeti 
környezetet adnak ennek az ősi mes
terségnek.

Itt vizsgáltuk a kisszerszámos ha
lászeszközökkel dolgozó mai halá
szok munkáját, azért, hogy tájéko
zódjunk a szövetkezetekbe társult 
halászok mesterségéről, eredményei
ről és gondjairól.

A kisszerszámos halász mestersé
gének legfontosabb ismerete az, 
hogy hol lehet halat fogni. Ezt az 
adott vízhez tartozó táj halászdi
nasztiáiban felnevelkedett halászok 
tudják a legalaposabban elsajátíta
ni.

Ismerniök kell a víz mederalaku
lását, a vízszintkülönbségek, az idő
járás-változások hatását. Állandó
an figyelniök kell a vízterületüket, 
mert az állandóan változik, a víz
be dőlt fák elmúlnak, a part épül, 
pusztul, a nád szélesedik, senyved, 
kipusztul, másutt újra nő. A parti 
fák nőnek, vízrevetett árnyékuk vál
tozik. A vizek növényzete gyarap
szik vagy csökken, időjárástól füg
gően is több vagy kevesebb haltáp
lálékot, jobb vagy rosszabb ívási, 
szaporodási lehetőséget kínálnak. 
Egy halásznak a víz színéből, át
tetszőségéből is következtetnie kell 
a táplálékgazdagságra, a szennye
zettségre, és ezeket is figyelve, meg 
kell találnia a legjobb helyeket, 
ahová kirakhatja varsáit, kivetheti 
dobóhálóját, ahol vontathatja a ke- 
céjét stb.

Ezekhez a tudnivalókhoz társul 
még a szerszámkészítés ismeretei
nek kimeríthetetlen tárháza. Ide 
tartozik az, hogy milyen anyagok
ból és hogyan kell készíteni a kü
lönböző halászati szerszámok vázát, 
hogyan kell kötni a különböző há
lókat, hogyan kell súlyozni a kü
lönböző eszközöket, hogyan kell az 
ólmot formába önteni, a hálóra ver
ni stb. Az ehhez szükséges anya
gokat, eszközöket fel is kell lelni, 
meg is kell vásárolni vagy el kell 
készíteni. És sorolhatnánk még to
vább, hiszen sok halász magakészí
tette ladikkal jár, maga állít ösz- 
sze táplit, maga farag farlapátot 
stb. Maga állítja elő a legjobb, leg
olcsóbb etetőanyagot, maga szórja 
ki azt a legmegfelelőbb időben és 
helyeken. Mindezek költség- és 
munkaterheit is a halász maga vi
seli.

Az eredmények — még itt, eb
ben az ősihez hasonló vízivilágban, 
a Harangzúgban is — közepesek. 
Utunk során kalauzunk Ungi István

halász volt, a HTSz egyik leg
sikeresebb halásza, aki öt év alatt 
elnyerte a Kiváló Termelőszövetke
zeti Tag-jelvényt, a MÉM Kiváló 
Munkáért járó kitüntetését, aki sok 
tárgyjutalomban is részesült a MÉM- 
től és más szervektől, csak a kol
lektív kerítőhalászatért kapott 25— 
30 ezer forintos bevétellel együtt 
tudja elérni a havi 9—10 ezer fo
rintos keresetet. Pedig állandóan 
járja a vizet, bármilyen az időjá
rás, ott ül a ladikban és emelgeti 
a felnézendő varsákat; abból is leg
alább negyvenet-ötvenet egy-egy 5 
—6 km-es felnéző kőrútján. És ezt 
naponta teszi azon a két-három 
holtágon, ami hozzá tartozik. Víz
területei a lakásától legalább 6—10 
km-re vannak, és úttalan utakon 
közelíthetők csak meg.

Nem könnyebb a dolga a szövet
kezet többi kisszerszámos halászá
nak sem, ők sem tudják vízterüle
teiket könnyebben megközelíteni, és 
onnan még az előbbi példánál is 
gyengébb zsákmányaikat is kifog
ni. E mellett ezek a halászok a ter- 
mészetesvizi halászattal szerzett ke
resményüket, mely átlagosan 5500— 
5600 Ft havonta, csak a kollektív 
halászatban való részvételért iáró 
bérrel együtt tudják elérni. Mind
ez az egyes halászok lakásához leg
közelebb eső vizek eltérő minősé
gének, fekvésének a következménye 
és ezen legtöbbjük esetében nem 
tud a HTSz segíteni, nem tudja az 
eltérő adottságokból származó hát
rányokat lényegesen csökkenteni.

A kisszerszámos halászok munká
ját — hála nagy erőfeszítéseiknek 
— mégis eredményesnek kell mi
nősíteni. A szövetkezet 17 főfoglal
kozású aktív és 5 nyugdíjas halá
sza egy év alatt mintegy 100—120 
tonna halat fog ki kisszerszámos 
halászeszközökkel, az 1600 hektár 
kiterjedésű természetes vizekből. Ez 
halászonként közel 5 tonna hal ter
melését jelenti évente. Ez az 5 ton
na hal — bőven számított hazai 
fogyasztási fejkvóta szerint is — 
mintegy 1000 magyar állampolgár 
egy-egy évi halfogyasztását fedezi, 
méghozzá folyamatosan, nem idő
szaki csúcsokkal, mint amilyenek
kel a természetes vizi és tógazdasá
gi kerítőhalászat óhatatlanul együtt 
jár.

Igaz, ennek a 22 halásznak a 
zsákmányát csak 20 000 ember fo
gyaszthatja évente, és bizony csak 
egy kis mikrokörzetben. Mégis nagy 
teljesítmény ez, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy egy-egy halász közel 
ezer ember halellátását végzi.

A halászok — igénybevételükhöz 
képest alacsony — 5500 Ft körüli 
keresete a legfőbb oka azoknak a 
gondoknak, amelyek miatt a kis
szerszámos halászat a haldoklás ál

lapotában van. Ez az oka annak, 
hogy eltűnnek a halászdinasztiák, 
hogy azok gyermekei közül a múlt 
évben csak 2, az idén csak 1 jelent
kezett Tatára, a halászati szakmun
kásképzőbe.

Demcsák János halászati ágazat
vezető említette, hogy a halászati 
adottságok különbségeinek csökken
tésére a halasításnál is figyelemmel 
vannak. De azt is leszögezte, hogy 
a HTSz-től független természeti kör
nyezet is nagy hatással van a ter
melési eredményekre. Például hoz
ta fel, hogy az időjárás aszályos 
volta is komolyan sújtotta tavaly 
a kisszerszámos halászokat, hiszen 
a kisebb vízhozam és a változatlan 
szennyvíztermelés miatt jelentősen 
nő a természetes vizek szennyvíz- 
terhelése. Idehozza a Hortobágy- 
Berettyó csatorna a debreceni kom
munális és ipari szennyvizet, a Se
bes-Körös Romániából, a Fekete- 
Körös a sarkadi cukorgyárból, a 
Kettős-Körös a békéscsabai kon
zervgyárból és Békés város közcsa
tornáiból hozza ugyanezt. Ez a 
szennyvíz egyre dúsul az egyre apa
dó természetes vizekben. Következ
mény: halpusztulások, gyenge hal
hozamok (1986. augusztus 31-ig a 
22-ből 6 kisszerszámos halász 20 000 
Ft értékű halat sem fogott).

További nehézséget okoz, hogy 
a szennyvíz károsítja a halászesz
közöket, elalgásítja a varsákat, do
bóhálókat. Hosszú időt tölt el egy 
halász ezek megtisztításával.

Súlyos gond az is, hogy e termé
szetes vizek partján évente több 
ezer kiránduló, sátras turista meg
fordul. Ezek között tekintélyes szám
ban találhatók negatív személyisé
gűek, akik nem átallják a kirakott 
halászeszközöket, a letűzött varsá
kat, a száradó, tisztításra váró há
lókat stb. —, melyek a halászok 
személyi tulajdonát képezik — el
lopni, vandál módon késsel össze
vagdosni, a varsakitűző rudakat ki
húzkodva a varsákat elúsztatni 
stb., nem is szólva a nem ritka 
hallopásokról. Van ugyan a HTSz- 
nek 4 főfoglalkozású halőre, ők 
azonban a közel 100 km-es körzet
ben elterülő természetes vízterüle
tet képtelenek intenzív ellenőrzés 
alatt tartani. Az általuk rajtaka
pott rongálok pedig — a szabály
sértési eljárás során — megússzák 
egyszerű figyelmeztetésekkel, 500 
Ft körüli büntetésekkel.

Mindezek orvoslást kívánnak, hogy 
ez az ősi mesterség ne váljon való
ban haldokló foglalkozási ággá, esz
közhatékonysága, a benne rejlő sze
mélyi érdekeltség továbbra is, és 
még jobban is az ellátásunkat szol
gálhassa.

Pósvai Lajos dr.
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Magyar-brazil halászati 
tanfolyam Gödöllőn

Az öt esztendővel ezelőtti AG- 
ROBER—CODEVASF megállapodás 
alapján létrejött brazil—magyar ha
lászati projektektől már többször 
beszámoltunk lapunk olvasóinak. A 
kapcsolatok mind szorosabbá vál
nak, s egyre több hazai szakembe
rünk fordul érdeklődéssel Brazília 
felé. Most az idei év legfrisssebb 
eseményeiről adunk rövid híradást.

A vállalatok közötti megállapodás 
alapján április elején 13 halász- 
mérnök, állatorvos és agrármérnöki 
végzettségű brazil szakember ér
kezett Magyarországra továbbkép
zésre. Tanfolyamuk szervezését, le
bonyolítását és az oktatómunka je
lentős részét a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetem Melegégövi Oktatá
si Osztálya vállalta magára.

A „szerencsés 13-ak” két csoport
ban folytatták tanulmányaikat. Né
gyen elsősorban kacsatenyésztést, 
kilencen pedig haltenyésztést ta
nulni jöttek. Hazájukban vala
mennyien a CODEVASF szakem
berei és közvetlen munkatársi kap
csolatban állnak az AGROBER 
különféle gazdaságokban dolgozó 
szakértőivel. Többen közülük Woy- 
narovich professzortól tanulták a 
haltenyésztés alapjait és részt vet
tek az irányítása alatt folyó kuta
tási munkákban is.

A brazil kollégák a három hó
napos tanfolyam első felét Gödöl
lőn elméleti és laboratóriumi felké
szüléssel töltötték. Az előadók az 
egyetem, valamint a társintézmé
nyek neves, többségében trópusi ta
pasztalattal rendelkező szakembe
rei közül kerültek ki, s több orszá
gos hatáskörű halászati vezető is 
találkozott a csoporttal. Gödöllőn 
gyakran fordulnak meg fejlődő or
szágokból érkezett hallgatók tanfo
lyamom képzésen, de elmondható, 
hogy ehhez a társasághoz hasonlóan 
jól felkészült szakemberek ritkán 
jönnek Magyarországra.

A program második fele színes, 
változatos tanulmányutakkal, gya
korlattal telt, amelyet döntő hánya
dában már a Brazíliából időközben 
hazaaérkezett Woynarovich Elek, 
a Melegégövi Tanszék c. egyetemi 
tanára vezetett. A rövid másfél 
hónap alatt megismerkedtek szá
mos híres magyar haltenyésztő gaz
dasággal, így — hogy a teljesség 
igénye nélkül néhányat említsünk 
— jártak Százhalombattán. Szarva
son, Hortobágyon, a kacsások kü
lön Mezőhéken és Palotáson is. Az 
utolsó két hetet már ismét együtt, 
a Balatonon töltötték, ahol bepil
lantást nyertek a Balatoni Halgaz
daság sokrétű tevékenységébe, va
lamint alkalmuk nyílt több napon 
át konzultálni a Magyar Tudomá

E lőadáson  az A g rá rtu d o m án y i E gyetem en  (H udetz József felvétele)

Ism erk ed és a  H A K I-G anz k o n tén e res  h a lk e lte tő v e i (Pekli József felvétele)

nyos Akadémia Balatoni Limnoló- 
giai Intézete munkatársaival is.

A tanfolyam záróvizsgáira július 
elején került sor az Agrártudomá
nyi Egyetemen. Ebből az alkalom
ból Antonio Jósé Simóes, a CO
DEVASF termelési igazgatója ve
zetésével brazil delegáció látogatott 
Gödöllőre. Simoes úr részt vett az 
államvizsga biztottság munkájában 
és kollégáival együtt igyekezett mi

nél több közvetlen információt sze
rezni a továbbképzésen részt vett 
mukaitársai magyarországi tapasz
talatairól. A vizsgabizottságnak ak
tív tagja volt dr. Dobrai Lajos fő
tanácsos is, aki a tovább-bontakozó 
és szélesedő nemzetközi kapcsola
tok hasznos elemének minősítette 
ezt a vállalkozást. Dr. Bíró Ferenc 
rektor fogadta a deelegációt, me
lyet elkísért Mészáros Ferenc, az

O



T an u lm án y ú to n  a hévízi ango ln a ten y ész tő  
te lep en  (Pekli József felvétele)

lamint az egyetem melegégöves em
lékplakettjét Simóes igazgató úrnak.

Összefoglalásként elmondható, 
hogy a hazai társintézményeinkben 
dolgozó kollégák jó munkájának, 
baráti hozzáállásának, a vezetők 
korrekt, sőt szívélyes segítségének 
is köszönhetően a tanfolyam ma
gas hőfokon, biztató folytatást ígé
rőén zárult. Reméljük, hogy az el
következő években tovább erősödik 
majd e téren a mindnyájunk érde
keit szolgáló együttműködés, s ki
alakul egy olyan munkamegosztás, 
amelyben mindenki tudja haszno
sítani lehetőségeit, tudását, bizo
nyítva ezzel a magyar halászat sok
színűségét, erejét.

Dr. Pekli József
tanfolyamvezető

AGROINVEST Latin-amerikai Osz
tályának vezetője, valamint dr. Ga- 
rádi Péter, a brazíliai halászat pro
jekt irányítója. A megbeszélésleken 
szó esett több mezőgazdasági ága
zat szakemberképzéséről, magyar 
technológiák adaptálásáról és álta
lában a szellemi export növeléséről. 
A jövő évtől a tanfolyamos képzés 
mellett várhatóan megjelennek 
majd az AGROBER közvetítésével 
az első egyéni brazil posztagradu- 
ánsok, doktoranduszok is Magyar- 
országon. A „brazil nap” bensősé
ges ünnepséggel és fogadással zá
rult, melynek keretében Bíró elv
társ és dr. Varga János, a Meleg
égövi Osztály vezetője átadták a 
tanfolyam sikeres elvégzését tanú
sító okleveleket a mérnököknek, va-

E gyü tt a b a la to n i h a lá szo k k a l 
(Pekli József felvétele)

A gödöllői záróv izsga  (B ánkú ti P é te r  felvétele)

FIZESSEN
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Nádas víztisztító tavak a kis-balatoni rekonstrukciós tervben

A Balaton eutrofizálódásának 
megállítására és e káros folyamat 
visszafordítására nagyszabású terv 
készült. Ma már nyilvánvaló, hogy 
az igazi, végleges hatású megoldást 
a szennyvizek és szennyező hatású 
anyagok elvezetése jelentené a víz
gyűjtő területről. Az eutrofizálódást 
a tó vizébe jutó foszfor- és nitro
génvegyületek, összefoglalva a nö
vényi tápanyagok okozzák.

A növények (algák, hínár, nád) 
burjánzásával kezdődő eutrofizáló- 
dás kihat a tó élőlényeinek min
den szintjére, a baktériumoktól a 
ragadozó halig. A Balaton esetében 
a legkellemetlenebb hatását azon
ban a „csúcs-hasznosító” emberre 
gyakorolja. A legnagyobb foszfor- 
és nitrogén-, továbbá más szennye
ző anyag és hordalékszállító a Ba
laton fő folyója, a Zala, továbbá a 
Tapolcai-medence szennyezett vi
zeit hozó Tapolca- és más patakok. 
Az elhibázott Zala-csatornázás ká
ros hatásának kiküszöbölésére nagy
szabású terv készült, amelyben nagy 
szerepet kaptak volna a vizek ön- 
tisztulási képességére alapozódó, ex- 
tenzíx halgazdasággal hasznosított 
nyílt vizű víztározók.

A „Tavunk a Balaton” című, Illés 
István szerkesztésében 1981-ben 
megjelent igen átfogó, alapos mun
ka. mint kész tényt tárgyalja a 
szennyezett Zala víztisztítására meg
építendő nádas tavakat, melyek 
„bentonikus eutrofizáció”, vagy más 
szaknévvel „irányított eutrofizáló- 
dás” útján volnának hivatva a Za
la vizét tisztítani, beleértve a fosz- 
fortalanítást és a nitrogénmentesí
tést is. Első rátekintésre úgy tűnik, 
hogy a szabályozás előtti állapotok 
visszaállításával kívánják ezt a fel
adatot megoldani. A szabályozás 
előtti Zalának legfeljebb lebegő
anyaggal és hordalékkal terhelt vi
ze szétterülve a Kis-Balaton nád
rengetegében, iszapjától és hordalé
kától megszabadulva „szivárgott” a 
Balatonba. Ma azonban a Zala fo
lyó nemcsak lebegő anyagokat és 
hordalékot, hanem felhígult for
mában házi és ipari szennyező anya
gokat, ezek között nagy mennyisé
gű foszfor-, nitrogén- és szerves 
vegyületeket is szállít, ami a Bala
tonba jutva okozza a Keszthelyi
öböl szinte tarthatatlan vízminősé
gi romlását. Ez a feladat, amit a 
Kis-Balaton-tervből született léte
sítményeknek meg kellene oldani.
Hangsúlyozni kell: a tervezők a 
„bentonikus eutrofizáció” folyama
tával kívánják a Zala folyó foszfor- 
talanítását és egyéb növényi táp
anyagoktól való mentesítését elérni.

BENTONIKUS EUTROFIZÁCIÓ

A bentonikus eutrofizáció alkal
mazása, vagy egyszerűbben a mes
terséges nádastavakban (nádas öko
szisztémákban) történő szennyezett- 
víz-tisztítás merőben új és tudomá
nyos nevében is meghökkentő mód
szer, illetőleg technológia nemcsak 
hazánkban, hanem az egész vilá
gon. (Nem is szerepel ez a fogalom 
az 1978-ban megjelent Biológiai 
Lexikonban.) Ez a hangzatos nevű 
új technológia széles szakmai meg
vitatásokon ment keresztül, meg
alapozott kritikát nem kapott, illet
ve ha kapott is, azt nem vették te
kintetbe.

Egy olyan költséges, nagyszabású 
terv van most a megvalósítás stá
diumában, aminek hatásfoka felszí
nes megállapításokra, hiányos, nem 
minden részletre kiterjedő megfi
gyelésekre és mérésekre alapozódik. 
A „Tavunk a Balaton” című könyv
ben a nádasoknak a víztisztításban 
(foszfor és nitrogén megkötésében) 
betöltött szerepét túlzottan optimis
ta beállításban szinte szuggerálják, 
mint egyedüli üdvözítő megoldást: 
..A folyamat, amire alapozni kell a 
Balaton vízminőségének javítását, 
ahol az elfolyó víz tiszta, a bento
nikus eutrofizálás (252. old. 4. be
kezdés)”. „A Balaton vízminőség- 
javításának hatékony és gazdaságo
san megoldható módja lehet” (Mi
ért csak lehet, hiszen előbb még azt 
írták, hogy kell? Lásd előző bekez
dés — W. E.), ha a tápanyagok nö
vényekkel való felvételét helyhez 
kötötten, nyíltvízi tómedencén kí
vül irányított és szabályozott folya
matban játsszuk le” (335. oldal). Van 
azonban még némi bizonytalanság, 
mert a szerző így folytatja: ,.A ben
tonikus eutrofizálódás hatásfoká
nak. szűrőképességének a számsze- 
rűsítési adatai a közeljövőben vár
hatok, kizárólag bizonyító erejű ta
pasztalatokra. kutatásokra és ter
mészeti összefüggésekre alapozha
tunk”. Ezután újra optimista (meg
alapozatlan?) megállapítás követke
zik: „Az eddigi kutatások minden 
esetben 70%-nál jobb hatásfokot 
mutatnak a nádasok vízinövény-ál
lományának. víztisztítási hatásfoká
nak vizsgálata esetében” (335. ol
dal).

Mire alapozódik a bentonikus 
eutrofizálódás hatásfokának megál
lapítása? Eddig a bentonikus eut
rofizáció hatásfokát a nádasokba 
torkolló szennyvízbefolyók tájékán 
mérték (335. oldal táblázata, 252. 
old. 3. bek.). Nem tudni, hogy e 
mérések során figyelembe vették-e 
azt az alapvető körülményt, hogy a

szennyvizek (kémiai összetételük 
következtében) jóval nagyobb faj- 
súlyúak, mint az alacsony sótartal
mú Balaton-víz. Ennek következté
ben a szennyvíz a nádas csendes vi
zébe bejutva — széltől vagy egyéb 
keverő mechanizmustól nem zavar
va — vékony rétegben szétterül a 
nádas fenekén. (Ilyen szétterülés 
okozza a fenékiszap lefojt ásának 
gyakori jelenségét.) A szétterülés 
azonban nem szűrés, még inkább 
nem 70%-os hatásfokú tisztítás!

A szétterült szennyvíz feletti víz 
még igen kedvező paramétereket 
mutathat. A nádasok szennyvíztisz
tító hatásának vizsgálatakor a szét
terülés mértékét és a fenék fölötti 
pár centiméteres víz paramétereit 
kellene mérni, a nádas vízoszlopá
ból találomra merített víz helyett. 
Ekkor talán magyarázatot kapna az 
is, hogy miért pusztultak el a 
szenyvízbefolyó előtti nyílt vízbe 
kihelyezett, mesterséges vándor
kagyló- (Dreissena) telepek. A fe
néken a sűrű nádas szélére „csú
szott” szennyvíz azután (a hullám
zás keverő hatására), már a „léha” 
nádasban eloszlik a Balaton nyílt 
vizében.

Kérdezhetnék azt is, hogy a Szig
ligeti-öböl kiterjedt nádasai miért 
„nem oldják” meg a Tapolca- és a 
Világos-patak szállította szennye
zettséget, a befolyók foszfortalaní- 
tását? Talán azért, mert ott nem 
lehet „irányítani” a bentonikus eut- 
rofizációt? Nem érv az sem, hogy 
a magasabb rendű vízinövényzet 
(elsősorban a hínár és nem a nád) 
a vízben lévő mérgező szennyező
anyagokat (pl. a fenolt is) hatéko
nyan megköti. Reméljük, hogy fe
nol nem jut a Balaton vízgyűjtőjé
be. Az NSZK-beli szennyvíztisztí
tásra való hivatkozásnál nincs meg
jelölve a tisztítási fokozat. Lehet, 
hogy ott megelégedtek egy
szerű tisztítással és nem a foszfor- 
talanítás és nitrogénmentesítés a 
cél. (Hallomásból jutott tudomásom
ra, hogy az osztrákok nádasban tör
ténő foszfortalanítási kísérleteket 
végeztek a Fertőn, ami ellenkező 
előjelű eredménnyel zárult.) Nádas 
tavakban tudomásom szerint nem 
végeztek üzemi méretű kísérleteket, 
azok eredményeit és hatásosságát 
hosszú távon még senki sem vizs
gáltatta. Mi lesz, ha az első évek 
hatásos működése után később — 
mint ahogyan az várható — a tisz
títási hatásfok rohamosan csökken
ni fog? Újabb nádas tavakat fo
gunk beállítani? Milyen szerv költ
ségvetéséből fogják a drágán tele
pített nádast kiirtani és a nádas ta
vakat nyíltvíziekké átalakítani, ha
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a bentonikus eutrofizáció útján a 
szennyezett víz nagyüzemi méretű 
tisztítása kudarcba fullad?

A NÁDASTAVAK 
ÜZEMELTETÉSÉNEK 

FELTÉTELEI

Az említett könyv írja, ami fi
gyelmeztető igazság: „Ma is nagy 
értéke van a nádnak. Aratására 
azonban nincs megfelelő kézi erő, 
géppel pedig elsősorban a haszon
nádat, a szép, szálas, hosszú nád- 
szálakat aratják le. Így a nádasok 
nagyobb része kezelés nélkül évről 
évre pusztul, satnyul, a tó vizébe 
rothad bele, ezzel is növelve szer- 
vesanyag-tartalmát és eredeti szű
rő hatása éppen a visszájára fordul.” 
„Az éves aratás hiánya fogékony- 
nyá teszi a nádasokat a betegség
re. A parti vizek nagy szennyező- 
anyag-tartalma szintén kedvezőtlen 
hatású” (205. oldal. 6. bek.). „Je
lentős szerepük lesz a jövőben a 
vízminőség javításában, ezért a kar
bantartásuk, állapotuk feljavítása, 
évenkénti kezelésük — még költ
ségvetési támogatás nyújtásával is 
— szükségesnek látszik” (205. old. 
7. bek.).

