


A tudományos kutatás elméleti 
;problémáit sok esetben a gyakorlat 
veti fel. A tavak életének kutatásá
ban ilyen évtizedek óta jelentkező 
kérdés: Mi a tavak termése? A szán
tóföld terméseredményeit ismerjük. 
A learatott gabona kicsépelt magvait 
lemérjük és q/kh aránnyal fejezzük 
ki. Azt is tudjuk, hogy a különböző 
minőségű szántókon ez az arány el
térő. Az elért sok évi átlagos termés- 
eredmények alapján azután minősít
jük a szántókat: az egyik jó termő
föld, a másik gyenge vagy közepes, 
de van rossz termőföld is. összeha
sonlítást természetesen csak akkor 
tehetünk, ha ugyanazt a gabonafajtát 
termeltük a legkülönbözőbb minősé
gű talajokon. Az agrokémia és agro- 
biológia feladata annak megállapí
tása, hogy milyen tényezők azok a 
termőtalajban. amelyek egyik termő
földet jó, a másikat rossz termővé 
teszik. A talaj szerkezetében, vegyi 
összetételében és mikroszkopikus élő
világában rejlik annak titka, hogy 
egyik talaj termelőképessége na
gyobb, mint a másiké, az egyikben a 
talaj szerkezete, vegyi összetétele és 
az „edafoncc, vagyis a mikroorganiz
musok összessége kedvezőbb összeté
telű, mint a másikban; ezért fejlődik 
a növény jobban az egyikben és rósz- 
szabbul a másikban.

A haltermelésre beállított tógazda
ságokban a terméseredményt a tófe
lületre vonatkoztatott q/kh halban 
fejezik ki. A halivadékot a termelési 
év kezdetén kihelyezik a tavakba, a

kihelyezett ivadék kh-ankinti súlyát 
és az ivadék átlagsúlyát ismerik, a 
termelési évad végén lehalásszák a 
tavakat, megmérik a lehalászott ha
lak súlyát, kiszámítják a q/kh értékét 
és a népesítő anyag kihelyezési sú
lyából, valamint a lehalászottakéból 
kiszámítják a terméseredményt. Majd 
előveszik a tókönyvet és a termelés 
költségeit számítják ki. A tógazdasá
gokban a haltermelés általában sok 
tóban folyik, tehát minden tógazda
ság tudni akarja, hogy az egyes tavak 
termése milyen volt. A tavak hoza
mát összehasonlítják egymással és 
azt tapasztalják, hogy egyes tavak 
terméseredménye eltérő akkor is, ha 
ugyanazzal a vízzel árasztották el és 
ugyanazzal a népesítő anyaggal dol
goztak és minden más szempontból is 
egyformán kezelték; vannak jó, kö
zepes, gyenge és rossz tavak, akár-, 
csak a szántóföldek között. A problé
mát tehát a tógazdasági gyakorlat is 
felveti: miért jó termő az egyik tó és 
miért rossz a másik azonos feltételek
kel is? Az édesvízi élet tudományá
nak, a limnológiának művelői külön
böző utakon indultak el, hogy a ta
vak eltérő termelőképességének okát 
kutassák.

Az egyik úton a vízben oldott oxi
gén rétegződésében keresték a ma
gyarázatot. Megállapították. hogy a 
mély tavakban különböző mélységben 
más és más az oldott oxigén tartalom. 
Az oldott oxigén rétegződése alapján 
a tavakat típusokba osztották és ki
mutatták a táplálékban gazdag, eutróf

és a táplálékban szegény, oligotróf 
tavak oxigénrétegződése közötti elté
rést. Azt hitték, hogy ezzel meg is ol
dották a problémát és az oxigénré
tegződés alapján meg tudják állapí
tani, melyik a jó tó, (amelyikben sok 
táplálékszervezet él) és melyik a rossz 
tó. Kiváló tudósunk, Maucha Rezső 
akadémikus már akkor szóvátette ezt 
a limnológia tudományának nemzet
közi fórumán, mert nálunk csaknem 
minden tó eutróf, vagyis táplálékban 
gazdag, egyikben sincs igazi, határo
zott oxigénrétegződés és a tavak ter
melőképessége mégis nagyon eltér 
egymástól. A mi sekély tavainkat 
pannon-típusú tavaknak nevezte el.

A limnológusok másik tábora 
ugyanúgy gondolkodott, mint az 
agrókémikusok: meg kell vizsgálni a 
nitrogén- és foszfor-tartalmat, mert 
ezek az elemek az élő szervezetek 
testének felépítésében nélkülözhetet
lenek. Az a tó a jobb, annak a ter
melőképessége nagyobb, amelyikben 
több a nitrogén és a foszfor. Ez az út 
sem vezetett azonban célhoz, bár ha
zánkon kívül sok helyen még ma is 
ebben keresik a termelőképesség tit
kát. Számos tó összehasonlítása után 
hazánkban arra az eredményre jutot
tak, hogy bár a legtöbb természetes 
felszíni vízben kellő mennyiségben 
vannak meg ezek az alapanyagok, 
mégis nagy az eltérés termelőképes
ségükben.

A hidrobiológusok „ lehalászták“ 
a tavat, legkülönbözőbb helyeken és 
mélységben, az év különböző idősza
kában átszűrték planktonhálóikkal a 
vizet és egy liter vízre vonatkoztatva 
ml-ben kifejezték a hálóban maradt 
élő szervezetek térfogatát. Ezeket az 
eredményeket hasonlították össze és 
annak a tóban lesz jobb a termelőké
pessége, amelynek egy liter vizében 
évi átlagban több lesz az élő szerve
zetek összességének, a biomasszának 
mennyisége.

Az egész világ szakirodaimában 
adatok jelentek meg a biomassza 
mennyiségi vizsgálatára vonatkozóan, 
ez az irány uralkodik általában még 
ma is. A módszerek finomodtak, az 
eszközök tökéletesedtek áttértek a 
biomassza szervesanyagtartalmának 
elemzésére. A hidrobiológusok útja 
igen termékeny, a tavak tényleges 
szervesanyag termelésének megálla
pításában nélkülözhetetlen, az ered
mények azonban olyan ellentétesek, 
hogy ma még nem nyújthatnak meg
bízható alapot a tavak termelőképes
ségének megállapításához.

Azt az utat, melyen a megoldást a 
magyar limnológusok keresik, a kö
vetkező számokban részletesen ismer
tetjük azokkal a problémákkal együtt, 
melyeket még nem sikerült megol
dani.

