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Q&zÁáb kapott —

—  A S Z E N N Y V I Z E K  Ü G Y E . . .
Az 1885. évi XXIII. t. c. és az an

nak kiegészítését szolgáló 2/1952 M. 
T. számú rendelet határozott rendel
kezéseket tartalmaz nemcsak a hal
tenyésztést szolgáló, hanem a nyílt 
vízfolyások és állóvizek szennyvizek
től való megóvásának kérdésében is. 
A rendeletek értelmében bármilyen 
szennyvizet csak megfelelő tisztítás 
után lehet a befogadóba bocsátani. 
Csakhogy.. .

Az utóbbi évek hatósági tapaszta
latai és a minden kétséget kizáró té
nyek azt igazolták, hogy a nagyobb, 
és a kisebb üzemek és vállalatok 
egyrésze vagy teljesen tisztítatlan, 
vagy a szabálytalan és rossz szűrő- 
berendezések miatt csak részben kö
zömbösített vizet bocsát a szabad 
vízfolyásokba és az állóvizekbe.

A sorozatos hatósági beavatkozás 
és a vétkesek szigorú megbüntetése 
sajnos, nem hozta meg a várt ered
ményt, nem sikerült ennek az álla
potnak véget vetni. Sok vállalat tör
vényen felül állónak tartja magát 
és okoz ma is igen nagy károkat a 
népélelmezésben fontos haltenyész
tésnek. A legsúlyosabb a helyzet a 
Dunán és a Balatonon, ahová a 
legtöbb üzem és gyár fertőző, hal
gyilkos szennyvize ömlik. Mindenki 
előtt ismeretes az a katasztrofális 
halpusztulás, mely a soroksári Duna- 
ág sokszáz mázsás halállományát ki
lencven százalékban irtotta ki az 
elmúlt télen és aminek oka az egyik 
gépgyártó üzem fenoltartalmú tisz
títatlan szennyvize volt.

Az ilyen helyeken halállományunk

Aki a halásztanfolyam végén már 
tisztában van a pH, a napfok, a Daph
nia és a takarmányegyüttható jelen

tőségével. (Szalay felv.)

komoly veszedelemben forog, de 
pusztulás fenyegeti a nagy költség
gel és fáradsággal tenyésztett ivadé
kok tömegeit, tehát az alig pótol
ható „vetőmagot“ is.

De nemcsak a halgazdálkodás 
szempontjából jelent veszélyt az üze
mek nembánomsága, hanem köz
egészségügyi vonatkozásban is. Az 
öntözött konyhakertekben a tisztítat
lan szennyvizek megfertőzhetik a ter
ményeket és amelyek főzés nélkül 
kerülnek fogyasztásra, súlyos megbe
tegedést okozhatnak. Az esetleg fer
tőzött vízzel itatott állatokban is kár 
eshet. A fürdőzők pedig a fertő
zött víztől kellemetlen bőrbetegsége
ket kaphatnak.

Fel kell vetnünk a felelősség kér
dését! Miért tekintik magukat egyes 
vállalatok és üzemek a törvényen 
felül állóknak? Hiszen mint állami 
szerveknek elsősorban a példaadás, a 
közösség érdekeinek megóvása vol
na kötelességük! Hogyan vállalhat
ják a felelősséget azért, hogy az or-

y H i r ő l  t á r g y a l t a k

—  BALATONI ANKÉTEN?
A Magyar Hidrológiai Társaság 

szept. 24->én és 25-én tartotta az V. 
Balatoni Ankétot Hévízen. A több, 
mint száz résztvevő a gyógykórház 
kultúrtermében jött össze, hogy 
megvitassa a Balatonkutatás leg
újabb eredményeit és az időszerű 
kérdéseket. Az ankét előadásai és 
az ezt követő viták három kérdéssel 
foglalkoztak: 1. A Balaton melletti 
tőzeglápok hasznosítása. 2. Hévíz 
gyógyfürdő és üdülőhely fejlesztése. 
3. A Balaton tudományos kutatása 
terén végzett legújabb munkák ered
ménye, a Pécsely-patak vízgyűjtő- 
rendszerének hatása a Balatonra és 
a Balaton produkciósbiológiai kuta
tásának célkitűzései.

A tőzeglápok gazdasági hasznosítá
sa kérdésében az ankét előadói ja
vasolták, hogy a 30 ezer kát. hold 
bányászott tőzegterületről kikerülő 
tőzeg elsősorban importanyagok pót
lására, másodsorban a mezőgazdaság 
céljaira és harmadsorban tüzelőként 
nyerjen felhasználást. A nem bá
nyászott tőzeges területek víztelení
tésének módszerére vonatkozóan ér
tékes lengyelországi tapasztalatokról 
számoltak be. A bányászott terüle
teken figyelemmel kell lenni arra 
is, hogy a kitermelt területek hal- 
gazdaságilag hasznosíthatók legye
nek.

Hévíz fejlesztésével kapcsolatban 
legsürgősebb teendő a kőbánya rob
bantásainak megszüntetése, mert a 
forrás vize máris jelentősen meg
apadt a robbantások következtében. 
Hévíz természetvédelmi területét a 
kőbányára is ki kell terjeszteni. Na
gyobb gyógyszálló és modern fürdő

szág gazdasági és közegészségügyi 
érdekeit veszélyeztetik?

A tarthatatlan állapot megszünte
tésére most már megvan a lehetőség. 
A nagyfontosságú kérdés az Orszá
gos Vízügyi Főigazgatóság felállításá
val gazdát kapott. Most már egyet
len kéz intézi az ország minden víz
ügyi problémáját, Rajczy Kálmán 
vízügyi főigazgató biztos kézzel nyúlt 
ehhez az ügyhöz is. A közelmúltban 
lefolyt értekezleten, melybe bevonták 
a sorozatos szabálytalanságokat el
követő vállalatok képviselőit is, igen 
komoly intézkedések történtek.

A rendeletek és törvények csak 
akkor hozzák meg a kívánt ered
ményt, ha végrehajtásuk tökéletes. 
Ehhez pedig az szükséges, hogy a 
helyi tanácsok állandóan és fáradha
tatlanul ellenőrizzék a vállalatokat, 
állandó kapcsolatot teremtsenek és 
tartsanak fenn a Haltenyésztési Ku
tatóintézet szennyvíz-osztályával.

A vállalatok és üzemek vezetői te
kintsék elsőrendű feladatuknak a 
probléma megoldását. Bízunk abban, 
hogy a jószándék és a megfelelő 
kooperáció meghozza a régen vajú
dó kérdés megnyugtató rendezését.

Nagy Gyula 
Székesfehérvár.

építése szükséges. Az üdültetést el kell 
választani a gyógyfürdőtől, mert a 
betegeknek nagyobb nyugalomra van 
szükségük, mint az üdülőknek.

A Pécsely patak vízgyűjtő-területé
nek hidrográfiai, hidrológiai és bio
lógiai viszonyainak feltárását végez
te a Tihanyi Biológiai Kutatóinté
zet és külső munkatársai. A terület 
tudományos feldolgozása jelentős is
meretekkel gyarapította a Bala- 
tonkörnyék és Balaton kölcsönös 
kapcsolatára vonatkozó eddigi isme
reteinket.

A Balaton produkciósbiológiai ku
tatásának célkitűzései között kell 
szerepelnie annak a kutatómunká
nak, mely új haltáplálékszervezetek 
és új halfajok betelepítésének lehe
tőségét viszgálja meg. A kérdést igen 
nagy körültekintéssel kell megvizs
gálnunk és más tavakban kell elő
ször a betelepítés hatását megvizs
gálnunk.

(Dy)

A hévízi hidrológiai kongresszus szü
netében. Balról jobbra: dr. Jaczó 
Imre, dr. Veszprémi Béla, dr. Maucha 
Rezső Kossuth-díjas akadémikus, Gaál 

Elemér és dr. Erős Pál.
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A vizek igazi termelője
- A  P L A N K T O N N Ö V É N Y Z E T
írta : dr. ¥  es z p r  érni B é la

Az élő szervezetek, legyenek azok 
növények vagy állatok, éljenek szá
razföldön vagy vízben, életműködé
sük során oxigént igényelnek, lélek- 
zenek. A légzés alkalmával felvett 
oxigénnel testükben szervesanyago
kat égetnek el, s az így nyert fel
szabadult energiával üzemeltetik 
szervezetüket. Táplálkoznak, növe
kednek, szaporodnak, hogy csak né
hány fontosabb, szembetűnőbb élet
működést említsek.

A lélekzéshez szükséges oxigén 
forrásairól sokat hallottunk már. 
Tudjuk, hogy a szárazföldet kör
nyező levegőlburok mintegy negyed
részét oxigén alkotja, ismeretes to
vábbá, hogy a vízben oldva is elő
fordul, ámbár lényegesen kisebb 
mennyiségben.

Tudjuk, hogy a légkör oxigénkész
lete nem fogyhat ki, mert azt a nö
vények állandóan pótolják. (A víz
ben előfordulhat, hogy teljesen ki
fogy az oxigén.)

1771-ben fedezték fel a növények
ben azt az életfolyamatot, az ú. n. 
fotoszintézist, amely biztosítja Föl
dünkön az oxigén állandó körforgá
sát. Igen bonyolult folyamattal ál
lunk szemben, melynek sok részle
tét még ma is homály fedi, legalap
vetőbb általános törvényszerűségeit 
azonban ismerjük és tudjuk, hogy 
a fotoszintézis kizárólag növényi 
szervezetek sajátossága. A napfény 
sugárzó energiájának szervesanyag

Bármilyen, szép a tavirózsa, ne tűrjük 
meg a halastavakban. (Veszprémi fv.)

felépítésre való közvetlen felhasz
nálása az élő növényi sejtekben ta
lálható zöldszínű festékanyag, az 
ú. n. klorofill jelenlétéhez kötött 
speciális adottság.

A fotoszintézis során végbemenő 
széndioxid^asszimiláció (széndioxid
ból és vízből történő szénhidrát fel
építés) végsői ókon szénhidrátokat 
és melléktermékként oxigént ered
ményez.

Maucha professzor vizsgálatai so
rán meghatározta a széndioxid-asz- 
szimilációhoz szükséges energia 
mennyiségét és a kémiai reakció 
során felszabadult oxigén megmé
résével kiszámította a fotoszintézis
sel termelt szervesanyag mennyisé
gét.

Maucha képlete a következő:
6 CO2 +  5 H2O ^  685.000 cal —

=  CeHioOö +  6 O2

6 molekula széndioxidból és 5 mole
kula vízből 685.000 caloria felhaszná
lásával keletkezik egy molekula 
szénhidrát (keményítő) és 6 mole
kula oxigén szabadul fel a reakció 
során.

Bennünket a következőkben a 
fotoszintézis csak mint oxigénterme
lési mód érdekel. A  kémiai reakció 
hasonló módon zajlik le a száraz
földi és vízi növények esetében, a 
széndioxid felvételének módjában 
azonban nagy különbséget találunk. 
A szárazföldi növények zöld részein 
apró szájadékok alakultak erre a 
célra, a vízi növények viszont tes
tük egész felületén keresztül képe
sek széndioxid felvételére. A ter
melt oxigén leadása is az egész test
felületen keresztül történik. Ez igen 
lényeges különbség. E tekintetből 
kell most már megvizsgálnunk a 
vízben élő növények sokaságát s így 
értékelhetjük őket helyesen halte
nyésztési szempontból.

Felületmérések és számítások 
eredményei nagyon szépen bizo
nyítják Maucha professzor 30 év
vel ezelőtti zseniális meglátását és 
kísérleti eredményeit, melyek sze
rint a planktonnövényzet az, ame
lyet a vizek igazi termelőjeként kell 
elismernünk. Hogy csak egyetlen 
példán érzékeltessem a plankton
növényzet és hínámövényzet közötti 
felületkülönbséget, vegyünk egy-egy 
köbméter víztömeget, képzeljük az

egyiket a Scenedesmus, obliquus 
nevű 10 ezredmilliméter sejtnagy
ságú algával kitöltve. Az algasűrű
ség köbcentiméterenként 1,000.000 
sejt legyen, ami természetes viszo
nyok között egyáltalán nem ritka
ság, úgy a köbméter vízben lévő 
algák területe 140 m2-t tesz ki, “Ha 
most a másik köbméter vízbe sűrű 
hinarast telepítünk, pl. 100 szál egy 
méter magas Potamogeton perfolia- 
tumot (hínáros békaszőlő v. szilvafa- 
levelű hínár), úgy ennek teljes fe
lülete mindössze 15 m2, kereken 
véve a számítást, egytized része a 
planktonnövényzet felületének.

Ilyen sűrű hinarasok természetes 
tavainkban nagy terjedelemben rit- 
kári alakulnak ki.

Tógazdasági tavainkban általában 
magasabb területértékeket találunk, 
de a hínárnövényzet-felület még így 
is elenyészően kevés a plankton
növényzet felületéhez képest.

Mindenképpen arra kell töreked
nünk tervszerű halasgazdálkodásban, 
hogy a produkciós biológiai szem
pontból csekélyebb értékű hínárnö
vényzetet az értékesebb plankton
növényzet rovására ne engedjük túl
szaporodni.