A nádas tavak vizei nyilvánvaló
an szennyezőanyag-tartalmúak lesz
nek, aminek következtében az opti
mális körülmények között növeke
dő nádszálak minősége rossz lesz, 
mert nincs acélossága. Az ipari cél
ra alkalmatlan nád évenkénti le- 
aratására és eltávolítására lesz-e 
költségvetési támogatás? Vagy ma
rad a felületi megoldásra a „nád
arató gyufa”? Cellulózgyárat a Ba
laton mellett nem ajánlatos létesí
teni.

A tervek szerint a nádas tavak
ból a megkötött foszfort és nitro
gént a nád téli learatásával távo- 
lítanák el véglegesen. Mivel a nö
vények vegetációs periódusuk vé
ge felé kivonják hasznos vegyüle- 
teiket a szárból és levélből, s átte
lelő szerveikben halmozzák fel, kér
déses, hogy a téli nádaratással el- 
távolítódna-e a megkötött foszfor 
és nitrogén? Vagy helyesebb volna 
a maximális növényi tápanyag el
távolítása érdekében a növekedés 
befejezésével vagy legkésőbb köz
vetlen virágzás után eltávolítani a 
nádat? Igaz, ezzel rövid idő alatt 
megsemmisülne a nádas. Az irányí
tott eutrofizálásnak súlyos, a nagy
üzemi gyakorlatban szinte alig tel
jesíthető feltételei vannak: „Ha a 
vízi mocsári növényzetet a víztisz
tításra igénybe kívánjuk venni, ak
kor első lépésként a nádasok, ná- 
dasodott tavak, mocsarak ökológiai 
igényszintjét kell meghatározni” 
(335. old. 4. bek.). És természetesen 
azt az irányított eutrofizálódás vagy 
bentonikus eutrofizálás folyamata 
alatt szigorúan be kell tartani.

„A vízinövény-telepek — nádas 
tavak” (a 342. oldal tanúsága sze
rint 5307 ha) „legfontosabb köve
telménye a vízinövények számára 
optimális vízszint tartása” (338. old. 
2. bek.). Kérdés az, hogy nagyüze

mi, gyakorlati feltételek között le
hetséges-e ennek a feltételnek a 
költségmentes betartása? Mi van 
akkor, ha az igényszintnél több 
vagy kevesebb vizet kell a nádas 
tóban fogadni? Szivattyúzzanak vi
zet a Balatonból a nádas tavakra, 
ha kevés a Zala vize, hogy a ná
das „ne szenvedjen”? Vagy magas 
vízhozam esetén tisztítatlanul eresz
tenék azt tovább a Balatonba? A 
nádastisztítási technológiának az 
eredményessége — dacára Tóth meg
figyeléseinek és méréseinek (252. 
oldal) — nem egyértelmű. A tech
nológia alkalmazhatóságának és 
eredményességének bizonyítására 
felhozott vizsgálatok, mérések és 
megállapítások egyoldalúan (pozi
tívra) beállítottak és nem meggyő
zőek. Erre a technológiára alapozot
tan többezer hektáros tározókat ná- 
dasítani, óriási területeket elmocsa- 
rasítani, a világon egyedülállóan 
legnagyobb szúnyogtenyésztelepet 
óriási költséggel, mesterségesen lé
tesíteni nem hogy könnyelműség, 
hanem határozottan Balaton-ellenes, 
káros cselekedet.

TOVÁBBI ÉRVEK A NÁDAS 
TAVAK ELLEN

A  nád is — mint minden maga
sabb rendű növény — a fotoszin
tézishez szükséges szén-dioxidot a 
levegőből, a tápanyagokat elsősor
ban gyökerei útján a talajból veszi. 
Igaz, vannak vízigyökerei is és ez
úton is vehet fel vízben oldott táp
sókat, így foszfort és nitrogént is. 
Nem ismert azonban, hogy a nád 
természetes viszonyok között meny
nyi foszfort és nitrogént mozgósít 
a talajból és mennyit vesz fel a 
vízből? Tehát, amikor azt állítják, 
hogy a nádas ökoszisztéma táp
anyagmegkötő képessége 80—30 
kg/ha/év foszfor (ez megfelel Év
enkénti 800—300 mg-nak) és 250— 
700 kg/ha/év nitrogén (ami szá
momra szinte hihetetlen és kétség
be vonható adat), nem tudom, hogy 
mennyi ebből a talaj és mennyi a 
víz hozzájárulása? Ha van a nád
nak (nádasnak) vízből történő je
lentős foszfor- és nitrogénmegkötő 
képessége, az nyilvánvalóan a nád
növény növekedési periódusában, a 
tavaszi hónapokban (április, május) 
lehet. Május végére a nád lényegé
ben befejezi a növekedését, tehát 
mi szüksége volna azután pl. az 
egész nyáron tartó foszfor- és nit
rogénmegkötésre ?

Igaz, hogy a foszfor- és nitrogén
megkötő-képességet a szerző nem 
egyedül magának a nádnövénynek 
tulajdonítja, hanem a nádas öko
szisztémának, ami magában foglal
ja a főnövényen (a nádon) kívül 
gyökerező és lebegő hínárféléket, 
sőt a nádszálakon kialakult bolyhos 
bevonatot (perifitont) is. Jó „táp
lálkozási” feltételek között — amit 
a Zala vize nyújt a nádas tónak — 
igen sűrű nádasállomány fog ki
alakulni, mely — beárnyékolva a 
maga alatt lévő vizet — nem teszi

lehetővé sem a köztes hínárfélék 
tenyésztését, sem a perifiton kiala
kulását. A sűrű állományban beál
lott nádas már szinte nádmonokul
túra lesz. A nádas tisztítási techno
lógiájának az egyik leglényegesebb 
fázisa és követelménye a nád leara- 
tása és kihordása. Viszont nádara
tással sem a hínárféléket, sem a nád 
víz alatti részén kialakult perifi
tont nem távolíthatják el a tóból, 
sőt a nád a beérésekor, tehát aratás 
előtt a leveleit is elhullajtja, tehát 
az ott lévő foszfor és nitrogén is 
marad a tóban.

Ez lenne tehát a bentonikus eut
rofizáció, ami távlati hatásában 
alig különbözne a Keszthelyi-öböl 
hínárasainak hosszú távú hatásától. 
Ha nem távolítják el a levágott hí
nárt a tóból, akkor az a foszfort és 
nitrogént csak időszakosan köti 
meg, a szezon végén az „visszafo
rog” a tó vizébe. A hínár levágá
sa csak fizikai változást idéz elő, 
de a tápanyag kivonását a vízi táp
lálékláncból nem oldja meg.

Nem számol a terv a sűrű náda
sok vízpárologtató hatásával, ami 
többezer holdas nádastó esetében 
nem elhanyagolható. Tudott dolog, 
hogy a gyökeres, víz fölé emelkedő 
(emergens) növények 8—10-szer 
több vizet párologtatnak el, mint a 
nyílt víz felületéről történő párol
gás. Érdemes volna ebből a szem
pontból is vízháztartási számításo
kat végezni.

Hangsúlyozni kell az ellenérvek 
felsorolásánál a sűrű nádasok ol- 
dottoxigén-fogyasztó szerepét és ha
tását. A fényhiány következtében 
nincs jelentős oxigéntermelés a ná
das „lábvizében”. Más oldalról: 
igen nagy a lehullott nádlevélen, 
szármaradványon a cellulózelbontás 
és más bakteriális tevékenység, kü
lönösen egy olyan nádasban, ami
be szennyezett víz jut. A nádasvíz, 
labilis oxigényviszony döglött víz
zé, bűzösen rothadó, kénhidrogén- 
és metántermelő mocsárrá változ
tatják a környezetet. Nem feltéte
lezhető, hogy a Balaton eutrofizáló- 
dásának súlyos problémája, a Keszt
helyi-öböl megmentése csak több
ezer hektár terület újramocsarasí- 
tásával volna megoldható!

A terv nem számol, illetve nagy
vonalúan figyelmen kívül hagyja 
azt a körülményt, hogy a nádas ta
vak mesterséges létesítésével a vi
lág legnagyobb mesterséges szúnyog- 
tenyésztelepet létesítenék a Balaton 
közelében. A nádas szélhatástól vé
dett, pangó, zavartalan felszínű vi
ze kiválóan kedvez a szúnyogok 
(árva- és csípőszúnyogok) tenyé- 
szésének. Biológiailag ezek ellen a 
nádasban nem lehet védekezni. A 
vegyszeres szúnyogirtás pedig igen 
kényes, költséges és sokszor nagy 
károkat is okozó beavatkozás. Már
pedig ez a mesterségesen létesített 
mocsarakban (nádas tavakban) fel
tétlenül szükséges lesz.

Hallani lehet a nádastelepítés ne
hézségeiről. Hogyan lehet a nád ri- 
zómáit egy többezer hektáros terü
leten úgy szétszórni, hogy az meg
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is foganjon? Ez hatalmas pénzösz- 
szegbe kerülne. Vajon kifizetődő 
lesz-e, vagy megszolgálja-e a ná
dastó létesítése ezt az óriási befek
tetést?

MI A NÁDAS TAVAKKAL 
SZEMBENI ALTERNATÍVA?

A nádastavi tisztítási technológiá
val szemben áll a hagyományos tá
rozókban történő, az élő vizek ter
mészetes öntisztulásán alapuló tisz
títási technológia. Az élővizek ön- 
tisztulási folyamatát nemcsak a bak
tériumok (szervesanyag-elbontók), 
algák (szervesanyag-építők) és a 
spontán betelepülő, rövid élettar
tamú plankton- és fenéklakó álla
tok (akkumuláló szervezetek, al
sóbbrendű rákok, rovarok stb.) vég
zik, hanem a hosszú élettartamú 
akkumuláló szervezetek (halak, két
éltűek, vízimadarak egy része stb.) 
is. Sőt, ez utóbbiak közreműködése 
nélkül nem lehet teljes a biológiai 
tisztítás. A hagyományos tározók
ban tehát szükségszerűen előtérbe 
kerülne a vizek „csúcsfogyasztói
nak”, vagy „csúcsakkumuláló szer
vezeteinek”, a halaknak célszerű és 
rendszeres népesítése és a megnőtt 
példányoknak a rendszeres vissza
fogása — tehát a víz tisztulását 
szolgáló technológia szerinti exten- 
zív halgazdálkodás. (Extenzív hal
gazdálkodás során a halasvizet sem 
trágyázzák és a halakat mestersé
ges táplálékkal nem etetik.)

A vizek természetes öntisztulásán 
alapuló tározótavi tisztítás modell
kísérleteként fogható el a fonyód 
—zardavári szennyvíztisztító tavak 
eredményes működése. Ezekben a 
tavakban a foszfor-, nitrogén- és 
organikusanyag-terheléstől jelentős 
részben megszabadult a bevitt 
szennyvíz. A növényi tápanyagok 
jó része a halakba épült be, ille
tőleg a halak és más víziszerveze
tek közreműködésével az iszapban 
kötődött meg.

A vizek öntisztulási képességén 
alapuló tározótavi víztisztítási tech
nológia — bár alkalmazásának meg
vannak a felső határai, a túlszeny- 
nyezést nem bírja el — egyszerű és 
világ minden táján kiterjedten al

kalmazott eljárás a szennyezett vi
zek megtisztítására, ezen belül a 
foszfor és nitrogén tartalmának 
csökkentésére.

ÖSSZEGEZÉS
Nem tekinthető tehát igazoltnak 

a nádas tó foszfortalanító és nitro- 
génvegyület-mentesítő szerepe. A 
Kis-Balaton a szabályozása előtti ál
lapotában nem láthatta el és nem 
is látta el ezt a feladatot, mert ak
kor még a Zala vize sem mennyisé
gileg, sem minőségileg nem volt 
ilyen szennyezett.

Felül kellene vizsgálni a balato
ni nádas sávok tisztító (foszforta
lanító, nitrogénmentesítő) hatásfo
kát, figyelembe véve a szennyvizek 
nagyobb faj súlya következtében fel
lépő „szétterülést”, és a fenék fe
letti, pár centiméter vastagságú víz 
összetételét (nevezetesen foszfor- és 
nitrogén-tartalmát). Tisztázni kelle
ne, miért döglenek meg a nádasok 
előtti vízben, illetve „léha” nádas
ban is a szenyvízbeömlések előtt az 
oxigénérzékeny fenéklakó állatok 
(vándorkagyló, festőkagyló, kecske
rák)?

A tervezők nem vették figyelem
be a nád pontos foszfor- és nitro
génvegyület-megkötését. Nem szá
moltak a nád nagymértékű vízpá
rologtató hatásával. A nádas tavak 
elmocsarasodását mint ideális álla
potot vették, nem számoltak a mo
csárhatásokkal (gyakori oxigénhiány, 
halpusztulás, szúnyogbölcső stb.).

Fölöttébb bizonytalan tisztító ha
tású, nagy költséggel megépíthető 
(tereprendezés, nádtelepítés), üzem
ben tartható és kezelhető (ökológiai 
igényszint folyamatos fenntartása, a 
nád kitermelése minőségre való te
kintet nélkül) nádas tavak helyett 
a jelentősen kisebb költséggel épít
hető, hagyományos öntisztuláson 
alapuló tavak építését javaslom — 
természetesen a tápláléklánc min
den tagja segítségének igénybevéte
lével. Az itt termett hal hasznából 
talán a defoszforizálást is meg le
hetne oldani, ha az még szükséges
nek bizonyul.

Dr. Woynarovich Elek

B ala to n i h a lh ú zás  (T óth  Á rp ád  felvétele)

Halételek
amurból,
busából

Busapaprikás
1 kg halhús, 12 dkg füstölt 

szalonna, 10 dkg zsír, 3 dkg 
liszt, *2 dkg pirospaprika, 5 dl 
tejföl, 3 g bors, só és köret.

A megtisztított halat irdal
juk, sóval és törött borssal 
bedörzsöljük és feldaraboljuk. 
A fejét, farkát levágjuk, fel
daraboljuk és egy kisebb 
edényben megfőzzük. A halda
rabokat megtűzdeljük füstölt 
szalonnával, bedörzsöljük pi
rospaprikával és serpenyőben, 
forró zsírban kisütjük. A meg
sült halat tálra rakjuk. A 
serpenyőben maradt zsírból 
kellő mennyiséggel, a hallébe 
liszttel elkevert tejfölt csurga
tunk, felforraljuk és a tálra 
rakott halra öntjük. Rizskö
rettel, vagy sós vízben főtt 
burgonyával tálaljuk.

Citromos rántott amur, busa

1 kg halszelet, egy fél cit
rom leve, só, a panírozáshoz 
liszt, tojás, zsemlemorzsa, a 
sütéshez bő olaj.

A felszeletelt, besózott ha
lat megöntözzük a citromlével 
és legalább egy óra hosszáig 
állni hagyjuk. Utána paní- 
rozzuk be a szokásos módon 
és süssük ki bő, forró olajban. 
Tálaláskor a ropogósra sült 
halszeletek tetejére hajszálvé
kony citromkarikákat teszünk.

Sült amur, busa tojásos 
mártásban

1 kg hal, diónyi vaj, 3 ke
mény tojás, 2 dl tejföl, 1 ká
véskanál liszt, 1 csokor pet
rezselyemzöld, tej, só, törött 
bors.

A vajat megolvasztjuk, be
letesszük a megborsozott hal
szeleteket, egy kevés víz és 
tej keverékét öntjük rá, meg
sózzuk és alufóliával lefedve, 
20 percig sütjük a sütőben. 
Apróra vágjuk a kemény to
jásokat, összekeverjük a tej
föllel és a liszttel, majd sűrű
re forraljuk. A halra öntjük 
és tetejére apróra vágott pet
rezselyemzöldet szórunk.
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A halak altatásának 
újabb lehetőségei

A haltenyésztés belterjessé válá
sának mai időszakában, a többi ál
latfajhoz hasonlóan, egyre nagyobb 
jelentőségű az állatok egyedi keze
lése, mind a szaporítás, a tenyész
tés, a tartás, mind az egészségügyi 
ellátás munkálataiban. Ez a feladat 
a halak alapvető anatómiai és élet
tani adottságai miatt éber állapot
ban nem megoldható az állatok 
egészségének, életének veszélyezte
tése nélkül. Mindezen szempontok 
figyelembevételével merült fel a ha
lak kábításának gondolata.

Az elfogadható megoldások kere
sésében fontos szempont volt a víz
nek mint élettérnek és közegnek 
az alkalmas és hasznos felhaszná
lása. Tehát olyan anyag előállítása 
vált szükségessé, mely a vízben jól 
oldódik és nagyobb részben a bő
rön át, kisebb hatékonysággal pe
dig a kopoltyúlégzés folytán fejti 
ki altatóhatását.

A célnak mind ez ideig kiválóan 
megfelelt a svájci Sandoz cég által 
— Argent Chemical Laboratories — 
gyártott MS—222 nevű vegyület. En
nek az egyébként jól használható 
anyagnak a beszerzése azonban az 
1982-ben érvénybe lépett importkor
látozások miatt, nehézkessé vált. 
Hazai kiváltására történtek kísér
letek az elmúlt években. Ezen pró
bálkozások közül jelentősek az IN- 
NOFINANCE Általános Innovációs 
Pénzintézet által finanszírozott, Gu
lyás Tamás halgazdasági szakmér
nök vezetésével Szekszárdon műkö
dő haltenyésztési kutatólaboratóri
um eredményei.

Ennek az írásnak — amely ere
detileg a DATE Szarvasi Mezőgaz
dasági Főiskolai Karának halgaz
dasági szaküzemmérnök-képző kur
zusán debütált, 1986 februárjában 
mint diplomamunka — az a feltett 
szándéka, hogy a szerző által is el
végzett kísérletek eredményeit élet
tani és gazdasági szempontokból 
összehasonlítsa.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Egyfelől az alapkísérletek kiváló 
helyszínéül szolgált a Szarvasi Hal
tenyésztési Kutatóintézet, ahol a 
hagyományos MS—222 nevű szer 
1 :10 000-es arányú oldatával (10 g 
MS—222 100 1 vízben) folytak a
munkák. Másfelől a szekszárdi la
boratórium nyújtott fedelet azoknak 
az összehasonlító vizsgálatoknak, 
amelyekben a hazai alapanyagokból 
előállított, az MS—222 nevű szerhez 
hasonló hatásmechanizmusú, tehát

helyi anesztetikum (anaesthetica 
localica) jellegű vegyülettel folyt a 
narkotizálás.

A helyi érzéstelenítők kezdeti fáj
dalom nélkül bénítják az érzőide
geket anélkül, hogy a környező sej
teket károsítanák vagy gyulladást, 
elhalást okoznának. Ide tartoznak az 
aminosav-észterek. Ezek és sóik víz
ben jól oldódnak. Ezen ismert tulaj
donságaik vezettek arra a következ
tetésre, hogy a halak altatásához al
kalmas vegyületet ebben a család
ban kell keresni az MS—222 (tricain 
metán sulfonat) pótlására. Alapve
tő feltételnek számított, hogy az 
anyag nem lehet toxikus, valamint 
az is, hogy szabad forgalomban, 
vény nélkül kapható, rövid hatás
tartamú, tehát gyors lebomlási ide
jű legyen. A közismert amino-ben- 
zoesavas észterek a következők:

Relatív Elimináció
Megnevezés toxicitás mg/kg/perc

Procain 1 3,5
Lidocain M 2,2
Cocain 3,7 0,5
Tetracin 30,6 0,2
Nupercain 61,3 0,04

A táblázatból kitűnik, hogy a 
procain relatív toxicitását egynek 
véve, a nupercain 61,3-szor mérge
zőbb. Az elimináció fenti értékei
ből viszont az következik, hogy bár 
a procain toxicitása a legalacso
nyabb, a lebomlás ideje túl gyors. 
Narkotikus hatást csak toxikus 
mennyiségekkel lehetne kiváltani, 
ami viszont, a célt tekintve, értel
metlen lenne. A cocain eliminációs 
ideje megfelelő volna, de közismert 
kábítószerhatása miatt, a szabad 
forgalomban nem kapható. A nu
percain nem toxikus dózisával szin
tén nem lehet narkózist kiváltani. A 
vegyületcsalád egyik tagja viszont, 
a para-amino-benzoesav-etilészter 
(NH2—CHfi—H4—COO—C2H5), gyógy
szertári nevén norcaicum, fehér, 
szagtalan, íztelen por, mely vízben 
egyáltalán nem, alkoholban és zsír
ban könnyen oldódik.

Gyógyszertári felhasználása mini
mális, csak kenőcsökben és hintő
porokban alkalmazzák. A norcai
cum nem toxikus, vény nélkül vá
sárolható, bódító hatása nincs. Ezen 
előnyös, a követelményeknek meg
felelő tulajdonságai folytán, a nor
caicum nevű vegyületre esett a vá
lasztás.

A szekszárdi laboratóriumban en
nek a norcaicumnak, mint alapkom
ponensnek a felhasználásával, az I.

számmal jelölt anyag készült. Az 
I. számú szer receptúrája a követ
kező. Főzőpohárban 40 g hatóanya
got 90 ml sósavban lassú melegí
tés közben oldjunk fel úgy, hogy a 
melegítés során folyamatosan ada
goljunk 160 ml, 96%-os alkoholt. 
Az oldat hőmérsékletét hőmérővel 
folyamatosan kontrolláljuk, és bár 
a teljes oldódás hamarabb bekövet
kezik, a melegítést 40 °C-ig folytas
suk. Ezután az oldatot mérőhenger
be öntjük, ahol 1000 ml-re desztil
lált vízzel kiegészítjük. Az így nyert 
kész vegyülethez 10 ml adrenalint 
(Tonogént) adjunk. A kész altatófo
lyadékot haladéktalanul sötét üveg
be tegyük, és a továbbiakban is a 
fénytől óvjuk. (Az adrenalin a fény 
hatására ugyanis elbomlik, amit on- 
n m látunk, hogy az oldat halvány
rózsaszínűvé válik.)
I.

40 g norcaicum 
(para-amino-
benzoesav-etilészter) melegítés
90 ml 10%-os HC1 40 °C

160 ml 96%-os alkohol 
ad 1000 ml desztillált víz 
10 ml Tonogen

A tapasztalatokból megállapítha
tó. hogy a tartósan hatékony szer 
előállításához a hőkatalízis minden
képpen szükséges. Vízoldhatóvá té
tele érdekében pedig elengedhetet
len feltétel kloridészterré való ala
kítása, valamint alkoholos stabili
zálása. A praktikusan 1 1-re kiegé
szített vegyületből 150 ml használ
ható 100 1 vízhez.

MÓDSZER

A Szarvasi Haltenyésztési Kutató- 
intézetben 1985. június 13-i fejés- 
ből származó, június 16-án kikelt és 
június 19-én táplálkozó lárva élet
szakaszba lépő, 6 db egynyaras 
pontyivadékkal kezdődtek a vizsgá
latok, 1985. október 14-én.

Ennél és a további kísérleteknél 
is, a következő mutatók képezték a 
vizsgálat tárgyát: a víz hőmérsék
lete, a dózis, a mélynarkózis kez
dete (az altató vízbe helyezésétől 
számítva), a haltest súlya, az ébre
dés ideje (a mérlegelés után a vegy
szermentes vízbe való visszahelye
zéstől kezdve), valamint a halak 
légzésszáma narkotizálás előtt és 
narkózisban. A szekszárdi laborató
riumban ugyanezeket a paraméte
reket figyelembe véve folytak a kí
sérletek az előző táblázatban fel-
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1. táblázat
A Haltenyésztési Kutató Intézetben, Szarvason végzett kísérletek adatai

Halak
sorszáma

Vízhő
mérséklet

(°C)

MS-222
dózis

10g/1001

Mélynarkózis
má-

perc sod- 
pere

Haltest
tömege

(g)

Ébredés
ideje

má-
perc sod- 

perc

Légzésszám/perc
alta- narkó- 
tás zisban 

előtt

1. 20  °C 0 ,5  g /5  1 4 55 2 9 5 7 4 ,2 1 6 1C 3 7 6 8 0 110

2 . 20  °C 0 ,5  g /5  1 4 33 2 7 3 6 5 ,8 8 5 55 3 5 5 5 4 115

3. 20  °C 0 ,5  g /5  1 2 45 1 65 6 1 ,0 0 4 15 2 5 5 50 126

Á t la g o 
sa n : 4 04 2 2 4 5 29 3 29 61 1 17

1. 9 °C 0 ,5  g /5  1 7 48 4 6 8 6 3 ,0 8 6 °° 3 6 0 32 53

2. 9 °C 0 ,5  g /5  1 1 3 05 7 8 5 5 9 ,1 7 7 43 4  6 3 54 82

3 . 9 °C 0 ,5  g /5  1 9 00 5 4 0 6 1 ,7 2 6 40 4 0 0 41 7 2

Á t la g o s a n 9 58 5 9 8 6 48 4 0 8 4 2 69

2. táblázat
l] A Halszaporító Laboratóriumban, Szekszárdon végzett kísérletek adatai

H a la k
sorszám a

n a r
k ózis-
a n y a g

v íz -
h ő -

m ér-
sék -
le t

(°C)

D ózis

M élynarkózis

m á-
perc sod - 

perc

H a l
te s t
t ö 

m ege
(k g)

É b red és
id eje

m á-
perc sod - 

perc

L gézés-
szám /p erc

a lta - nar- 
tá s  k óz is- 

e lő tt  bán

1 .
P o n t y I . 14  °C 1 5 0 m l/1 0 0 1 3 ° ° 1 8 0 4 3 33 2 1 3 58 39

2 .
H a r c s a I . 14  °C 1 6 0 m l/1 0 0 1 3 30 2 1 0 2 ,5 410 2 5 0 4 7 4 2

1 — 2 .
Á t la g o 
s a n 3 15 195 352 2 3 2 53 41

3 .
K e c s e g e I . 17  °C 4 5 m l/3 0  1 4 50 2 9 0 1 ,9 5 J O O 60 96 90

tüntetett vegyülettel, ivarérett 
ponty-, harcsa- és kecsegeanyákon, 
1985. november 19-én. A mérési 
eredményeket az 1. és 2. táblázat 
mutatja.