(Dr. Donászy Ernő)

NEM SOKAN tudják, hogy természc 
tesvízi ha'ászaink nagyobb része nem 
tud úszni. Különösen a régebbi kor
osztályra áll ez a megállapítás.

A halászati szaktanfolyamoknak a 
jövőben tehát újabb tantárgyakat kell 
beállítaniok, mint az úszást és a vízi 
KRESZ-t, hogy a szarvasi eset meg ne 
ismétlődhessék.
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H A L Á S Z A T U N K  f e j l ő d é s é t -
— az eredményeken keresztül kell lemérni

Lezártuk és összesítettük az 1956- 
os termelési év eredményeit. Sikeres 
év volt. 109 000 q halat állítottunk 
elő, több mint 13 000 q-val többet 
mint 1955-ben.

A halászat fejlesztése, a termelé
kenység emelkedése tükröződik az 
eredményekben.

A felszabadulás óta a haltermés 
mennyiségét mutató grafikon görbéje 
állandó egyenletes emelkedést mu
tat. Különösen nagy a fejlődés az ál
lami gazdaságoknál és a termelőszö
vetkezeteknél. Az állami gazdaságok 
1952-ben kezdtek el intenzívebben 
foglalkozni a tógazdálkodással. Ek
kor még csak 1500 q haluk termett.
1956- ban kereken 17 000 q halat ha
lásztak le.

A mezőgazdasági tsz-ek 1952-ben 
még nem is folytattak haltenyésztést.
1957- ben pedig már 6500 q halat ál
lítottak elő.

Igen nagymértékű a Halgazdasági 
Tröszt fejlődése. Közel 54 000 q halat 
termeitek. A Haltrösztnél is kedvező
en alakult a termelékenység, mert az 
eredményeket nemcsak a terület nö
velésével, hanem az egységre eső 
hozamok növelésével érték el.

Természetes vizeinkből — kivéve a 
Balatont — soha ennyi halat nem fog
tak ki halászati termelőszövetkeze
teink. Fogásuk megközelíti a 15 000 
mázsát.

Az 1956-os esztendőben jelentke
zett először üzemszerűen az elektro-, 
mos halászat. Eredménye 604 q.

A Balatoni Halászati Vállalat nem 
remekelt, az elmúlt évben tíz és fél
ezer mázsa halat fogott.

Rizsföldjeinkről a tavalyi évben 
csak 1150 q halat halásztak le. Amíg 
a bruzóne veszély ilyen mértékű, ad
dig számottevő fejlődés nem várható. 
(Többszöri időközi lecsapolás!)

Szólni kell a horgászzsákmányról 
is. A MOHOSZ hivatalos adatgyűjtése 
szerint 3737 mázsa halat fogtak ki.

A kísérletügyhöz tartozó tógazda
ságokból 1000 q-nál kevesebb halat 
állítottak elő.

Exportunk alakulása az októberi el
lenforradalom miatt kedvezőtlen volt. 
Mindössze 8174 q-t tett ki. Az októ
ber utáni szállítási viszonyok mellett 
ez is szép telesítmény.

Sajnos az 1957-es termelési idény 
elején baljós jelek mutatkoznak. A 
hasvízkór olyan mértékben jelentke
zett, amire évek óta nem volt példa 
és bár takarmány problémák előre
láthatóan nem lesznek, mégis aggo
dalommal kell néznünk a hasvízkór 
kártételét.

Export vonatkozásban — még a 
tavalyi termésből — jól állunk. A ta
vaszi lehetőségeket a HALÉRT jól ki
használta és már eddig is több mint 
7000 q halat exportált.

Eredményeinkhez tartozik, hogy az 
októberi események következtében 
egyetlen halászati termelőszövetkeze
tünk sem oszlott fel. Jeléül annak, 
hogy a halászat a termelőszövetke
zeti formába jól belefér.

Tógazdasággal rendelkező mező- 
gazdasági termelőszövetkezeteink kö
zül néhány feloszlott, azonban ma egy 
olyan tsz tógazdaságunk sincsen, 
amelynek rendeltetésszerű használa
táról ne gondoskodtunk volna.

Pékh Gyula

A hal iránti kereslet szinte napról- 
napra egyre fokozódik. Húsvétkor pl. 
100 000 kq halat hozott forqalomba 
egyedül Budapesten a Halért, és ez 
az elmúlt évekhez, de különösen a 
háború előtti halfoqyasztáshoz viszo
nyítva igen jelentős mennyiséq meg
közelítőén se tudta a keresletet ki
elégíteni. A hal iránt eqyre fokozódó 
keresletből azonban nem lehet azt a 
következtetést levonni, hoqy ma az 
úgynevezett „méreten aluli" halak ér
tékesítési eldorádója érkezett el. A

fogyasztó megkedvelte és szívesen 
vásárolja a halat, de minőséqi árut 
akar és jogosan utasítja vissza a „ li
teres" halat, a néhány dkq-os compót, 
kárászt, keszeqet, az uqynevezett V. 
(!) és VI. osztályú (I!) pontyot, amely
nek tömeges előállítására — úqy lát
szik — néhány tóqazdasáq speciali
zálta maqát. A többtermelés minőséqi 
termelést is jelent és a foqyasztói 
igények nemcsak mennyiséqileq, de 
minőségileg is növekednek.

Ilyen harcsák teremnek a Dráván az elektromos kísérleti halászat tanúsága szerint
(Pékh felv.)
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Az elmúlt évben több mint 4 mil
lió devizaforintot kaptunk azért a 
8300 mázsa halért, melyet a Csehszlo
vák Népköztársaságnak, NDK.-nah, 
Nyugat-N érne tor szagnak és Ausztriá
nak szállítottunk. Egy évvel előbb ke
reken 9000 mázsa halat exportáltunk, 
amiért 4,3 millió devizaforint bevéte
lünk volt.

A magyarországi halexport értéke 
ma még nem nagy. Az élőállat ex
portnak kb. l,3°/0-a, az állattenyész
tési termékek exportjának kb. 1/2%-a. 
Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy mi
lyen áron értékesül a magyar export
hál — amely jelenleg tömegében tó
gazdasági ponty — akkor már egé
szen más képet kapunk.