Elégedetten rakja ki zsákmányát az 
öreg szovjet halász válogatásra
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Őnkáíti&g.cs(*kken£és —
A  HALTENYÉSZTÉSBEN.

A „Halászat“ legutóbbi számában 
már ismertettem a jövedelmezőségi 
kérdés egyes szempontjait. Be kell 
látnunk,. hogy a termelékenység te
rén nem merítettük ki összes lehe
tőségeinket. Ne hivatkozzunk objek
tív akadályokra, melyek sok eset
ben tényleg fennállnak. Tudjuk, 
hogy van hasvízkór, tudjuk, hogy 
voltak kedvezőtlen takarmányho
zamú termések, de vájjon elmond
hatjuk^, hogy a magunk erejéből 
megtettünk mindent, hogy hiányos
ságainkat más síkon kiküszöböljük? 
Nem, ezt nem mondhatjuk el.

A hasvízkór ellen eddig nincs or
vosszer a kezünkben. Varrnak azon
ban más betegségek, így elsősorban 
az ivadékot pusztító paraziták, ame
lyek ellen még nem harcolunk nagy
üzemi szinten a tudomány és a gya
korlat által már kezünkbe adott 
fegyverekkel. Az ívatás és ivadék
nevelés terén nálunk is, külföldön 
is igen komoly kísérletek folynak és 
vannak már olyan leszűrt tapasz
talatok, melyeket üzemeinkben ha
laszthatatlanul hasznosítanunk kell.

Végleg fel kell számolnunk az 
ivadéknevelésnek azt az elmaradott 
módját, hogy nagy tavakba kihelye
zünk egy-két törzset, aztán nézeget
jük, hogy van-e ivadék, vagy nincs, 
ha van, sűrűn van-e, vagy ritkán és 
tudomásul vesszük, ha elpusztul. Az 
őszi lehalászáskor aztán egyre-másra 
érnek bennünket meglepetések. Egy
szer exportra is tellett az ivadék
ból, máskor saját tavainkat sem 
tudjuk egészséges ivadékkal kellő
képpen népesíteni. Sajnos, az utóbbi 
helyzet gyakoribb. A  hasvízkór el
leni küzdelemben ma egyetlen fegy
verünk az, hogy tisztán tartott ta
vainkat minél bőségesebben lássuk 
el jóminőségű, parazitáktól mentes 
ivadékkal. Gazdálkodásunk sikeré
nek sarkpontját ezért a megjavított 
ivadéktermelésben kell látnunk.

Az önköltségcsökkentés terén ez

és ezzel kapcsolatban a hozamdk 
emelése látszik a legsürgősebb teen
dőnek. A helyes ivadéknevelés szük
ségessé tesz bizonyos beruházásokat, 
de elsősorban gondosságot, elegendő 
számú szakképzett munkaerőt, vagyis 
igazi halászkádereket igényel. Ezek 
képzésére és a helyes ivadéknevelés 
előmozdítására semmit sem tartok 
az önköltségcsökkentés szempontjá
ból elhibázott kiadásnak. Ott azon
ban, ahol nem a termeléshez köz
vetlenül szükséges anyagról, munká
ról és különféle költségekről van 
szó, különösen vigyáznunk kell.

Még nem szerveztük meg végle
ges formájában a halgazdaságok és 
az állami gazdaságok halászatát,

Probst E. és Wunder W. két 
nagy tanulmánya behatóan foglalko
zik a nemespontyfajták pikkelyezett- 
ségének öröklődésével és az egyes 
pikkelyezettségtípusok előnyös tulaj
donságaival. Wunder vizsgálatai sze
rint a tükrösponty törzsek (Oberpfalz) 
a legkiválóbbak és ezek között is 
azok, amelyeknek oldalai pikkelytele- 
nek s az úszók tövében, valamint a 
faroknyélen vannak tükörpikkelyek. 
Ha a faroknyélnél pikkelyek hiányoz- 
iák, könnyen léptek fel örökletes úszó
hibák és a növekedés is rossz volt. A 
sorospontyok növekedése jobb, ha az 
oldalvonal pikkely sora megszakítat
lan. Probst kísérleti eredményei és 
Wunder eredményei között némi el
térés mutatkozik. Az előbbi a wie- 
lenbachi tógazdaságban végezte kí
sérleteit és eredményei a szovjet 
eredményekkel megegyeztek. Probst 
szerint az előnyös tulajdonságok an
nál jobban tűnnek fel, minél köze
lebb van az illető pontyfajta a 
teljes pikkelyezettségű nemesponty- 
formához.

nincs annyi szakképzett emberünk, 
mint amennyire szükségünk volna. 
A központi szervezet mellett szük
séges volna olyan nagyobb körzetek 
kialakítása, amelyek élén szakfele
lősként egy-egy kiváló, tapasztalt, 
haladó szellemű szakember áll. 
Hangsúlyozom: nem apparátus, ha
nem szakember. XJj tógazdasági te
rületek bekapcsolása folytán a fel
futásból eredően amúgy is új csopor
tosításra lesz szükség a gazdasá
gokban. Ha három-négy elsőrangú 
szakembert kiemelünk és feladat
körükbe utaljuk azt, hogy a terme
lés minden fázisában egy-egy na
gyobb körzetben a szükség szerinti 
részletességgel irányítást adjanak a 
helyi vezetőknek a kihelyezés, iva
déknevelés, takarmányozás, tótisztí
tás, karbantartás stb. kérdésében, 
akkor sok olyan szakszerűtlenséget 
előzhetnénk meg, amilyet ma, saj
nos, a gyakorlatban tapasztalunk.

Vezető szakembereinket mentesí
teni kell az adminisztráció alól, de 
az olyan részletfeladatok alól is, 
hogy pl. a vagon berakásakor ma
guk mérlegeljék a halat.

Jövedelmezőségi szempcmtból na
gyon fontos még a tógazdasági kör
zetek és területek helyes csoporto
sítása és helyes tagozódásuk bizto
sítása. Központjuktól 100 km-re 
lévő 10—20 holdas tóegységek gya
korlatilag ellenőrizhetetlenek és 
gyakran, sajnos, kevéssé öntudatos 
elemek szabad prédájának bizonyul
nak.

Jelentékeny módon függ az ön
költség a tenyésztési időtartamtól 
is. Régebben általában nagyobb da
rabsúlyú, hároméves tény észidőt 
igénylő pontyokat termeltek tógaz
daságaink. Csökkenti az önkölt
séget, ha alacsonyabb darábsúllyál 
is megelégszünk annak érdekében, 
hogy a tenyészidőt egyharmadával 
megrövidítsük. Kétségtelen, hogy 
nagyobb darabszámú, kisebb súlyú 
hál ugyanazon a területen együtte
sen több halhúst produkál, mint 
amennyit idősebb évjáratok magukra 
vesznek. Minden élőlény zsenge ko
rában fejlődik erősebb ütemben és 
korosodásával fokozatosan csökken 
önsúlyának produkciója, hiszen egy
re többet és többet fordít létfenn
tartására. A természetes hozamdk 
mérésében mutatkozó kilengések 
gyakran ennek a körülménynek tu
lajdoníthatók. Hangsúlyozni kell 
azonban, hogy pontyaink piacképes
ségét, az exportigények kielégítését 
minden esetben szem előtt kell tar
tanunk.

Fentiekben ezúttal csak az ön
költségi szempontokat kívántam 
tárgyalni, a ráfordítások csökkenté
sére, a takarékosság szigorú keresz
tülvitelére pénzügyi hatóságaink 
központilag is ügyelnek. A termelés 
és az ügyvitel legszorosabb együtt
működése nélkül a ráfordítások 
csökkentésére irányuló igyekezetnek 
nem lehet sikere, mert álig van a 
halgazdálkodás keretében olyan kér
dés, melynél elválasztható lenne a 
tisztán agrotechnikai és a tisztán 
pénzügyi szempont.

Dr. Sivó Emil

(Dy)

Már a válogatásnál gondolni kell arra, hogy a jövő évi tenyészanyag kifogás
talan legyen. (Woynárovich felv.)
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Tógazdaság vízimadár nélkül alig 
képzelhető el és helytálló az a meg
állapítás, hogy amelyik tavon nin
csen hallal élő vízimadár, abban hal 
sincs. Hogy azután a tógazdák mi
lyen százaléka tűri csak kelletlenül 
a szerint e káros és hívatlan vendé
get, milyen százaléka örül neki, az 
olyan kérdés, melyet a valóban ká
ros vízimadarakra vonatkozólag alig
hanem könnyű volna eldönteni.

Kérdés természetesen az, melyek a 
valóban káros vízimadarak és (ho
gyan lehetne ellenük eredményesen, 
de mégis úgy védekezni, hogy szá
muk meg ne csappanjon. Azit hiszem 
a tógazdák többségének véleményét 
fejezem ki, ha a gyakoribb vízimada
rak közül a szürke gémet, a bakcsót 
és a búbos vöcsköt tekintem elsősor
ban komoly károkat okozóknak. El
hanyagolható az a kármennyiség, 
melyet rendes körülmények között a 
vörös gém, a bölömbika, a kis gém 
és a kisebb vöcskök* okoznak, illető
leg okozhatnak jól gondozott halgaz
daságokban. Még a tagadhatatlanul 
káros szürke gém és társainak kár
tevése is számos körülménytől függ. 
Kevés riasztás is elegendő távoltar
tásukra, ha kiöntésekben, beszáradó 
vadvizekben elegendő táplálékot ta
lálnak, ellenkező esetben azonban az 
elriasztásuk szinte lehetetlen.

Sokféleképén igyekeztem e kártevő 
vízimadarak ellen úgy védekezni, 
hogy sikeres védekezés ellenére is 
életben maradhassanak, de ez csak 
rövid ideáig sikerült, mert hamarosan 
kitapasztalták az ember védekezésé
nek veszélytelen voltát és igyekeztek 
a közben szenvedett hiányt kipótolni.

A karóra erősített kerepelő vagy 
állandóan szóló csengő, lelőtt madár 
vagy kifeszített háló nagyon rövid 
ideig volt eredményes védekezés, 
mert megszokták. A karó végébe 
vert hosszú és hegyes vasat egy két 
ügyetlen kivételével szépen lábuk 
közé vették a szürke, „halászmeste
rek“ és a kitett csapóvason is csak 
az ügyetlenebbje veszített rajta.

Hosszú, hajlékony etető „vesszők
re“ is rászállnak és nem lehet avval 
megtéveszteni őket, hogy a jelzőka
rót több méterre a tényleges ete
tési helytől helyezik el. Látják azt, 
hol a hal. Ha tévedésből reá is száll
nak az olyan tóra, melyben hal 
nincs, nem sokáig időznek ott. Majd
nem minden tavasszal sikerült meg
figyelnem, hogy az éjjel megérkezett 
vöcskök a sötétségben reászállottak 
ugyan olyan tóra is, hol még hal 
nem volt, de ez a tévedésük nem tar
tott sokáig. Rövid, de alapos körül
tekintés után átszálltak arra a tóra, 
hol már hal is volt.

Mint minden élőlénynek, épen úgy 
a szürke gémeknek is nagy az alkal

mazkodási képességük. Pátkai dr. 
cikkében megemlíti, hogy a szürke 
gémet már a 40 cm-nél nagyobb víz
mélység ás, távol tartja a tótól, mert 
félti tolláit

Szegedi megfigyelések szerint — 
máshol talán még nem ennyire ki
tanultak a szárnyas „halászsegédek“ 
— a karó nélküli és szélén is mé
lyebb vizű tó felett repkedő gémek 
a tó vizén fent sütkérező vagy táp-

Az ivadékpusztító halászcsérre hím 
vándorsólyommal vadásznak. (Sterbetz 

felv.)

lálkozó pontyot repülve vágják meg 
és a kába vagy elpusztult halat úsz
va veszik fel a vízről. Számos eset
ben láttam ezt a máshol általam 
nem észlelt vadászási módot. így te
hát a 40 cm-nél mélyebb víz nem 
igen nyújt menedéket. De a legtöbb 
tónak a szélén vagy a szigetek men
tén sekélyebb víz is van. És ha a 
vörös gém vagy a bölömbika tud ná
don állni, akkor ez a szürke gémnek 
sem lehetetlenség.

Rövid lába ellenére meglepő tehet
sége van a halpusztítás terén a bak

csónak is, melynek fiataljai nagy 
előszeretettel keresik fel az ivadékos 
tavakat.

A gémek közül a szürke gém fo
gyasztása a legnagyobb és tapaszta
lat alapján napi kártevése legköny- 
nyebben becsülhető meg. Ha bőven 
jut hozzá, akkor legalább napi fél 
kg-ot fogyaszt. Ebben a mennyiség
ben nem szerepelnek az agyonvágott, 
de el nem fogyasztott halak is.