A kísérletek elemzésének szem
pontjából fontos néhány mutató 
pontos értelmezése. A halak vízhő- 
mérséklet-igénye, vagyis a komfort
zóna alsó határértéke +12 °C. E 
határérték felett kezdik meg a rend
szeres táplálkozást. A hazai fajok 
élettani komfortzónája pedig 18—20 
°C limesek között mozog. A kísér
letsorozatban szereplő vízhőmérsék
leti adatok széles skálája tág elem
zésekre és azok értelmezésére is le
hetőséget ad. A dózisok meghatáro
zásánál az általánosan elfogadott, a 
korábbi évek tapasztalatai alapján 
jól bevált mennyiségeket alkalmaz
tuk. Mélynarkózis alatt az az effek
tus értendő, amely állapotban a hal 
a vízben a hátára fordul, benne és 
abból kivéve, külső ingerhatásokra 
nem reagál, fejjel lefelé kézben 
tartva, a faroknyél oldalra elhajlik 
és mozdulatlan. A haltest tömegmé
rése Szarvason a HAKI-ban — mi
vel aránylag kis testű, egynyaras 
ivadékokkal folyt a vizsgálat és a 
pontosabb adatok érdekében is —

OWA—LABOR típusú gyorsmérle
gen történt; a szekszárdi kísérletek
nél nagyobb testű anyahalakat vizs
gálva, megfelelő volt a kisebb pre- 
cizitású asztali mérleg is (mivel a 
testtömeg az elemzések szempont
jában amúgy sem szignifikáns in
formációként, hanem mint alapadat 
szerepelt). Az ébredés paraméterei 
azonban mint vizsgálandó muta
tók kerültek elemzésre. Úgyszintén 
élettani szempontból jelentős ada
tok az altatás előtti és a narkózis
ban mért percenkénti légzésszá
mok.

ÉLETTANI KÖVETKEZTETÉSEK

A  Haltenyésztési Kutatóintézetben 
végzett kísérleteket összefoglaló 1. 
táblázatból kideirül, hogy az életta
ni komfortzónának megfelelő, 20 
°C-os vízben a hal a tapasztalatok
ból ismert és a szakirodalomban is 
elfogadott, 5 perc körüli értéknél 
„alszik el”. Tehát az általánosan 
használt 10 g/100 1 vízben előállí
tott dózis az optimális mennyiség, 
mivel ennél kisebb koncentrációjú 
adaggal, a máj folytonos elbontó
tevékenységéből következően, nar

kózis esetleg nem vagy alig tapasz
talható, ami a hal kezelhetőségét 
lehetetlenné teszi. Az ennél nagyobb 
adag pedig esetleg letális is lehet.

A táblázatból az is kitűnik, hogy 
a komfortzóna alatti hőmérsékle
tű (9 °C-os) vízben a kísérleti ál
latok az előzőekhez képest közel 
dupla idő múltán kerülnek narko- 
tikus állapotba. Ez, mint ismeretes, 
a hidegebb vízben csökkenő, lassu
ló életfolyamatoknak a következ
ménye, és mindkét szer hatásme
chanizmusával magyarázható. Mivel 
a 9 °C-os hőmérsékletű vízben az 
életfolyamatok mellett az ingerület- 
vezetés mechanizmusai is lassulnak, 
a mélynarkózisnak nevezett állapot 
beállta is késik.

Az ébredési idő tekintve, általá
nosan elfogadott elvárás az, hogy 
optimális tartama a mélynarkózis 
idejével közel azonos legyen. Az 1. 
táblázat adatai 20 °C-os vízben 
alátámasztják ezt az elvárást. Ki
vételt képez a 3. sz. egyed, amely
nél ez az idő közel megduplázódott, 
vagy pontosabban a mélynarkózis 
tartama mutat rövidülést (165 má
sodperc). Ez a jelenség a halak 
mindenkori, egyedi érzékenységével 
magyarázható. A 9 °C-os vízben vi
szont az ébredési idők rövidülnek 
a mélynarkózis felére, kétharmadá
ra: átlagosan 598:408 másodperc
re. Ebből levonható az a következ
tetés, miszerint a komfortzóna alat
ti hőmérsékletű vizekben, az ébre
dés rövidségét is figyelembe véve, 
az altatás nem tekinthető tökéletes
nek. (Maga az összehasonlítás is 
csak a kísérletek érdekében tör
tént, a közvetlen termelésben a hi
deg vizes módszert amúgy sem al
kalmazzák.)

A továbbiakban lényeges összeha
sonlító adat még a légzésszám vál
tozása. Az MS—222-es alkalmazá
sakor a halak iégzésszáma a nar
kózisban jelentős emelkedést mu
tat: átlag 61-ről 117-re, illetve 42- 
ről 69-re nő percenként. Kivételt 
képez ez alól az 1. számmal jelölt 
egyed, amelynek narkózis előtt 
számlált értéke az általános 50 kö
rüli percenkénti légzésszámnál is 
magasabb, azaz 80/perc. Ez a jelen
ség felfogható a vizsgálat kikerül
hetetlen stresszhatásainak — úgy
mint a vízből való kivétel, szokat
lan környezet stb. —, melyeket ki
küszöbölni nem minden esetben le
hetséges. (Annál is inkább, mivel a 
halak nyugalmi állapotának pontos 
meghatározására nincsenek kézen
fekvő adatok, és az erre vonatkozó 
érzékszervi tapasztalások nem min
den esetben biztonságosak.) A víz
hőmérséklet csökkenésével járó élet
folyamat-változásokat támasztj ák
alá a 9 °C-os vízben alacsonyabb 
légzésszámok adatai is. Tehát mind
két méréskor — az altatás előtti és 
a narkotikus állapotban is — ter
mészetszerűleg csökken a percen
kénti légzésszám. Ebben tehát kizá
rólagosan a víznek van szerepe, az 
MS—222-es ezt nem befolyásolja.

A szekszárdi halszaporító labo
ratóriumban elvégzett kísérlet ada
tait a 2. táblázat tartalmazza. Az
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egységesen 14 °C-os víziben tartott 
anyák kísérleti paraméterei nem mu
tatnak jelentős különbséget. Szem
betűnő eltérés tapasztalható azon
ban az I. számú szer kecsegeanyák- 
ra gyakorolt hatásában: hosszabb 
idő alatt alszanak el, viszont jó
val rövidebb az ébredési tartam. 
Átlag 195-ről 290 másodpercre
emelkedik az „elalváshoz” szüksé
ges idő, míg az ébredés 232-ről 60 
szekundumra esőken. Ez az eltérés 
valószínűleg a kecsegének mint 
fajnak a különbözőségéből adó
dik. Az alkalmazott altatószerek 
hatáslmechnizmusa folytán ugyan
is a kecsegefajnak — mint vértes
halnak — a bőrön át helyi érzés
telenítéssel való altatása természet
szerűleg hosszabb, és így a hatás 
tökéletlenebbségéből adódóan az 
ébredés is gyorsabb folyamat. Alá
támasztja ezt a feltevést az is, 
hogy a korábbi következtetések 
alapján — a kecsege-kísérlet ugyan
is 17 °C-os, tehát melegebb vízben 
történt — a mélynarkózis beálltá
nak legalábbis gyorsabbnak kel
lene lennie, ugyanis a kecsegék 
kisebb testtömege, valamint keve
sebb oldószerben (30 1), de arányo
san használt dózis a kísérletet sem
milyen módon nem befolyásolja. 
Ez a kitétel vonatkozik a HAKI- 
ban végzett vizsgálatokra is.

Nem tapasztalható lényeges kü
lönbség az I. sz. anyag használa
takor a légzésszámok változásában 
sem a pontynál, illetve a harcsá
nál (39, illetve 42/perc). Eltérés 
akad azonban szintén a kecsege 
esetében, melynél jóval magasabb 
(90/perc) a légzés. Ez egyrészt a 
magasabb vízhőmérséklet hatása, 
másrészt csupán valószínűsíthető, 
hogy a kecsege faji sajátosságainak 
köszönhető. Egyértelmű korreláció 
látszik viszont abban, hogy az I. 
számú szer használásakor a nar
kózisban minden faj esetében csök
ken a légzésszám. A pontyoknál 
58-ról 39-re, a harcsáknál 47-ről 42- 
re, a kecsegék esetében pedig 96- 
ról 90-re percenként. Ez az MS— 
222, valamint az I.sz. anyag össze
hasonlításában lényeges szempont. 
Az I. sz. vegyület egyik alkotóele
meként ugyanis Tonogent haszná
lunk. és ennek az adrenalin-effek
tusnak tulajdonítható az a nyugta
tó hatás, amely a légzésszám csök
kenésében is érzékelhető. Az adre
nalin az I. sz. vegyületben mint 
antistresszor szerepel, tehát a szer
vezet belső — így többek között a 
szívműködés és a légzés — stabili
tását biztosítja.

A hazai anyagokból készített ve- 
gyületek — a fentieken kívül — 
élettani szempontból előnyösebb 
tulajdonságai (szemben az MS—222- 
vel) a továbbiakban megmutatkoz
nak még abban is. hogy a mély
narkózis belállta lényegesen gyor
sabb folyamat, valamint az adato
kat tekintve egységesebb is. vagy
is nincs lényeges szóródás az érté
kek között. Mindezek figyelem- 
bevételével hazai használatuk biz
tonságosabbnak tűnik az MS—222- 
nél.

GAZDASÁGI EREDMÉNYEK
Az MS—222 nevű narkotizáló

anyag ára 1982-ban 24 000 Ft/kg
volt. A standard eljárás 100 1 víz
mennyiségéhez 10 g altató szüksé
ges. Ennek az ára 240 Ft. Az I. sz. 
vegyület 1 literének elkészítéséhez 
40 g norcaicum á 18 Ft, 160 ml al
kohol á 28 Ft, 90 ml 10%-os sósav 
á 0,60 Ft, 2 ampulla Tonogen á 6 
Ft szükséges. Ez összesen (a desztil
lált vizet nem számítva) 52,60 Ft- 
ot jelent. Ebből következik, hogy 
ha 1 ml anyag költsége 0,0526 Ft, 
akkor az MS—222 vagyülethez ha
sonlóan praktikusan 100 1 vízhez 
adott 150 ml ára 7,89 Ft. Tehát 
232,11 Ft-tál olcsóbb anyag, mint 
az MS—222. Másrészről viszont fi
gyelembe kell venni, hogy az I. 
számmal jelölt vegyület alkotóré
szeinek az SZTK által beszerezhe
tő árai kerültek fentebb elemzésre. 
Ez általában a beszerzési ár 15%- 
ának megfelelő összeg. így kalku
lálva is a hazaj termék költsége 
mindössze 52,60 Ft. Végül megvizs
gálva a közvetlen forgalmazók — 
a gyógyszertári központok — be
szerzési árait, az így kalkulált ösz- 
szeg is mindössze csupán 59,40 Ft- 
ot tett ki. tehát szintén jóval alat
ta maradt az MS—222-es vegyület 
beszerzési árának. A pontos ada
tok a következők: a norcain 0.20 
Ft/ignba, az alkohol 280.00 Ft/l-be, 
a HC1 6,30 Ft-ba kerül a gyógy
szertári központoknak; a Tonogen 
nevű készítményért pedig ezek az 
intézmények is 3,00 Ft-ot fizetnek 
ampullánként.

Ennek az írásnak célját tekintve 
nem feladata a szerek előállítási 
költségeinek elemzése.A fenti alap
vető adatokból ezek nélkül is ki
tűnnek az I. számmal jelölt hazai 
készítmény gazdaságossági előnyei 
a svájci Sandozéval szemben. Te
hát a Magyarországon is előállítható 
vegyület jelentős költségmegtakarí
tással járhat.

JAVASLATOK

összefoglalásképpen a kísérle
tekről és azok elemzéseiből az a 
következtetés vonható le. hogy az 
itt ismertetett magyar narkotizáló 
anyag megfelel a hasznosítási cé
loknak, a költségek tekintetében 
pedig tetemes megtakarítást je
lent (vagyis helyettesítheti az em
lített importkorlátozások miatt 
amúgy is nehezen beszerezhető 
MS—222 nevű vegyületet). Élettani 
hatását tekintve pedig néhány tu
lajdonságában — úgymint például 
a légzésszám csökkenése, vagy a 
gyorsabb és homogénebb altatás 
stb. — egyenesen előnyösebb az 
az MS— 222-nél.

A hazai tenyésztés gyakorlati 
céljainak megfelel, és a kísérlete
ken túlmenően a közvetlen terme
lésben is jól hasznosítható. Nagy
üzemi bevezetéséhez azonban meg
oldandó feladat a jövőben a vegyü
let nagybani gyártásának és for
galmazásának megszervezése, mi
vel a tenyésztő gazdaságokban a 
szer laboratóriumi körülmények kö

zött való előállítása és a tartós fel
használhatóságot elősegítő konzer
válása még nem mindenütt megold
ható probléma.

Természetesen az ilyen jellegű 
„sorozatgyártás” a terméket terhe
lő közterhek növekedése miatt va
lószínűleg növelni fogja költségeit 
is. Az üigy igen kezdeti stádiumát 
tekintve azonban ezek az esetleges 
anyagi többletráfordítások egye
lőre pontosan nem prognosztizál
hatók. Többek között ezért is kí
vánatos lenne a téma bővebb és 
részletesebb lehetőségeinek a fel
tárása. Ugyanis a szekszárdi hal- 
szaporító laboratórium kísérletei 
és eredményei a halak narkotizá- 
lását tekintve a világon, de még 
hazai vonatkozásban sem egyetle
nek. Elég megemlíteni csupán a 
szarvasi Haltenyészeti Kutató In
tézet munkatársainak, köztük is 
elsősorban Jeney Zsigmondnak 
tudományos szempontból szintén 
igen jelentős kísérleteit ugyaneb
ben a tárgyban, melyekben más
más anyagok és módszerek össze
hasonlításával foglalkozott eredmé
nyesen.

Ennek és más hasonló kezdemé
nyezéseknek az összeegyeztető vizs
gálata és szűrése vezetne mind a 
magyar haltenyésztés, mind a nép
gazdaság szempontjából azokra az 
előnyökre, melyek a nagyüzemi gya
korlatban is jól szolgálnák mind
kettő ügyét.

Matuk Károly
*

KIEGÉSZÍTÉS

A szerző diplomamunkájában 
a szekszárdi laboratóriumban ki
dolgozott halnarkotikumot életta
ni szempontból vizsgálta. Célkitű
zésünk az, hogy a gyakorlat számá
ra praktikusan alkalmazható nar
kotikumot adjunk, amely az egyedi 
kezeléseknél, különösen a szaporí
tási munkákban nélkülözhetetlen. 
A vegvületet az ismertettt formá
jában 1983. év eleje óta használom, 
a mai napig több ezer hal altatásá
ra alkalmaztam. Ez idő alatt elhul
lás nem fordult elő. A narkózisra 
talán legérzékenyebb harcsaanyák 
fejősénél is csak ezt alkalmazzuk.

Jogosan vetődhet fel a kérdés, 
hogy miért hígítjuk a vegyületet 
törzs oldatában 1000 ml-re? Itt ki
zárólag gyakorlati szempontokat 
vettem figyelembe, nevezetesen, 
hogy a ..tóparton” rendszerint nem 
áll rendelkezésre analitikai mérleg, 
amivel por alakú hatóanyagot le
hetne kimérni. Ez a keverési mód
szer — 100 1 vízhez 1,5 dl ható
anyag — a számításokat megköny- 
nyíti. Oxigén-beporlasztás mellett 
100 liter vízben legnagyobb meny- 
nyiségként a folyamatos narkotizá- 
lásnál (10 db-ként) 630 kg harcsát 
narkotizáltam 2,5 óra alatt, mire a 
hatóanyag oly mértékben csökkent, 
hogy új oldatot kellett készíteni.

Gulyás Tamás
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A  világ halászatának 
legújabb adatai

A közelmúltban látott napvilágot 
a FAO halászati évkönyveinek 
(Yearbook of Fishery Statistics) 58. 
és 59. kötete. E két kötet 1984-ig 
mutatja be a világ halászatának és 
a halászati termékek felhasználásá
nak legfontosabb adatait. A teljes 
dokumentációt a Mezőgazdasági 
Könyvtárban tekinthetik meg az 
érdeklődők, e rövid ismertetésben 
csak a legfontosabb adatok bemu
tatására szorítkozhatunk.

Az eligazodás megkönnyítésére a 
legutóbbi évek statisztikai adatait 
emeltük ki és növekedési mutatók 
számításával oldottuk meg a vi
szonyítást, a főbb változások érzé
keltetését. Mivel a FAO évköny
vek csak „száraz adatokat” tartal
maznak, ismertetésüknél talán hasz
nos lehet néhány „más forrásból” 
származó megjegyzés.

A 80-as évek elején a világ ten
geri halászata viszonylag lassú nö
vekedést mutatott. Ennek okát az 
energiaválságban, az újabb kihasz
nálható készletek feltárásának ne

hézségeiben és a kizárólagos gaz
dasági övezetek 200 mérföldre tör
tént kiterjesztésében kereshetjük. 
Az utóbbi folyamat egyenes követ
kezménye volt, hogy a hagyomá
nyos tengeri halkészletek 95%-a 
tengerparti országok fennhatósága 
alá került. Márpedig ezeknek az 
országoknak jelentős része sem 
műszakilag, sem szakmailag nem 
volt felkészülve a lehetőségek meg
felelő kihasználására. A nagy ha
lászflottával rendelkező országok a 
kialakult helyzetben kétoldalú szer
ződések megkötésére kényszerültek 
a halkészletek fölött rendelkező 
tengerparti államokkal. Az új ala
pokon nyugvó halászati rend ki
alakítása természetesen hosszú időt 
vesz igénybe, e téren lényeges át
törés csak a politikai feszültsége
ket feloldó, 1984-es Halászati Vi
lágkonferencia állásfoglalásainak 
maradéktalan végrehajtásától vár
ható.

A nemzetközi konfliktusoktól 
mentes belvízi halászat fejlődése a 
80-as évek elején töretleni volt. E

terület, viszonylag továbbra is ala
csony részaránya miatt csak kis 
mértékben javította a teljes hal
zsákmány növekedésének mutató
ját (1- táblázat).

Ha már a részarányoknál tar
tunk, feltétlenül fel kell hívni a fi
gyelmet egy olyan jelenségre, ame
lyet egyelőre nem tükröz a FAO 
adatszolgáltatási rendszere. A ha
gyományos halászat mellett mind 
a tengereken, mind a belvizeken 
növekszik az intenzív tenyésztési 
eljárások, az akvakultúra alkalma
zásával előállított termék meny- 
nyisége. Különböző nemzetközi szer
vezetek becslése alapján az 1984— 
1985-ös években kb. 10 millió ton
na halat, rákot és puhatestűt ter
meltek az édesvízi és tengeri in
tenzív akvakultúrás üzemek. Vár
ható, hogy a jövőben a tengeri 
halzsákmány növekménye is egyre 
nagyobb részben fog származni a 
gyorsan fejlődő akvakultúrából. A 
világ legnagyobb halászhatalmai (2. 
táblázat) közül Japán, Kína, India 
és Norvégia jár élen e területen.

1. táblázat

A világ teljes halászzsákmányának megoszlása a tengerek és a belvizek között

Megnevezés 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. index: 
1980 = 100

T engeri h a lásza t 64 393 200 66  712 400 68 135 300 67 714 400 73 053 600 113

B elv íz i h a lásza t 7 603 100 8 138 000 8 454 800 9 131 500 9 716 200 128

ö ssze se n 71 996 300 74 850 400 76 590 100 76 845 900 82 769 800 115

2. táblázat
A világ tíz legnagyobb halászliatalma az 1984. 
évi adatoknak megfelelő sorrendben (tengeri és 

belvízi halászat együttesen, ezer tonnára kerekítve)

Ország 1975. 
(ezer t.)

1980. 
(ezer t.)

1984. 
(ezer t.)

1. J ap án 9 896 10 436 12 021
2 . Szovjetu n ió 9 964 9 476 10 593
3. K ín a 4 247 4 235 5 927
4. E g y esü lt  

Á llam ok 2 842 3 635 4 814
5. Chile 899 2 817 4 499
6 . Peru 3 446 2 739 2 997
7. In d ia 2 286 2 442 2 859
8 . D él-K orea 1 887 2 091 2 477
9. N orvégia 2 484 2 409 2 456

10. T haiföld 1 553 1 792 2 250
S zapo rítási b em u ta tó  Ira k b a n
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3. táblázat
A világ legnagyobb belvízi halászattal rendelkező országai

Ország
Zsákmány (tonna) 

1975. 1984.
Index: 

1975 = 100

K ín a 1 065 044 2 249 707 211
In d ia 783 770 1 081 893 138
Szovjetu n ió 944 562* 881 481* 93
F ülöp-sz igetek 214 175 600 118 280
B anglad es 545 000 586 000 108
In don ézia 393 218 538 000 137
T anzánia 160 366 231 600 144
V ietnam 172 000** 220 000** (128)
U ganda 188 000 212 200 113
Jap án 198 700 202 650 102
B razília 173 455 201 000 116
N igéria 240 028 183 490 76
T haiföld 160 692 150 000** (93)
B urm a 130 000 143.950 111
M exikó 17 826 116 922 656
E gy ip tom 80 664 112 336 139
Csád 110 000** 110 000** (100)
K oreai N D K 50 000** 100 000** (200)
Zaire 100 000 100 000** (100)
K en y a 22 810 83 964 368

* A Szovjetunió által közölt adat a beltengerek zsákmányát is ta r 
talmazza.

** FAO = becslés.

H alszállítás B raz íliáb an

(W oynárovich E lek  felvéibele)

4. táblázat

Európa belvízi halászata országonként, az 1984, évi eredmények sorrendjében, a FAO-statisztika alapján (tonna)
kiegészítve a növekedés számított mutatóival

Ország 1975. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984.
Növekedési mutatók 

1975 = 100 1980 = 100

R om án ia 46 758 52 734 55 365 59 423 51 333 55 765 119 106
O laszország 19 100 34 460 36 797 39 760 41 310 43 805 229 127
M agyarország 30 788 33 713 39 269 42 042 43 857 38 976 127 116
L engyelország 23 340 18 722 23 319 26 227 30 386 34 540 148 185
F in nország 22 741 32 420 32 832 33 001 33 691 33 906 149 105
J u goszláv ia 24 369 23 428 27 232 26 252 26 527 25 098 103 107
Spanyolország 14 170 32 900 29 750 28 600 23 020 24 050 170 73
N S Z K 15 000 18 200 20 500 22 200 22 800 22 800 152 125
D án ia 16 406 18 292 21 018 21 565 24 630 22 711 138 125
C sehszlovákia 16 940 15 957 16 503 18 041 19 525 19 658 116 123
N D K 14 781 12 170 15 647 17 151 19 325 18 109 123 149
N ag y -B rita n n ia . 9 449 10 028 14 127
B ulgária 7 827 12 409 13 208 15 563 13 726 13 024 166 105
Svédország 10 200 10 000 12 000 12 400 11 152 10 000 98 100
Görögország 8 271 9 305 9 483 9 056 8 440 8 620 104 93
A usztria 2 040 4 300 4 400 4 500 4 700 4 700 230 109
Svájc 3 900 3 500 3 676 3 859 3 917 3 985 102 114
H ollan d ia 4 421 1 983 1 952 4 364 3 900 3 856 87 194
Iz lan d 516 498 413 397 448 410 79 82
N orvégia 505 314 341 338 360 356 70 104
Franciaország 28 065 • •
P ortu gália 100 •
ö ssze se n 282 173 365 805 366 408 395 188 393 075 398 496

* Franciaország csak 1980-ban közölt adatot, jelenlegi temelése 30 

Ami a belvízi, ezen belül részben tő Európa

ezer tonna körül lehet. (A szerző megjegyzése.) 

belvízi halászatának dó termelési szintre rendezkedtek
édesvízi területeket illeti, a hagyo- részletes adatai (4. táblázat) tükré- be. Folyamatos ezzel szemben a
mányos, zsákmányoló jellegű halá
szat fejlesztési lehetőségei éppen 
úgy korlátozottak, mint a világten- 
gereken. Ezt tükrözik a legnagyobb 
belvízi halászattal rendelkező or
szágok 1975-höz viszonyított fejlő
dési mutatói (3. táblázat). A leg
gyorsabb fejlődéssel azok az orszá
gok büszkélkedhetnek, amelyek 
nagyarányú tógazdaság-fejlesztési 
programot hajtottak végre az el
múlt  években.