Az elmúlt évek tényszámai azt mu
tatják, hogy 1955-ben országos átlag
ban 1 tonna exportált halért 4804 de
vizaforintot kaptunk. 1956-ban ugyan
csak országos átlagban 1 tonna ex
port halért 4859 devizaforint bevéte
lünk volt. önmagában ez a két szám 
csak azt mutatja, hogy 1956-ban töb
bet kaptunk export halunkért, ami 
részben a minőség javulásának, rész
ben a keresletnek tudható be. Ha 
azonban a halat más állattenyésztési 
exportcikkel hasonlítjuk össze, akkor 
a hal sokkal értékesebb árucikké vá
lik.

Mivel az export háltermelés némi
leg hasonlítható a sertések ún. „ipari 
hizlalásához“, ezért kézenfekvőnek 
látszik az élőhálexportot az élőser- 
tés-^exporttal összehasonlítani. Az ál- 
múlt két év adata azt mutatja, hogy 
1 tonna élősertésért országos átlag
ban 1955-ben 5302, 1956-ban 5249 de
vizaforintot kaptunk. (Könnyűsertést 
számításba véve.) A különbség tehát

a sertés javára 1955-ben 498 deviza
forint, 1956-ban 390 devizaforint volt.

Vegyük most számításba az ex
porttermék előállítására fordított 
anyagi és egyéb költségeket. Nézzük 
először a takarmány felhasználást. 
Minden gazda tudja gyakorlatából, 
de a takarmány tudósai is megálla
pították, hogy a sertés 1 kg súlynö
vekedéséhez mintegy 5 kg takar
mányt igényel. Ha az export-cikk 
előállításához, mint árutermeléshez 
még hozzászámítjuk az anya- és apa
állomány'. takarmányszükségletét is, 
akkor egy mázsa árus érté s-termelés- 
hez az elmúlt évi tényszámok szerint 
az állami szektorban kb. 7—7,5 q ab
raktakarmány szükséges. (A termelő- 
szövetkezeteknél és egyénileg dolgo
zóknál kevesebb abraktakarmány 
kell, mert a sertések több mellékter
méket és egyéb hulladékot tudnák 
hasznosítani. Mivel tógazdaság zöm
mel az állami szektorban működik, 
ezért indokolt az állami szektor tény- 
számaivál elvégezni az összehasonlí
tást.)

A háltermelésben 1 kg élőponty 
termeléséhez a tudományos kísérle
tek, valamint gyakorlati tapasztala
tok szerint tisztán csillagfürtből 2— 
3,5 kg, tisztán árpából 4—4,5 kg, tisz
tán kukoricából 4—5 kg szükséges. 
Átlagosan 4,5 kg abrak-szükséglettel 
szoktunk számolni. Mivel a tóban 
nemcsak abrakot értékesítenek a ha
lak, hanem természetes hozamot is, 
ezért a halak takarmányértékesítése 
sokkal kedvezőbb. Országos átlagban 
1956-ban 1 mázsa megtermelt hal 
előállításához 2,75 mázsa abraktákar- 
mányt használták fel tógazdasága
ink. Ebben a tény észanyag előállítá

sát is számításba vettük. 1956-ban 
az állami gazdaságok rendkívül sok 
tény észanyagot állították elő, hogy 
a következő évek kihelyezése biztosí
tott legyen. 1 mázsa tisztán piaci hal 
megtermeléséhez 1956-ban országos 
átlagban 3 mázsa vegyes abrak kel
lett. Az élősertés és háltermelés ta
karmány felhasználása között tehát 
a különbség (4—4,5 mázsa) jelentős, 
ami azt jelenti, hogy abrákfogyasztás 
tekintetében a halászat sokkal ked
vezőbb helyzetben van, mert felénél 
kevesebb ábrákból lehet előállítani 
1 kg halhús-szaporulatot, mint élő
sertés súlynövekedést.

Export szempontjából van néhány 
fontos körülmény, ami a magyar hal
export jelentőségét egyre inkább nö
veli.

A világ élelmiszerfogyasztásában 
egyre nagyobb szerep jut a húsféle
ségeknek. Az utóbbi években növe
kedett a konzervfogyasztás is. Az 
európai országokban elsősorban a mi 
felvevő piacainkon az élőhál iránt 
egyre nagyobb kereslet mutatkozott. 
A változatos étrend összeállításához 
szinte nélkülözhetetlen az élőhál. Az 
európai országok között háltermelés 
nézőpontjából mi kedvező helyet fog
lalunk el. Néhány meteorológiai adat 
összehasonlítása azt mutatja ,̂ hogy 
nálunk a halászattál még intezíveb- 
ben is kellene foglalkozni. Pl. az át
lagos hőmérséklet Magyarországon 
(1921-től 1950-ig) 11,1 C° volt. Ber
linben (1921-től 1925-ig) 8,5 C°, Prá
gában (1851—1900-ig) 8,8 C°, Varsó
ban (1921—1925-ig) 7,9 C° volt az át
lagos hőmérséklet. Rendkívül jelen
tős továbbá az évi aktív napfény tar
tam is, amely nálunk 30 év átlagá
ban a középálföldre vetítve 2072 óra, 
Berlinben ugyancsak 30 év átlagában 
1614 óra, Prágában 1273 óra, Mostár- 
ban 2207 óra volt. Fentieken kívül 
nálunk még jelentős számban van 
olyan terület, amely ma semmilyen 
gazdasági hasznosítás alatt sincs. Tó
gazdasági hasznosítás útján eredmé
nyesen kapcsolható be az ilyen terü
let a termelésbe és rendkívül jól ér
tékesül ő halexportunkat növelheti.

Azt hiszem a halexport tényszámai 
önmaguk mondják, hogy mi a továb
bi teendő...

dr. Nagy László

AZ IDEI nagyarányú tavaszi leha
lászás május hó] végéig tartott. A 
Haltröszt gazdaságai' közülj legjobb 
tervteljesítést a Hortobágyi Halgaz
daság érte el. Azután a Szegedi Hal
gazdaság, illetve a Tatai Halgazda
ságok következik. Bár a has vízkóros 
megbetegedés ezidén már korán, már
cius hó végén helyenként megmutat
kozott, szokatlanul hosszú ideig tize
delte a halállományt és a betegség 
még júniusra is itt-ott áthúzódott. A 
Dunántúlon alig volt olyan tógazda
ság, ahol kisebb-nagyobb pusztulás 
ne mutatkozott volna. Egyes tavakat 
háromszor is újból kellett kihelyezni. 
A helyi anyag éppúgy pusztult, mint 
a Hortobágy térségéből odaszállított 
anyag. Feltehetően a hónapokon át 
állandóan ingadozó időjárás segítette 
elő a betegséget.Bajára érkezett Rezétből a viza