Sehogysem tudom a dankasirá
lyok „halundorát“ tényként elfogad
ni. összes egyéb sirályaink halevők, 
ők is vízimadarak maradtak olyan 
formában, ami részükre a vízen való 
állandó tartózkodást könnyűvé teszi. 
Nem eszik a halat, ha megfelelő 
nagyságú — nem áll rendelkezésre. 
Igen hasznos madarak, ha kis ivadék 
hiányában megszállják a szántást, a 
gyepet és szedik a mezőgazdaságilag 
káros rovarokat. Lehetséges talán az 
is, hogy „egyenlegként“ valami ha
szon is mutatkozik. Talán változik 
táplálkozásuk iránya, de ha hozzájut
hatnak halhoz, akkor leküzdik „hal
undorukat“ .

Néhai Vönöcky Schenk — a Ma
dártani Intézet akkori vezetője — is 
a dankák halundora mellett tört 
lándzsát. Mikor azonban a harmin
cas évek elején az erre a célra meg
hagyott nagy sirálytelepen a horto
bágyi IV. sz. tóban gyűrűzéseket 
végzett, elismerte, hogy ott minden 
fióka köpetében hal volt.

Kivételes esetekben kárt okozhat
nak a félig lehalászott tavakban az 
ivadék között a vadkacsák is. Előfor
dult olyan eset is, hogy a karólyukban 
az idő késői volta miatt bent maradt 
harcsák reggelre lefulladtak, mert a 
sok vadliba által felzavart és ürü
lékkel agyon szennyezett kis területen 
oxigénhiány állott elő. Ez természe
tesen nem ok arra, hogy vadkacsák 
vagy vadlibák kiirtását bárki is kö
vetelje.

Az a módszer azonban, amely a 
szürke gémek életbenhagyása mel
lett azok kártevését lényegesen csök
kentené, egyelőre ismeretlen előttem. 
És ezért nem várható még a teljes 
megbékülés a tógazdák és a hivat
lak, repülő „halászmesterek“ kö
zött.

Németh Sándor, Szeged

Gémvágások tükrös pontyon. (Woynárovich felv.)
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Több mint egymillió embert gyö
nyörködtetett a Mezőgazdasági Kiál
lítás tengernyi látnivalójával. A ha
lászati pavillon látogatottsága is fe
lülmúlta a legvérmesebb képzeletet. 
A felszabadulás óta ez a kiállítás 
volt az első — a magyar mezőgaz
dasághoz méltóan nagyszabású — 
seregszemlénk, melyen azonban a 
haltenyésztés korántsem vonult fel 
olyan mértékben, mint amely jelen 
helyzetében és főként a közeljövőben 
végbemenő fejlődésünk arányában 
megérdemelt lett volna.

A kiállítás elcsendesedett. A lezá
rult kapuikkal azonban nem záródott 
be. A jövő kiállítások sikeressége ér
dekében le kell vonnunk tapasztala
taink alapján a mutatkozó hiányos
ságok következményét és ki kell ja
vítanunk azokat.

Elsősorban lehetővé kell tenni, 
hogy minden üzemegység vagy gaz
daság külön-külön indulhasson a ki
állításon. A szakemberek így össze
hasonlíthatják állományaikat, meg
győződhetnének egymás eredményei
ről, a tenyésztői munka az egész or
szágban céltudatosabbá válhatna. 
Nem utolsó sorban jönnek tekintetbe 
az a dicsőség, amit egy-egy helyezett 
állománnyal ki lehetne vívni. Másik 
feltétel: a kiállító üzemegységnek 
előző évi tervét teljesítenie kell. Ez 
utóbbi biztosíték volna abban az 
irányban is, hogy valóban jó ver
senyképes állomány kerül kiállítás
ra. Minden pontykiállítónak négy 
évjárattal kellene szerepelnie: iva
dék, nyújtott ponty, piaci és te- 
nyészponty. Az elbírálásnál döntő 
lenne az, hogy a négy évjárat egy
séges jellegű, egységes típusú-e. Ez 
nem jelenti azt, hogy egyes példá
nyokat, kiváló tulajdonsággal rendel
kező egyedeket, vagy azok utódait 
külön-külön ne lehetne kiállítani. A 
pontyon kívül egyéb hal kiállítása 
is kívánatos volna. Pl. tógazdasági 
ragadozók, mellékhalák, természétes 
vízi halak, ezek elsősorban élénkíte
nék a halkiállítást. Nem lehetne 
akadálya annak, hogy a pontyok 
versenyén kívül ezek is részesüljenek 
díjazásban.

Már most ki kellene dolgozni egy 
részletes verseny bírálati szabályza
tot, mely alapján az egyes kiállítani 
szándékozók már előre felkészülhet
nének kiállításra kerülő anyagukkal. 
Feltétlen gondoskodni kellene arról, 
hogy a díjnyertes állományok ko
moly pénzjutalomban részesüljenek.

A szélesebb körű halkiállítás na
gyobb akvárium teret igényelne. Ezt 
már a jövőévi kiállításon okvetlenül 
meg kell oldani. Mivel egyébként is 
helytelen volt a halászati pavillon 
és az alpári halászcsárda kényszer- 
házassága, erre meg is van a lehető
ség. A halászcsárda nagymértékben 
zavarta a paVillonunk komolyságát

és elfoglalva a helyet igen szűk tér
re szorította kiállításunkat.

Az akváriumok félkész állapotban 
kerültek benépesítésre. Ennek és a 
vízellátásnak hiányosságai kihatás
sal voltak kiállított halaink állapo
tára. Az oxigénszegény vízben víz
hiánnyal küzködő körülmények kö
zött a halak nyugtalankodtak, az ak
váriumokat beborító hálónak ugorva 
összetörték magukat.

Függetleníteni kell magunkat bi
zonyos mértékben a városi vízellá
tástól. Ezt meg lehetne oldani a volt 
halászcsárda 'udvarán elhelyezendő 
betonmedencével, ahol a vízinövény
zetet is be lehetne mutatni. Ide foly
na az akváriumok fáradt vize is. A 
vízadagolást 'saját hidrofor látná el, 
mely a betonmedencéből szívná a 
friss, kiszellőzött oxigéndús vizet. Az 
akváriumokat nem kellene állandó 
vízcserére beállítani, szükséges azon
ban az állandó levegőztetés. Az ak
váriumok szellőztetésére légkom
presszor és automatikus kapcsolású 
szélkazán szolgálna. A kiállítás gép
háza egyben ügyeletes szoba is len
ne. A jelenlegi viszonyok között az

éjszakai ügyeletesnek még ülőhelye 
sem volt.

A halászcsárda udvarán és fedett 
helyiségeiben méltó helyen tudnók 
dokumentálni nemcsak az elért tu
dományos eredményeket, hanem — 
ami teljesen hiányzott erről a 'kiállí
tásról — az egyes gazdaságok mód
szereit, újítási mozgalmának eredmé
nyeit. Megismertethetnék a látogató
kat az újabb halászeszközökkel, hal
fogási módszerekkel, hálóanyagok
kal.

Halászati kiállításunknak meg kel
lene mozgatnia az egész halásztár
sadalmat és a halászattal kapcsola
tos üzemeket is. Látni szerettük vol
na a halfeldolgozó üzemek termé
keit, háló és kötélüzemek* munkáját, 
a horgászeszköz üzemek áruit is.

Komoly nehézségek merültek fel 
az állandó szakfelügyelet területén. 
A  halászkiállítás közvetlen irányí
tóinak ez okozta a legtöbb gondot és 
valljuk be bosszúságot. Míg a te
nyészállatokkal gondozóik is feljön
nek a kiállításra, addig a halakat át
adják a kiállításnak. Az állandó fel
ügyeletet legtöbbször azoknak -kellett 
ellátniok, akik itt más céllal tartot
tak szolgálatot. A kiállítás szakfel
ügyelete igen tanulságos lehetne fia
tal halászmester jelölteké, halászkép
ző tanfolyamok hallgatói számára. A 
jövőben ezekből állandó szolgálatra 
beosztott brigádot kellene szervez
ni, mely három műszakban látná el 
ezt a munkát.

(Woynárovich)

T d liíu a i a íiM iá Á iM ld Lo Jí!
Kialakulóban van a „Halászatct író

gárdája. Tagjai: — tőgazdák, halá
szok, kutatók — tudásuk javát sűrí
tik lapunk kis terjedelméhez mért 
cikkeikbe, hogy előbbre vigyék a 
magyar haltenyésztés és halászat 
fejlődését a halgazdasági és halte
nyésztési tudás elmélyítésével és új 
élethivatások élesztésével.

Kérjük olvasóinkat: írják le meg
figyeléseiket és újabb eljárásaikat, 
közöljék adataikat, hadd váljék tu
dásuk mindannyiunk ismeretévé. 
Nem baj, ha fényképük nincs hozzá. 
Az sem baj, ha szükség esetén csak 
egyszerű levélben írják le mondani
valójukat. Szerkesztőink elvégzik 
majd, ha kell, a szükséges csiszolga
tásakat. Többek áltál közösen megírt 
cikkeket is szívesen fogadunk. Egy-

Minden eszközzel irtsuk az ikrapusz
tító naphalat! (Woynárovich felv.)

egy cikk terjedelme ne haladja meg 
a másfél-két, ritkítva gépelt oldalt, 
de az ötszavas közleményt is szíve
sen közöljük, ha újat mond, vagy 
érdekes adatot közöl. Kérdésekkel 
is lehet a szerkesztőséghez fordulni. 
A közérdekű kérdésekre feleletet 
adunk szerkesztői rovatunkban.

Befejeződött már a rizsföldek le
halászása. Javában folyik a tógazda
sági haltenyésztők aratása, az őszi 
lehalászás. A szabadvizek, holtágak 
halászata is élénkebb. Több életjelt, 
híradást várunk természetesvízi ha
lászszövetkezeteink elnökeitől, halá
szaitól gazdálkodásuk javulásáról, 
kiemelkedő fogásaikról. Várjuk az 
olyan írásokat, amelyek közlik az 
új adatokat a várakozáson felüli 
vagy meglepetésszerűen alacsony te
rülethozamokról, de lehetőleg elem
zik a termelés feltételeit, a kihelye
zési súlyt és darabszámot, a meg
maradási, illetve kallódási százalé
kot, az etetés és trágyázás, stb. mér
tékét és módszereit és elemzik a 
nagy miértéket. Hadd okuljunk be
lőle, akár rossz, akár jó. Ha vélemé
nyünk nem egyezik lapunk valamely 
cikkében foglaltakkal, bátran nyil
vánítsuk jól alátámasztható ellen
kező véleményünket is, mert az épí
tő szándékú kritika a fejlődés egyik 
legfontosabb eszköze.

Közös munkával tegyük még élén
kebbé, még színesebbé lapunkat!

Sz. M.
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A „Halászatiban már röviden is
mertettük a hipofizálás lényegét.

A leghiztosabban lehet sikert el
érni, (ha a hipofizálást akkor végez
zük, amikor a halak az ívásra telje
sen felkészültek, amikor a természe
tes ívás is zajlik. Ebben az esetben 
azért hipotfizálunk, hogy 1., az ívás
ra kihelyezett anyaihalak biztosan, 
természetes környezetben leívjanak, 
illetve azért, (hogy 2., a haltartókban 
tárolt halaktól mesterséges megter
mékenyítésre alkalmas érett ikrát és 
tejet nyerjünk. Az előbbi a gazdál
kodáshoz nélkülözhetetlen ivadék lét
rehozását teszi „üzembiztosabbá“, az 
utóbbi pedig lehetődé teszi, hogy 
mindazt az előnyt, amit a mestersé
ges 'halszaporítás a haltenyésztés szá
mára nyújt, biztosíthassuk. (Tervsze
rű ivadéknevelés, vizek ikrával, zsen
geivadékkal történő benépesítése, ne
hezen szaporítható halfajok védett 
keltetése, új víztárolók tömeges be
népesítése ikrából a (helyszínen ki
keltetett ivadékkal, új tavak fertő
zőbetegségtől való megóvása azzal, 
hogy ikrát és nem a betegséget is 
magával vivő halakat helyezünk ki, 
stb.) Az olyan halfajok hipofizálásá- 
val, melyeknek folyós ikrés-tejes 
egyedei a természetes ívás idején be
gy üjthető’k, á kifogott anyahalak na
gyobb kihasználását érhetjük el, mert 
olyan anyáktól is nyerhetünk ivar
termékeket, melyek a kifogás pilla
natában még nem voltak a tökéletes 
érettség állapotában.