Ugyanez a jelenség jól követhe-

ben is. A döntő részben hagyomá
nyos, zsákmányoló jellegű halászat
tal foglalkozó országok (Románia, 
Finnország, Svédország, Hollandia) 
haltermelése csak olyan ütemben 
növekszik, amilyen mértékben ezek
ben az országokban is előtérbe ke
rül az intenzív üzemek létesítése. 
Azok az országok, amelyek a fő 
súlyt a pisztrángtermelés fejleszté
sére helyezték (Spanyolország, Dá
nia) a korábbi felfutáshoz képest a 
80-as évek elején viszonylag állan-

fejlődés ott, ahol a tenmészetesvízi 
halászat belterjesítését és a tógaz
dasági kultúrát egyaránt fontos te
rületnek tekintik (Lengyelország, 
NDK). Legdinamikusabb Olaszor
szág belvízi haltermelésének fejlő
dése volt, ahol az intenzív akva- 
kultúrás eljárások európai viszony
latban talán legszélesebb skáláját 
alkalmazzák.

Pintér Károly
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VIZÁK A DUNÁBAN. 1986 októ
berében ünnepélyes keretek között 
felavatták és üzembe helyezték a 
straubinigi (NSZK) óriás tisztító
művet, melynek nyomán — várha
tóan — tovább javul a vízminőség 
a Duna felső szakaszán. Ebből az 
alkalomból Alfréd Dick környezet
védelmi miniszter 100 előnevelt vi
zát bocsátott a straubingi Dunia- 
szakaiszra. Itt szükséges megjegyez
ni, hogy 1986 nyarán nem messze 
innen, 5000 előnevelt kecsegét te
lepítettek a folyóba (ezek a halak 
a százhalombattai TEHAG-ból ke
rültek az NSZK-ba). SÜDDEUT- 
SCHE ZEITUNG (86) N° 228.

KIFIZETŐDŐ — MINT A HALÁ
SZAT! Az emlékezetes októberi, 
reykjavíki Gorbacsov—Reagan ta
lálkozó alkalmával a 90 ezer lako
sú főváros óriási idegenforgalmi 
kasszasikert könyvelhetett el. Nem 
véletlen, hogy az egyik izlandi par
lamenti képviselő az alábbi sza
vakkal összegezte a fontos ese
ményt: „Ez a csúcstalálkozó leg
alább annyi devizát hozott. mint 
egy jó halászati szezon”. (Mint is
meretes, Izland egyik legfontosabb 
bevételi forrása a tengeri halászat
ból származik.) Itt szükséges meg
jegyezni azt is, hogy a derék iz
landiak -— főleg az amerikai ven
dégeknek — bálnahúst tálaltak az 
ebédek és vacsorák alkalmával. 
Nem véletlenül. Ugyanis így kíván
ták felhívni magukra a figyelmet: 
a Nemzetközi Bálna Bizottság évi 
120 bálna kilövését engedélyezte 
Izlandnak. Az amerikai kormány 
azonban még ezt a kis kvótát is 
sokallta (állatvédelmi elgondolások 
alapján) és Izland amerikai hal
exportjának megnyirbálásával fe
nyegetőzött 1986 nyarán. Mondván: 
ha a szigetország nem csökkenti a 
kvóta felére a bálnavadászatot ak- 
kor bojkott alá helyezik a tőkeha- 
lat a sózott heringet. AFPfMTl (86) 
1° 9—11.

KÍNAI FEJADAG, a  Kínai Népköz- 
társaságban erőteljesen fejlesztik a 
halászatot. 1990-ben már 9 milllió 
tonna halat termelnek majd és ez
zel lehetővé válik, hogy az ázsiai 
országban évente, az egy főre jutó 
fejadag meghaladja a 8 kilót. Ez 
óriási eredménynek számít, hiszen 
a kínai lakosság jelenlegi létszámát 
1,1 milliárd főre becsülik. FISH 
FARMING INTERNATIONAL (86) 
Vol. 13. N° 6.

a Felkelő Nap országiában mind
össze 46 (!) m2 megművelhető szán
tóföld, ill. kert jut egy-egy főre. 
Ami pedig a táplálkozásukat illeti, 
az élelmiszerek 50%-át — mintegy 
17 milliárd dollár értékben — im

portálják. Az egy-egy főre jutó 
hús mennyisége 32, halból 35 ki
ló! A japánok évente 10 millió ton
nányi halat fognak, ill. termelnek, 
s ezzel az eredménnyel világelsőik. 
Tógazdaságokban háromféle elhe
lyezési módot használnak: beton
falú medence, iszapos aljzattal, 50 
—200 m2 alapterülettel és 1—1,5 
m mélységgel, itt főleg psztrángat, 
pontyot, angolnát és tilápiát tarta
nak, nevelnek; 1—5 hektáros ta
vak, erőteljes átfolyatással, 2—6 
miéteres mélységgel és folyamatos 
átszellőztetéssel (itt leginkább pon
tyot nevelnek, méghozzá mintegy 
10 tonnányit hektáronként); ket
reces haltartás tavakon, víztározó
kon — ezekben főleg pontyokat 
tartanak. A halszaporításnál számos 
új, Európában eddig még nem 
alkalmazott módszerrel élnek. 
A pisztrángoknál sűrített levegőt 
juttatnak a hasüregbe és ennek 
nyomása tolja ki az érett ikrát az 
állatból, anélkül, hogy az értékes 
anyahal megsérülne. A halak ta
karmányának többsége tápból áll. 
A tápok 90%-át a vokohamai Nip- 
pai cég állítja elő. Japánban még a 
7 °C fok hőmérséklet mellett is ete
tik a pontyokat. A Felkelő Nap orszá
gában évente 120—140 000 tonna 
édesvízi halat termelnék. A tervek 
szerint ezt az eredményt tovább 
szeretnék fokozni. Z. B INNEN -
FISCHEREIf DDR (86) Bánd ‘ \  
N° 9.

ALBINIZMUS. K. Kohlmann és F. 
Frertrich örökléstani vizsgálatokat 
hajtottak végre a szivárványos  
p is ztrángonál, és ennek során meg
alapították, hogy mi módon jöhet
nek létre albínó pisztrángok. Z. 
BINNENFISCHEREI DDR (86) Bánd 
33. N° 9.

Miről

a külföldi

NAPELEMMEL MŰKÖDIK. Auszt
riában — Apparatenbau Csipek, 
St. Pantaleon — forgalomba hoz
tak egy olyan tógazdasági ön etető 
készüléket, mely naponta 0,1—50 
kilányi tápot képes kibocsátani ma
gából (méghozzá meghatározott 
időnként). Az ötletes szerkezetet 
napelemek működtetik.

KIPUSZTULNAK? Regensburg és 
Vilshofen között szabályozni fogják 
a Dunát. így megszűnnek az öntés
területek. Környezetvédők szerint 
ezután eltűnnek a halak ívóhelyei

és így legalább 14 halfaj végleges 
kipusztulásával kell számolni az 
adott folyószakaszokon. ANGEL
WOCHE (86) Jahrg. 3. N° 22.

FELVONÓ — LAZACOKNAK. A 
franciaországi Allier folyó duzzasz
tógátjánál — mintegy 10 millió fo
rintnak megfelelő összegért — egy 
sajátos vízi liftet építettek. A fel
vonó legfontosabb része egy óriási 
kosárból áll, melybe a folyón felfe
lé igyekvő lazacok beúsznak. Amint 
a kosárban elegendő hal van, a fel
vonó működésbe lép és az ívni 
igyekvőket a gát fölé emeli. Ott ki
nyílik a kosár és a halak folytathat
ják útjukat a felső szakasz, vagyis 
az ívóhely irányába. DAS TIER (86) 
N° 11.

JAPÁN BELVÍZI HALÁSZATA. H. 
Herold és R. Knöache két héten 
keresztül tanulmányozta Japán bel
vízi halászatát. Tizenhárom olda
las dolgozatukból — melyet szá
mos fekete-fehér és színes fény
kép illusztrál — megtudható, hogy

KAPCSOLAT VIETNAMMAL. Brit 
mezőgazdasági küldöttség járt 1986. 
október 15. és 23. között á délkelet
ázsiai országban. A kapcsolatfelvé
telre azért került sor, mert a szi
getország mezőgazdasági és halásza
ti fejlesztési lehetőséget lát Viet
namban. FISH FA9RMING INTER
NATIONAL (86) Vol. 13. N° 6.

FATÁLIS TÉVEDÉS. Szárazföldje
ink több mint egyötödét sivatagok, 
félsivatagok és szárazság sújtotta 
vidékek teszik ki. A mostoha, víz 
nélküli területek — pl. az észak
afrikai Szahel-övezetben — sajnos 
évről évre terebélyesednek és csak 
Afrikában mintegy 30 millió em
bert fenyegetnek. A közelmúltban



számol be

sajtó?

fény derült arra, hogy tulajdonkép
pen mi is okozza az egyre ijesz
tőbb sivatagodást? Gazdasági se
gélyakciók keretében egyre több és 
több kutat fúrnak Afrikában, a 
szóban forgó térségben is. Ezzel az 
embereket és legelő állataikat egy 
helyhez kötik, holott néhány évti
zede még vándoroltak, nomád éle
tet éltek. A pásztorkodó emberek 
mindig oda tartottak, ahol volt még 
legeltethető fű, vagyis utánozták a 
zebrák, gnuk, antilopok szokásait. 
Ily módon volt a legelőknek — a 
szárazságok idején — pihenni való 
idejük, a hajtásokat nem tépték 
ki gyökerestől a szarvasmarhák, 
kecskék és juhok. Amióta az em
berék helyhez kötöttek, a növény
zet fokozatosan megsemmisül és az

rigák felnyitásában. Az ízletes kagy
lókból egy óra leforgása alatt 1106 
példányt nyitott fel, pontosabban 
feszítette szét kemény héjukat. VH 
(86) 11. 1.

ÉDESVÍZI „TENGERALATTJÁRÓ”. 
Három és fél évi munkával négy 
voralbergi (Ausztria) fiatalember 
megépített egy olyan búvárhajót, 
melynek segítségével — még 380 
méter mélységben is — tanulmá
nyozhatók az édesvízi tavak élővi
lága. Az 5,5 méter hosszú jármű ki
próbálására a Bodeni-tavon került 
sor. NEUES DEUTSCHLAND/MO 
(86) N° 42.

ÖRÖKRE ELALUDTAK. A magyar 
haltenyésztők sok éve használják az 
MS 222 (SANDOZ) halal tatót, me
lyet főleg hipofizálás előtt alkal
maznak. Az említett szert a svájci 
SANDOZ AG Gyógyszer- és Vegyé
szeti Gyárban hozták először létre, 
de ma már más országokban is 
gyártják. A világhírű cég egyik ba- 
seli gyárában robbanás és tűz ke
letkezett. Ennék nyomán mérgező- 
anyag került a Rajnába. 1986. no
vember 6. és 8. között mintegy het
ven kilométer hosszúságban mérge
ző vegyszer „szőnyeg” úszott a fo
lyó felszínén, s ez halak százezreit 
pusztította el. Csupán angolnából 
150 000 példány semmisült meg, 
aludt el örökre...  (MTI)

CIKK A TISZÁRÓL. Reiner 
Schmidtke kétoldalas cikket írt a 
Tisza magyarországi (579 km-es) 
szakaszáról, halászati adottságairól. 
A nyugatnémet szerző méltatja vi
zünk tisztaságát és halainak jó ízét. 
FISCH UND FANG (86) No 6.

SÓ A RAJNÁBAN. A Rajna mel
lett levő kálisóbányákból évente 
mintegy 7 millió tonnányi jut az 
amúgy is szennyanyagokkal terhelt 
folyóba. Az illetékesek most azon 
fáradoznak, hogy 6 millió tonnára 
csökkenték a kálisó vízbe jutó 
mennyiségét. . .  ANGELWOCHE (86) 
No 13.

A LEGNAGYOBB A VILÁGON. 
Alig 25 kilométerre a thaiföldi fővá
rostól, Bangkoktól található a világ 
legnagyobb krokodilfarmja. Samut- 
prakanban jelenleg több mint 100 
mesterséges tóban és medencében 
nem kevesebb mint 50 000 — több
nyire mesterségesen szaporított kro
kodil él, gyarapodik — hogy aztán 
lemészárolják őket és értékes bőrü
ket szakavatott tímárok kikészítsék 
és a világ gazdag országaiba expor
tálják. DAS TIER (86) No. 5.

KÖNYV A FOLYÓK HALÁSZATÁ
RÓL. Az ENSZ—-FAO (a FAO Fi- 
sheries Technical Paper No 262. ki
adványában) megjelenítette a folyó
vizek halászatának (River fiisceries) 
szakkönyvét. R. L. Welcomme a 
szerzője a 330 oldalas műnek- Mi 
mindent tárgyal az újdonság? Nyolc 
fejezetben ismerteti a folyók „alak
tanát” és rendszerét; a folyók fizi
kai és kémiai sajátságait; a folyók
ban levő elsődleges termelésit; a fo
lyókban levő másodlagos termelést; 
a folyókban élő halfajokat; a fo
lyókban élő halak növekedését; a 
halászatot; végül a folyók halásza
tának szervezését és szervezetét. Az 
egész világon hasznosítható szak
könyvet több tucat ábra, táblázat 
illusztrálja (A „River fisheries” c. 
könyvet 1985. végén jelentette meg 
a FAO.)

Dr. Pénzes Bethen

állatoknak még a monszun bekö
szöntésével sincs legelnivaló. Így 
aztán az állatok tényleg éhen ma
radnak és elpusztulnak. Most újabb 
terv van születőben: az erdősítés! 
Számos szakember ezt is fatális té
vedésnek minősíti. Ugyanis az er
dők majd kiszivattyúzzák a föld 
amúgy is csekély vízkészletét és a 
forróságban rövid időn belül elpá
rologtatják azt. DAS TIER (86) N°
11.
VILÁGREKORD. Marcel Cáron 28 
éves lyoni (Franciaország) pincér 
új világrekordot állított fel az oszt-
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Az óriás édesvízi garnélarák 

(Macrobrachium rosenbergii) 

magyarországi tenyésztésének lehetőségéről

DR. ALI ABDUL AMIR 
RÓNYAI ANDRÁS

H alten y ész tési K u ta tó  In tézet, Szarvas

Az utóbbi időben halászati szak
mai körökben gyakran kerül szóba 
az óriás édesvízi garnélarák ma
gyarországi tenyésztésének mérle
gelése. Ez a faj a világ édesvízi 
akvakultúrás termelésének egyik 
legértékeseebb objektuma. A ma
gas világpiaci ár ellenére az USA, 
Európa és Japán piacain folyama
tosan növekszik iránta a kereslet, 
ugyanakkor a fejlődő országok 
élelmiszer-ellátásában is fontos sze
repet tölt be. Nem egészen 20 éves 
múltra visszatekintő tenyésztése 
iránt óriási érdeklődés nyilvánul 
meg a világ számos országában. Fi
gyelembe véve a potenciális üzleti 
lehetőségeket, hazánkban is felme
rült a nemzetközi ráküzletbe tör
ténő bekapcsolódás lehetősége, 
amely az exporttermékek körének 
bővítésén kívül nemzetközi akva
kultúrás tekintélyét is öregbítené.

A RAKOK HALÁSZATÁNAK 
ÉS TERMELÉSÉNEK HELYZETE

Az ICLARM és a FAO halászati 
statisztikai évkönyvének (1983) ada
tai szerint 1960-tól folyamatosan 
növekszik a világ garnélarák-halá
szata. 1972-ben 1,2 millió t volt a 
kifogott mennyiség, 1982-re 71 %-
kai növekedett és elérte az 1,69 
millió tonnát. A termelésben veze
tő 20 ország az összes mennyiség 
83%^át adja, kb. a fogás 70%-ából 
a fejlődő országok részesülnek, és 
a fajok 88%-a melegvízi faj. Ugyan
akkor az összes garnélarák-meny- 
nyiségből nem egészen 5% szárma
zik akvakultúrás termelésből, mely 
1983-ban 89 000 tonna volt.

Az 1977—1983 között eltelt 7 év
ben a halfogás mintegy 6%-kal nö
vekedett, ugyanakkor ebben az idő
szakban az összes rákfa jok fogása 
21%-kal nőtt. A rákfajokon belül a 
garnélák a fogás 37%-át teszik ki. 
A rákok halászati és termelt meny- 
nyiségei, 1977—1983 (millió t) :

Év Tengeri Édes összesen Gar
rákok vízi

rákok
nélarák

1977 2,6 1,1 3,7 1,6
1978 2,8 1,1 3,9 1,7
1979 2,9 1,2 4,1 1,6
1980 3,1 1,2 4,3 1,6
1981 3,0 1,3 4,3 1,6
1982 3,2 1,4 4,6 1,7
1983 3,0 1,5 4,5 1,7

A Macrobrachium rosenbergii fo-
gási adatai, 1977—1983:

Év Mennyiség
(t)

1977 2759
1978 4193
1979 3692
1989 3744
1981 3173
1982 4935
1983 4560

Indonéziából származik az összes 
fogás 68%-a. Másik oldalról a Mac
robrachium rosenbergii fogása a 
többi garnélaráknál is gyorsabban 
növekedett, az 1977—1983-as időszak
ban a növekedés 65%-os volt.

Az elmúlt időszakban a rákte
nyésztés előtérbe került a termé
szetesvízi fogással szemben. Egy
részt a természetes populációk a 
rákoknál is csökkenő tendenciát 
mutatnak, másrészt a tenyésztési 
technológiáknak olyan új módsze
reit sikerült kidolgozni, melyek a 
meglevő potenciális lehetőségeket 
maximálisan érvényesíteni tudják.

A ráktermelés növelésének alap
vetőin három módja van:
1. Akvakultúrás tenyésztés.
2. A természetes populációk meg

óvása.
3. A mélytengeri halászati módsze

rek tökéletesítése.

Az akvakultúra szempontjából a 
Macrobrachium rosenbergiinek óri
ási jelentősége van gazdasági és 
élelmezési szempontból.

ELTERJEDÉSE 
ÉS BIOLÓGIÁJA

Az édesvízi garnélarákok (Mac
robrachium) nemzetségéhez több 
mint 100 faj tartozik, amelyek a 
trópusi, szubtrópusi területeken él
nek. A fajok 30%-a Amerikában él.

Az édes- és félsós vizek szinte min
den típusát benépesítik. Sok fajnak 
élete első periódusában félsós víz
re van szüksége, más szóval a lár
vák kikelésétől a post-lárva stádi
um eléréséig, amely időszak fajok
tól függően 20—50 napig tart. A 
legnagyobb gazdasági jelentőséggel 
bíró faj az óriás édesvízi garnéla
rák (Macrobrachium rosenbergii), 
amely Dél-és Délkelet-Ázsiában ős
honos. A többi Macrobrachium faj
jal együtt az elterjedési területek
től távoli helyeken is meghonosí
tották. Optimális növekedéséhez 
szükséges hőmérsékleti tartomány 
28—31 °C, 15 °C alatti vízhőmér
sékleten elpusztul. Az 1—2 éves ál
latok tömege kivételes esetben el
érheti az 500 gr-ot, és a 32 cm-es 
testhosszat a hímek, a 25 cm-t a 
nőstények esetében. Az étkezési 
(piaci) méret jóval szerényebb: 30 
gr és 13—15 cm, melyet 4—8 hónap 
alatt ér el, és ekkor az állatok már 
ivarérettek.

Növekedésük a többi rákhoz ha
sonlóan vedléssel történik. A pár
zást megelőzően a nőstények átes
nek a nászvedlésen, melyet 24 órán 
belül követ a párzás. A hím a 
spermiumokat tartalmazó sperma- 
tofórákat a nőstény fejtorának hasi 
oldalára, a járólábak közé ragaszt
ja, majd néhány órán belül meg
történik az ikra kiválasztása,

F ia ta l édesvízi g a rn é la  a sz arv asi
H alten y ész tési K u ta tó  In téze tb en
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amely megtermékenyülve a potroh- 
lábakra ragad és ott fejlődik egé
szen a kikelés pillanatáig. Az in
kubációs idő vízhőmérséklettől, 
meg világítástól stb. függően 16—20 
nap.

Az ikrák száma a nőstény mé
retének függvénye, 10 gr tömegű 
egyed 10 000—30 000 ikrát képes 
termelni, míg egy 45 gr-os állatnál 
a termékenység eléri a 100 000-et. 
Általában az első szaporodásnál az 
ikrák száma 10 000, a kikelés! vesz
teség 20%. A kikelés 1—2 éjszaka 
alatt történik, a kikelt lárvák plank- 
tomikusak és főleg apró zooplank- 
tonnal táplálkoznak. A tengeri gar
nélarákoktól eltérően csak 1 lárva- 
állapotuk van, 11 vedlési stádium
mal, melyek morfológiai jegyekben 
különböznek egymástól.

A lárvanevelés időszakában na
gyon fontos tényező víz sótartal
ma (12—16%-os tengervíz) és a ma
gas hőmérséklet (29+1 C). Tenyész
tésükre számos technológiát kidol
goztak, melyek két nagy csoportra 
oszthatók: „tiszta víz” technológia 
és „zöld víz” technológia. Míg az 
előbbiekben a káros anyagcsereter
mékeket részleges vízcserével, víz
átfolyással, recirkuláltatással távo- 
lítjálk el, addig az utóbbiban ezt a 
célt algatenyészettel érik el. (Az al
ga egyúttal a lárvák táplálására 
használt Artemia nauplius takar
mányozására is szolgál.)

A lárvafejlődés időszaka általá
ban 25—40 nap, majd a lárvák a 12. 
vedlés után átalakulnak postlárvá- 
vá, melyek a kifejlett egyedektől 
lényegében csak méretükben és az 
ivarérettség tekintetében különböz
nek. A metamorfózison átesett egye- 
dek a víz sótartalmával szemben 
már nem igényesek, édes- és félsós 
vízben egyaránt jól növekednek, 
ezért 24—28 óra alatt fokozatosan 
édesvízre cserélik a lárvanevelő 
medencék félsós vizét.

A postlárvák mindenevők, apró 
puhatestűeket, állati és növényi ere
detű hulladékot egyaránt elfogyasz
tanak. Különösen a vedlés idején 
jelentkezhet kannibalizmus, mely
nek csökkentésére a víz átlátható
ságának csökkentése, búvóhelyek

(vízinövényzet, mesterséges búvóhe
lyek) elhelyezése szolgálhat.

Az óriási édesvízi garnélarák szá
mos előnyös tulajdonsággal rendel
kezik a többi rákfajjal szemben.

1. Széles ökológiai tűrőképesség. 
Viszonylag széles hőmérsékleti tar
tományban él: min. 15 °C, max. 34 
°C; optimális növekedési tartomá
nya 28—31 °C. A postlárvák a víz 
sótartalmával szemben is igényte
lenek (0,1%—16%). Egyes vízkémiai 
mutatókkal szemben (ammónia, nit- 
rit, nitrát stb.) a halaknál kevésbé 
igényesek.

2. Rövid életciklus, gyors ivari 
érés, nagy termékenység: 130—150 
nap alatt egyed ed elérik az ivar- 
érettséget és az étkezési méretet 
(30 gr).

3. A betegségekkel szembeni el
lenálló, a betegségei elleni prevenci- 
lományt szinte teljes mértékben ki
pusztító rákpestissel szemben el
lenálló, betegségei elleni prevenci
ós, gyógyító módszerek jól kidolgo
zottak.

4. Magas világpiaci ár, növekvő 
igény. A világpiaci ár a mérettől 
függően változik 7 és 12 US dol- 
lár/kg között, a postlárvák ára 
25—50 US dollár/1000 postlárva 
(szállítással, csomagolással).