(Tusnádi felv.)
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Ez év tavaszán újabb kísérletben, 
a péteri 3. sz. tóból származó, ott 
gyógyult, de a lehalászásra újból 
megbetegedett és a péteri 8. sz. te
leltetőben tartott, mintegy 20—22 q 
most már 1 éves beteg ivadék terra- 
myeines gyógykezelésését kíséreltük 
meg. Az 1957. 11. 26-án 29%-ban be
teg ivadéknak 111. hó 12-én már 62 
százaléka, III. 28-án pedig 56%-a 
volt beteg. (A 111. 12—III. 28-ig el
telt 2 hét alatt az ivadékból kb. 1 q 
elhullott és „javította“ meg a III. 
28-i egészséges : beteg arányt.) Az ar
tézi vízzel táplált teleltető vízhőmér
séklete megengedte a tavaszi etetést. 
A most már ismert összes súlyra szá
mított és 18 esetben (III. 3—23-ig) 
adagolt'5 gamma/tsg. terramycin ha
tására az elhullás megszűnt és a ke
zelés előtt csak 44°/0-ban egészséges 
ivadékállomány beteg egyedeinek 
egy része három hét után (IV. 23.) 
meggyógyult és a kezelés befejezé
sekor az egészségesek és meggyógyul
tak az állománynak már 70°/0-át tet
ték ki. A meggyógyult halak élén
kek, jómozgásúak és jószínűek vol
tak, így a kezelés eredményeképpen 
a különben kihelyezésre már nem 
érdemes halanyag nagyrésze kihelye
zésre alkalmassá vált.

A terramycin tartalmú takarmány 
etetése a legjobb eredményt a péteri 
3. sz., 20 kh területű tóban megbete
gedett ohati tükrös és helyi pikke
lyes 2-nyaras pontyállomány gyógyí
tására beállított kísérlet során adta.

Chlorocid injekcióra váró visszatar
tott kétéves pontyok a HAKI szájöli 

Kísérleti Telepén

attiibioUkumokkal — 
a hasvízkór gyógyítására

A tavat 1946 db idegenből (Ohat) ho
zott és 4500 db helyi anyaggal népe
sítették. A tó hasvízkórrál eredetileg 
is fertőzött volt és az idegen hal
anyag behozatala a hasvízkórjárvány 
kitörését csak elősegítette. A halál
lomány a késői (V. hó) kihelyezés 
után azonnal megbetegedett és állan
dó elhullás ritkította sorait. 1956. 
VI. 14-én az ohati származású hal
anyag 60%-a, a helyinek 31°/0-a sú
lyos progresszív jellegű krónikus 
hasvízkór külső tüneteit mutatta. Az 
állomány meggyógyítására eleinte 5 
gamma/tsg. mennyiségű terramycin 
adagolását alkalmaztuk, mely az el
hullást ugyan megszüntette, a halak 
gyógyulni kezdtek, de a két hétig 
adagolt gyógyszer hatásaként az 
ohati anyagnál 5%, a helyinél 6°/o ja
vulás volt észlelhető. Az ezt követő 
10 gamma/tsg., 3 hétig (VIII. 12-- 
VIII. 3.) tartó teramycin adagolás 
meghozta az elérni kívánt eredményt, 
mert a VIII. 8-án tartott próbahalá
szatkor egyetlen beteget sem talál
tunk sem az ohati, sem a helyi hal
állományban. A későbbiek során, 
sem nyáron és ősszel, sem a telelte- 
tés alatt nem volt elhullás, bár a 
nyár végén egy-egy igen enyhén 
megbetegedett egyedet megfigyel
tünk. A terramycin-gy ügykezelés 
eredményességét a lehalászási (XII. 
5—7.) eredmény igazolta. A kihelye
zett 1946 db idegen származású 
pontyból 1368 db-ot fogtunk vissza; 
darabhiány 29,7%. A halak elhullása 
minden bizonnyal az aránylag későn 
megindított gyógykezelés előtti időre 
esik. A 4500 db helyi anyagból 4124 
db volt visszafogható; ennél a darab
hiány igen kedvező, mindössze 8,4°/0. 
Az átlagos kallódás 14,8°/0-ot tett ki. 
Szükségesnek tartjuk megemlíteni 
összehasonlításként azt, hogy a pé
teri gazdaság 2. sz. tavában, ahol 
cca. 75 000 db pontyot helyeztek ki, 
kb. 34% volt a darab hiány, pedig 
abbén a tóban a tény észidő alatt ko
molyabb megbetegedés tünetei a ha
lakon nem voltak megfigyelhetők.

Ebben az évben is megkezdettünk 
számos kísérletet, hogy az antibioti
kumok, különösen a chlorocid és ter
ramycin halgazdasági hasznosítására, 
alkalmazására helyes módszereket 
dolgozzunk ki. Az antibiotikumok, he
lyes alkalmazásának igen nagy je
lentősége van, mert a megfelelő mó
don, helyesen adagolt szer nagy se
gítséget nyújthat a tógazdának, 
ugyanez helytelenül alkalmazva az 
antibiotikumokkal szemben ellenálló 
kórokozó törzsek kitenyésztéséhez 
vezet, melyek leküzdésére egy újabb, 
olcsó és tömegesen előállítható anti
biotikum felfedezésig nem lesz re
mény.

Az eddigi, még gyérszámú kísérle
tekből kapott eredményekből leszűr
hető, hogy 5 gamma/tsg. chlorociddal 
injekciózva és 10 gamma/tsg. terra- 
mycinnel kevert takarmánnyal sike

resen vehetjük fel a küzdelmet, kü
lönösen a külső sebes tüneteket mu
tató krónikus hasvízkór ellen.

A péteri tógazdaságban végzett 
egyes kísérleteink arra utalnak, hogy 
lehetőleg el kell kerülni az idegen 
halanyag bevitelét a tógazdaságba, 
mert azok a járvány fellángolását 
idézhetik elő. Szükséges a halállo
mány igen gondos, állandó megfigye
lése, mert az természetesnek látszik, 
hogy az idejében felismert betegség 
— még csak néhány százaléknyi, a 
külső tüneteket is viselő beteg hal
egyed — könnyebben gyógyítható, 
mintha az állomány nagyobb fele sú
lyosan beteg és már sok hal fenék
dögként vagy a hínár között elakadva 
el is pusztult.