Még kísérleti állapotban vannak 
azok a törekvések, melyeknek az a 
céljuk, hogy a már csaknem érett 
anyahalákat 2—4, vagy még több 
héttel a normális ívási idő előtt hi- 
pofizálással érettekké tegyék. Ezzel a 
módszerrel korai ivadékot lehet 
nyerni, aminek nagy gazdasági jelen
tősége abban rejlik, hogy a rfieghosz- 
szabbodott meleg vegetációs időszak 
alatt (őszig) azt erősebbre, nagyobb 
súlyúra lehet felnevelni, illetve a

Kísérleti pontyhipofizálás a tolnai hal
keltető állomáson. (Jaczó felv.)

halbetegségek miatti darahszám-ki- 
esést korán, fejlett elsőnyaras iva
dékkal lehet átszűréssel pótolni. E 
probléma azonban nem olyan egy
szerű, mint az első pillanatban lát
szik. A korai ivadék létrehozásának 
ugyanis csak akkor van értelme, ha 
az így nyert ivadékot megfelelő hő
mérsékleten és a számára szükséges 
táplálékon tudjuk tartani. Vegyük 
példának a pontyot: ismeretes, hogy 
a pontyívási idő előtt bizony hűvös 
az időjárás és a tavak, melyeket 
csak tavasszal töltöttek fel-, csak 
gyér természetes hal táplálékszer ve- 
zet-készlettel rendelkezik. Ez csupán 
a ponty ívás álhoz szükséges 17—18° 
tartósabb vízhőmérséklet elérésekor 
szaporodik el nagyobb mértékben. A 
hipofizálás módszerét csupán akkor 
érdemes igénybevenni, ha a gazda
ságok fejlett biotechnikával rendel
keznek (fűthető ivadéknevelő tavacs
kák, természetes ivadék-táplálék tö
meges tenyésztése, stb.) Gondolni le
het a természetes langyosvizek (for-

(Történik az egyik felsőtiszai holt
ágon. Szereplők: Péter és Pál ha- 

lászdk.)
PÉTER: Hijnye azt a kénhidrogénes 

kálciumikarbonátját annak a kloro- 
filtartalmú hidrogéniónkoncentrá- 
ciónak!

PÁL: Mi az? Mért zsörtölődsz már 
megint?

PÉTER: Hogyne zsörtölődnék! Már 
megint felnézte valaki a varsái
mat! De csak tudjam meg, hogy ki 
volt, úgy PH-n rúgom, hogy a he
tedik epilimnionban sem szedi Ösz- 
sze magát. . .  Ehol-e! A szárnya 
összetépve, az oldala kilyiúkasztva!

PÁL: Hm-hm . . .  (A hálón levó re
pedést vizsgálva) . . .  Te, hátha nem 
is emberi beavatkozás vo lt. . .

PÉTER: Hanem?
PÁL: Hanem . . .  mondjuk — egy 

nagy hal. . .
PÉTER: (a fejét csóválja).
PÁL: Például egy olyan ötkilós tő

ponty . . .  •
PÉTER: Mit mondasz? Cyprinus car- 

pio? . . .  Az lehetetlen!
PÁL: Mért volna lehetetlen? Ha egy 

ilyen nagy egyedsúlyú állat neki
megy . . .

PÉTER: Nem is azért mondom...  
De nálunk ilyen nincs. Mi csak 
törpeharcsát tenyésztünk, tudomá
nyos nevén Amiurus nebulosus 
igaz-e komám? Meg keszegfélesé
geket . . .

PÁL: Na igen, Abramis-fajtákat, 
mint például Abramis brama, 
Abramis melanops . . .

PÉTER: Abramis ballerus, Abramis

rások, artézikutak,) kihasználására, 
sokszor azonban a vizek magasabb 
hőmérséklete, vagy kémiai összetéte
le nem felel meg a kívánt célnak. 
Meg kellene kísérelni az ilyen meleg, 
illetve langyos vizeket olyan szervet
len-szerves trágyaszűrőkön keresztül 
engedni, melyek biztosítanák az idő
közben előnyös hőmérsékletre lehűlt 
és tápanyagokkal kiegészült vízben 
a gazdag növényi és állati plankton
szervezetek tömeges elszaporodását. 
Amennyiben ezek a kísérletek siker
rel végződnek, ugrásszerűen emelke
dik a hipofizálással előállított korai 
pontyivadék gazdasági jelentősége. 
Az anyahalak langyosvizes tárolása, 
megfelelő fehérjedús takarmánnyal 
történő etetéssel összekapcsolva elő
segítené a korai hipofizálás eredmé
nyességét.

Felmerült az a gondolat is, hogy 
&7 ivar érettség elnyeréséhez szüksé
ges időt rövidítsék le hipofizálással. 
Siker esetén az egyes halgenerációk 
közötti időnyereség nagy mértékben 
gyorsítaná meg a Ihalnemesítési és 
anyiahalnevelési munkákat. Elképze
lések vannak arra vonatkozóan is, 
hogy a hipofizálást más hormonok
kal kombináltan alkalmazzák olyan 
halak serkentésére, melyek az adott 
viszonyok között (pl. folyóvízi halak 
állóvízben stb.) csupán hipofizálással 
nem adnak pozitív eredményt.

(Dr. Jaczó Imre>

sapa, na megaztán Pelecus cultra- 
tus, én is megtanultam ám, hé!

PÁL: De mért ne lehetett volna 
ponty! A repedés megfelel a test
alkatának . . .

PÉTER: Kizárt dolog. Mi belterjes 
gazdálkodást folytatunk. Külön
ben i s . . .  láttál te már pontyot?

PÁL: Hát hogy az asszimilációba ne 
láttam volna!

PÉTER: Hol? Hol? És mikor? . . .
PÁL: Hát a kunszentmártoni szak- 

tanfolyamon, azon a szép színes 
ábrán, azt a hidromechanvkai gra
vitációját annak az oligotróf pro
dukciósbiológiának!! —ó —r

SZAKMAI NYELV

TANFOLYAM UTÁN...
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A víz oldott Oi tartalmának 1 napi változása

halastavak vizének oxi$>njét a 
vízi élőlények lélekzésükhöz hasz

nálják. A vízben termelt oxigén 
egész mennyiségének egy része a 
rothadási folyamiatoknál, míg másik 
része az élőlények lélekzésénél hasz
nálódik fel. A fennmaradó rész al
kotja a víz oxigéntartalmát, amely 
kémiai úton mérhető. Ha egy tóból 
óránként vízmintát merítünk és 
minden egyes vízmintának oxigén- 
tartalmát meghatározzuk, akkor ké- 
pet alkothatunk a vízben végbemenő

l. ábra

oxigéntartalom-ing adózásokról. Ez 
gyakorlati szempontból is igen ér
dekes, hiszen a tóban tenyésztett 
halak egyik igen fontos környezeti 
tényezőjével ilyen módon ismerked
hetünk meg. Fontos azt tudnunk, 
hogy a tenyésztett halak az oxigén 
ingadozása következtében naponta 
milyen körülmények között élnek és 
általában a napi oxigéningadozás
nak vannak-e törvényszerűségei.

Már előbbi fejtegetéseinkben kitér
tünk arra, hogy a növények, első sor-

/Qz oxigénig
—  NAPI  .VÁLT*

bán a# algák csak nappal termelnek 
oxigént. Ebből az következnék, hogy 
nappal több oxigénnek kell lenni a 
vízben mint éjszaka, mert nappal az 
oxigénfogyasztás mellett oxigénter
melés is van, míg éjjel a termeién 
szünetel és csak oxigénfogyasztás 
van. Vájjon hogyan változik az oxi
géntartalom 24 órán át?

Az 1. ábrán a 24 órán keresztül 
tartó oxigéntartalom változásokat 
szemlélhetjük. Az ábra vízszintes 
tengelyén a mérés időpontjait, míg 
a függőleges tengelyén az időpont
nak megfelelően talált oxigéntarta
lom mennyiségeket rrúlligramfliteT 
mennyiségekben tüntettük fel. Meg
figyeléseinket a buzsáki tógazdaság 
Ill-as és V-ös taván egyidőben vett 
vízmintákkal végeztük. A mérések 
este 8 órakor azaz 20 órakor kez
dődtek és másnap este 8 óráig tar
tottak. Azt tapasztaltuk, hogy az 
oxigén mennyisége rohamosan csök
kenni kezdett este 9 óráig, majd 10 
órakor ismét emelkedett, majd on
nan mindkét tóban napfelkelte 
utánig csökkent. Reggel 6 órától 
kezdve különösen az V-ös tónál igen 
meredeken emelkedett, de a III-as 
tónál is nőtt a nap delelése idejé
ben észlelt visszaeséstől eltekintve 
áltálában a koradélutáni órákig. Et
től az időponttól kezdve napnyugtáig 
esik az oxigéntartalom. Az ábrán ér
zékeltettük a nap járásának görbéjét, 
az illető időszaknak megfelelően. 
Napnyugta után az oxigéntartalorn 
rohamosan csökkeni kezd, az előzó 
napi adatokhoz hasonlóan.

Feltűnő, hogy a III-as tó sokkal 
kiegyensúly ozottabban viselkedik, 
mint az V. tó, amely igen nagy szél« 
sőségeket mutat, hiszen reggel 6 óra
kor oxigéntartalma 0, míg déli 12« 
kor eléri a 19.8 mg/lit. mennyiséget, 
Ugyanakkor a III-as tónál a reggel 
6 órai minimum 5.4 mgXit, míg ű 
déli maximum 11 mg/lit. így a napi 
ingadozás a III-as tónál 5.6 mg'Uty 
míg az V-ös tónál 19.8 gmÜit, a III-cil 
tó napi oxigén ingadozása tehát az 
V-ös tónak csupán 28%-a.

A mérés időpontjában mindkét tó* 
ból planktonhálóval plankton min- 
tát vettünk. Az 50 liter kiszűrt víz« 
bői a III-as tóban 1 cm3 plankton
mennyiséget, míg az V-ös tónál íS 
cm3 planktonmennyiséget kaptunk, 
de az V-ös tóban ezt a nagy meny* 
nyiséget az ott akkor igen nagy mér* 
tékű vízvirágzást okozó !kékmoszatoK 
(Cyanophyceák) alkották. Ezek je- 
lenléte igen hátrányos a tavakban és 
ezek okozták ezt az igen nagy oxi
géningadozást.

A 2-es számú ábrán a középen vé« 
gighúzódó vízszintes vonal jelenti ^ 
akkori vízhőmérsékletnek megfeleli 
oxigéntelítettségi fokot. Az ezen fe' 
lüleső fefyér területek azt mutatják 
hogy. milyen nagy mértékben volt j 
megfelelő időpontban a tó vize oxv 
génnel túltelítve. Az V-ös tónál reg4

fl víz oldottojARTflimánfl«
MGAZDflSflGI VOnATUOZÁSAl
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A napi O3 változás egyes fázisának sémája 

3. ábra /

A A H A L A S T A V A K B A N

gél 6 óránál feltüntetett kis fekete 
színű terület már annyira kevés oxi
gént tartalmaz, hogy a pontyok oxi
génhiány következtében elpusztulná
nak, ha ez a kritikus időpont sokáig 
tartana. A fölötte lévő szürkével je
lölt terület hajnali 3 óra előtt kez
dődik és reggel fél hétig tart, azt 
az időszakot jelenti, amikor a ponty 
már pipálni kénytelen. Míg az efö
lötti vízszintes vonal a ponty oxi
génigényét jelenti. Érdemes az ábrát 
ebből a szempontból is vizsgálat tár
gyává tenni, hogy a vízvirágzásos 
tóban milyen kevés az az idő, 
amikor a telítettségi fok és a ponty 
ixigénigénye közötti oxigéntarta
lom uralkodik. Nem vitás, hogy a 
túltelítettség sem jó a pontynak, de 
a nagy oxigénhiány a nap bizonyos 
időszakában igen káros a terme
lésre.

A 3-as ábrán mindkét tó napi oxi- 
géníngadozását 100%-nak vettem és 
így ezen a sematikus ábrán jól vizs
gálhatjuk a napi oxigénváltozás tör
vényszerűségét. Eszerint 6 fázist kü
lönböztethetünk meg. A fázisokat 
római számokkal jelöltük. Az első 
három fázis a nappali időszakra 
esik, tehát amikor oxigéntermelés 
folyik, ezeket, minthogy az oxigén
termelés magából a vízi életből, tér 
hát belülről indul ki, autochton fá
zisoknak nevezzük. A I. fázis napkel
tétől a déli órákig tart, jellemzője, 
hogy az oxigéntermelés nagyobb a 
fogyasztásnál. Ezt nevezzük el nö
vekvő autochton fázisnak, A II. fá
zis áltálában a nap delelésétől nap
nyugtáig tart, jellemzője, hogy az 
oxigéntermelés már kisebb mint az 
oxigénfogyasztás. Ezt csökkenő 
autochton fázisnak nevezhetjük. Nyá
ron a I. és II. fázis közé a déli órák
ban a túlerős fénnyel egy csökkenő, 
majd egy növekvő fázis szokott be
ékelődni, amit az I. ábrán is látha
tunk egy kis visszaesés formájában. 
A II. fázis után a III. fázis követ
kezik, ideje csupán 1—2 óra, ekkor 
már az asszimiláció szünetel, tehát 
termelés nincs, ezt nevezzük nega
tív autochton fázisnak.