5. Mindenevő: mezőgazdasági, 111. 
feldolgozóipari hulladékokra alapoz
ható a takarmányozása.

Mérlegelve a ráktenyésztésben 
rejlő lehetőségeket, vállalkozott 
1985-ben a Haltenyésztési Kutató 
Intézet, a Kaposvári Mezőgazdasá
gi Főiskola, a Hal-INNÓ, valamint 
a Hortobágyi ÁG a rosenbergiivel 
végzendő termelési kísérlet le
folytatására. A szarvasi termelési 
kísérlet alapján érdemes ezzel beha
tóan foglalkozni, hiszen világviszony
latban is jelentős mennyiségű olcsó 
geotermikus energiával rendelke
zünk, melyek másodlagos, harmad- 
lagos hasznosításának egyik módja 
lehet a rákok nevelése. Alapvető 
tartás- és neveléstechnológiai vizs
gálatok mellett alapos ökonómiai 
elemzés adhat választ a mikéntre, 
hiszen tengervíz, tengerisó-koncent- 
rátum hiányában felvetődik a bér
termelés jellegű tevékenység gon
dolata is, melynek során az étkezé
si méretre néhány hónap alatt édes
vízben felnevelt terméket a té
ny észanyagot szolgáltató külföldi 
partner visszavásárolja.

Állandó halászati kiállítás
1986. október 1-jón dr. Maróthy László miniszterel

nök-helyettes nyitotta meg az újjáépült Mezőgazdasági 
Múzeumban a múzeumi hónapot. Szakmánk ősi ha
gyományait és jelenlegi fejlődését reprezentálva mu
tatkozott be az évek óta bezárt halászati bemutató is. 
Maróthy László megnyitójában utalt a történeti em
lékek megbecsülésének, védelmének fontosságára. Ki
emelte a termelőüzemek szerepét az agrártörténeti 
emlékek összegyűjtésében és az utókor művelődésére 
gyakorolt fontos hatásában.

Az új kiállítás a régi emlékek mellett jelentős részt 
mutat be a modem haltenyésztés helyzetéből is. Ér
dekes látni, hogy az elmúlt 10—20 év eredményei is 
lassan megkoptak és múzeumi tárgyakká váltak, de 
erre büszkék lehetünk. így volt ez a mezőgazdaság 
szocialista fejlődése során csaknem valamennyi ága
zatban, és nem lehet csodálkozni azon. hogy ma a mú
zeumban szemlélhetjük azokat az egykori modern gé
peket (pl. traktorokat), amelyek a termelőszövetkeze
tek megalakulása idején a csúcstechnikát képviselték.

A halászati bemutató a hagyományokhoz kapcsolód
va vezeti végig a látogatót a szakma legrégibb elemei
től a mai modern halászati módszerekig. A gyakorlati 
haltenyésztésből a korábbi halászati kiállítás talán töb
bet ragadott meg és tett plasztikussá néhány ügyes 
dioráma segítségével, ennek ellenére a mostani kiállí
tás is elismerésre méltó. Szakmánk képviselőinek csak 
azt tanácsolhatjuk: ha idejük engedi, tekintsék meg 
ezt a bemutató, hajtsanak feiet a múlt emlékei eiőtt 
és a látottak alapján tekintsenek bizakodással a jövőbe.

T .B .
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Ráktenyésztés Spanyolországban

Elég végiglapozni a Halászat leg
utóbbi számait ahhoz, hogy meg
állapítsuk: végre megmozdult a 
„ráktéma” Magyarországon! Keres
sük a hazai természeti és gazdasá
gi adottságoknak megfelelő fajokat, 
keressük azokat a termelési módo
kat, melyek alkalmazásával bővít- 
hetnénk halászatunk termékskálá
ját.

Mindenekelőtt hangsúlyozni sze
retném azt a meggyőződésemet, 
hogy a megoldást alapvetően a ha
zánkban őshonos rákfajok kínál
ják! A technológia kialakításában 
viszont a dél-európai országok ed
digi tapasztalatai és a szovjet ku
tatási eredmények lehetnek irány
mutatók. Ezek jegyében szeretném 
közreadni Spanyolországban szer
zett tapasztalataimat.

A FAJOK JELLEMZÉSE

Spanyolország édesvizeinek leg
fontosabb, általánosan elterjedt 
rákfajta a fehérollójú rák (Astacus 
pallipes). Külső megjelenése, de bio
lógiája is nagymértékben hasonló a 
Magyarországon is ismert folyami 
vagy nemes rákéhoz (Astacus as
tacus). A fehérollójú rák termé
szetes elterjedési területe az Ibé
riai-félszigetre korlátozódik. Lassú 
folyású vagy állóvizekben él, ame
lyeket a magas ásványi anyag, el
sősorban kalcium-tartalom jelle
mez. E vizek hőmérséklete általá
ban nyáron sem emelkedik 18 °C 
fölé. Oxigénigénye a pisztrángfé- 
léknél alacsonyabb. A víz kémha
tására kevéssé érzékeny, a kissé 
savanyú vizet is elviseli. Ivarérett- 
ségét 8—9 cm-es testihosszúságnál, 
3—4 éves korban (egyesek szerint 
ennél korábban) éri el. A párzás 
október-novemberben, a peterakás 
ezt követően 20—40 nappal törté
nik. A 80—150 db petét a nőstény 
potroha alatt hordozza. A kelési 
időszak április—május. A lárvák az 
első vedlésig függenek a nőstény 
potrohán. Az első évben a vedlé- 
sek száma 5—6, a második évben 
2 (tavasszal és ősszel), később már 
mindössze évente 1. A maximális 
életkor 6—8 év. A faj nem tekint
hető ideálisnak sem az extenzív 
természetesvízi hasznosítás, sem az 
intenzív kultúra szempontjából. 
Életének első hónapjaiban az elhul
lás — mindenekelőtt a vedlési idő
szakban — rendkívül nagy.

További nroblémát jelent, hogy a 
faj a rákpestissel (okozója az 
Aphanomices astaci gombafaj) 
szemben nem rezisztens. E beteg
ség különösen azóta őkoz érzé
keny veszteségeket a spanyol vizek

K ife jle tt „ fe h é ro lló jú ” rá k

rákállományában, mióta az ország
ba betelepítették a folyami rákot. 
Ugyancsak gyakori a porcelánbe- 
tegség, a saprolegnioais, a fusario- 
sis és a branchiobdelosis okozta 
veszteség. Mindezek alapján levon
ható a következtetés, hogy a fe
hérollójú rák termelését ugyan
azok a tényezők korlátozzák, mint 
Európa más országaiban a folya
mi rákét. A folyamatosan végzett 
telepítések csak az állomány szin- 
tentartását biztosítják. (A 70-es 
évek jelentős visszaesése után, 
1980-as adat szerint évi 200 tonna 
fehérollójú rákot fognak ki Spa
nyolország vizeiből.)

A folyami rákot (Astacus asta
cus) 1962-ben az NSZK-ből impor
tálta két gazdaság. A tovább tenyész
tés után több folyóvizet is népesí
tettek e fajjal, de az 1975-ös rák
pestis járvány feltehetően teljesen 
kipusztíitotta.

A kecskerák (Astacus leptodacty- 
lus) 1975/76-ban — hivatalos en-

Az „E l C haparillo” szak o síto tt te lep  r á k 
ten y ész tő  m edencéi

gedély nélkül — végzett honosítá
sa eredménytelen volt: néhány hó
nap alatt a teljes állomány kipusz
tult. (Végeredményben tehát mind
két, Magyarországon is honos rák
faj telepítése fiaskóval zárult.)

Svédországból származó 15 napos 
lárvákkal kezdték meg 1975-ben az 
észak-amerikai jelzőrák (Pacifasta
cus leniusculus) honosítását, amely 
azzal az elképzeléssel indult, hogy 
a rákpestis által kipusztított ősho
nos állományt ezzel a rezisztens 
fajjal pótolják. A jelzőrák kereske
delmi értéke egyébként magas, a 
mi folyami rákunkéval gyakorlati
lag azonos. Az előzetes várakozá
soknak úgy tűnik, megfelel e faj, 
de szaporításával valószínűleg csak 
egyetlen, Bilbaóban található gaz
daság foglalkozik, amelyet nem 
sikerült meglátogatni. A hatóságok
tól kapott tájékoztatás szerint egy 
szakértői értekezlet összehívását 
tervezik a honosítás eddigi ered
ményeinek értékelésére és a továb
bi feladatok meghatározására.

A rá k  szap o rítá sá t szolgáló k e lte tő h áz  
ré sz le te

Említést érdemel, hogy az or
szág déli részén (Sevilla és Bada- 
joz tartományban) 1973-tól megho
nosították az észak-amerikai mo
csári rákot (Procambarus clarkii). 
A mocsarakban és rizsföldeken élő 
rákfaj, hőmérsékleti és más kör
nyezeti igényei miatt, Magyaror
szág szempontjából nem vehető 
számításba.

RÁKTERMELÉS 
SZAKOSÍTOTT TELEPEKEN

Jelenleg 4 állami és 18 magán
kézben lévő gazdaság foglalkozik 
intenzív ráktermeléssel. Eltekintve 
most az ország déli részén tenyész
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tett, számunkra nem érdekes mo-  
csári ráktól, valamennyi gazdaság * 
a fehérollójú rákkal foglalkozik. 
Étkezési méretű rákot kereskedel
mi mennyi séféiben egyetlen állami 
tulajdonú gazdaság sem nevel. A 
cél a természetes vizek népesítését 
szolgáló ivadékmennyiség megter
melése, tovább tartásra csak annyi 
állatot hagynak meg, amennyi a 
tenyészállomány pótlásaihoz szüksé
ges. (Feltételezhetően hasonló ter
melési profillal működnek a ma
gángazdaságok is.)

A legnagyobb ilyen állami telep 
a Ciudad Reál melletti „El Chapa- 
rillo”, amely 1978-ban létesült.

A gazdaság vízellátását egy 20 
méteres kútból biztosítják, ahonnan 
a vizet szivattyúval emelik egy 100 
m2-es, 2 m mély tárolóba. A rákte
nyésztő medencékbe is szivattyúval 
juttatják a vizet, a vízigény azon
ban nejm nagy. A medencékben 
gyakorlatilag állóvízi környezetet 
teremtenek, csak egy vékony fris
sítő vízsugarat biztosítanak, folya
matosan, éjjel-nappal.

A medencék 20X3,5 méteres alap- 
területűek, 60—80 cm-es vízmély
séggel. (A tapasztalatok szerint 
csak betonmedencében érdemes a 
rákokat tartani, (mert a földmedrű 
tavak teljes, lehalászása és megfe
lelő tisztítása megoldhatatlan.) A 
medencék fölött, kb. 1 m magas 
állványon sűrű fekete hálót helyez
nek el, mely biztosítja a megfelelő 
árnyékolást. A medencék berende
zése az állatok búvóhelyigényének, 
a kannibalizmus mérséklésének és az 
etetési hely biztosításának figyelem- 
bevételével történik. A falak men
tén egy kb. 50 cm széles sávot sza
badon hagynak, egyébként a meden
ce alját tufa jellegű kőrakás bo
rítja.

Valamennyi korosztály tartására 
azonos építésű és berendezésű me
dencét használnak. A medencék 
aljzatát és a köveket fonalas alga 
borítja. Az algaállomány fenntartá
sára és általában a tápdús környe
zet biztosítására kis mértékű fosz
for és nitrogén műtrágyázást hasz
nálnak.

Két tenyésztési eljárást alkalmaz
nak, gyakorlatilag hasonló haté
konysággal.

Az első eljárás szerint az ivadék 
a tenyészállatok medencéjében kel 
kia és ott is marad a keléstől (áp
rilis vége, május eleije) egészen az 
októberi lehalászásig. Ebben az 
esetben a medencék fala melletti 
szabad betonsávot végigrakják 1 
cm-es lyukbőségű műanyag rácsból 
készült, teljesen zárt, kb 80X20X20 
cm-es méretű ládákkal, ahol az 
ivadék megfelelő menedéket ta
lálhat a szülők kannibalizmusa elől.

Népesítés: medencénként kb. 1000 
db tenyészállat (elméletileg a nor
ma 50 db/m2). Ivararáány: 3—4 nős
tény, 1 hím. A tenyészállatok élet
kora 2.5—6 év. A 6. év után a te
nyészállatokat kiselejtezik* a na
gyobb állatok (főleg hímek) rendkí
vül agresszív magatartása miatt.

M ásfél éves, to v áb b ten y ész tésre  m e g ta r
to tt  r á k

Takarmányozás: nyers szardíniá
val és főtt burgonyával a szabadon 
hagyott betonsáv-szakaszokon. Ha 
zsenge ivadék is van a medencé
ben, pisztráng starter tápot is 
rendszeresen beszórnak. Az állo
mány ellenőrzése: a szabad beton- 
sávba függesztett lyukacsos tégla
tömbök vagy csalizott rácsák fel
emelésével.

Lehalászás: októberben a vizet 
fokozatosan leeresztik, úgy, hogy 
végül az állomány összetömörül a 
medence alsó részében. Ezután a 
medencéből kiemelik a köveket és 
szétválogatják az állományt. A le
halászott rákok átmenetileg fedett 
helyiségben lévő betonmedencékbe 
kerülnek. Innen történik a termé
szetes vizek népesítésére a kb. 3 
cm-es rákivadék elszállítása, illetve 
a szabadtéri medencék kitisztítása 
után, azok újranépesítése.

A kihelyezett állatokat ivadékne
velő medencékből mindig 2—3 éves 
rákokkal pótolják.

A tenyészállat-utánpótlás nevelé
se 1,5 évig az ún. első nevelőme- 
dencékben, majd újabb 1—2 évig

a második nevelőmedencékben tör
ténik. E medencék berendezése gya
korlatilag a tenyészmedencékével 
azonos. Már a második nevelőme
dencében is van szaporulat. A gaz
daságban, a szakirodalom adataival 
ellentétben, már a másfél éves ál
latok szaporodását is tapasztalták. 
(Véleményünk szerint az ivari érés 
inkább az elért testnagysággal, 
mint az életkorral függ össze.)

E módszer alkalmazásával egyéb
ként tenyészmedencénként maximá
lisan évi 8—10 ezer ivadékot lehet 
előállítani.

A második eljárás szerint köz
vetlenül a pete kelése előtt a nős
tényeket kihalásszák a tenyészme- 
dencéből és keltetőházba viszik.

A keltetőház berendezése: raktári 
állványokon, több szinten elhelye
zett, félig áttetsző műanyagból ké
szült keltetőládák. A ládák alap
területe 1,1X1,1 rn, mélységük kb. 
20 cm. Minden láda akvarisztikai 
méretű porlasztóval van ellátva, 
amelyek folyamatosan biztosítják a 
megfelelő oxigéntartalmat. A ládák
ban a vízátfolyás egészen gyenge.

A lazákban 1 m2-es, 8 cm ma
gas lábakon álló szülőketrecet he
lyeznek. A szülőketrec felülről nyi
tott, többi oldalát kb. 0,8 cm-es 
szembőségű műanyag háló borítja. 
Egy ketrecbe 8—10 db nőstény ke
rül, amelyeket folyamatosan ellen
őriznek és a leürülés után eltávolí
tanak. (Visszakerülnek a tenyész
medencébe.)

A lárvák etetésére vízben elke
vert, vitaminokkal dúsított piszt
ráng starter tápot használnak. A 
keltetőházban 15 napig maradnak a 
lárvák, majd szabadtéri nevelőme
dencébe kerülnek. Az októberi le
halászás után az ivadék egy részét 
elszállítják, másik részét a tenyész
állomány pótlására, 200—400 db/m2-

A buja paludáris növényzet m egfelelő búvóhelyet biztosít az 1—2 éves rákoknak a 
..Las Cascadas” pisztrángos gazdaság tápcsatornájában
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Á llam i p isz trán g te lep  V alencia  ta r to m á n y b a n . A m ed en cék  rák iv a d é k  nevelésére  is
a lk a lm asn ak  b izo n y u ltak

es kihelyezési normával nevelik to
vább.

A gazdaság éves ivadékkibocsá- 
tása 70 ezer db körül van, amit 
nem tartanak /megfelelő eredmény
nek. Az alacsony hatékonyságot jól 
mutatja, hogy ezt a mennyiséget az 
évente kikelő kb. 3 millió lárvából 
siketül előállítani.

RÁKOK PISZTRÁNGOS 
GAZDASÁGOKBAN

Két kisebb pisztrángos gazdaság
ban is találkoztam rák tartásával.

A „Las Cascadas” (Cifuentes, 
Gualdalajara tartomány) magángaz
daságában a fehérollójú rákot köz
vetlenül, egy forrás alatt berende
zett csatornaszakaszoin tartják. A 
lassú folyású, paludáris növényzet
tel benőtt csatornaszakasz sűrű 
rákállományt tart el. Az ivadék ré
szére a búvóhelyet a növényzet biz

tosítja. A rákok növekedése az in
tenzív medencés üzemben tapasz
talthoz hasonló, az egyéves rákok 
3 cm, a kétévesek 7—8 cm hosz- 
szúságúak. A tulajdonos értékesí
téssel nem foglalkozik, csak saját 
fogyasztásra termeli a rákot.

Valencia közelében egy állami 
pisztrángos gazdaságban jelenleg 
foglalkoznak a ráktenyésztés beve
zetésével. Kb. 2000 rákot tartanak 
egy 20X1,5 m-es medencében, ame
lyet fekete hálóval árnyékolnak. A 
vízátfolyás 'minimális. A medencét 
8 naponként 1/2 kg konyhasó be
szúrásával fertőtlenítik. A rákok 
takarmányozására a gazdaságban 
elhulló pisztrángot használják, ki
egészítve főtt burgonyával.

A TAPASZTALATOK 
HASZNOSÍTÁSA

A fehérollójú rák spanyolországi 
tenyésztésével kapcsolatos tapaszta

latok hazánkban a folyami rák te- 
nyészanyag előállítására adaptálha
tók. (A két rákfaj biológiájának és 
környezeti igényeinek rendkívüli 
hasonlatossága miatt teljes meg
győződéssel mertem mindezt leírni.) 
Megfelelő vízellátású (kútvíz, vagy 
bányavíz!) és k iépítettségű beton- 
medencés üzemben, az egészség- 
ügyi feltételek szigorú betartása 
esetén, a folyami rák szaporítása 

bízvást megoldható.
 Más kérdés, hogy a tenyész- 
anyag-előállítás bevezetésével, a ter
mészetes vízi ráktelepítések meg
kezdésével csak távlatilag számol
hatunk. Előbb meg kell teremteni 
a jelenleg teljes egészében magán- 
személyek által végzett hazai rák
gyűjtés fejlesztésének szervezeti ke

reteit.
Az intenzív üzemben történő fo- 

lyamirák-árutermelés vonatkozásá
ban sem közeli a megoldás. Az áru
termelést a rákpestis fenyegeti, 
amely, ha felüti fejét, az adott üzem 
teljes állományát kipusztíthatja. A 
megelőzés csak rendkívüli higiéniai 
rendszabályokkal oldható meg. A 
tartástechnológia többi kérdése — 
beleértve a takarmányozást is — 
már biztatóbb képet mutat. Ugyan
ez elmondható a gazdaságosságról 
is: a tőkés piaci értékesítési lehető
ségek és a hazai szállodaipar igé- 
nyei egyre magasabb ár elérését te

szik lehetővé.
Röviden térjünk még vissza az 

észak-amerikai jelzőrák európai ho
nosításának kérdésére. Érdemes fi
gyelemmel kísérni az e témában 
Spanyolországban és másutt is fo
lyó munka eredményeit. E faj eset
leges behozatalával kapcsolatban 
viszont legyünk óvatosak: igaz, 
hogy a rákpestissel szemben ellen
álló fajról van szó, a betegséget 
viszont terjeszti. Európában már 
többfelé tapasztalták a jelzőrák be
telepítése után az őshonos rákállo
mányt pusztító járvány kitörését.

Pintér Károly

Halászléfőző verseny
1986. augusztus 16-án, szombaton 

Gyomaendrődön, az Erzsébet-liget- 
ben került sor — Békés megyében 
először — országos halászléfőző
verseny megrendezésére. A versenyt 
a gyomaendrődi „Viharsarok” Ha
lászati Termelőszövetkezet rendezte 
a Halászati Termelőszövetkezetek 
Szövetségének megbízásából. A ver
seny fővédnöke a VHTSZ elnöke, 
dr. Csorna Antal volt.

A XII. országos halászléfőző ver
senyen az ország 14 halászati üze
me (htsz-ek, ÁG-ok) 16 versenyző
vel képviseltette magát, de további 
6 haltermeléssel foglalkozó gazda
ság is részt vett megfigyelőként.

Az idén először változtattak a 
verseny lebonyolításán, három ka

tegóriában hirdették meg a ver
senyt, mivel az eddigi 11 országos 
halfőző versenyen csak egy kategó
ria volt, s mindig sok vitára adott 
okot, hogy a vidékenként változó 
halászlékészítési módok nem voltak 
Objektívon összehasonlíthatók (pl. 
Baja—Gyomaendrőd, Tiszaalpár— 
Tata).

A mostani versenyen az érveket 
figyelembe véve dunai halászlé, ti
szai—körösi halászlé és egyéb ka
tegóriában (halpaprikás, pörkölt, 
korhely halászlé) indulhattak a 
versenyzők, s minden kategóriának 
külön zsűrije volt.

A zsűri elnöke dr. Dobrai Lajos 
MÉM-főtanácsos volt, s haltermelő 
üzemek, helyi szervek, szövetségek

képviselői mellett zsűritag volt 
Farkas József („Sóbri”) is, az előző 
országos halfőző versenyek állandó 
bajnoka.

A zsűri előre megadott, sokféle 
szigorú szempont alapján értékelt 
(szín, küllem, illat, íz, zamat, össz
benyomás stb.), s a bírálók a ver
senyzők személy éneik ismerete nél
kül végezték munkájukat, mert a 
versenyzők a zsűri által ismeret
len jelzőszámokat kaptak, a zsűri 
11 h-tól nem tartózkodhatott a fő
zés színhelyén, ezzel biztosítva a 
verseny teljes objektivitását.

Az értékelés alapja a készített 
halétel:
a) megjelenése

— szín
— külleme, állaga
— illata

b) íz, zamat
c) hús íze, megjelenése

1—10 pont 
1—10 pont 
1—10 pont 
1—30 pont 
1—15 pont
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d) összbenyomás 1—25 pont
Maximális pontszám: 100 pont

A 90—100 pontot elérőik arany
érem, 80—90 pontot elérők ezüst- 
érem, 80 pont alattiak bronzérem 
minősítést érhettek el.

A dunai halászlé kategóriában 14- 
en versenyezték, 7-em értek el 
aranyérmes minősítést (Pekanov 
Mátyás, Borbély László — „Üj 
Élet” HTSZ, Baja: Tölgyesi János- 
né — Dinnyési Tógazdaság; Pre- 
utner Ferenc, Kovács Ferenc — 
Paksi „Vörös Csillag” HTSZ; Mi
ke Pál — Tatai ÁG; Oláh Tibor 
— Mohácsi „Petőfi” HTSZ), 3-an 
ezüstérmet, 4-en bronzérmet.

A tiszai-körösi halászlé kategó
riában 5-en versenyeztek, 2-en ér
tek el aranyérmes minősítést (Dem- 
csák János — Gyomaendrődi „Vi
harsarok” HTSZ; Pénzes Győző — 
Murony, Hidasháti ÁG), 3-an ezüst
érmest.

Az egyéb halétel kategóriában 7- 
en versenyeztek, 4-en értek el 
aranyérmes minősítést (Jenei Lász
ló, H. Kovács László, Hárskúti Já
nos — Gyomaendrődi „Viharsarok” 
HTSZ; Kovács József — Szolnoki 
„Felszabadulás” HTSZ). 2 fő ezüst
érmes, 1 fő bronzérmes minősítést 
kapott.

A versenyzők jó felkészültségét 
mutatja, hogy a 26 versenyzőből 13 
fő (50%) ért el aranyérmes, 8 fő 
ezüstérmes és 5 fő bronzérmes 
minősítést.

Abszolút — összevont pontozási 
sorrendben:

1. Pekanov Mátyás, Baja (Dunai 
kategória) 98,75 pont;

2. Jenei László, Gyomaendrőd 
(Egyéíb kategória) 96,75 pont;

3. Tölgyesi Jánosné, Dinnyés (Du
nai kategória) 96,50 pont;

4. Borbély László, Baja (Dunai 
kategória) 95,25 pont;

5. Demcsák János, Gyomaend
rőd (Tiszai-körösi kategória) 95,00 
pont.

Minden versenyző kapott okleve
let, emléklapot, az aranyérem mi
nősí téjsű versenyzők tiszteletdíjban 
részesültek, s emellett a zsűri 6 
különdíjat adott át, amit a Halért, 
HTSZ Szövetség, Hidasháti ÁG, Bé
kés Megyei Tanács, Tatai Szak
munkásképző Intézet és a VHTSZ 
ajánlott fel.

Legfiatalabb versenyző: Szabó 
István, Tatai Szakmunkásképző In
tézet.

Legjobb női versenyző: Tölgyesi 
Jánosné, Dinnyés.