Már az eddigiek alapján is az a 
meggyőződés alakult ki bennünk, 
hogy az antibiotikumok igen jó fegy
vernek bizonyulnak a hasvízkór el
leni küzdelemben, ha azokat helye
sen alkalmazzák. E szerek gyakorlati 
alkalmazási módjairól a Halászat egy 
későbbi számában fogunk beszámol
ni, hogy a haltenyésztők mind széle
sebb rétege megismerje azokat és 
szükség esetén alkalmazni is tudja.

dór. Jaczó Imre

EGYES halászati termelőszövetkeze
teknél problémaként jelentkezett, hoqy 
• kisebb teljesítményű motorcsónak ve
zetéséhez egyes révkirendeltségek 
kishajóvezetői igazolványt kértek. A 
Révkapitányságtól nyert értesülés 
szerint kétütemű motor esetén csak 
a 350 cm3 feletti, illetve négyütemű 
motor esetén csak a 600 cm3-né! na
gyobb motorok vezetéséhez kell kis
hajó vezetési igazolvány. Természe
tesen, az ennél kisebb motorok ve
zetéséhez is kell vízi jártassági iga
zolvány.

a

Chlorociddal meggyógyított hulla je
lölt pontyok a somogyszentimrei 

gazdaságban
(Jaczó felvételei!
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a kacsa tenyésztésért helyszínen fele
lős szakemberek szemével tekintjük. 
Innen van a meggyőződés néiLküiLi he
lyesillés és a nagy ráfizetés, vagy a 
heves tiltakozás. Mé&yebhen anali
zálva a tógazdasági kacsa tenyészté
sünk jelenlegi állapotát, megállapít
hatjuk, hogy bár az alapjában véve 
könnyű feladat, mégis a legszüksége
sebb beruházások hiánya miatt sok 
olyan, alig áthidalható nehézség van, 
hogy a vele bajlódók kedvét teljesen 
felmorzsolja és ha volt ás bennük az 
ügy iránt lelkesedés, az első év ne
hézségei leiohasztják azt.

A tógazdaság nem olyan csodálatos 
gép, — miint ahogyan azt néhány an 
elképzelik — egyik oldalon bete
szem a naposkacsát vagy az ivadék
halat — és amikor az ideje eljön, ki
hull belőle a piacérett kacsa vagy 
hal, melyet alig győznek mázsáim. 
Ezt sokaknak meg kellene szívlelni
ük.

Nem akarom elmondani itt, hogy 
milyen nehézséget gördít a tógazda 
elé, ha napos kacsát kap 18 napos 
helyett, ha hideg, esős időiben kell 
szállítania, ha nehézségbe ütközik a 
takarmányikihordás, nincs lelkiisme
retes kacsagondozó személyzete, vagy 
ha elérkezik az elszállítás napja és 
nincs vevő, aki eivinné az árut. Nem 
is beszélve a pénzügyi nehézségek
ről, a naposkacsák felsrófolt áráról 
és larról, hogy a kacsát — ha törik, 
ha szakad, ha egészséges, ha beteg — 
át kell venni, mert jobbat úigy sem 
kap.

A készáru eladása sem mindig fe
dezi a naposkacsa beszerzési és a fel
etetett takarmány árát, főiként, ha az 
anyagból — a tógazda hibáján kívül 
— nagyobb pusztulás volt.

Tehát egyszerűen megfogalmazva, 
a tógazdasági kacsatenyésztés nálunk 
még sokkal több álmatlan éjszakát, 
mint tenyészeti örömet okoz. Ezért 
szereti minden tógazda, ha a másik 
foglalkozik véle.

A tógazdasági kacsatenyésztés 
eredményessége dolgában ragyogó 
példa áll előttünk Csehszlovákiában. 
Két nyáron egy-egy napig volt al
kalmam a sokunk által igen jól is
mert Jaroslav Fi§er igazgató jóvoltá-

A tihanyi Biológiai Kutató Intézet 
haiászalbiológliával foglalkozó cso
portja többiek közötti a különböző, 
gazdaságilag fontos halfajok ívását 
és annak eredményességét is vizsgál
ja. A keszeg íváss al kapcsolatban a 
következőket állapíthatta meg: Há
rom alkalommal volt keszeg ívás, eb
ből az elsőt a május elsején kezdődő 
rossz idő nagyrészt megsemásítette. 
A lerakott ikra ugyanis a rossz idő 
beköszöntése előtt nem ’kélt ki és a 
hullámzás, továbbá a hideg idő

Kacsák a vízen úszó etetőn

em csaptam fel baromfi tenyész
tőnek, de a fenti kérdésnél újra 
olyan ponthoz jutottunk, ahol a hal- 
húsitermelést és egyáltalán a tógazda
ságok jövedelmezőségét ismét üstö
kön lehet ragadni, ezért nem lehet 
közömbös ez a kérdés a lagvérbelitab 
halas előtt sem.

Ha', egy Íkiíj közvéleménykuitatást 
tartanánk e kérdés felől szakembe
reink között, kétféle típusú feleletet 
kapnánk. Az egyik udvariasan, de 
látszólag minden meggyőződés nélkül 
helyeselne, a másik típus pedig — az 
őszintébb — a legnagyobb mértékben 
ellenezné ezt a termelési ágat. Alig 
akadna egy-fcét olyan szakemberünk, 
aki meggyőződésből állna a tógazda
sági kacsatenyésztés mellé.

Pedig látszólag a tógazdasági ka
csa- vagy libatenyésztés igen köny- 
nyű feladat és semmi „buktatót“ nem 
rejt magában, ami elriasztaná szak
embereinket. Hangsúlyozom azonban, 
hogy látszólag. A megfelelően előne

velt egészséges kiskacsákat a tó mel
lé telepített kacsa-színekbe helyez
zük el, naponta előírás szerűen ta- 
karmányozzuk. A kacsák falkában 
járják a tavat, irtják a káros vízi
növényzetet, trágyázzák a vizet, eköz
ben szinte szemlátomást nőnek, 
(gyönyörű êihéq tollazatuk (fejlődik 
és 70 napos korban iegy| jótékony 
kereskedelmi vagy hizlaló vállalat 
megszabadít a kb. 1,8—2 kg súlyú 
védenceinktől. Közben a hailhúsho- 
zamunk kb. másfél kg-val növekszik, 
2—3 kac&áinkint és kevés gondunk 
van a hínárnövónyzet irtásával. Lé
nyegében munkáskérdés sincs, mert 
a halászok feleségei szívesen vállal
ják a többietkeresetet és a kacsák lel
kiismeretes gondozását.