A IV. V. és VI. fázisnál nincs már 
oxigéntermelés. Itt mégis egy meg
lepő jelenségnek lehetünk tanúi. Az 
oxigéntartalom a IV. fázisnál emel
kedik, azonban ezt külső körülmé
nyek okozzák. Ezért ezt a három fá
zist allochton fázisoknak, a IV. fá
zist pedig növekvő allochton fázis
nak nevezzük. Jellemzője, hogy az 
oxigéntartalom gyarapodik és ez a 
gyarapodás nagyobb mint az oxigén
fogyasztás. Az V. fázist ahol az oxi
géngyarapodás már kisebb a fo
gyasztásnál, tehát az oxigéntartalom 
csökken, nevezzük csökkenő alloch
ton fázisnak A VI. fázisban a hálák 
pipálnak vagy az oxigénhiány kö
vetkeztében elpusztulnak, itt a kevés 
oxigén miatt a csökkenés már las
súbb, ezt nevezzük kritikus alloch
ton fázisnak. Ez minden tónál bekö

vetkezik, de a vízvirágzású tavaknál 
gyakran előfordul és ebben a fázis
ban a halakat a megfulladás veszé
lye fenyegeti.

A 4-ik ábra ad magyarázatot az 
allochton fázisok kialakulására. Itt 
egy tavat szemléltetünk, amelynek 
partjai felál kezdetben vízszintes 
irányban a tófelé áramló levegőt a 
nyilak jelzik. Itt egyszerű fizikai fo
lyamatról van szó, nevezetesen ar
ról, hogy napnyugta után a száraz
föld hamarább hűl le, mint a víz. A 
szárazföld fölötti és kezdetben még 
oxigénben dús levegőréteg lehűl, ne
hezebb fejsúlyánál fogva a tó vize 
felé áramlik, mert ezzel egyidőben a 
tó vize fölötti melegebb levegőréteg 
a függőlegesen felfelé mutató nyilak 
irányában magasabb rétegekbe hú
zódik. A tó vizére ráhúzódó hidegebb

levegőréteg lehűti a víz felső réte
gét, ezt oxigénnel telítetté teszi és 
a hidegebb víz magasabb faj súly a 
miatt a fenék felé kezd áramlani, 
ugyanakkor a fenékről kiszorított 
melegebb vízréteg áramlása fölfelé 
indul meg. így ez a jelenség megin
dítja a víz ’ éjszakai felülről lefelé, 
illetve alulról felfelé történő úgyne
vezett konvekcionális áramlását. Ez
zel a fizikai folyamattal válik lehe
tővé az, hogy vizeinkben az éjsza
kai órákban oxigénkicserélődés 
folyhassék, és ezért nem fogy ki az 
oxigén az amúgy egyensúlyban lévő 
tavak vizéből, különben az 1. ábrán 
20 és 21 óra között látható hirtelen 
csökkenés tovébbfolytatódásával már 
pár óra alatt teljesen kimerülne vi
zeink oxigénkészlete.

dr. Erős Pál

4. ábra
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FOKOZZUK —
A PONTY ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉT!

Természetes ellenállóképességen 
értjük a pontyszervezetnek külső 
behatásokkal és betegségekkel szem
ben tanúsított viselkedését.

Köztudomású, Ihogy az eltelt évek 
alatt pontytenyészállományunk ter
mészetes ellenállóképessége nagy 
mértékben csökkent. Ezt mindenek
előtt a járványos has vízkór, a mos
toha életkörülmények idézték elő. 
El kell ismernünk, hogy az idők fo-

Felül nemes, alul vadponty gerince. 
(Jászfalusi felv.)

lyamán a pontyszervezet ellenálló
képességének fokozásával túlságosan 
egyoldalúan foglalkoztunk. Pontyte- 
nyésztőink elsősorban a beltenyész
tésben látták a nagy veszélyt és en
nek kiküszöbölésére komoly anyagi 
áldozatokat hoztak. Mint alább Látni 
fogjuk, a beltenyésztés kiküszöbölé
sén kívül még sok egyéb eljárással 
fokozhatjuk tény észponty állomá
nyunk természetes ellenállóképessé
gét.

Az állattenyésztéstanból tudjuk, 
hogy a természetes ellenállóképesség 
az alkat (konstitúéió) függvénye. A 
pontyszervezet természetes ellenálló
képessége öröklött tulajdonság és a 
szervezet felépítésével függ össze. A 
pontyszervezet testalkatának és kon
díciójának (tápláltsági .állapotának) 
tanulmányozása rendkívüli figyelmet 
érdemel. Mai kutatásaink azt mutat
ják, hogy a hasvízkór pontybíeteg- 
ség leküzdését, illetőleg csökkentését 
csakis a testalkat és kondíció fej
lesztésével érhetjük el. A beteg 
pontyállomány vakcinákkal való 
gyógyítása gyakorlatilag nem oldható 
meg, lehetetlen a több százezer, sőt 
millió beteg ponty egyenkénti be
oltása.

A testalkat nem állandó érték, ha
nem az egész élet folyamán ingado
zásnak van alávetve. Gondoljunk 
csak a nemesponty fejlődésére jó 
és rossz életviszonyok között. Több
éves kísérleteink során bebizonyoso
dott, hogy a testalkatra s ezzel a 
természetes ellenállókópességre az 
életkörülmények nagy befolyással 
vannak. Hogy milyen úton, mégnem 
tudjuk. Egyelőre meg kell eléged
nünk azzal, hogy felsoroljuk azokat 
a körülményeket, amelyek tapaszta
lat szerint az ellenállóképességet 
csökkentik, illetőleg növelhetik.

Vegyük sorendben az ellenálló
képesség csökkentő és fokozó hatá
sokat. Természetes ellenállóképessé
get csökkentő hatások: 1. több évre 
kiterjedő beltenyésztés, fajtiszta te
nyésztés, rokontenyésztés, különös
képpen akkor, ha a kiválogatáskor 
nem veszik tekintetbe az örökletes 
testi hibákat, 2. egyedi ívatás (ami
kor rendszeresítik az egy ikrás egy 
teljes párosítást), 3. öreg, nyolcéves
nél idősebb ikrások és tejesek páro
sítása, 4. hiányos vízutánpótlás, ami
nek következménye a víz elsavanyo- 
dása, 5. a vízi növényzet túlságos el
szaporodása, ami háttérbe szorítja a 
természetes táplálék s különösképpen 
a plankton kifejlődését, 6. tavak ál
landó vízzel borítása, 7. tavak nagy
mérvű iszapfelhalmozódása, 8. túl
méretezett szerves, vagy szervetlen 
trágyázás, mely nagyfokú vízelszeny- 
nyeződést (tóvízvirágzást, oxigén
hiányt) okozhat, 9. megfázás, mely a 
télbe nyúló lehalászás, kedvezőtlen 
szállítás- és rossz teleltetéskor érheti 
a halakat, 10. rossz bánásmód, 11. 
fertőzött állomány behozatala, 12. 
kedvezőtlen takarmányozási viszo
nyok, 13. túlnépesítés.

Kevés irodalmi adatot találunk 
arra vonatkozólag, hogy a takar
mánynak minőségi és mennyiségi te
kintetben milyennek kell lennie, 
hogy biztosítsa a tenyészpontyok el
lenállóképeségének megfelelő szint
jét. Régebben jeles tógazdáink na

H ÁTIZSÁK, oldalzsák, 
viharkabát javítása és készítése

B é lá k  E r n ő
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gyón ügyeltek arra, hogy a különbö
ző évjáratú tény észpontyaik megfe
lelő biológiai értékű takarmányt, ta
karmánykeveréket kapjanak. Helyte
len tehát a tenyészpontyállományt 
csak korpán és más hasonlóan cse
kély tápértékű takarmánnyal egyol
dalúan tartani. Az ellenállóképessé
get csökkentő körülmények már a 
fejlődő ikrára, vagy tejre is érezte
tik hatásukat. Tapasztalataink van
nak, hogy ha a pontyanyák ívás előtt 
nem jutnak kielégítő természetes 
táplálékhoz vagy teljes értékű bioló
giai takarmányhoz, utódaik csökkent 
ellenállóképességgel születnek. He
lyesen cselekednek azok a tenyész
tők, akik az anyapontyokat a te- 
nyészállománnyal együtt — kisebb 
tavakba kihelyezik s így ívásig a bő
séges természetes táplálékon felerő
södhetnek.

Természetes ellenállóképességet 
növelő hatások: 1. fent felsorolt pon
tok kiküszöbölése, ezenkívül 2. 
évente ne ugyanabban a tóban ne
velt ikrásokat és tejeseket párosít
sunk, hanem olyanokat, amelyek 
más és más tavakban nőttek fel és 
így eltérő életkörülményekben volt 
részük, 3. a telelőkben tárolt ponty- 
szülőknek (az ikrásoknak, zöld 
takarmányt, a tejeseknek pedig fe
hérje takarmányt) biztosítsunk, (a 
gödöllői kísérleti tógazdaságban a 
pontyszülőknek eltérő takarmányo
zását évente ismételjük), 4. ívatás- 
kor az ikrások mellé legalább két 
tejest helyezzünk. A több tejes je
lenléte fokozza az ikrák megtermé- 
kenyíthetőségét, az utódok életképes
ségét.

A felsorolt munkálatok elvégzése 
nem egy tenyészidényre értelmezen
dő. Évekre menő gondos és körülte
kintő munkára van szükség. Az ezen 
a téren gyűjtött újabb tapasztalatok 
a magyar pontytenyésztést a régi
nél még virágzóbbá tehetik.

Dr. Jászfalusi Lajos

A PONTYHÖRGÁSZOK előszere
tettel csaliznak kukoricamáléval, 
melynek azonban az a kellemetlen 
tulajdonsága, hogy minden kirándu
lásra frissen kell főzni, mert napok 
alastt megromlik, megsavanyodik, 
megpenészedik. Ha azonban a má
iéba 2—3%-nyi, a patikákban kap
ható nátrium benzoicum port gyú
runk, a konzerváló anyag hosszú 
ideig frissen tartja a máiét, melyet 
kiszáradás ellen nedves rongyba csa
varva védünk.

A H A L É R T É K E S Í T Ő  V Á L L A L A T
(Budapest, V . Néphadsereg-u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím : Halértékesítő Budapest) 
az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és a halászattal foglalkozó állami 
vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek hal- ' 
termését is részben vagy egészben megvásárolja. —  Budapesti nagyker. telepek: I X .  Csarnok-tér 5. 
(tel.: 180-207) és I X .,  Gönczy Pál-u. 4. (telefon: 188-721) Élőhalszállító vagonpark : Budapest-Kelen
föld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja , Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Balatoni kirendeltség: Siófok.
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A különféle vegyi, állati és nö
vényi anyagoknak a halakra gya
korolt vonzó vagy taszító hatása 
évek óta szorgalmas kutatás tárgya. 
A kérdés tisztázása nemcsak tudo
mányos, hanem gyakorlati jelentő
séggel is bír, a vonzó hatás ugyanis 
jól aknázható ki a halaknak háló
val és fenékzsinórral való fogása

során. Legújabban a Hawai-i egye
tem biológusai végeztek kísérlet
sorozatot, megállapították, hogy a 
tonhal izomzatából készített kivonat 
erősen vonzó hatású és alkalmas 
arra, hogy a tonhalcsordákat arány
lag nagy távolságról csalja a hálók 
környékére és a kivonattal kezelt 
csalétkekkel ellátott horgokra mo
hóbban kapnak.

*

Régen vitatott kérdés az elektro
mos halászat befolyása a halak sza
porodóképességére, egyes kutatók 
szerint ugyanis az elektromos áram 
okozta ütés bizonyos esetekben át
meneti tenyészbénaságra, sőt teljes 
sterilitásira is vezethet. A kérdés el
döntése annál fontosabb, mert hi
szen egyre sűrűbben alkalmazzák az 
elektromos halfogást a tenyészhalak 
begyűjtésére, de az sem lehet kö
zömbös, hogy a nyíltvízi elektromos 
halászat következtében ütést kapott, 
de be nem fogott halak szaporodó- 
képessége csökken, avagy sem.

Sorozatos kísérletek kapcsán kí
vánta a kérdést tisztázni dr. Elder'. 
Aránylag erős elektromos mezőbe 
helyezte kísérleti halait, két és fél 
kilowattos, 230 volt váltakozóáram 
hatásának tett ki az elektromos 
árammal szemben aránylag érzé
keny feketesügéreket (Micropterus 
salmoides) olymódon, hogy azokat 
az egymástól két méternyire elhe
lyezett lemezelektródok között több 
10—20 mp. időtartamú áramhatás
nak tette ki. Az áram teljes bénító 
hatással volt a halakra, melyek 
azonban csakhamar magukhoz tér
tek és üres ívótóba helyezve, csak
hamar leívtak. Az ívás utáni tize
dik héten eszközölt lehalászás azt 
mutatta, hogy az ívás sikeres volt, 
az egyik tóba helyezett nyolc te- 
nyészhal 4266 diarab 5—20 cm 
nagyságú ivadékot produkált, ami 
megfelelt az átlagos szaporulatnak. 
Dr. Elder beszámolójában kifejti,

hogy kísérleteivel a kérdés tökéle
tesen tisztázva nincsen és megfigye
léseit más halfajtákra is kiterjeszti.