Legjobb áll. gazd-i versenyző 
(megosztva): Pénzes Győző (Hidas
háti ÁG) és Mike Pál (Tatai ÁG).

Legjobb HTSZ-szövetségi ver
senyző: Pekanov Mátyás, Baja.

Legjobb gyomaendrődi verseny
ző: Jenei László.

Legjobb Békés megyei versenyző: 
Demcsák János, Gyomaendrőd (ha
lászlé kategóriában).

1987-ben Pakson a „Vörös Csil
lag” HTSZ szervezésében kerül 
megrendezésre a XIII. Országos 
Halászléfőző Verseny.

Farkas Sándor
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A ponty és az időjárás (I.)
A gyermekkor kezdeti próbálkozásai után ifi-korom

ban a műlegyezés és a pergetés volt kedvenc szóra
kozásiam a Nagy-Dunán és holtágaiban. De már a 30- 
as években megismerkedtem a pontyozással. Akko
riban természetes vizeink kevésbé voltaik szennyezet
tek, a vizeik halállományát a természetes utánpótlás 
bőségesen biztosította. A vízpartok sem voltaik lezár
va. Kerítéseik, horgászállások nemigen akadályozták 
hosszabb vízszakaszok bejárását. Emellett csónakkal 
mindenüvé el lehetett jutni és kereső horgászattal, a 
pontyugrások és a nádmozgás megfigyelésével sokkal 
eredményesebben lehetett pontyra horgászni, mint ma
napság.

Néha azonban hiába kereste fel az ember a koráb
ban jól bevált helyeiket, nem kapott a ponty. Az em
bert ilyenkor gyötri a kíváncsiság, mi lehet az oka a 
váratlan eredménytelenségnek? Szünidőben, vagy a 
szabadság idején néha hetekig, nap nap utá jártam a 
vizeket, élveztem a jó kapásakat, s egyik napról a má
sikra mintha eltűntek volna a pontyok. Nincs kapás! 
Pedig ott vannak. íme itt is, ott is látni egy-egy ponty
ugrást, s a nádmozgás is jelzi a pontycsapat ott tartóz
kodását.

Babonás hiedelmeken, tudománytalan magyarázato
kon kívül már akkoriban is ismertünk néhány gya
korlati tapasztalatot, ami részben magyarázatot adott 
a ponty kapókedvének jelentős csökkenésére. így pél
dául tudtuk, hogy gyors apadáskor, a víz erős lehű
lésekor, oxigénhiány esetén nemigen számíthatunk 
pontyikapásra. Az a felismerés, hogy az időjárás válto
zása, az időjárási frontok vonulása is hatással lehet a 
ponty kapókedvére, étvágyára, számomra csak foko
zatosan alakult ki.

Egy eredménytelen őszi (szeptember 28-d) Ráckevei- 
Dunaági kirándulás után, a következőket írtam be a 
horgásznaplómba: „Érthetetlen, mi történt ma a vi
zen. Tegnapelőtt, amikor legutóbb itt jártam, pompá
san ment. Előtte is, heteken át, majdnem kivétel nél
kül jól kapott a ponty. Ma mintha kicserélték volna a 
vizet. Pedig kellemes idő volt, gyenge délnyugati szél
lel.” S akkor eszembe jutott, hiszen én hasonlót már 
többször is feljegyeztem horgásznaplómba. Most hoz
záláttam korábbi naplójegyzetem tüzetes áttanulmá
nyozásához. Kikerestem néhány olyan időszakot, ami
kor heteken át jól ment a pontyozás. Mert nem ko
moly dolog egy-egy jó, vagy rossz nap eredményéből 
következtetést levonni. Ehhez adatok sorozatára van 
szükség. Nem volt nehéz a horgásznaplóban több olyan 
időszakot találni, amikor diákéveimben a nyári szün
időben, majd később, a szabadság ideje alatt egy-két 
hetet töltöttem el a Balatonon, a Velencei^tavon, a 
Ráckevei Dunaágon és más vizeken pontyra horgászva. 
Sajnos, akkoriban még nem jegyeztem pontosan a hő- 
mérsékleti, széljárási és a légnyomási adatokat. Mégis 
számos esetben kétségbevonhatatlanul igazolta a nap
ló, hogy azokban a napokon, amikor egy eredményes 
fogási szakaszban melegedő idő következett be délies 
széllel, következetesen nagy visszaesés következett be 
a pontyfogásban.

Ekkor felhívtam a Meteorológiai Intézetet. Kérdé
semre előzékenyen közölték, hogy a szóbanforgó nap 
(szeptember 28-a) egy jelentős légnyomásesés második 
napja volt. Előző nap 5, aznap 4 mm-t esett a légnyo
más. Egyébként kellemes, meleg idő volt, mérsékelt 
délnyugati széllel.

A 40-es évektől kezdve már pontosan feljegyeztem 
az időjárás fő jellemzőit: a légnyomást, a szélirányt, a 
szél erősségét, a levegő hőmérsékletét, a napi közép
hőmérsékletet, továbbá egyes vizek hőmérsékleti ada
tait. Áttanulmányoztam egy-két meteorológiai szak
könyvet, s nagyjából megismertem a légáramlás álta
lános törvényszerűségeit. A felszabadulás utáni időben 
rendszeresen hozzájutottam a Meteorológiai Intézet na
ponta kiadott, az izobárvonalaiklat és az időjárási fron

tokat is feltüntető, részletes térképeihez, majd azok
hoz a kivonatos térképvázlatokhoz, amelyre a fő ada
tokat a Magyar Nemzet c. napilap éveken át rendsze
resen közölte. (Sajnos, mostanában nem.) Megismerked
tem a magas légnyomású (M) és az alacsony légnyo
mású (A) területek mozgásának változatosságaival, a 
kétféle légtömeg fizikai, kémiai, elektromos és más tu
lajdonságainak eltérő jellegével, a kétféle légtömeget 
elválasztó frontok (hidegfront, melegfront) kapcsola
tával és az eltérő légtömegekben mozgó levegő mozgá
sának eltérő jellegével.

Mindezek ismeretében, továbbá a naplójegyzeteim
ben szereplő pontyfogások összehasonlításával állapít
hattam meg, hogy a ponty kapókedvének csökkenése 
— egyéb okok mellett — a hidegfront betörése előtti 
fülledt, déli-szeles időszakra, az ún. prefrontális idő
szakra esik. Ez az az időszak — amely néha több napig 
is eltart az amikor mindenfelől hallatszik a horgászok 
panasza: döglött a víz, nincs kapás.

A hidegfront betörése lehűléssel, déliedről (délkeleti- 
délnyugati) északnyugatira, északira forduló széllel jár, 
egyben azzal is, hogy véget ér a rossz kapási periódus, 
megindul a pontykapás. Sőt sokszor már a hidegfront 
betörése előtt néhány órával, amikor lecsillapodik a 
délies szél, az égbolt elszürkül, sőt lassan az eső is 
megered.

Ilyen előzmények után hosszú évtizedek tapasztalat- 
sorozata alapján állapíthattam meg a Horgászat Kézi
könyvének 1951. évi kiadásában, hogy: „A ponty igen 
érzékeny az időváltozásra. Nagy az ún. frontérzékeny
sége. Az időjárási frontok (hidegfrontok) túlnyomórészt 
az Óceán felől jutnak el az országba. Megérkezésüket 
rendszerint egy-két nappal korábban légnyomásesés, 
délire-délnyugatira forduló szél, melegedő, fülledt idő 
jelzi. A ponty ebben a periódusban teljesen elveszíti 
étvágyát, s szánté egyáltalán nem fogható horoggal. Ét
vágya csak a front megérkezése előtt néhány órával 
javul meg, amikor a déli szél lecsillapodik, az égbolt 
elszürkül. A frontibetörést az ég elborulása, nyugatira- 
északnyugatira forduló szél, lehűlés és sokszor eső jel
lemzi. Ha a szél mérsékelt, úgy az időváltozás első órái 
jelentik a legjobb pontykapást. Ha viszont viharos 
erősségű és főképpen, ha nagy lehűléssel jár, rend
szerint csak akkor számíthatunk jó kapásra, ha a szél 
lecsillapodott, összefoglalva: a frontbetörés előtti dél
keleti, déli, délnyugati szél légnyomáseséssel egybe
kötve a legrosszabb pontyozó idő, míg a frontbetörés el
ső órái: a nyugatira forduló, mérsékelt szél lassú lég
nyomás-emelkedéssel, szemező esővel a legjobb ponty
kapásokat nyújtó periódus.

Ez, a számos gyakorlati megfigyelésen alapuló „tör
vényszerűség” az utolsó 2—3 évtizedben is döntő több
ségében helyesnek bizonyult. Ma már a horgászok
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egyre szélesebb körei is jól ismerik, sőt néha már az 
is előfordul, hogy alkalmazkodnak hozzá és a kedve
zőtlen napokon nem erőltetik a pontyozást, hanem más 
halfajra horgásznak. Érdekes ugyanis, hogy a prefron- 
tális időszakira vonatkozó étvágycsökkenés — tapasz
talataim szerint — csak a pontyra vonatkozik. Más 
halaknál, pl. a keszegféléknél, a ragadozó halaknál 
nem tapasztaltam hasonlóan jelentős étvágy csökkenést.

Én azonban sokszor még a tipikus prefrontális idő
járáskor sem hagyom abba a pontyozást, holott tu
dom, hogy hiába próbálkozom. Mert érdekes és izgal
mas kaland bizonyítékokat szerezni — a korábbiakat 
megerősíteni — egy törvényszerűség igazolására. Né
ha még izgalmasabb, mint egy jó pontyfcapás.

Nem egyszer előfordult, hogy horgászat közben a 
ponty étvágyának megváltozásából olyankor is követ
keztetni lehetett az időjárási helyzet küszöbönálló vál
tozására, amikor erre sem a külső jelenségek, sem a 
hivatalos előrejelzés nem engedett következtetni. 
Többször előfordult, hogy déli szeles, fülledt időben 
váratlanul megindult a pontyfkapás, pedig a pontyok 
korábban is ott tartózkodtak, csak nem kaptak. A 
feltárt törvényszerűség alapján azt a következtetést 
lehetett levonná, hogy váratlanul közelebb jött a hi
degfront, nyugatiasra fordul a szél és lehűl a levegő. 
Nos, a valóságban ezt többször is órákon belül bekö
vetkezett.

Egyébként egyáltalán nem csodálatos, hogy az idő- 
járás-változás jelentős befolyást gyakorolhat a ponty 
étvágyára. Az utóbbi időben új tudományág alakult 
ki, az orvosmeteorológia, amely az időjárás változásá
nak az emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgálja. 
Ma már közismert, hogy az időjárási frontok átvonu
lása hazánk felett milyen hatással van az érzékenyebb 
szervezetű emberekre. Ilyenkor, akár melegfrontról 
(felsiklási front), akár hidegfrontbetörésről van szó, tö
megesen léphetnek fel bizonyos kóros jelenségek. Töb
bek között megállapították, hogy a levegőnek bizo
nyos elektromos és kémiai tényezői megváltoztatják a 
vér vegyi Viszonyait, s emiatt megváltozik az ideg- 
rendszer, a belső elválasztási mirigyek működése, a 
szervezet védekező képessége is. Ezek főképpen a ve
getatív idegrendszer befolyásolása útján jutnak ér
vényre.

A halaiknál érvényesülő hatásmechanizmus nyilván 
komplikáltabb és még alig van feltárva. Az emberi 
szervezetre közvetlenül hat a levegő, s nemcsak a test 
felületére, hiszen a tüdejével is beszívja az ember, 
A halakra azonban a levegő nem közvetlenül hat. A 
hal a vízben él, a levegőben lejátszódó változások 
csak áttételeken keresztül jutnak el a halhoz. Valószí
nű, hogy a légnyomásnak, a levegő hőmérsékletének, a 
napsugárzásnak, az ionizációnak és más tényezőknek 
megváltozásával változás történhet a vízben oldott 
oxigénben és más tényezőkben, amelyek a hal életmű
ködését, így egyes halfajok táplálkozását befolyásolhat
ják. Ezeknek az összefüggéseknek a feltárása azon
ban messze túlhaladja a horgászok lehetőségeit.

De nemcsak a horgászok érdekeltek ebben, hanem 
tógazdasági szakembereink számára is érdekes lenne 
az összefüggések feltárása. Hiszen a tógazdaságokban 
rendszeresen etetni kell a halaikat. De milyen mérték
ben? Vajon elegendőbe csupán gyakorlatilag ellenőriz
ni, hogy a halak elfogyasztották-e a takarmányt? Nem 
lenne-e célszerűbb tudományos összefüggések isme
retében meghatározni a takarmányozás optimális, gaz
daságos mértékét?

A hatásmechanizmus tudományos tisztázásával fele
letet kaphatnánk egyéb időjárási és más tényezők elő
nyös vagy hátrányos befolyására is. Hiszen nemcsak a 
prefrontál időszakban csökken a ponty étvágya, ha
nem néha más időjárási viszonyok között is nagy a 
visszaesés, pl. viharos északnyugati-szeles periódusok
ban. De választ kaphatnánk pl. arra a kérdésre is, 
hogy vajon a tógazdaságokban is érvényes az a hor- 
gásztapasztaiat, hogy az ivadékponty még a rosszabb 
periódusban is gyakrabban akad horogra, tehát arány
lag több táplálékot fogyaszt, mint a nagyobb méretes 
példányok.

Sok, ma még alig megfejtett kérdésre kaphatnánk 
választ a hatásmechanizmus tisztázásával. Bár a ponty
nak a hidegfront átvonulását megelőző időszakban fel
lépő étvágycsökkenése az esetek túlnyomó többségében 
törvényszerű pontossággal! bekövetkezik, néha furcsa 
kivételek adódnak, amelyek mintha ellentétben állná
nak az általános tapasztalatokkal. Néhány ilyen ese
tet megemlítek.

Még a felszabadulás előtt történt, hogy többen har
csára fenekeztünk, gilisztával a tassi alsó vízen. Front- 
átvonulás előtti fülledt, meleg idő volt. élénlk déli szél
lel. Apró, kiló körüli harcsákat fogtunk csak, ellenben 
5 db jó méretes ponty akadt a gilisztával csali zott ho
rogra. Azonnal kukoricát tűztem a fenekező felszere

lés egyik horgára. Hozzá sem nyúltak a pontyok. Fel
merül a kérdés: kukoricára nem kap a ponty a tipi
kusan prefrontális időszakban, gilisztára még ilyenkor 
is kaphat?

Egy másik eset. Fülledt, meleg nap a ráckevei Du
nán, déli széllel, légnyomáseséssel. Az előző napok 
gyengülő fogásai után teljes a leégés. Az egyik horog
gal nem is pontyozok, hanem borsó nagyságú, puha, 
„faragott”, héj nélküli kukoricával dévérezelk. A dé- 
vérkeszegelk jól kapnak a mederben, közben néhány 
méreten aluli és két méretes ponty akad horogra. Te
hát a finoman összeállított pontyozó felszerelésre, a le
hámozott, de teljes nagyságban meghagyott főtt kuko
ricára nincs kapás, ellenben az egészen érzékeny, fi
nom keszegező felszereléssel, parányi csalival még 
ilyenkor is fogható a ponty?

Ezek a kivételes esetek — úgy gondolom — haszno
sak a kutatás szempontjából, mert új szempontokat 
vetnek fel az összefüggések tisztázásához. Meggyőző
désem: hogy ha a tógazdasági szakemberek, a halbioló
gusok és más biológiai szakemberek, tudósok, kutatók 
összefognak, belátható időn belül fény derülhet ennek 
a ma még csak körvonalaiban sejtett törvényszerűség 
igazi, belső összefüggéseinek megértésére.

ANTOS ZOLTÁN
(Folytatjuk)
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Tőkéjük a tőkehal
1986 októberében még javában 

tartott az év kiemelkedő politikai 
eseménye — a Gorbacsov—Reagan 
találkozó — Reykjavíkban, amikor 
az egyik izlandi parlamenti képvi
selő nem kis örömmel bejelentette 
a nagy nyilvánosságnak: „A csúcs
értekezlet megrendezésének költ
sége és az ezzel kapcsolatos, ug
rásszerűen megnövekedett idegen
forgalom bevétele megközelíti az 
ország halászatának éves eredmé
nyét!”

Sok ez vagy kevés? A Norvé
giából mintegy 970 kilométerre, az 
Atlanti-óceán északi részén lévő, 
103 ezer négyetkilométernyi. vagyis 
a hazánknál alig nagyobb szigetorszá
got mindössze 230 ezer ember lakja. 
Más szóval egy négyzetkilométeren 
átlagosam 2.2 fő él. A ritka népsű
rűségen nincs mit csodálkozni, hi
szen a sziklás, sokhelyt hóval-jég- 
gel borított vidéken nehéz megél
hetést találni. Az ország területé
nek mindössze fél százalékát vet
ték szántóföldi művelés alá. Déli 
részén, ahol a Golf-áramlat vi
szonylag enyhe éghajlatot biztosít, 
burgonyát, cukorrépát és takar
mánynövényeket termelnek, juho
kat, szarvasmarhákat, rénszarvaso
kat legeltetnek. De a sziget nem
csak a jég, hanem a tűz — tűzhá
nyók 'S főleg gejzírek — földje is. 
S a geotermikus meleg vízzel üveg
házakat, uszodákat és lakótelepeket 
fűtenek, sőt elektromos energiát is 
előállítanak. Az izlandi áramterme
lésnek több mint 90 százaléka ví
zierőből és geotermikus energiából 
származik. Mindent összevetve a 
lényegében mostoha éghajlatú or
szág egy-egy lakosára évente 12 860 
dollárnyi bruttó nemzeti termék 
(GNP) ju t. E tisztes bevétellel a 
tizenegyedik helyen állnak a világ- 
ranglistán megelőzve olyan tehe
tős országokat mint az Egyesült 
Államok. S^aúd-Arábia Franciaor
szág. Kanada. De végül is nem
csak. sőt elsősorban nem is az e m 
lítettek okán gazdagok az izlandi
ak. hanem a haltól.

A szigetország halászai évente 
1—1,1 millió tonna tengeri halat, 
puhatestűt, rákot zsákmányolnak, s 
ez óriási mennyiség. (Csupán ösz- 
szehasonlításul említjük, hogy ha
zánkban évente mindössze 35 ezer 
tonna halat termelnek, illetve zsák
mányolnak a természetes vizekben.) 
S a tengeri halászat mellett egyre 
több akvakultúrát is létesítenek, 
ahol tömegesen szaporítják és ne
velik a pisztrángféléket, lazacokat.

A tekintélyes mennyiségű tenge
rihal-zsákmány zömét a tőkehal, a 
hering, kisebb részét különféle fél- 
szegúszók (Lepényhalak), tonhalak 
stb. adják. Egykor a bálnák vadá
szata is virágzó vállalkozásuk volt, 
de újabban — a bálnavédelmi elő-

« «

írásoknak és a nemzetközi nyo
másnak engedve — ez mind ki
sebb jelentőségű. 1986-ban mind
össze 120 bálna kilövésére kaptak 
engedélyt.

A tőkelhal általában 80—100 cen
tisre és 10—15 kilósra növekszik, 
de akad 150—160 centis és 20—30 
kilós is. Húsa rendkívül ízletes, om
lós, ne(m zsíros. Egyaránt árusítják 
frissen, jegelve, mélyhűtve, sózva és 
szárítva. Főzve, sütve, füstölve fe
jedelmi ételnek számít. Májából ké
szül az A- és D-vitaminban gaz
dag csukamájolaj, amely nem ás 
olyan rég közismert volt a gyere
keknek mindennapi táplálkozásá

ban, mert elősegíti a csontozat 
egészséges fejlődését.

A tőkehal a 400—500 méteres 
mélységeket, az iszapos, homokos 
aljzatot kedveli, táplálékát — az 
apró halakat, rákokat, puhatestűe
ket és férgeket — ott keresi. A 
hetedik életévében válik ivaréretté, 
s a kora tavaszi hónapokban ívik. 
Egy-egy nőstény 4—5 millió ikrát 
is 'kibocsát a 4—6 Celsius fokos 
vízbe. Az ikra — eltérően a leg
több halétól — nem tapad az alj
zathoz, hanem a vízben szabadon 
lebeg, és a tengeráramlattal mozog. 
Belőle 2—4 hét elteltével kel ki a 
fiatal tőkehal.



Az iz lan d i h a lá sza t tem érd ek  ten g eri r á k o t is zsák m án y o l

dón. Egyébként ez a hal közel sem 
olyan „száraz”, mint a tőkehal. A 
hering 65 százalék víziből, 18 szá
zalék fehérjéből és 12—15 százalék 
zsírból áll. Vándorló hal. Rendsze
rint a felszíni vizekben, —200 mé
teres mélységben él, az Északi Je
ges-tengerben és az Északi-tenger
ben. Három-négy év alatt válik 
ivaréretté. Szaporodni a norvég 
partokhoz úszik. Kerítő, húzó és 
zsákos hálóval, sőt varsával is fog
ják. Az Atlanti-óceán északi ré
szén 20—30 éve még évi másfél 
millió tonnányit fogtak belőle szá
mos ország halászai, de napjaink
ban alig egy milliónyi tonna kerül 
hálába, a túlzott halászat és a kor
látozott szaporodási lehetőségek mi
att.

Izland partmeniti településein 
egymást érik a halfeldolgozó üze

mek. Ezekben filézik, füstölik, kon
zerválják a halzsákmány nagy ré
szét. A feldolgozás során keletkező 
hulladékot — halfejeket és zsige
ri részeket — nem dobják el, ha
nem hallisztté dolgozzák fel. Ez 
szintén jó pénzért értékesíthető a 
világpiacon.

A csúcstalálkozó nem volt men
tes az izlandiak mérni célzatosságá
tól sem. Amerikai vendégeiknek 
egyebek között bálnahúsból ké
szült ételeket szolgáltak fel. Talán 
azért is tették ezt, mert a tenge
rentúliak követelték legkitartóbban 
a bálnák védelmét, még a bojkott
tói sem riadtak vissza. Amíg az iz
landiak nem csökkentették a bál
nák vadászatát, befagyasztották a 
tőkehal- és heringimportot.

Dr. Pénzes Bethen

A félszegúszók közé ta rto zó  lep én y h a l

P isz trángnevelő  a k v a k u ltú ra  Izland egyik  
védett öb lében

Az Izland körüli tengerszakasz 
különösen gazdag tőkehalban. Ezért 
aztán a szigetország törvényhozói 
évekkel ezelőtt az elsők között je
lentették be, hogy felségvizeiket 12 
mérföldről 200 mérföldre terjesztik 
ki. A déli szomszéd, Nagy-Britan - 
nia halászai nem nagyon törődtek 
a bejelentéssel, továbbra is felke
resték az Izland körüli vízterülete
ket. Az izlandiak viszont nem néz
ték ölbe tett kézzel az óriási há
lákkal megjelenő brit halászokat, 
hanem katonai naszádokkal vették 
üldözőbe őket. Ha éppen halászat 
közben érték őket tetten, akkor a 
hajóra szerelt pengékkel darabok
ra vágták hálóikat. Ezekben az 
években annyira megromlott a két 
ország viszonya, hogy a tőkehalha
lászatok szertartásába olykor a ha
dihajók ágyúi is „beleszóltak”. Az 
évek múlásával azonban a tőkehal- 
háború hevessége alább hagyott, s 
ma már mind ritkábban kell az 
izlandiaknak erőszakkal megvédeni 
a partközeli halvagyont.

A zsákmányban a második he
lyet foglalja el a hering — ez a 
20—40 centisre és 25—40 dekásra 
megnövő hal. Amint kifogják, a 
zsákmány egy részét azonnal sóz
zák és hordóba rakják, míg a töb
bit frissen, jegelve, mélyhűtve vi
szik el a fogyasztóhoz, vagy a fel
dolgozókba. A hering halászata, 
tartósítása és feldolgozása valósá
gos nemzeti munkakampány Izlan-

Haltermelés Kolumbiában
K olum bia  L an o sn ak  n eveze tt 
te rü le té n  30 m illió  h e k tá r  m ű 
v ele tlen . Az u tóbb i fél év ti
zedben  nag y  figyelem  fo r
d u lt az édesvízi h a lte rm elés 
felé , a n n á l is in k áb b , m ivel a 
m in teg y  ezer k ilo m étere s csen 
des-óceán i p a rtv o n a l e llenére  
az ország  n in csen  a  v ilág  te n 
g eri h a lá sza tán ak  első húsz 
h e ly eze ttje  között. B e lterjes 
h a lte rm e lé sü k e t a  m ű szak i fe l
té te lek  h iá n y a  m elle tt k é t té 
nyező n ehezíti. Az egy ik , hogy 
kevés a  népesíten d ő  édesvízi 
h a lfa j, ezért tő lü n k  im p o rtá l
n a k  n em esp o n ty -  és n ö v én y 
evő-ivadéko t. A m ásik  gond, 
hogy  v ize ikben  él a p irá y a  
h a lfa j :  egy 30 cen tim éte res, 
zöm ök, erős rágó izom zatú , ve
szedelm es ellenség, am ely  v á 
logatás n é lk ü l eszik m inden t.