Ilyen egyszerűnek látja a kérdést 
mindenki, aki abba irányítólag bele
szólhat és így látja azt a Tervhiva
tal is, ahonnan a tervszámoik jönnek. 
Sajnos, azonban a tükör sokkal gör
bébb, az út sokkal göröngyösebb, ha

Csehszlovákiában a kacsaetetőket a vízre építik
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ból bepillantást nyerni ebbe ia nagy- 
szerű, anyagilag és szervezetileg tö
kéletesen megoldott termelési ágba. 
Pedig e munkának ott sincsenek év
tizedes hagyományai, mert csak 
1951-ben kezdték ed.

A csehszlovák állami halászat ke
zelésében 13 kacsatenyésztő farm 
van, természetesen arra alkalmas ha
lastavak mellé telepítve. Farmonként 
800 tojó és 200 gácsér kacsát tarta
nak. A tenyésztő farmok mindegyi
kén 25—30 nagyteljesítményű kelte- 
tőgép ontja a kis kacsáikat. Ezeket 
2—3 napig battériákban, azután a 
helyszínen száraz, de kifutóval is elr- 
látött fűthető istállóban, 18 napig a 
leggondosabban (előnevelik, pontos 
felügyelettel. A kacsa előnevelek, 
amiket láttam, példásan berendezet
tek, néhol infravörös lámpák váltot
ták fel a tőzegkályhiákat, a kiska
csák száraz almon 100 db-onlkint fog
lalnak el 6 m2-nyi férőhelyet. A 
lOOwas elkülönítéssel a lietaposásokat 
és a betegségeik tovaterjedését gátol
ják meg. Példás la típuskeltetőház 
berendezése is. Ennek a helyiségei 
sorban ia következőik: tojás raktár, 
2 db keltető gép szoba, fűtőszoba, 
előkészítő szoba, 2 db naposkacsa 
nevelő szoba, mosókonyha, laborató
rium, iroda, konyha, zuhanyozó, öl
töző, WC. Az eredmények is igen 
szépek voltak, pl. a Benesov-i gazda
ságban, 104 tojást kaptak, 1 tojó után 
átlagban. Biatnán 1956-ban 86 db 
volt a tojás átlag, de ezek 80%-a ki 
is kelt.

Az előnevelt 18 napos kacsákat vi
szik a tavakba, ahol hektáronkint 
300 d'fcHot helyeznék el. A kacsa 64—70 
napos 'koráig marad a tavakon. Ez 
időben 2 kg-on felüli súlyú piaci ka- 
csaáru fejlődik belőlük.

A kacsákat a tavakra épített úszó
deszkaépítményen etetik. A leeső ta
karmányra odasereglenék a pontyok 
is, tehát semmi takarmányvesztes ég 
nincs. Egy-egy kacsára 9,5—12 kg ta
karmányt (főként korpa) számolnak. 
Ehhez jön még a zöldtakarmány.

A cseh haliak takarmánya legtöbb 
helyen csak az, ami a kacsák aszta
láról lepereg, mégis hála a kacsa
trágyázásnak és kacs a takarmány hul-
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tönkretette azt. A második ívás má
jus 13—-15. között volt, ezt is egy 
igen erős szél szakította meg. Ebből 
az ívásból tűrhető kelést lehetett 
megállapítani. A harmadik ivás 20-án 
kezdődött, de a beköszöntő rossz idő 
miatt nem tudott kibontakozni. Má
jus 16-án tartott vizsgálat szerint 
feltételezhető, hogy a keszegek jelen
tős része ekkor már leívott. Négy év 
múlva (1960-ban) igen gyenge keszeg
fogásra lehet számítani. Ezt vegye 
figyelembe a tervezés is. (W)

Nyitott kacsaólakban és nád nélküli tavakon igen jól érzik magukat 
az előnevelt kacsák

ladékniak elég jó egyes tavak hoza
ma.

Egy 16 ha-nyi tóba 6000 db 52 de- 
kás kétnyarast és 3400 db kacsát he
lyeztek ki, június végén a halak át
lagsúlya elérte etetés nélkül a 97 de
kát. Egy más tóban a kacsatenyész
tés bevezetése előtt a 211 kg hek- 
táronkinti hozam volt, ez 1955-ben 
396-ra emelkedett a kacsatenyésztés 
következtében. Egy miási 22 hektáros 
tó kacsa nélkül 280 kg, kacsával 408 
kg halhúst adott hektáronként. Or
szágos viszonylatban a kacsatenyész
téssel a tavak természetes hozama 
mintegy 20—30%-kal nőitt.

A csehszlovák tógazdasági kacsa- 
tenyésztés példája sok kérdésre ad 
határozott feleletet. Ezek sorban:

1. Nem kell a kacsa tenyésztésnek 
okvetlenül ráfizetésesnek lennie; 2. 
Idegenből vásárolt kiskacsákkal csak 
ráfizetés lehet a tógazdasági ka
csatenyésztés; 3. Tógazdaságba csak 
18 napos előnevelt kacsa való; 4.

Nem mese a kacsa halhúshozam^fo- 
kozó hatása; 5. Az értékesítést köz
pontilag kell megszervezni; 6. Bármi
lyen egyszerű is (papíron) a kacsa- 
tenyésztés, a szakképzésről nem sza
bad megfeledkezni; 7. Ne haragud
junk, ha a tógazda a tenyésztés első 
évében sikertelenséggel „tandíjat“ 
fizet.

És végül egy gondolat. Béreljen a 
Halgazdasági Tröszt egy autóbuszt, 
ültesse be legjobb tógazdasági szak
embereit és menjenek el 10 napra 
Csehszlovákiába egy kis éileven ta
pasztalatcserére, ellenszolgáltatáskép
pen hívjuk meg őket tógazdaságaink
ba.

Jaroslav Fiáer igazgató biztosan 
szívesen benne volna ebben a való
ban jövedelmező tanulmány útban.