*

A halak gyomortartalmának rend
szeres vizsgálata igen fontos bioló
giai felismerésekhez vezet, az eddigi 
eljárások azonban csak a halak el
pusztítása árán voltak eszközölhetők, 
Érdekes újítás az úgynevezett gasz• 
troszkóp, melynek segítségével gyo
mortartalomvizsgálat eszközölhető 
anélkül, hogy a hal károsodna. A 
gasztroszkóp, melyet rajzon is bemu
tatunk, egyszerű, nemrozsdásodó 
fémből készült tölcsérszerű, nyéllel 
ellátott készülék, mely a villannyal 
elkábított hal garatjába nyomva 
megnyitja a gyomorszájat és lehető
vé teszi a gyomortartalom nyerését 
anélkül, hogy a hal elpusztulna. A

kb. 18 cm. hosszú fokozatosan szű
külő cső nyilása alul kb. 4.0, felül kb.
6.0 cm átmérőjű, rriéretezése termé
szetesen függ a vizsgálati hal nagy
ságától. Alsó pereme gondosan le 
van gömbölyítve, nehogy éles szélé
vel megsértse a halat.

*

A  halak agyalapi mirigyéből nyert 
kivonat egyik hormonja erős serken
tő hatással van az ivartermékek

(ikra és tej) kialakulására. Á hof- 
mon alkalmazása, az úgynevezett 
hipofizálás nagy gyakorlati előnyök
kel kecsegtet, segítségével tetszés 
szerint befolyásolhatjuk, illetve siet
tethetjük az ivarsejtek beérését. A 
hipofizálás nagyüzemi alkalmazását 
azonban erősen gátolja az a körül
mény, hogy a hatóanyag, melyet 
többnyire pontyhipofizisből nyernek, 
csak korlátolt mennyiségben áll ren
delkezésre. F. Bacon legújabb soro
zatos kísérletei azt a kérdést kíván
ják eldönteni: mennyiben lehet a 
halak hipofizálásához alkalmas hor
mon-hatóanyagot nyerni a meleg- 
vérűek, főleg az emlősök agyalapi 
mirigyéből. A kísérletek érdekes és 
részben pozitív, mindenképen biztató

eredményekkel jártak, Bacon emlő
sökből izolált hormonokkal próbál
kozott, így testosteronnal, progeste- 
ronnal, stilbestrollal és oxytocinnal. 
Az említett anyagokkal sikerült a te
jeseknél pozitív hormonhatást el
érni, az ikrásóknál azonban a hatás 
nem mutatkozott. A további kísér
letek során Bacon külön hím és kü
lön nőnemű állatokból nyert ható
anyagokkal kíván foglalkozni, mert 
fennáll annak a lehetősége, hogy a 
hormonhatás kifejlődése szempontjá
hoz nem közömbös, vájjon a hím 
állatot nőstényből nyert kivonattal 
kezelünk, avagy fordítva. A kísérle
tek mindenképen biztatóak és ha si
kerül a melegvérűek korlátlan meny- 
nyiségben rendelkezésre álló agy
alapi mirigyeiből a halakra hormon
hatással biró anyagot izolálni, úgy a 
hipofizálás nagyüzemi alkalmazásá
nak nincsen akadálya.

*

B. Earp és L. Schwab vizsgálatai 
szerint a halpióca erősen veszélyez
teti a szikzacskós ivadékot. A kísér
leteket a Piscicola salmonicida nevű 
piócával Végezték, mely közeli roko
na a mi vizeinkben honos P. geo- 
metrának. A piócák az ikrában — a 
kísérleteknél pisztrángikrát és ivadé
kot használtak — csak igen kis 
kárt tettek és bár rátapadtak az ik
rára, annak kemény burkát nem tud
ták megsérteni, a megtámadott szik- 
zacskós ivadék azonban kivétel nél
kül elpusztult. A kísérletek során ta
nulmányozták a különféle vegyi 
anyagok piócapuszŰtó hatását, kü
lönösen a higítatlan, legalább 2.8%- 
os sókoncentráoiójú tengervíz mu
tatkozott hatásosnak, mely egyórai 
behatás során a piócákat teljesen el
pusztította, de az ikrának és az iva
déknak nem ártott, legalább is 
pisztráng esetén.

( I )
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A z ezüst folyók gazdái,
—  A H A L Á S Z O K  B E S Z É L N E K . . ,

Verőfényes nyárvégi na,p. Az Agro
kémiai Kutatóintézet tanácskozóter
me. A zsúfolt padsorokban napbar
nított arcú emberek, kezükben ce
ruza, előttük papírlapok: — a halá
szati termelőszövetkezetek elnökei, 
küldöttei gyűltek össze országos ta
pasztalatcsere-értekezletükre. AMk 
tíz évvel ezelőtt csak azt nézték, 
hogyan foghatnak ki minél több 
halat, most ívató tavakról, mester
séges megtermékenyítésről, profil- 
indexről, prémiumról, munkaegység
ről, haltenyésztési felelősökről be
szélnek. Mindez egészen természe
tes, hiszen ők a gazdái az „ezüst 
folyókának és legtöbbjük elvégezte 
a szaktanfolyamot is. De most be
széljenek pl/c maguk, ahogyan né
hány szavukat, mondatukat elkap
tuk a tanácskozóteremben és szünet 
közben kint a folyosón.

KRIZMANICS ISTVÁN 
(soproni „Április 4“): 

Fertőrákoson ívató és tároló tavat 
létesítettünk. Az állami kísérleti 
gazdaságnak, a htsz-nek és a hor
gászegyesületeknek adtunk ivar érett 
tükörponty-^anyagot. A használatunk
ban lévő vízterületék további be
népesítésére megállapodtunk a sop
roni horgászegyesülettel, melytől 
harcsaivadékot kapunk.

VASS JÓZSEF 
(győri „Előre“):

Szövetkezetünk a habosításra je
lentős összegeket fordított. Ivadék 
tekintetében már teljesen önellátók 
vagyunk. A ránk zúduló árvíz mér
hetetlen károkat okozott szövetke
zetünknek, de ennek ellenére nem 
csüggedünk. A kárt valószínűleg 
helyrehozhatjuk, mert a Duna és a 
Rába mentén a nagykiterjedésű ki

öntésekből óriási mennyiségű ponty
ivadék mentését végzik szervezetten 
brigádjaink. 34 árvízkárosult tagtár
sunk között 30.000 forint segélyt osz
tottunk szét. A mentési munkában 
élenjáró halászainkról a Szabad Nép 
is megemlékezett.

PAPP OTTÓ 
(esztergomi „Úszó Falu“): 

Szövetkezetünk nagyobb tóberen
dezést létesített, ahova egyelőre az 
árterület ivadékait gyűjtjük össze, 
hogy az elpusztulástól megvédjük. 
A dorogi és a táti szennyvizek ki
küszöbölése végett tervbe vettük a 
táti szigetek közének lezárását, ez
zel tpbbszáz holdnyi „kezelhető“ 
vízterülethez juthatnánk.

ILLIK VIKTOR 
(újpesti „Május 1“): 

Szövetkezetünket a múltban a 
„rosszak“ között emlegették, nem ok 
nélkül. Ma már más a helyzet, az 
Alkotmány ünnepére az egész évi 
beadást 100 százalákra teljesítve, el
nyertük a Halértékesítő Vállalat se
lyemzászlaját.

IFJ. SZALAI JÓZSEF 
(bajai „Űj Élet“): 

Csávolyban korszerű ívató és iva
déknevelő tavat létesítettünk szi- 
vattyúberendezéssel. Felépült új ha
lásztanyánk is. Motoraink számát 
gyarapítottuk, az árvíz után az iva
dékmentés szervezetten megindult.

ZERZA ISTVÁN 
(paksi „Vörös Csillag“):

A Dunapataj melletti Szelidi-tóba 
állami gazdaságtól vásárolt tükrös 
és pikkelyes ponty ivadékot telepí
tettünk. Segítséget nyújtunk a kör
nyékbeli tsz.-ék halastavainak be-

Igy húzzák a hálót a Körösön. Nem lehetne ezt a nehéz munkát csőrlővel fel
szerelt könnyű traktorral végezni? (Woynárovich felv.)

képesítéséhez. A Szelidi-tóban meg
honosítottuk a süllőt is. Szövetkeze
tünk az egyedüli az országban, mely 
a Haltenyésztési Kutatóintézet támo
gatásával a kecsege mesterséges 
szaporításával is foglalkozik, ered
ménnyel. Az idén nyert kecsege- 
ivadék egy részét az élő Dunába 
helyeztük ki.

IFJ. KÖPETI JÓZSEF 
(mohácsi „Petőfi“):

Nagyobb távolságra már egyálta
lán nem evezürúk, munkahelyeinkre 
motorral megyünk. A haltenyésztés
ben elért jó eredményünk halte
nyésztési felelősünk kiváló munká
ját dicséri. Lelkiismeretességén kívül 
újításával is kitűnt, a süllőfészkeket 
vesszőből font szőnyegen engedi a 
vízbe, így védi az iszaptól és köny- 
nyíti a kezelést.

JUHÁSZ JÓZSEF 
(szegedi „Kossuth“):

A marosmenti Bökényes-i ívató 
tavunkban az ívatás jól sikerült. A 
halászati felügyelőség megszerezte 
részünkre az Oncsa-t 'lepi kubik- 
gödröket, melyeket most ősszel szin
tén ivadéknevelésre rendezünk be. 
A közelmúltban nyitottuk meg ha
lászcsárdánkat, hogy öregbítsük a 
fogalomnak számító szegedi halász
lé hírnevét.

JUHÁSZ NAGY SÁNDOR 
(hódmezővásárhelyi „Ady“): 

Halászház építésébe kezdtünk la
kás és raktár céljára, ezenkívül far
motort is vásároltunk. Az ívató- 
berendezés megvalósításánál terület- 
hiánnyal küzdünk. 32.000 forint ér
tékű hálóanyagot vásároltunk tag
jainknak.

IFJ. MALIK FERENC 
(nagybaracskai „Szabadság“): 

Bevezettük a mesterséges megter
mékenyítést, 105 darab pontyot fej
tünk le. A kikelés 40 százalékos volt, 
jövőre ennél sokkal jobb eredményt 
akarunk elérni.

SCHEFFER FERENC 
(velencetavi „Törekvés“): 

Negyedmilliós befektetéssel ívóte
lepet létesítettünk s itt mesterséges 
megtermékenyítést végeztünk. Az 
ősszel ívató és ivadéknevelő tó épí
tését kezdjük meg. Tagjaink között 
a közös gazdálkodás keretében fo
nalat, ezenkívül tüzelő- és egyéb 
anyagokat osztottunk szét.

Ez csak néhány kiragadott mon
dat rögzítése volt, persze az egy
napos tárgyaláson más is került a 
„kirakat“-ba, nemcsak csupaszép és 
csupajó. Hallottunk ott elhanyagolt 
holtágakról, egyoldalú gazdálkodás
ról, belső széthúzásról és egyebekről 
is. Ahol fény van, ott árnyék is 
szokott lenni. A távolkeleti halászok 
életéről, küzdelmeiről szóló szovjet 
regény címe: „Nálunk már reggel 
van“. Lassan a mi halászaink is el
mondhatják, hogy már oszlanak az 
árnyak és nálunk is virrad. A pa
pír betelt, egyelőre fejezzük be. A 
halászok beszéltek, legközelebb majd 
a „Halászat“ beszél.
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A honfoglaló magyarokkal érke
zett a sólymászat ősi sportja Euró
pába. A  középkorban Keleten-cNyu- 
gaton a vágómadarakkal való „ped- 
zés“ volt a kisebb emlősökre és ma
darakra legkedveltebb vadászati 
mód.

Középázsia szteppéin, Indiában és 
Japánban a sólymászat napjainkig a 
széles néprétegeknek sokszor egyben 
komoly kenyérkeresetet is jelentő 
kedvtelése maradt. Kirgizföldön, 
Turkesztánban, Üzbegisztánban s a 
Gobi peremén szirtisassal és a leg
rátermettebb vágómadárral, a híres 
alta-sólyommal rókára, nyálra, ki
sebb antilopokra, prémes állatokra 
és szteppei meg vízimadarakra va
dásznak.

Hazai sólymász sportembereink kö
rében az utóbbi években megszüle
tett az az elgondolás, hogy a rizs- 
földeknek és tógazdaságoknak, va
lamint szőlőterületeinknek madárkár 
elleni védelménél vadászmadarakat 
alkalmazzanak. Hortobágy-Ohatpusz- 
tán, egyes tiszai rizstelepeken és 
Pankotán második esztendeje már, 
hogy a halevő gémek és rizsföldeket 
dézsmáló vadrécék ellen tervszerű 
sólymászattal kísérleteznek. Az első 
évek eredményei várakozáson felül 
igazolták ezt az elgondolást.

A rizst lepő vadrécék, vagy halá
szó gémek sokszor többszáz holdas 
táblákon minden nehézség nélkül 
találnak olyan helyeket, ahol lehe
tetlenség őket vadászfegyver lő távol
ságára megközelíteni.

Ha egyikük-másikuk mégis puska
végre kerül, a többi áthurcolkodik a 
szomszédos tóegységre és embertől- 
puskától biztos távolban halászik to
vább. Az etetőkarókra kiakasztott 
madárhullákkal is csak ideig-óráig 
lehet őket távoltartani.