Je llem ző  rá ju k , hogy a  hely i 
gazdák  a  fo lyókon  á th a jto tt  
c so rda  é rd ek éb en  m in d en  a l
ka lo m m al egy se le jt m a rh á t 
á ld oznak  fel. A h a ta lm as b e 
teg  á lla to t e h a la k  azonnal 
m eg tám ad ják , m íg  a  több iek  
sé rte tlen ü l fo ly ta th a tjá k  ú t ju 
k a t. A p iráy ák tó l m á r  m e g 
tisz títo tt h a la s ta v a k  tá p lá lé k 
b áz isá t a tav ak  fölé te le p íte tt 
k acsák  ü rü lék év e l gazd ag ít
ják . A több ezer h ek tá ro s  v íz 
táro zó k  és a  k is te rm e lő k  sza
p o rító an y ag -szü k ség le té t k i 
elég ítendő , m este rség es h a l
k e lte tő k e t ép ítenek . Az o rszág 
ban  a  m ezőgazdaság ilag  h asz 
n o síth a tó  te rü le t egyö tödét 
m űvelik . T á rg y a lá sa in k  k ö zép 
p o n tjá b a n  egy nyú lte lep  a d a p 
tá lása , az in te g rá lt h a l—k a 
csa term elés m egvalós ítása  áll.
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A FAO 8 m illió h a lász  sa 
n y a rú  so rsá ra  k ív á n ta  fe lh ív 
n i a v ilág  figyelm ét ok tóber 
16-án, az id e i v ilágélelm ezési 
n ap o n . É ven te 20 m illió to n 
n a  h a la t fognak , s g y a k ra n  
csak  ez a d ja  a  h a rm a d ik  v i

lág b an  az em b erek  egyetlen  
á lla tife h é rje -fo rrá sá t. Az ENSZ 
é le lm ezésügyi és m ezőgazda- 
sági szervezete  ú j h a lk o n ze r-  
vá lás i m ódokat, h a jó típ u so k a t 
a já n l és a fe jlődő  o rszág o k 
n a k  a h a lásza t tám o g a tásá t 
jav aso lja . (M agyarország)

A természetes és mesterséges 
tavak,, holtágak (állóvizek) je 
gén való tartózkodás szabá
lyait egy 1978-ban m egjelent 
belügyminiszteri rendelet tar
talmazza. A  9. szakasz rendel
kezése szerint akkor szabad a 
jégre menni, ha az kellő szi

lárdságú, nem olvad és nem  
mozog. A k i a szabad v izeken  
való tartózkodás szabályait 
megszegi, 1000 forintig terjedő  
pénzbírsággal büntethető. (Du
nántúli Napló)

Víztároló a dom btetőn. T íz
ezer köbm éteres víztároló k é 
szült el Győrött. A több m int 
100 m illió forintos költséggel, 
előre gyártott vasbeton-ele
m ekből kialakított tároló egy  
domb tetején, a  belváros szint
jénél 100 m éterrel m agasab
ban helyezkedik el, s 600 m il
lim éter átmérőjű távvezeték  
köti össze egy nagy 6000 k öb
m éter befogadó képességű  
víztoronnyal. Ennek közvetí
tésével az új tároló főként a 
Kun B éla lakótelepen és kör
nyékén. valam int a perem ke
rületekben javítja m ajd a víz
ellátást. A tárolót összekötő' - 
ték a pannonhalm i regionális 
vízm űvel is, és így m ostantól 
Győr és a tőle délre fekvő  
községek kölcsönösen  seg ít
hetnek egym ásnak esetleges 
nyár, vízgondjaik m egoldásá
ban. (Esti Hírlap)

Ü jabb horgászv ízzel gazdago
do tt N yék ládháza . Az ÉPFU  
m isko lci szá llítás i ü zem egysé
gének  dolgozói ke llem es k i
rán d u ló h e ly h ez  ju to tta k . Az 
ú j tó te rü le te  7 h e k tá r . 
(É szak-M agyarország)

Javuló állapotok a Velencei-ta
von. Fejér m egye környezet
és term észetvédelm i sikerei kö 
zé tudható be, hogy egyre ja
vul a Velencei-tó halállománya. 
Ezt b izonyítják a horgászok 
adatai is: az egy horgászra ju 
tó évi 23 kilogram mos zsák
m ány magasabb az orzságos fo 
gási átlagnál, s ez egyértelm ű
en a m últ évek  javuló viszo
nyainak köszönhető. A  tó hal

állom ányát tervszerűen gyara
pítják, évente 140—150 mázsa  
halat helyeznek k i a tó vizé
be, ezek közt a pontyokon k í
vül több ezer előnevelt süllő- 
és csukaivadék is található. A  
partfalépítési, -rendezési prog
ram kim unkálásakor, a pákoz- 
di résznél term észetes ívóhe
lyeke t biztosítanak a halak ré
szére. Javulóban vannak az in 
teni horgászat más adottságai 
is: már csaknem  négy és fél 
ezer csónak számára találhat
nak k ikö tőhelyet a csónaktu
lajdonos üdülők, horgászok. 
(Fejér M egyei Hírlap)

Üj tóépítések . — Budapesttől 
m ásfél k ilom éterre június 13- 
án került sor a festő i k örn ye
zetben fekvő H áziréti v íztáro
zó felavatására. — A Zalai 
Hírlap közli, hogy a hasznos 
szabad idő eltö ltésének  le h e 
tősége n y ílt m eg június 5-én 
Bakon a m esterséges tavon. 
T erülete 15 hektár. Az Esti 
Hírlap h íradása: B ugyi k öz
ségben, a T essedik Sám uel 
Tsz kavicsbányájában, a n ö 
vekvő feladatok  m ellett — 
350 ezer köbm éter sódert b á 
nyásznak k i m ég az idén — 
azt tervezik , hogy az ü ze
m en k ívü li bányatavakból h a 
lastavakat létesítenek . M iháld 
m ellett (eddig k evesen  tud
ták) egy  rem ek horgászvizet 
rejteget az erdő. A h ely i ta 
náccsal és a m egyei IB -vel 
közös kezdem ényezés újabb  
pom pás horgászvizet eredm é
n y ezett: M iháld és Pat k öz
ség  között 7,6 hektáros tó 
létesü lt a Sárosdi-árok v íz 
hozam ával táplálva. (Zalai 
Hírlap)

N agy M ik lósnak  az  Üj T ü 
k ö rb en  „A B ala to n  h a la ” c í
m ű c ikk éb ő l: Á lta lános k ép e t 
csak  s ta tisz tik a i adato k b ó l m e
ríth e te k , am ely ek  sz e rin t a 
ho rg ászo k  éven te  m in teg v  400 
to n n a  kö rü li h a lz sá k m á n v ra  
teszn ek  szert. A h a lászok  — 
a  B a la to n i H algazdaság i V álla
la t dolgozói — éves h alászati 
e red m én y e  ú g y  1000 to n n a  k ö 
rü l  m ozog. Á k ifo g o tt h a lfa 
jo k  ö sszeté te lé t tek in tv e  je l
lem ző, hogy  am íg a h o rg ász 
zsák m án y  n ag y o b b ik  fele az

ún . nem es h a l (ponty, süllő , 
balin , c su k a), addig  a ha lász 
h á ló k b an  fen n ak ad ó  h a l 80 
százaléka  keszegféle. A h o r 
g á s z -h a lá sz  ered m én y ek  m el
le tt  eg y érte lm ű en  in d o k o lt az 
az állásfog la lás , m isze rin t a 
b a la to n i h a lg azd á lk o d ás t a víz
m inőség védelm én ek  és az 
ü d ü lés i é rd e k e k n e k  kell a lá 
rendeln i. A v ízp arti p ihenést, 
ü d ü lés t h o rg ásza tta l tö ltő  do l
gozóink évi 400 to n n ás zsák 
m án y a  a ho rgászok , a csa 
lád tag o k  és a b a rá ti k ö r asz
ta lá ra  k e rü l, ezzel is je len tő 
sen  em elve a lakosság  h a lh ú s
fogyasztásá t. De hová k e rü l a 
h a lászok  háló ib a  ak a d t sok 
száz to n n á n y i keszegféle? Az 
A blak  cím ű tv -m ű so r s tá b ja  
jú n iu s  végén sz ínes, érdekes 
r ip o rtm ű so r t ad o tt .,V ízparti 
eszm ecsere a v íz isp o rtró l” cím 
m el, en n ek  k ere téb en  m eg in 
te r jú v o lta k  m u n k á ja  közben 
egy b a la to n i ha lász t is. A b e 
szélgetésbő l sem  a keszeg k i
ló n k én ti á rá ra , sem  az é r té 
k es íté s  m ik én tjé re  nem  d e rü lt 
fény . E szem be ju to tt  b e rh id a i 
sz ü le tésű  éd esanyám  elbeszé
lése, am ely  sz e rin t a század- 
fo rdu ló  tá já n  a b a la to n i h la á -  
szok ökrös és lovas sz ek e rek 
rő l á ru ltá k  a nád  és sás kö
zé csom agolt h a la t a k ö rn y e 
ző fa lv ak b an . A B a la to n tó l  
n éh án y  k ilo m éterre . V ilonyán, 
h a  m a h a la t a k a rn a k  v á sá ro l
ni. V eszprém be k ell za rán d o 
ko ln iuk .

M eqmentik a tatai öreg- 
tavat. Részletes proaramot dol
gozott k i a tatai öreg-tó vé 
delmére az Országos K örnye
zet- és Term észetvédelm i Hiva
tal. A nagy kiterjedésű tó vég- 
veszélybe került. A körn y ék 
ben ipari és mezőgazdasáni 
szenny ezőforrásokból olyan sok 
káros anvag, f őképpen foszfát 
és nitrát került a vízbe , hogi. 
az már fürdésre  is alkalm at
lanná vált. A  jövőben Tatának 
jelentős szerepet szánnak a 
Balaton és a Velencei-tó teher
m entesítésében. A  jövő évben  
m eakezdik  a tó m edrének ko t
rását, s 1988-ig 300 ezer köb
m éter iszapot em elnek k i be
lőle. Méq az idén elkészül az 
a távvezeték, am elyben a nagy
egyházi szénbánya karsztvizét 
vezetik  a tóba. A Tatai Hal- 
nazdasáa 1988 v égéiq fninza+n- 
san megszünteti a halak ta
karmányozását. A teljes prog
ram megvalósítása kb. 2 milli
árd forintba kerül. (Népszabad
ság) 1

Kaszák a Dunában. G yilkos 
szerszám ok — kiegyenesített 
kaszák — kerültek elő a D u
na m edréből. Az 1545-ös fo 
lyam kilom éternél lévő Kánol- 
nási-öbölbe elvetem ült gazem 
berek hosszú póznára hegesz
tett kaszákat állítottak. A 
gyilkok szerencsére nem  okoz
tak tragédiát. De a Paksi 
HTSZ 150 ezer forintos kárt 
szenvedett. Jókora zsákm ány  
úszott el a darabokra szab
dalt hálóból. Az öböl kiválóan  
alkalm as fürdésre, a m eder 
alja hom okos, a víz tiszta és 
védett. A környéken lakók  
fürdésre használják a vizet, a

halászok a fárasztó m űszak  
után. itt szoktak fe lüdü ln i, 
csónakjaikról fejest ugorva a 
vízbe, nem  is sejtve, hogy  
gyilkos szerszám ok közelében  
vannak. A tettesek  alapos 
m unkát végeztek . A vasruda- 
kat m ínium festékkel fedték, 
hogy a korrózió ne tegyen  
kárt bennük. A  kaszákat b o
rotvaélesre fenték . A gyilkok  
az alacsony vízállásnak kö
szönhetően kerültek  a partra 
A rendőrség keresi a tettese
ket. (Népszava)

H alász lad ik  készü l a  m in d 
szen ti N ag yrévben . H orváth  
M ihály m á rté ly i h a lász  26 
éves k o ráb an , 41 évvel ezelőtt 
k ész íte tte  az első lad iko t, öreg 
h a lászo k tó l le sv e  el a  tu d o 
m án y t. A zóta több  száza t ép í
te tt  a k ö rn y é k b e li h a lá szo k 
n ak , s 1967 ó ta  a  T isza HTSZ- 
nek , m e rt ek k o r k a p o tt e n 
g edély t a  sz övetkezeten  belü l 
a lad ikkészítő  tevék en y ség re . 
A leg ú jab b  lad iko t, am ely  sok 
század ik k én t, n ag y  ru tin n a l, 
egv n ap  a la tt készü lt, te lev í
ziós fe lvéte l is m egö rö k íte tte . 
Ez a m u n k a , m in t a T isza- 
m en ti m este rség ek  egyike, r é 
sze lesz egy  televíziós so ro za t
n ak . m ely n ek  előzetes c ím e ; 
,,Az A lföld  fo ly ó ja , a T isza” . 
A m ú lt század  végén  m ég egy 
d a ra b  fa tö rzsb ő l k iv á jt  c só n a
k o t fe lv á lto tta  a több  szál 
deszkából összeillesztett. A h a ’ 
lászok  é le tm ó d ián ak  változá
sá v a l és a te c h n ik a  fe jlő d ésé 
vel azonban  az 50 évvel ez
e lő tti d eszk a lad ik o k  és a m ai
ak  közö tt js v an  k ü lönbség . 
S zerencsére  a lad ik k ész íté s  
n em  ta r to z ik  a k ih a ló  m e s te r
ségek közé. H o rv á th  M ihály  
se g ítő tá rsa  ebben  a m u n k á 
b a n  fia, ak i asz ta los lévén, 
sz in tén  m este re  a fa m u n k á 
n ak . L ad ikok  m a js nag y  
sz ám ban  k észü ln ek  a k ö rn y é 
ken , a T isza-m en tén , de m a 
m ár nem  csu p án  a h alászok  
m u n k aeszk ö zek én t, hanem  a 
n y a ra ló k  ig én y e it k ielég ítve, 
m in t a P ihenés, a sp o rt esz
köze. (C songrád M egyei H ír 
lap)

Elterelik a Rábcát. Űj m eder
be terelik Győrnél a Rábca fo 
lyót: a m ost kezdődött m unká
latok 1989-ben fejeződnek be. A 
proqram meqvalósítása után a 
város északnyuqati térségében  
— ahol az e lm últ években a 
fakadó v izek  sok bosszúságot 
okoztak  — teljessé válik  az ér
és belvízvédelm i biztonság. Az 
új m ederszakasz, am ely a Ráb
cát és a Mosoni-Dunát koráb
ban összekö réqi holtmeder 
nyom vonalát követi, 3 kilom é
ter hosszú lesz. fenékszélessé
ge 18 méter, ehhez m indkét ol
dalon 36 m éter széles hullám tér 
csatlakozik. A z új torkolata  
a jelenlegitől 3 kilométerre  
északra lesz m ajd. A  m un ká 
latok során 400 ezer köbméter 
földet term elnek ki, am it be
építenek a töltésekbe. A rég', 
csaknem  5 km  hosszú fo lyó 
szakasz horgászviz lesz, amely  
a megépülő zsilipen folyam ai o- 
san friss v izet kap. (Esti Hír
lap)
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Mi lesz a battai búcsún? A  
váci búcsú, a Lapkiadó Vál
lalat és Vác város hagyom á- 
nyos nagy rendezvénye évek  
óta töm egeket vonz. Ezúttal 
azonban a fővárostól délre, 
Százhalombattán készül hason
ló rendezvény. Mi lesz a prog
ram? Űrkutatási kérdezz-fele- 
lek játék Magyar, Béla űr
hajós alezredessel; focifórum  
dr. Lakat Károly, volt szö
vetségi kapitánnyal; a város
ban m űködő híres Temperált- 
vizű Halgazdaság díszhalbem u
tatója és vására; a szekszár
di m adarászok díszm adár-ki
állítása és tom bolája; Renova 
—Volán női focirangadó; test
építő bem utató, ahol a közön
ség is vetélkedhet sú lyem e
lésben ; író—olvasó találkozó  
N em ere Istvánnal; M űvelt Nép  
könyvvásár; term észet- és kör
nyezetvédelm i v ideofilm ek n on 
stop vetítése; tánc; pónilovag- 
lás stb. (Magyar Nemzet)

H írek  a TEH A G -tól. Jó  volt 
a  te rm és az idén  d íszhalból. 
Bzázezerszám  n ev e ltek  a 
T EH A G -ban k e r ti , akv áriu m i, 
ja p á n  és k ín a i p é ld án y o k a t. 
R en d k ív ü l vá ltozatosak  az 
a ra n y h a la k , am elyek  v a ló já 
b an  a  C arassius a u ra tu s  k ü 
lönböző változata i. Az a k v a 
r is tá k  jó l ism erik  a te leszk ó p - 
szem ű, fe k e te  sz ínű  fa jtá k a t, 
a  három szög-, fá ty o lfa rk ú , a p 
ró  ak v á riu m i ék szerek e t. Az 
ide i te rm és egy  része m ég itt 
v an . ám  h o ln ap  ez is  ú tra  
k é l a  N ém et Szövetségi K öz
tá rsa ság b a , B á r é rd ek esek  és 
szép ek  az a k v á riu m i fa jták , 
m égsem  az ő k e d v ü k é r t é rk e 
zik az a 18 szakem berbő l álló  
delegáció Ind iábó l, m ely  a 
p o n ty  tenyésztés szak m ai fo 
g ása it k ív á n ja  e lsa já títa n i. Az 
in d ia i szak em b erek  tu d o m á 
n y o s és m ezőgazdasági e g y ü tt
m űködés k e re té b e n  lá to g a tn ak

hazán k b a . T avasszal a  TEHAG 
képviselő i já r ta k  R adzsisz tán - 
ban , P an d zsáb b an  és H a ry ja -  
m ában . (Pest M egyei H írlap)

Megkezdték, a Budapest őszi- 
téli halellátását szolgáló táro
lótó feltöltését Szigetszentm ik . 
lós határában. A  HAL—Inna 
Agrárfejlesztő Közös Vállalat 
tárolóját (teljesen ú j m ódszer
rel) egy tóból alakították ki. 
A halakat a tóba süllyesztett 
ketrecekben helyezik el, s ál
landó mesterséges oxigén-után
pótlással biztosítják, hogy sok
kal több élhessen benne, m int 
term észetes körülm ények kö
zött. Ez az egyszerű, de k i
tűnő módszer megoldotta a fő 
város halellátásának egyik leg
régibb és legsúlyosabb gond
ját. Eddig ugyanis egymástól 
távoleső tározókból, gyakran  
befagyott tavakból, kiem elési és 
szállítási nehézségekkel küsz
ködve kellett a halat a piacra 
juttatni. A  ketreces megoldás 
m indezt lényegesen m egkönnyí
tette. A  HAL—Inno az idén to
vább növelte a ketrecek szá
mát, így az elm últ évi 42-vel 
szemben, ebben az évben már 
55 vagonnyi halat lehet egy

szerre tárolni a szigetszentm ik- 
lósi tóban. A  karácsonyi hal
vásár idejére Pápán és Gyulán 
is elkészült egy-egy új halüz
let. Most térképezik  fel az or
szágot, hol lenne arra alkal
mas tó a nagyobb városok kö
zelében, újabb ketreces táro
lók létesítésére. (Esti Hírlap)

A Szabolcsi H alászati Közös 
Vállalat (am ely az egy  éve 
szanált nyíregyházi htsz rom 
jain alakult) igazgatója, Ra- 
dóczi János a  terveit ism er
teti. Egyetlen szakboltuk van  
a Jósavárosban. de az a k e 
reslet k ielégítéséhez távolról 
se elég. Szeretnének létesíteni 
egy m ásodikat a piac k örn yé
kén. Építenek egy 3—4 kád
ból álló haltárolót. Folyam a
tossá tehetnék egész évben a 
halkínálatot. Jó lenne egy hal- 
tisztító is, am ely 6—800 ezer 
forintot és egy hatfős brigá
dot igényelne. Ha ez m eglen 
ne, friss, tisztított, kon yh a
kész halat k ínálhatnának

nem csak a szakboltokban, ha
nem  (ahol a hűtés lehetővé  
teszi) az élelm iszerboltokban  
is. Ami a term elést illeti, k a 
pacitásukat korántsem  hasz
nálják ki. A m ostani 30 vago- 
nos term elést további 25 v a 
gonnal lehetne növelni. A k ö 
zeli években belép a Kécske 
m elletti víztározó, am ely ú jabb 
40 vagonnyi term elést je len t
het. (Kelet-M agyarország)

H alászn ap o k  Z án k án . Im m á r az 
ö töd ik  n y á ro n  ren d ez ték  m eg 
a z án k a i h a lá szn ap o k a t. A 
v en d ég ek n ek  fe lk ín á ltá k , m i 
szm nek  és sz á jn a k  ingere . A 
h a lászn ap i p ro g ram  a  szepez- 
di s tra n d o n  kezdődött, a  h o r 
gászo k a t v á r tá k  ha lfo g ási v e r 
sen y re . D élelő tt té rzen e  szó ra 
k o z ta tta  a já ró k e lő k e t. A h o r 
g ászverseny  z sák m á n y á t este 
h a tk o r  tá la l tá k  fö l a zán k a i 
m űvelődési házb an , ah o l h a l
v acso rá v a l fo g ad ták  a  v en d é 
geket. A Jó fa la to k  u tá n  jó 
sz ó rak o z ást n y ú jto tt  az esti gá
la m ű so r s az ezt követő  bál a 
zán k a i k u ltú rh á z b a n  (Napló, 
V eszprém ) 

Ipöschl Nándori

H alivadék exportja Algériába. 
A százhalom battai Tehag ta
va ly  az A grober-A groinvest 
közvetítésével k isebb m en n y i
ségű előnevelt halivadékot 
szállított Algírba. A m inta  
alapján az idén 16 m illió  hal
ivadékra kaptak m egrende
lést, m elyet m áris te ljes íte t
tek. Az utolsó szállítm ányt 
nem rég rakták rep ü lőgép re: 
oxigénnel dúsított v izes m ű 
anyag zsákokban szállítják  az 
apró ivadékot, íg y  azok 36 
órás utazást is kibírnak. Az 
utolsó szállítm ányban három 
öt centim éteres ponty, sü llő , 
fehér és p ettyes busa volt. 
(Népszabadság)

Hevesi halászat 
a török 
hódoltság alatt
A magyar hódoltság kiemelkedő állomásai közé tar

tozik 1541, Buda elfoglalása, és 1586, Eger birtokba
vétele. A török hódoltság így a Szávától Felső-Magyar- 
országig terjedt. Ebben a hódoltsági török birodalom
hoz tartozó országrészben fontos hadászati és gazdasági 
szerepe is volt, különösen a halászat tekintetében, a 
Zagyvától a Bükkig és Tiszáig terjedő területnek.

Már a török hódoltság előtt fejlett ezen a területen 
a folyami és a tavi halászat. A hal a középkor kedves 
és olcsó eledele, ezért szívesen és tömegesen fogyaszt
ják. De ezenkívül népszerűségét növeljte a keresztény 
rituálé szerint megtartott böjti napok nagy száma is 
—, évente átlagban 166 nap —, amikor viszont a hal 
fogyasztása fokozott mértékű.

Mindezek összességének volt köszönhető, hogy He
ves megye halgazdálkodását a török hódoltság előitt a 
mesterséges tavak nagy száma és a Zagyván, Tárnán, 
az Egeren és mindenekelőtt a Tiszán folytatott halá
szat jellemezte, azaz ebben a gazdálkodási ágban a ha
lászatnák az átlagosnál is nagyobb szerepe volt.

TAVI HAJLNEVELÉS ÉS HALÁSZAT 
A TÖRÖK KORBAN

A tavi mesterséges haltenyésztés előfeltétele egy
részt a fogyasztási igény léte, másrészt a termeléshez 
szükséges békés időszak, a mesteréges tavak védelme. 
Az egykori gazdag haltermést adó hevesi mesterséges 
tavak a török hódoltság alatt új, török birtokosok tu
lajdonába kerültek, vagy a török és osztrák államközi 
megállapodásoknak megfelelően magyar tulajdonosok 
kezében maradtak. De akár magyar, akár török volt a 
tulajdonos, a lakosság kétfelé adózott; egyrészről a ma
gyar, másrészről a török földesúr részére. Magyar bir
tokos tulajdonában volt pl. a csányi két halászó hely is, 
amit 1657-ben kürti Vámosy István alispán, a Kéry 
család és özvegy Iványi Margit perbeli megegyezéssel 
elkülönítettek. Sírokon viszont a halastavat a török tar
totta a kezében. Amikor 1687-ben e területet tőlük 
visszafoglalják, az ekkor készült leltár szerint a vár 
alatti völgyben nagy halastó volt, felette nagy malom
mal. Mivel Sirokalja a XVII. század közepéig a magyar 
tulajdonosok kezén maradt ebben az időszakban a törö
kök a malom után adóztak részükre. Ez a kettős adózás 
alaposan megterhelte a halászatot is.