Csak két -napig láttam a cseh ha
lastavakat, de mát láthatna ott 30 
szákember 10 nap alatt?

dr. Woynárovich Elek

Naposkacsa repülőgépi szállítására várnak a dobozok. (Csehszlovákia)
(Woynárovich felvételei)
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halte nyésztésünk
H a s z n o s  m a D a r a  

— az üstökösgém!
Haltenyésztési szakirodálmunkb an 

lapozgatva, mondhatni egytől-egyig 
meglehetősen egyoldalú beállításban 
találkozunk a vízimadárkérdéssel. Az 
egyes munkák — többnyire egymás
tól átvéve — régi forrásmunkákból 
származó adatok alapján sorolják 
fel mindazokat a madárfajokat, ame
lyek közvetlenül (a hal elfogásával), 
vagy közvetve (a haltáplálék fo
gyasztásával) gazdaságilag károsak. 
Nagy általánosságban ismertetik a 
halastavakon betöltött szereplésüket, 
azután megállapítják a kártételt és 
ritkaságukra való tekintettel vagy 
megbocsátanak nekik, vagy kimond
ják rájuk az üldözési szentenciát 

Sok más vízirrmdár között ilyen 
mostohagyermek a szép, bóbitás
fejű üstökösgém, a hajdani pákászok, 
csikászok „sárga kócsagja“ is. Kí
mélik ugyan, mert tetszetős, ritka 
kis madár, de azért öklöt ráznak rá 
a halászok, mivel gém, ergo a halat 
is megeszi. Ismerkedjünk meg ez al
kalommal közelebbről ezzel a kó
csag szépségével vetekedő gémecské- 
vel.

Az üstökösgém (Ardeola ralloides 
Scop.) azok közé a mediterrán jellegű, 
déli madárfajok közé tartozik, ame- 
lyeknek északi elterjedése hazánk 
vonalára esik Európában. Érdekes, 
hogy ugyanakkor' tőlünk kelet felé 
haladva, a forró, kontinentális nya
rak következményeképpen fészkelő- 
helyeivel fokozatosan északabbra 
nyomul és Ázsiában már a Szir-darja 
és Amu-darja vidékén is honos. A 
madár karcsú, galambnagyságú,

zsemlyesárgatestű, hófehér szárnyú 
gémféleség. Nevét a tavaszi nász
ruhában fejét díszítő tollbóbitáról 
kapta. Fészkeit leginkább folyóártéri 
fűzfák alacsonyabb régióiban talál
juk, többnyire keveredve más gém
fajok, leginkább bakcsók és kiskó- 
csagok fészkeivel. Valamikor, a nagy 
mocsárvilágok korában gyakori fész
kelője volt az országnak, most azon
ban hosszú idő óta csak három he
lyen, a Kisbalatonon, a rétszilasi 
tógazdaságban és a szegedi tógazda
ság közelében lévő saséri rezervátu
mon találjuk 30—40 fészekaljat 
számláló, gazdaságilag is számításba 
jöhető telepeit. Az ütökösgém a leg
később érkező és legkorábban elvo
nuló vízvmadarunk. Tavasszal május 
elején jön meg fészkelőhelyeire és 
ősszel augusztus közepén már na
gyobbrészt el is költözik a hazai vi
zekről.

Először is ismerkedjünk meg a ma
dár táplálkozóterületével. A Hód
mezővásárhelyi Tornyai János Mú
zeum munkatársaival éveken át tartó 
gémtáplálkozási vizsgálatokat végez
tem, ezeknek keretében a nyári hó
napok mindegyikében meghatározott 
napokon szinkron megfigyeléseket 
csináltunk, egyazon időpontban meg
olvasva a környékbeli vizeken ha
lászó gémfajokat. Százalékos kiér
tékelésben üstökösgémre az alábbi 
számátlagokat kaptam:

halastó nagy vízfelületével szemben 
a rizstelepek és a tavak füves-sásos- 
szélű árokrendszerében aránylag sok 
üstökösgémet találunk. A kártétel 
vizsgálatánál lényegesnek tartom 
megemlíteni, hogy a lakóhelyek s 
így a többnyire gazdasági épületek 
közelében épített ívatótavak közelé
ben is nagyritkán szállnak csak le 
a rendkívül óvatos madarak.

A feltétlen kíméletre szoruló gém
fajból csak kevés gyomrot volt alkal
mam megvizsgálni. Annál több eset
ben néztem át fészkeiket táplálék
maradványok után. Természetesen 
az ilyen ökrendezés anyagból való
szerű képet kapni nem lehet, mivel 
a lágytestű állatok nyomtalanul meg
emésztődnek és a chitin meg hal
szálka maradványok csak egyolda
lúan tanúskodnak a madarak táplá
lékáról. A fészekből, hullott, sérült, 
vagy elpusztult fiókák gyomrában, 
az általam felbontott 7 öreg madár
ban, 18 gyomorban: 18 esetben talál
tam vízirovarokat, 13 esetben halat 
15 esetben békát, 4 esetben csigát. 
A fentemlített táplálkozóterületekből 
és gyomortartalmakból kitűnik, hogy 
az üstökösgém a sekély, csendes, há
borítatlan vízszélek, árkok, csatornák 
madara. Észleléseimben legkisebb 
százalékkal a halastó szerepel. Saj
nos, a helyszűke miatt nem közölhe
tem a gyomortartalomvizsgálatok 
részletes eredményét, a magam kis 
anyagát alátámasztva néhai Vasvári 
Miklósnak (Madártani Intézet) ha
talmas kutatási a/nyagából összeállí
tott táblázatával. A tételenkénti rész
letes százalékolásból kitűnik, hogy 
az üstökösgém elsősorban rovar evő 
és haltáplálékából (31,8°/0) a ponty 
mindössze .2,94%-ra szorítkozik (Vas-

w M vári). Magától értetődő ez a szám,
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W W  £ <  8 2 maximális hálméret 8—10 cm. Érde
V. 34 26 30 10 kes, hogy Hart ért közismert nagy

VI. 12 21 53 14 összefoglaló munkájában csupán vízi
VII. 39 10 35 16 rovarokat, férgeket, puhatestűeket,

VIII. 48 8 24 20 békákat említ üstökösgémtápláléknák

Figyelő üstökösgém a saséri rezer
vátumban

(Sterbetz felv.)