A sólyommal való „pedzésnél“ 
egészen más helyzet alakul. A sóly
mász madarát öklén tartva, rend-

A kerecsensólyom a legsokoldalúbb 
vadászmadár. (Sterbetz felv.)

szerint lóháton járja a terepet. Ha 
gém rebben előtte, sólymát a tova
röpülő madár után dobja. Megkez
dődik a hajsza. A gém rögvest észre
veszi a feléje nyilaló veszedelmet és 
ijedt károgással fogadja az elkerül
hetetlen légicsatát. A sólyom szoro
san fölötte repülve lerúgja, esetleg 
szárnya-alá vágva, nyaktövébe ka
paszkodva lerántja, vagy, ha a gém

Vadászatra felsapkázott vándorsólyom 
a vadász öklén. (Sterbetz felv.)

ügyes és csőrvágásokkal védekezik, 
úgy kitartó támadással kényszerle
szállásra szorítja áldozatát. Itt az
után az odasiető vadász rendszerint 
csak kisebb sérülésekkel, de élve 
fogja el a zsákmányt.

A sólymászatnak a lőfegyverrel 
szemben kétszeres előnye van. Egy
részt a sólyomnak nincs szűkresza- 
bott lőtávola, másrészt a nap-nap 
után, napjában többször megismét
lődő madárharc sokszorta jobban el
vadítja a gémeket, mint a leginten
zívebb lövöldözés. Ugyanakkor, mint 
említettem az elfogott gém legtöbb
ször életbenmarad és az eleven 
zsákmányt az Állatkert külföld felé 
értékes csereanyagként hasznosít
hatja.

Vadonélő vándor-, vagy kerecsen- 
sólyom csak nagyritkán és akkor is 
legtöbbször eredménytelenül támad
ja meg a keményen védekező gé
met. A fiókakorától házilag nevelt, 
vagy fiatalon befogott vágómadár 
azonban ügyes idomítással sokszor
ta nagyobb teljesítményekre képes, 
mint vadon élő, vagy csak öreg ko
rától betanított társai. Különösen a

kerecsensólyom hajlandó erejét sok
szorta meghaladó vállalkozásokra, 
amennyiben kifejlett tojó példányai
val öreg szürkegémet, vadlibát, ma
gános darvat, túzokot, vagy akár 
rárót és rétisast is lehet földre kény
szeríteni. Az ilyen erőpróbákra egy
szerre két sólymot röpítenek.

Az eddigi gyakorlat szerint egy 
sólymász három, vagy ha erre le- 
tőség van, három pár vadászmadár
ral mintegy 2.000 holdas területet tud 
napi háromszori lejárással gém-men- 
tesíteni. Az ohatpusztai sólymász- 
mester közlése szerint az elmúlt év
ben madaraival 72 gémet fogott, me
lyeknek legnagyobb részét élve továb
bította. Az évad vége felé a gémek 
annyira elvadultak, hogy végül a 
környéken jó időre be kellett szün
tetni a vadászatot, hogy a vendégek 
részére történő sólymászbemutatóra 
pár gém visszamerészkedjék a vi
zekre. A halastavakról kiszorított 
gémek, ha a környéken más halász- 
helyet nem találnak, a tarlókon, ré
teken egerészésre, sáskapusztításra 
kényszerülnek s ezáltal még külön 
hasznot is hajtanak.

Tógazdasági és rizsföldi viszony
latban ezideig a vándorsólymot, ke
recsensólymot, galambászhéjját és 
esetleg kóborkutya, kóbormacska, 
róka irtására szirtisast alkalmaznak. 
A gyakorlat azt igazolja, hogy a ma
darak mindig azon a vidéken váltak 
be legjobban, ahol vad állapotban is 
leginkább otthonosak. így a vándor- 
sólyom kifejezetten az Alföld vágó
madara. Messziről űzőbevett zsák
mányát sokszor kilométerekre menő 
hajsza után kapja el és ilyen távol
ságokra a vadász csak teljesen nyilt, 
belátható terepen képes követni ma
darát. Ezzel szemben a kerecsensó
lyom sokkal inkább a dunántúli vi
szonyokhoz alkalmazkodik.

Az ezévi mezőgazdasági kiállításon 
tartott sorozatos sólymászbemutatók- 
ból ismételten meggyőződhetett a 
magyar gazdatársadalom arról, hogy 
ez a feledésből életrekeltett, ősi va
dászsport ma már nem csupán szó
rakozás, hanem tervszerű alkalmazá
sa jelentős számadatokkal fogja a jö
vőben rizs- és (halhústermésünk ered
ményeit elősegíteni.

Sterbetz István

Ezt a megrögzött -«bűnöst» is sólyom 
kényszerítette leszállásra. (Sterbetz fy.)
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TÖizeiiöl maisa hektáron keni
a kolhoz haltenyésztők újabb sikere

Erős iramban fejlődik a Szovjet
unióban a haltenyésztés, a kolhozok 
egyre-másra térnek rá erre az elő
nyös és jövedelmező termelési ágra. 
Az elért eredmények kitűnőek, jel
lemző példával szolgálnak többek 
között a volgavidéki gépállomás kör
zetébe tartozó Lenin kolhoznak azok 
a sikerei, melyeket a Moszkvai Me
zőgazdasági Kiállításon hoztak nyil
vánosságra.

A Lenin-kalhoz 1935. óta foglalko
zik haltenyésztéssel, főleg tükörponty 
termeléssel, 1950-ben összesen 26 q 
haszonhalat halásztak le, átlag 70 
dekás példányokat. 1951-ben a hek
táronkénti teronés 6 q volt, ennek 
megfelelően a jövedelem is erősen 
növekedett. A sikeren felbuzdulva 
a kolhoz vezetősége 1952-re maga
sabb áruhal-kihozatalt vett tervbe. 
Egynyaras ponttyal és pontyivadék
kal népesítettek, 5000 egynyaras 
pontyra 15.000 ivadék esett, a le
halászás eredménye elérte a 37,5 
q-t, ennek jövedelme 25.000 ru
belre rúgott.

A termelés további fokozását tűz
ték ki célul 1953-ra, a népesítést 
ennek megfelelőleg az ötszörösére 
emelték olyan halsűrűségre, melyre 
azon a vidéken addig példa nem 
volt. Nyáron át olajpogácsával és 
gabonafélék hulladékával takarmá- 
nyoztak, gondosan figyelve a növe
kedést.

Az 1953. őszén végzett lehalászás 
eredménye hektáronként 15 q (!) 
haszonhal volt, a kétnyaras pontyok 
egyedi súlya a 60 deka és az 1,35 kg 
között mozgott. A teimés értéke a
12.000 rubelnyi ráfordítással szem
ben 79.000 (!) rubel volt.

A siker propagatív hatása nem 
maradt el, tógazdaságot létesített az

Hatalmas hálókkal halásznak a Volgán“ 
Külön berendezést használnak a háló- 

szárításra.

„Üt a komnmunizmushoz“ kolhoz, 
ahol már két nagyfelületű tómeden
cében folyik a tenyésztés, de egyre- 
másra tervezik a szomszédos kolho
zok a haltenyésztésbe való bekap
csolódást annál is inkább>, mert a 
vízellátás igen jó. Nagy segítségükre 
van a Szaratovi Táji Haltenyésztő 
és Meliorációs Intézet és a Halgaz
dasági Tudományos Kutató Intézet 
munkatársainak az az állásfoglalása, 
melynek eredményeképpen halte
nyésztési állomásaikat ezen a vidé
ken állítják fel.

Két kolhoz az említett gépállomás 
kezdeményezésére úgynevezett hal
tenyésztési. farmot létesített, ezek

Legfontosabb feladatunk az őszi 
hónapokban a haltermelés betaka
rítása, vagyis az őszi lehalászás. 
Ennek gyors, pontos és jó keresztül
viteléihez már előzetesen fel kellett 
készülni. Ha ezen a téren vannak 
még hiányosságaink, úgy azokat sür
gősen pótoljuk.

A lehalászást előre meghatározott 
ütemterv szerint végezzük, s ettől 
csak komoly ok esetén térjünk el. 
Helyesebb, ha október vége előtt 
nem halásszuk le legnagyobb ta
vainkat, mert számolni lehet október 
folyamán esetleges felmelegedéssel. 
E !hó folyamán tárolóhelyeinket még 
teljes kapacitásuk erejéig nem hasz
nálhatjuk ki, mert a víz rendszerint 
melegebb és kevesebb, mint később.

A lehalászási munkálat megfelelő 
előkészítése rendkívül fontos. Előre 
meg kell állapítani, hogy melyik tó 
lehalászáséihoz hány dolgozóra, fo
gatra stb. van szükség, hogy fenn
akadás ne álljon elő. Az egyes rész- • 
letmunkákra a dolgozókat képessé
geik szerint kell beosztani, szakmai 
gyakorlatuk, megbízhatóságuk, fizi
kai erejük, ügyességük figyelembe
vételével. így lesznek hálóhúzók, ko
sarasak, válogatók, fel- és lerako
dok stb. Ha nincs megfelelő beosz
tás, úgy több ember mellett is ke
vesebb a teljesítmény, (helyes mun
kabeosztással sok munkaerőt lehet 
megtakarítani. Válogatásnál, kosara- 
zásnál számos tógazdaságban igen 
jól beváltak a női munkaerők is.

A halak osztályozásánál a gazda
ság adottságainak figyelembevételé
vel dolgozzuk ki a legjobb helyi 
módszert, annak érdekében, hogy a 
hal minél kevesebbet törődjék. A 
hal élőlény és rendkívül érzékeny a 
mechanikai behatásokra, különösen 
a süllő, sügér és cormpó, melyeken

egyikében a Haltenyésztési és Melio
rációs Intézet helyi laboratóriumot 
kíván létesíteni, ami igen hatható
san segítené a farmok fejlődését.

Terveiket készített volgavidéki gép
állomás a haltenyésztés további fej
lesztésére, a legközelebbi két esz
tendő során meg kell javítani, illet
ve. felépíteni tíz halastavat, összesen
75.000 hektár területen, amihez 120 
ezer köbméternyi földmunka elvég
zését és 1500 köbméter beton beépí
tését irányozták elő.

A feladatot a gépállomásnak kell 
megoldania. A „Szelszikoje Hazjaj- 
sztvo“-ban, a szovjet mezőgazdasági 
napilapban megjelent cikk arra 
hívja fel az illetékesek figyelmét, 
hogy a tóépítések ügyét a szóban- 
forgó területen még jobban kell 
támogatni.

(L. O.)

a penészgomba azonnal megtelep
szik és jelentős pusztulást okozhat. 
De igen érzékeny a pontyivadék is. 
Célszerű ezért 50 mm szeimbőségű 
hálóval húzni meg az olyan tavakat, 
melyekben piaci hal mellett ivadék 
is van, hogy az ivadék a hálószeme
ken visszamehessen a tóba. A piaci 
ponty zömének kivétele után az iva
dék sokkal kevesebb törődést szen
ved.

Ügyeljünk arra, hogy mind a há
lóban, mind a kádakban a hal friss 
maradjon. Minthogy a tógazdasá
gok túlnyomó része rendelkezik ki
sebb szivattyúkkal, a frissítés mind 
a hálókban, mind a kádakban köny- 
nyen megtörténhet. Ajánlatos időn- 
kint a hálók léhésének mozgatásá
val a halakat helycserére kénysze
ríteni.

Telelősöknek a legügyesebb dolgo
zókat válasszuk ki, akik a beér
kező halat gyorsan és törésmente
sen helyezik el a kijelölt telelőkbe. 
Fontos a szállító jegyzék pontos ki
állítása, hogy a telelős kétségen kívül 
állapíthassa meg, mely szállítmány
nak melyik telelőbe kell kerülnie.

Minthogy a frissen lehalászott hal 
napokig nyugtalan és bolyong a 
telelőben, több vizet igényel, mint 
megnyugvása után. Ugyancsak fo
kozottabb felügyeletben kell ré
szesíteni nappal és éjjel egyaránt. 
Teleltető őrnek csak szakmailag jár
tas és tökéletesen megbízható egyént 
szabad beállítani. A gazdaság veze
tősége sűrűn ellenőrizze a telelőket 
mind nappal, mind éjszaka. Ivadékot 
csak az esetben helyezzünk el tele
lőkbe, ha az az ősz folyamán elszál
lításra kerül, vagy az összes lehető
ség felmérése után sincs mód az el
helyezést másként megoldani.

O. Gy.
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Ahol a víz bizonyos sebességnél 
gyorsabban folyik, ott sóder, majd 
fokozódó sebességnél nagyszemű ka
vics gyűlik össze a meder fenéken. A 
kavics felső rétegén, melyet a víz 
súrlódása, folyása érint, moszat- 
bevoniat alakul ki. Ha a kavics hosz- 
szabb ideig fekszik egyhelyben, a 
képződő moszatréteg 2—3 milliméter 
vastagságot is elér, erről kavicsos, 
kövesmedrű folyókban nem nehéz
meggyőződni.