De halastavak maradtak ez idő tájt Feldebrőn is, 
amelyen a Tárná vize fuítoitt keresztül; Felsőtárká- 
nyon, ahol híres pisztrángos tó volt, ami a török kor
ban tönkrement, de mint halastavat továbbra is hasz
nálták. A török hódoltság utáni években ezt a piszt- 
rángutánpótiáisit Diósgyőrből szállítják. A 18. század
ban Karácsondon is van halastó, aminek a készítése 
feltehetőleg még a hódoltság előtti eredetű. Hídvégen 
a mesterséges tóban már a 15. században is fejlett 
haltantás van, amely a korabeli számadások szerint ki
fizetődő. Innen látták el a püspöki konyhát sózott hal
lal. Magáit a tavat gondozták és rendszeresen friss hal- 
ivadékokkal telepítették be. Bár a hódoltság alatt ez a 
tó is tönkrement, továbbra is halásztak benne.

TISZAPÉNZ FIZETÉSE — HALÁSZAT A TISZÁN — 
A TISZA ÓRIÁSA: A VIZA

Az egész középkoron át a hevesi halászat természe
tes központja a Tisza. Mert az ugyan igaz, hogy a 
mellékfolyód, a patakocskák, minit a Zagyva, Tárná és 
Eger egyes helyeken, ahol tengerré duzzadoznak, al
kalmasak a halászásra, az igazi halászparadicsom 
mégis a Tisza, ahol ősi mesterségként őrzik a halfogást 
a folyó menti falvak lakói.
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S hogy a hódoltság alatt máit tud a Tisza, arról a 
kor niagy kalandora, Simplicissimus így adott számot: 
„A Tisza körül sok mocsár van telve ponttyal, kárász- 
szál, menyhallal, csíkikai, csukával és más jóféle halak
kal. Ha egyébként renyhék is az emberek, a halászás
hoz elég ravaszok, hogy megfogják őket. Elrejtőznek, 
különösen téli időben, az e célból csinált nádkuny
hókban, vontcsövű puskával, kitűznek néhány halat, 
hogy a nagy tömegben és csapatosan röpködő és csak 
hallal élő gödények észrevegyék. E gödények nélkül a 
hal a Tiszában és környékén valósággal ártalmas fé
reg lenne, mert különben a folyóvíz a halaktól szinte 
büdös és ihatatlan volna. Ezek a nyakukon nagy bö- 
gyet vagy zacskót viselő libák, némelykor meglepnek 
egy-egy halban dús pocsolyát, vagy tavat, -amit nem 
lehet lecsapolni, teli merik a bögyüket vagy zacskóju
kat vízzel, hirtelen kirepülnek és másutt kicsurgatják 
a vizet. Ezt mindaddig csinálják, amíg a vizet ki nem 
merték, amikor is a halak majdnem víz nélkül és 
iszapban fickándozva maradnak ott. Akkor aztán be
ülnek a közepibe és munkájuk eredményéül egy szálig 
felfalják a halakat. Hanem amikor a parasztok észre
veszik, hogy a hatalmas ludak kanál formájú csőrük
kel neki akarnak esni a lakomának, nagy bátran kö
zéjük durrantanak, s aztán még emellett erőteljes ki
áltozással is elhajtják őket a vendégségtől, s belegá
zolva a pocsolyába, ők méregetik ki a halakat.”

így a sok tapasztalattal rendelkező Simplicissimus 
szintén megemlékezik a Tisza óriásáról, a vizáról, 
amelynek a halászata a kedvezőtlen körülmények el
lenére továbbra is dívik, mégpedig külön apparátus
sal, gondos felkészülés mellett — amiről külön is ér
demes megemlékezni. A Tisza menti falvakban a XVI. 
században a falvak jobbágyságának feladata volt a föl
desúri szegyékhez fák kitermelése és a vizafogó fel
állítása a folyó medrében. Ez nem volt kis munka, er
ről tanúskodik Baikócz Tamás 1493—95. évi számadás- 
könyve is, amiben két tiszai szegye felállításához 220 
szál gerendát, míg a Kürt. Tiszanána és Ároiktónál fel
állított három egri püspöki szegyéhez külön hálókat is 
vásároltak.

A XVI. században már a Tiszán egymás után hatal
mas szegyek sorakoztak, hogy kifogják a hálák halát, 
a kitűnő ízű vizát, amelynek hossza elérte a 9—10 mé
tert. A korabeli számítások szerint egy viza súlya 1— 
4,5 q volt. A viza a Eekete-tengerben élt és az év fo
lyamán kétszer — mármint március—'májusban és au
gusztus-decemberben— indultak felfelé a nagy magyar 
vizeken, így a Tiszán, sőt a Zagyván is egy darabig, 
hogy lerakják ikráikat. Amint felmelegedett a víz, a 
vizák visszavándoroltak a Fekete-tengerbe.

S bár a hódoltság alatt a vizahalászat csökkent, 
mégis, ha a korábbinál korlátozottabb körülmények 
között is, tovább folytatták halászatát. A tiszanánai 
szegye 1566-ban a tatár támadás során pusztult el, de 
később újjáépítik, hasonlóképpen az ároktóit és egye- 
kit is. Az egri püspökség és káptalan tulajdonában 9 
szegye működött Palkonyától Tiszanánáig és Ároktóig, 
amelyek jó része tovább működött. Ezenkívül a föl
desúri szegye a hódoltság alatt halászfalu kezelésében 
is működhetett (mint Poroszlón), ami után a török és 
magyar földesúrnak egyformán adózni kellett, ezért a 
halásziközösségek halfogásuk eredményeivel nem na
gyon dicsekedtek.

HEVESI HALÁSZFALVAK A TISZA MENTÉN
Szinte a honfoglalás óta folyton alakultak, erősöd

tek a Tisza-menti halfogó közösségek, amelyek szer
vezeti életét, közösségi munkáját még a hódoltsági vi
szonyok sem tudják tönkretenni. Közülük is jelentős 
halászfalvak voltaik Kisköre, Poroszló, Sarud, Tisza
nána, Tiiszahalász, sőt meglépő módon még Egerlövő 
is. Híres halászfalu volt Kisköre, amely Rákóczi-birtok 
és ilyenformán a sárospataki uradalomhoz tartozott. A 
XVII. század elején 5 forint Tisza-pénzt tartoztak fi
zetni az uradalomnak, és ezenkívül a török császár
nak, basának, tihannak is külön ajándékokat kellett 
szolgáltatniuk. Fizették mindezt a tiszai szabad ha
lászat fejében. E taksa után számukra ekkor „Halá
szóvíz a Tisza, ezenkívül vagyon egy halasmorotva” is.

S bár korábban itt is volt vizafogó a Tisza egy lapos 
kanyarulatánál, de a XVII. századi összeírás már nem 
tud kiskörei vizafogásról. Sajfokon vésszel (vejszével) 
és hálóval halásztak a közel lakó pélyiek, míg az itt 
található öntésen kassal fogták a csíkot.

De a Tisza menti halászfaluk között is a legnagyobb 
és legismertebb Poroszló, amelynek története a halász- 
faluk szomorú sorsát is példázza. 1672-ben Barkóczy 
lévai kapitány a halászfalut templomával együtt fel
égette, lakói szétfutottak és öt évig lakatlan volt a te
lepülés. 1676 körül azonban „némely kálvinista halá
szok Tokaj tájékáról a Tiszán, halászat kedvéért lejő
vén, ezen földet egri pasa engedelmével, mint puszta 
helyet megszállották.” Ettől kezdve indul virágzásnak 
újból a falu és a poroszlói halászat is. A falu halász- 
mútja ősrégi. Egy 1420-ból származó oklevél szerint itt 
is volt vizafogás, egy másik oklevél 1470-ben itt halá
szó tanyát említ. Ez a halászat ól tovább. A háborús 
viszontagságok miatt hol a poroszlónak futnak el in
nen, hol más közösségekből telepednek ide. A XVII. 
század végén már isimét konszolidált a halászfalu éle
te. Erre mutat, hogy 1683-ban Tiszahalászról hatan is 
itt telepszenek le és ezek rendszeresen fizették a szo
kásos sózó tthal-vált ságot.

Sarud szintén halászfalu, földművelés mellett a la
kosság nagyobb része halászatból tartja el családját.

A tiszanánaiak a Tiszát halászták és a falu körüli 
morotvákat merítették ki, a csíkászó vizeket járták. 
Sok halat adott a nánaiaknak a „holt” Tisza. A ka
nyargós Tisza kiöntései, kacskaringói egyaránt kedvez
tek az itt települt halászfaluknak. A török hamar rá
tette kezét jövedelmükre, így Tiszanána is már 1550- 
itől a töröknek adózott, a halászati jövedelem része lett 
a kincstári bevételnek. 1566-ban tatárok égetik fel, ek
kor pusztul el a vizafogó is. Az 1582. évi urbárium sze
rint azonban a szegye már ismét működött. S bár a 
tiszanánaiak nagy károkat szenvedtek a töröktől, szí
vósan ragaszkodtak falujukhoz. A halászok nagyobb 
része tanyákba tömörül és hatalmas kerítőhálóval fog
ják a híres tiszai halaikat, sőt még ekkor a vizát is. Az 
1682. évi urbáriumok szerint az egri püspökség, ahova 
adóztak, szarvasmarha helyett ugyanabban az adóban 
a vizát is elfogadta. Hírük, nevük nagy lehetett, mert 
mint Sugár István írta egy tanulmányában, 1683-ban a 
királyi kamara arra utasította Hete Márton officiálist, 
hogy „vizát és egyéb sós halat, nem olyat, mint az el
múlt esztendőben, hanem jobbat, csukát és más rend
ből, jót szerezzen” tőlük.

Tiszahalász, mint a neve is mutatja, vérbeli halász
falu. Halásznak a Tiszán, lehalásszák a morotváit, míg 
a Piszkáros tóban kassal fogják az alkalmas csíkokat.

HÓDOLTSÁGI HALFOGYASZTÁS
Ezeknek a tiszai falvaknak a haltermelése meglepő 

módon messzire eljut. Egyrészt adózás formájában ré
szesül belőle a magyar és a török földesúr. a kincstár. 
Ami a halászoknak marad, ők az egri török, gyöngyösi 
magyar piacokon értékesítik, le- vagy felúsznak vele 
oda, ahol a hódoltsági vagy királyi Magyarországon el
adásra módjuk és lehetőségük van. De ide járnak ol
csón vásárolni a helyszínre az ún. halvevők, a szató
csok, akik azután egyéb áruvál együtt elfuvarozzák in- 
nen és jó áron értékesítik.

Simplicissimus szerint is a tiszai halászok a csíkot 
elevenen tizenöt, sőt több mérföldnyire is elviszik: 
„Ezt a magyarok savanyú káposzta forrázatban vagy 
levesben eszik. A hat-, nyolc-, tíz-, sőt százfontos pon
tyokat rendszerint fogyasztva, a csukát besózva szál
lítják. Van sok tok is, aztán viza és riba. Az utóbbit 
nem tudom német néven megnevezni, úgy vélem, az 
is tokféle. Ezek akkorák, hogy néha egy darab meg
tölt egy szekeret.” E amit Simplicissimus nem tud, 
mondjuk meg mi: ez volt a viza.

íme, halászok és halászatok a török hódoltságban. 
Nehéz körülmények között, de akkor is tovább foly
tatják meesterségüket a tiszai halászok, míg 1687-ben 
a hevesi hódoltság megszűnése után konszolidáltabb, 
szervezettebb körülmények között foglalkozhatnak a 
halászattal.

Varga László
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Kiegészítés a régi halászati 
szakirodalmi összefoglalóhoz

A halászat régi szakirodaimának összgyűjtésénél még 
nem gondoltam arra a nagy érdeklődésre, amely az 
1868—1945-ig terjedő régi fővárosi és országos halásza
ti irodalom megjelenését követte. A közelmúltban a 
Halászatban megjelent cikksorozatomat egy ötödik
részlettel zárom, amilyben 29 műnél felsorolom azt a 
könyvtárat,  ahol a művek, ha nem is kölcsönözhetőek, 
de legalább elolvashatok. Célom az volt, hogy az érdek
lődők az általam közölt művek — nevezetesen a koráb
ban közrebocsátott 135 mű — közül legalább 29-nél 
nemcsak a művet birtokló könyvtárat, hanem a könyv 
vagy folyóirat raktári számát is megismerjék. Az ér
deklődőknek a könyvtár felkeresését követően csak a 
könyvtári katalóguscédula kitöltése veszi igénybe ide
jét. (A könyvtár megnevezése után a mű raktári jel
zete van.)
1. Csalog József: A Tolna megyei Sárköz népi halá
szata. Budapest, 1940., 233—249. oldal. (Különlenyo
mat a Néprajzi értesítőiből.)
Országos Széchényi Könyvtár: 16 730.

2. A halászatról szóló 1888. évi XIX. t.-cz. a rávonat
kozó törvényekkel bővítve. Szeged, 1891. 28. oldal. 
Országos Széchényi Könyvtár: 10 318/19 001. 4.

3. Hollósy Ferenc: Halászat. Budapest, 1940., 20. oldal. 
(Különlenyomat a „A kultúrmérnöki intézmény hat 
évtizede” c. műből.)
Országos Széchényi Könyvtár: 116 350.

4. Hankó Béla: A hal és halgazdaság. Budapest, 1928., 
252. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 64 205.

5. Herman Ottó: ősi nyomok a magyar népies halá
szatban. Budapest, 1885., 49. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 261 395.

6. Herman Ottó: A magyar halászat könyve, 1—2 kö
tet. Budapest. 1887.
Országos Széchényi Könyvtár: 13 539/27—28.

7. Herman Ottó: A halgazdaság rövid foglalatja. Bu
dapest, 1888., 200. oldal.

8. Herman Ottó: A halgazdaság rövid foglalatja. Bu
dapest, 1888., 200. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 13 539/31.

9. Kenessy Kálmán: Nézetek a hazai halászat ügyé
ben. Pest, 1869., 52. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 251 737.

10. Kolozsvári Gábor: A tiszai települések és a halá
szat öszefüggése. Kiadási hely megjelölése nélkül,
1928., 12. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 10 018/III. 3.

11. Langraf János: Tenyésszünk pisztrángot, vagy a
mesterséges hal tenyésztés alapvonalai. Budapest,
1892., 32. oldal. (Különlenyomat: Köztelekről.)
Országos Széchényi Könyvtár: 245 736.

12. Lukács Károly: A Balaton halainak gyakoriságáról. 
Tihany, 1932., 18—27. oldal. (Különlenyomat a Ma
gyar Biológiai Kutató Intézet Munkáiból.)
Országos Széchényi Könyvtár: 94 288.

13. Lukács Károly: Jégi halászat a Balatonon. Buda
pest, 1934., 37. 3. oldal. (Különlenyomat a Halászat
ból.)
Országos Széchényi Könyvtár: 193 003.

14. Lukács Károly: Pontyjelölések a Balatonon. Buda
pest, 1937., 143—151. oldal. (Különlenyomat az Állat
tani Közleményekből.)
Országos Széchényi Könyvtár: 87 054.

15. Lukács Károly: Amerikai halak a Balatonban. Bu
dapest, 1937., 5. oldal. (Különlenyomat a Természet- 
tudományi Közlönyből.)
Országos Széchényi Könyvtár: 68 234.

16. Lukács Károly: A Balaton halásztopográfiája. Bu
dapest, 1939., 28. oldal. (Különlenyomat a Halászat
ból.)
Országos Széchényi Könyvtár: 97 920.

17. Lukács Károly: A „fogas” kérdésről. Két levél a 
szerkesztőhöz. Budapest, 1940., 4. oldal.
Országos Széchényi Köynvtár: 97 920.

18. Maucha Rezső: Az ipari szennyvizek és azok hatá
sa a halakra. A falepárlógyári szennyvizek hatása 
a halakra. Budapest, 1916., 27. oldal. (Különlenyomat 
a Kísérletügyi Közleményekből.)
Országos Széchényi Könyvtár: 402 262.

19. Páter Béla: A haltenyésztésről. Kolozsvár, 1897., 62. 
2. oldal.
Erdélyi Gazdasági Egylet Könyvkiadó Vállalat (2-ik 
átdolgozott kiadás). 1899., 62. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 20 565/34.

20. Perényi József: Csepel. Hl. Bp. M. Városok Monogr. 
K., 1934., 192. oldal. 5. táblázat, 2. térkép. (M. Váro
sok Monogr., 13.)
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest. Gyűjte
mény: Bp. 943/705.

21. Pisztrángtenyésztés. Budapest., 1901., Országos Ha
lászati Felügyelőség, 51. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 10 318/1901. 21.

22. Répássy Miklós: Édesvízi halászat és haltenyésztés. 
Közrebocsátja az Országos Halászati Felügyelőség, 
Budapest, 1902., 142. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 10 318/1902. 2.

23. Répássy Miklós: Halászatunk és haltenyésztésünk. 
Budapest, 1902., 25. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 10 318/1902. 29.

24. Répássy Miklós: Édesvízi halászat és halgazdaság. 
Budapest, 1909., 502. oldal. Második kiadás, 1914., 
549. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 10 318/1914. 15.

25. Rotarides Mihály: Nemzetközi halászati kongresszus 
Liegeben. Budapest, 1940., 4. oldal. (Különlenyomat 
a Természettudamxnyi Társulat Évkönyvéből.) 
Országos Széchényi Könyvtár: 92 423.

26. Az Újpesti kikötőben . . .  Budapesti Hírlap, 1860. 
975. oldal.
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Egyetemi Könyv
tár: P 2r 319.

27. Újpesti kikötő halászat. Budapesti Hírlap, 1860., 726. 
oldal.
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Egyetemi Könyv
tár: P 8r 319.

28. Vladár Sándor : A mesterséges haltenyésztés és a 
vele rokon vízhasználatok közgazdasági jelentősége 
a magyar mezőgazdasági fejlesztésnél. Budapest, 1925., 
39. oldal.
Országos Széchényi Könyvtár: 622 862.

29. Zimmer Ferenc: A „fogas”. Budapest, 1940., 35. ol
dal.
Országos Széchényi Könyvtár: 97 062.

30. (Xantus János): A czethalászatról. (Budapest. 1888.) 
28—53. oldal. (Különlenyomat a Földrajzi Közlemé
nyekből.)
Országos Széchényi Könyvtár: 172 277.
A három könyvtár mindegyike a főváros centrumá

ban van. Az Országos Széchényi Könyvtár a Várban, 
a Főváros Szabó Ervin Könyvtár a Baross utca elején, 
míg az Eötvös Lóránd Tudmányegyetem könyvtárát a 
Károlyi Mihály utcában találjuk meg. A művek egé
széről, vagy részleteiről mindegyik könyvtárban má
solat is igényelhető (csekély térítés ellenében).

VÁRHIDY IMRE

31



К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е
Практический курс для бразильских рыбацких специалистов в

Венгрии (Й. Пекли) .....................................................................  6
Водоочистительная роль тростниковых прудов в реконштруктив-

ной программе Киш-Балатона (Э. Войнарович) .....................  8
Самые новые данные о рыболоводстве мира (К. Пинтер) ............ 14
Разведение пресноводных раков в Испании ( К. Пинтер) ...............  20
Карп и погода (I.) (3. Антош) .........................................................  24

F R O M  T H E  C O N T E N T S
Training course fór Brasilian fisheries experts in Hungary (J. Pekli) . . 6
Water-purification role of reedy ponds in the reconstruction program -

rae of Kis-Balaton (E. Woynarovich) ..........................................  8
New data on World fisheries (K. Pintér) ............................................  14
Freshwater crayfish culture in Spain (K. Pintér) ................................  20
The carp and the weather (Part I.) (Z. Antos) ..................................  24

A U S D E M  I N H A L T
Praxiskurs für brasilische Fiseherfachmánner in Ungarn (J . Pekli) . . .  6
Die wasserreinigende Rolle dér Röhricht-Teiche im Rekonstruktions-

programm von Kis-Balaton (E. Woynarovich) ........................... 8
Die neueste Angaben über die Fischerei dér Welt (K. Pintér) .......... 14
Flusskrebszucht in Spanien ( K. Pintér) .............................................. 20
Karpfen und das Wetter (I.) (Z. Antos) .............................................. 24

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Felelős szerkesztő:
DOBRAI LAJOS DR.

A szerkesztőb izo ttság  e ln ö k e : 
NAGY LÁSZLÓ DR.

T a g o k :
BALOGH JÓ ZSEF 
BÚZA LÁSZLÓ DR.
ELEK LÁSZLÓ 
GÖNCZY JÁNOS 
OLÁH JÁ NOS DR.
PÉK H  GYULA 
PIN TÉR KÁROLY 
SZAKOLCZAI JÓ ZSEF DR.
TAHY BÉLA DR.
TÁRNÁI ISTVÁN

H A L Á S Z AT
Szerkesz tőség : B u d a p est V., 

K ossu th  L. té r  11. 1055 
T ele fo n : 119-870 

K iad ja : H írlap k iad ó  V álla la t 
B u d a p est V III., B lah a  L u jza  té r  3.

P o sta i irán y ító szám : 1959 
Felelős k iad ó :

T ill Im re , a H írlap k iad ó  V álla la t 
v ezérigazgató ja

T erjesz ti a M agyar P o sta . E lőfizethető  
b á rm e ly  h írla p k ézb esítő  p o stah iv a ta ln á l, 
a P o s ta  h írla p ü z le te ib en  és a H írlap e lő 
fizetési és L apellá tási I ro d án á l (H ELIR ), 
B u d a p est V., József n á d o r  té r  1. 1900 
k özvetlenü l, vag y  p o sta u ta lv á n y o n , v a 
la m in t á tu ta lá s sa l a HELIR 215-96162 
pénzfo rgalm i je lzőszám ra. E lőfizetési díj 
egy év re  108,— F t. M egjelen ik  éven te  

h a tszo r.
86 5282 — R évai N yom da 

E gri G yáregység

Felelős v ezető : H o rv á th  Jó zsefn é  dr.

HU ISSN  0133—1922

In d ex : 25 372

CÍMKÉPÜNKÖN: Nagy József, a Tisza Htsz 
legeredményesebb halásza

(Gönczy János felvétele)

A BORÍTÓ HÁTSÓ OLDALÁN: Csukaikrafejés 
(Kászoni Zoltán felvétele)

LAPUNK KŐVETKEZŐ SZÁMÁNAK 
TARTALMÁBÓL:

— A szovjet—magyar műszaki-tudományos 
együttműködés 9. ülésszaka Magyarországon

— Szövetkezeti élet
— Levél a levélváltókhoz
— Besszámoló két halkórtani szemináriumról
— Készítsünk takarmánykeveréket!
— Táplisok közt a Rába partján
— A ponty és az időjárás (II.)
— Nemzetközi és hazai lapszemle

32



Halászok a Moholy-Nagy László 
Stúdió 1986-os kiállításáról

A halászatot rokonszenv kíséri, bizonyos ro
mantikus együttérzés a kívülállók részéről. 
Szinte mindenki életének egy adott korszakában 
találkozott valahol a folyók mentén a mai ma
gyar halászélettel, s azt élményként honosítja 
tudatában. Akad, aki rajzzal, festménnyel is. 
1986 tavaszán mutatkozott be az angyalföldi 
József Attila Művelődési Központban a Moholy- 
Nagy László Stúdió. Nem először, hiszen már 
tíz esztendeje működnek a XIII. kerületben, 
immár 130-an, a kerámia, a textil és a festé
szet jelöltjei. Különböző tagozatokban dolgoz
nak. Csobánné Gelencsér Ildikó azt szorgalmaz
za, hogy Angyalföldön egyre több művész je
löltből, amatőrből válhasson festő, szobrász, ke
ramikus. Ez annál is inkább lehetséges, mivel 
Orvos András, Erdélyi Eta, Jeckel Ferenc, Ha
vas Eszter festőművészek, Illés József és Répási

Ildikó keramikus irányításával szakavatott 
képzésben van részük.

A sok festmény, szobor, kerámia, textil kö
zött találjuk Hering Istvánné „Folyópartiját, 
melyet vászonra festett olajjal. Magas fák, sű
rű erdő övezi a kanyargó vízpartot, mely ön
magában horgadozik. Nincs ember, csónak se
hol — csak amaga a sértetlen természet.

Zsuppán József „Halászok” című alkotását 
farostra festette, szintén olajjal. Itt már meg
jelenik az ember: három halász. Az egyik bog
rácsban főzi a parton a halászlét, a másik bot
ra függeszti a halászhálót szárítani, a harma
dik a halászcsónakban halad előre állva, csák- 
lyával. Nagy törzsű fák magasodnak a parton, 
sok virág pöttyözi a pázsitot, számtalan apró 
pont száll az égbolton: madarak. A túlsó par
ton tömbösödött fasor.

Losonci Miklós