A sebesfolyású folyórész fene
kén levő szerves életnek a moszat 
egyik legfontosabb tápláléka. Ennek 
igazolására írom az alább tapasz
talt észrevételeket. Bárki láthatott 
már kisebb folyók kavicsos, sodros 
részein — amikor a víz tiszta — a 
vízfolyással szemben úszó paduco- 
kat. Távolabb nem úsznak el, in
kább helyben lavíroznak, csak idő
közben hol az egyik, hol a másik 
pillanatokra oldalra fordul. Mivel az 
oldalrészen levő pikkelyzet fehér, 
fénylő villanást láthatunk. Hosszabb 
figyeléssel láthatunk keszegféléket, 
sőt mámákat is, amint ugyanezt a 
műveletet végzik.

Játszik a hal, gondolná magában 
a halász, pedig nem.így van! A ha
lak legelnek és azért fordulnak ol
dalt, mert a kavics oldalán dúsabb 
a moszatréteg, mint a tetején. Sza
bályosan úszó helyzetben csak a ka
vics tetejéről tudnának moszatot le
harapni, az oldalt levő, moszatban 
gazdagabb réteg „legelése“ közben 
kénytelenek egész testükkel oldalra 
fordulni, ekkor következik a villa
nás és ez a villanás egy harapás 
moszatot jelent a kavics oldaláról. 
A paduc ezt igen érti, vésőalakú 
szája pontosan erre a műveletre fej
lődött ki. A Garam folyóban, mely 
végig sebesfolyású, kavicsos medrű, 
megfelelő időben igen sok paduc 
van az 50—60 cm mély sodrások
ban, kicsit távolabbról figyelve, ez
rével lehet látni a paduc villanáso
kat. így határozottan állíthatom, 
hogy a halak legelnek.

A Duna szigetközi-csallóközi sza
kaszán, ahol igen sebes sodrású a

víz és a fenék kavicsos, szintén dús 
moszatlegelő van. Szabad szemmel 
ugyan nem látni a halakat, de a 
gyakorlati adottságból lehet reájuk 
érdemlegesen következtetni. A már
na, melynek tiszta vízben szintén a 
moszat a fő tápláléka, nehezebben 
jut hozzá, mint a paduc, mert nin
csen vésőalakú szája. Zavaros víz
ben a fenékhorgászatnak szép ered
ménye volt, hálóval is fogtam, de 
csak a langyabb részeken. Beleik
ben gyakran apró kavicsot is talál
tam, ez azért került a bélbe, mert

zavaros vízben á hal nem lát, csak 
szájával tapogatva keresi a mosza
tot. Eközben beleharap a sóder felső 
rétegébe és a szájába került apró 
kavicsot is lenyeli. Valószínű, hogy 
az apró kavicsszemek is tartalmaz
nak moszatot, természetesen kis 
mennyiségben, ezt a hal megemészti, 
a kavicsot pedig kiüríti a beléből. 
Az ilyen márnának a bélfala vas
tag, ripacsos, lehet 2 mm vastag 
bélfalrészt is találni. A kavicsok 
megsértik a bélfalat, az pedig — 
erre reagálva — megduzzad, meg
vastagodik.

A történelemből tudjuk, hogy a 
múltban a csallóközi részeken igen 
sok vizát fogtak, még az első világ
háború utáni években is láttak a 
halászok a kavicszátonyokon nagy 
vizákat, ezek élelmiszükségletüket a 
zavaros vizeken megfigyelt márnák
hoz hasonló módon tudták megsze
rezni, vagyis a moszattal együtt a 
kavicsot is lenyelték és a moszatot

megemésztve, a kavicsot kiürítették. 
Ugyanazon a Duna-szakaszokon nyá
ron hosszabb ideig tartó tiszta víz
ben a mámák eltűnnek a langy- 
folyásokról, fenékhoroggal is alig le
het valamit fogni belőlük. Nincs hal 
— gondolja magában a halász. Pe
dig dehogy nincs! Hálóval megta
lálható a sebes folyáson, főleg azo
kon a helyeken, ahol a mederfenék
nek törése, leesése van. Ilyen helye
ken a kavics mozgó állapotba ke
rül, így a márna is könnyen hozzá
fér a kavics bármely oldalán lévő 
moszatréteghez. Ilyenkor a márna 
meghízik, zsíros lesz. Béltartalma 
zöldesszínű, finom pépszerű anyag, 
benne a moszaton kívül csak a mo
szattal, vagy a moszat között élő 
rovar lárvákat találjuk meg, amelye
ket a máma a moszattal együtt fo
gyaszt el. Mivel táplálékuk van bő
ven, a horgon lévő csalétekre nincs 
szükségük. A máma, paduc és még 
több halfaj ikráját is kavicson lévő 
moszatra rakja. Ahhoz, hogy az 
ívás sikeres legyen, alacsony víz
állású, tiszta vízre van szükség, el
lentétben a ponttyal és más, magas 
vízállást és zavaros vizet kedvelő 
halakkal.

Ősszel, apadó vízállással a kavics
zátonyok felső részét több helyen el
lepik a szárnyasok. Kacsák, sirályok, 
bíbicek és varjak egész nap csipe
getnek a vízben állva. Az apadás 
által hozzáférhetővé vált kavicsról 
származó moszattal megélnek egész 
nap.

A csallóközi Duna-részen télen leg
inkább az első jég megjelenésekor 
látni a zajló jégen csipegető var
ját és sirályt. Ez nem tűnik fel 
senkinek. Az erős folyású vízen a 
jégzajlás a fenéken lévő kavicson, 
vagy kövön kezdődik. A kavicson, 
kövön ugyanis jégkása képződik és 
onnan felszakadva kerül a víz fel
színére. Magával hoz apró kavics
szemeket egészen diónagyságig, de 
letépi a nagyobb kavicsszemekről a 
moszatot és ezt csipegetik a var
jak és sirályok, ha a jégkása között 
a felszínre kerül.

A hallegelőkkel összefügg az ívó
helyek megválasztása is. Nincs min
den halfajnak magas vízállásra 
szüksége, hogy szaporodjék, ellen
kezőleg: a márnának és a paduc- 
nak sokkal jobb az alacsony víz
állás, mert a sebestfolyású víz ka
vicsos medrében termő moszat ki
meríthetetlen, még sokkal több ha
lat is elbírna.

Kovács József búvárhalász

A halászmesterek oktatása és továbbképzése a kunszentmártoni iskolán történik. Az egyik tanfolyam végzett hallgatói sorá
ban ott látjuk a felső sorban jobbról sötét ingben Fekete Istvánt, a népszerű előadót.
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T E L E L T E T É S  E L Ő T T ...
Rövidesen teleltetőbe kerül a hal, 

amire kellően fel kell készülni.
Különösen újonnan létesített tó

gazdaságoknál feltétlenül meg kell 
győződni arról, hogy a táplálóvíz ho
zama mennyi és arról is, hogy szeny- 
nyezésmentes-e. Ettől függ ugyanis, 
hogy egyáltalán teleltethetünk->e ha
lat és mennyit.

A teleltetés fogalma annyit jelent, 
hogy kis medencékben álfolyó víz 
mellett nagy mennyiségű halat vesz
teségmentesen tartunk, esetleg 8 hó
napon át (októbertől júniusig).

Minden 10 mázsa jól megnyugodott 
— nem mozgó — betelelt hal legalább 
1 liter ráfolyást kíván meg másod- 
percenkint. A telelőbe helyezéskor 
azonban sokszor ennek a mennyiség
nek a többszöröse kell, mely fokoza
tosan csökkenthető az említett mér
tékben.

Átlagosan 1.5 méter vízoszlop mel
lett — a teleltető minden négyzet- 
méterére az alábbi mennyiségű hal 
helyezhető el, nagyságtól és egész
ségi állapottól függően:

pontyivadék 
II. nyaras tény ész

ponty 
piaci ponty 
tenyészsüllő és 

ivadék 
piaci süllő 
tenyész harcsa és 

ivadék 
piaci harcsa

3.5— 4.5 kglm11

4.5— 6.5 „
9.0—12.0 „

2.0— 4.0
3.0— 5.0

4.5— 6.5
9.5— 12.0

A süllőt mindig külön teleltessük. 
Artézi és más nem teljesértékű táp
lálóvíz esetén a legnagyobb óvatos
sággal kell eljárni és a megadott al
só határtól nem tanácsos eltérni.

A táblázatból megállapítható, hogy 
azonos teleltető nagyság mellett is 
a különféle halból más-más mennyi
séget teleltethetünk, miután a meg

jelölt sűrűség túllépése esetén a 
legbőségesebb ráfolyás mellett is 
teleltetési zavarok (nyugtalanság, 
rendellenes mozgás, stb.) és ebből ki
folyólag súlyos veszteségek állhat
nak elő.

A feltüntetett számők irányszámok, 
amelyek kedvező viszonyokra vo
natkoznak. Az ősz folyamán, amíg 
a víz hőfoka meg nem közelíti a 
0 C°-ot a telelők befogadóképességé
nek csak 60—70%-át használjuk ki 
és csak a lehűléssel párhuzamosan 
töltsük fel hallal 100%-ra.

Pékh Gyula

/Q - t ó g a z d a s á g  a ra tá sa  —
az őszi lehalászás

Az állami halgazdaságokban októ
ber 4->én megkezdődött az általános 
őszi lehalászás. Az egész évi munka 
gyümölcse most érik valósággá. No
vember végével eldől, hogy melyik 
halgazdaság miként sáfárkodott a 
rábízott területen, hogyan használta 
fel termelőeszközeit, szaktudását és 
helyes volt-e tavainak népesítése.

Az előzetes termésbecslések már 
nagyjában meghatározzák a várható 
eredményt — és eszerint több ki
magasló teljesítmény mellett egyes 
halgazdaságokban lemaradással le
het számolni, — mégis menetközben 
meglepetések is szoktak előfordulni. 
Egyes halgazdaságokban a lehalá
szás alakulhat kedvezőbben vagy 
kedvezőtlenebbül, * mint ahogy be
csültük. Az eredményen azonban 
már nem változtathatunk, azt tudo
másul kell venni. A lehalászás so
rán azonban konkréten kell megál
lapítani, hogy lemaradás esetén mi 
volt a hiba és mi a teendő a jövőre 
nézve?

A Szegedi Halgazdaság jól bevált újítása a szűrt ivadék szállításánál alkalmazott 
szivattyú. (Simon Pál, Szeged felv.)

Van példa arra, hogy a leggyön
gébb g<azdaságnak sikerült az elsők 
közé felküzdenie magát s van olyan 
is, hogy átmeneti lemorzsolódás után 
újra az élre tört.

Mind a halászat irányító szervei, 
mind az egyes halgazdaságok veze
tősége és dolgozói lázas kíváncsi
sággal várják a haltermés betakarítá
sát, a végső eredményt. Kétségtelen, 
hogy a kedvezőtlen tavasz és a ta
karmányhiány rendkívüli mértékben 
nehezítette meg a termelést, s annál 
dicséretesebb, hogy ezek ellenére is 
egyes halgazdaságok tervüket telje
sítik, illetve túlteljesítik. E halgaz
daságok dolgozói méltán jutnak ko
moly prémium birtokába.

Az állami halgazdaságok, valamint 
az állami gazdaságok tógazdaságai 
között verseny folyik tervük teljesí
tésére, illetve túlteljesítésére. A ver
seny eredménye decemberben lesz 
ismeretes. Készüljünk fel az őszi le
halászással járó nehéz és lelkiisme
retes munkára, melynek során 
ügyeljünk arra is, hogy egyetlen kg 
hal se vesszen kárba és a lehalá
szást a halak veszélyeztetése nélkül a 
legolcsóbban végezzük el.

O. Gy.

Védekezés a ponty fertőző hasvízkóros 
megbetegedése ellen

Ez év június elején az egyik cseh
országi víztárolóban (Népi Halászati 
Egyesület: Prosztejov) fellépett a 
ponty fertőző hasvízkóros megbete
gedése. Minthogy a le nem halász
ható és le nem csapolható víztároló
ban a fertőző hasvízkór elleni véde
kezés nehéz, az Egyesület vezetősége 
a preventív intézkedésekhez nyúlt, 
mégpedig a dr. Volf által a Cesko- 
slovenské rybárstvi 1954. évf. 4. szá
mában ezzel a betegséggel kapcsola
tosan ismertetettekhez. Az intenzív 
meszezés mellett elsőízben használ
ták a metilénkéket is. Ennek során 
kihasználták azt, hogy a pontyokat 
a víztárolóban az utóbbi két évben 
hozzászoktatták a víz felszínén úszó 
táplálék felvételéhez. A kockára vag
dalt kény ér darabkákat 1:2500 higí- 
tású metilenkékbe áztatták be és a 
vízszínére szórták. A pontyok az így 
pácolt kenyeret jól megették és en
nek folytán kb. 14—20 nap leforgá
sával a betegséget sikerült elfojtani. 
Az összes veszteség mintegy 1200 
0,5—-2 kg-os ponty volt. Ez a víztá
roló jó benépesítését tekintve nem 
számít nagy veszteségnek.
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