A táblázatból világosan kitűnik, 
hogy a madarak két fő táplálkozó
területe a rizsföld, a folyóártéri se
kély kubik, meg a holtágvizek szé
lei. Májusban az ártéri vizeké az 
elsőség, mert akkor a rizskultúrának 
csak egy része nyújt táplálékot a 
vízimadárnak. A szárazon álló, vagy 
frissen elárasztott táblákon még nem 
alakulhatott ki a vízi rovarvilág. Jú
niusban túlnyomórészben a rizs föl
dön dominál a madarak száma. Jú
lius hónapja újra a holtágak és ku- 
bikok vizét tolja előtérbe, bár eb
ben a hónapban ugyancsak a rizs 
nyújtaná a legtöbb táplálkozási le
hetőséget a madaraknak. Most azon
ban a még gyengén repülő fiatal 
nemzedék a fészkelőhely közvetlen 
közeiéhez köti a gémeket. Augusz
tusban már a fiatalok is messzebb 
járhatnak el, de viszont ekkor me
gint csökken a rizsterület, lévén 
sok helyen vízleeresztés és aratás. 
Ugyanekkor az útra készülődő mada
rak is szívesen csoportosulnak a 
Saséri-Holttiszán. Feltűnő, hogy a

és halat egyáltalában nem. Sokkal 
többetmondóbb még ennél is az a 
tény, hogy a rovartáplálék 67,59 szá
zalékút a két legveszedelmesebb 
zsengeivadék-pusztító vízirovar, a 
Notonecta és Naucoris képezi. Vas
vári, a legkiválóbb magyar bromato- 
lógus e két rovart tartja a legjelleg
zetesebb üstökösgémtápláléknák.

A számok világosan beszélnek. 
Nyugodt lélekkel kimondhatjuk, hogy 
az üstökösgém nem csupán azért ér
demel kíméletet, mert ritka, termé
szeti kincseink közé sorolható fész
kelőmadara az országnak. Elenyé
szően kicsi nemeshalfogyasztása mel
lett a kimondottan vízirovaroknak 
kedvező, sekély, füves vízszéleken 
hatalmas pusztítást végez a vízben, 
vagy levegőn át könnyűszerrel halas
tavainkba jutó kártékony rovarok 

' között és minden bizonyai sokszoro
san megtéríti azt a számításba nem 
vehető aprócska kárt, amelyet a se
kélyvízi fehérhalak közé * betévedt, 
néhány apró gazdasági hálivadék 

- összeszedésével okozott.
Sterbetz István
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A közhit azt tartja, hoqy a halak a 
csend szenvedélyes kedvelői és el
riadnak minden zajtól, mely a vizek
nek állítólagos nyuqalmát zavarja 
meq. Ennek a közhitnek áldozva csü
csülnek a horqászok halotti csendben 
a ladikdeszkán vaqy a vízparton és 
véqzik minél kevesebb csatazajjal 
munkájukat a halászok. A leqújabb 
felismerések és vizsqá'atok azonban 
kiderítették, hoqy ennek a közhitnek 
nemcsak, hoqy a fele sem iqaz,. ha
nem éppen az — ellenkezője. Meq- 
állapítást nyert uqyanis az, hoqy a 
zai, a hanq — természetesen nem 
mindenfajta zaj vaqy hanq — vonzza 
a halat. Eqyes primitív afrikai szere- 
csentörzsek évszázadok óta ki is 
használják az ebben rejlő lehetősége
ket, újabban pediq a külföld horqá- 
szai is qyakorolják az úqynevezett 
„zenés7' halfoqás módszereit, teqvük 
hozzá, hoqy többnyire jó eredmény
nyel. Az üqy kétségtelenül kissé re
gényesnek tűnik, de ha arra qondolunk, 
hoay a harcsára való kuttyoqtatás ősi 
módszere sem eqyéb, mint a hal hí- 
voqatása hanqqal, talán már nem 
látunk lehetetlent mindabban, amit 
az alábbiakban mondunk el .. .

Iqen, a ma embere alaposan elfe
lejtette mindazt, amit a teqnap és 
a tegnapelőtt, a középkor embere 
már jól ismert és fel is használt. Hi
szen Lionardo da Vinci, korának nem
csak eqvik leanaqyobb festője, de 
eqvben zseniális hadmérnöke, termé
szettudósa, mechanikai lánqelméje és 
szakhoz nem kötött ezermestere eqyik 
tanulmányában fe l’ is említi, miiven 
kitűnő eredménnyel alkalmazta a dél- 
tenaeri bennszülöttek evezőtrükkjét, 
melyet azok ma is használnak. A naáv 
Lionardo a’aoosan haiszolt életet élt- 
az akkori idők vészjósló politikai 
légkörében és amikor festékes kö- 
csöaíeit félretéve horaászással nvuq- 
tataatta a viharos időkben mearon- 
aált ideaeit: a feketebőrűek nvomán 
úav kutatta ki a leqiobb foaási ered- 
ménvt biztosító horqászhelyet, hoav 
evezőiének laoátiát a vízbe merítve 
annak markolatát illesztette a fülé
hez. Ezzel az eqvszerű „vízitelefon
nal" hallotta meq, hoqy a ladikiát kör
nyező vizekben mekkora a halmoz- 
aás, a surranó, pocskoló hanqok el
árulták a kopoltyúsokat és minél erő
sebb hanqokat hallott, annál több 
hal jelenlétére qvanakodhatott. És 
ami ennél is iával érdekesebb: kezét 
a vízbe merítve pattintaatott eavet- 
kettőt az uiiá\/a! mire a ha'ak okozta 
hanqok felerősödtek, mert a hanaok 
okozói a különös zöreire a távo-lból 
is odasereqlettek a ladikhoz, ami bő- 
séqes zsákmányt iqért. De hasonló 
módszert és eljárást már Aristoteles,

az időszámításunk előtti neqyedik 
században élt óqöröq filozófus is le
írt, csak éppen — elfeledkeztünk 
minderről.

Ami annakidején qyakorlati tapasz
talat volt csupán, azt a korszerű tu
domány tényekkel támasztotta alá. 
Kitűnt uqyanis, hoqy minden nem túl 
erős hanqrezqés alkalmas arra, hoay 
a halak kíváncsiságát felkeltse és 
azokat szétrebbenésük után odavonz
za a hanqforrás felé. Pontos műszeres 
kísérletekkel állapították meq, hoqy 
a halak számára leqvonzóbb hanq- 
rezqésnek 3—4000 a másodperc frek
venciája és ezt a felismerést hasz
nálják ki a horqászatra használt mű
csalikat és perqő villantókat készítő 
qyárak, amikor úqy tervezik meq ké
szítményeiket, hoqy azok mozqásuk 
közben ennek a rekvenciaszámnak 
meqfelelő rezqésszámú vibrációt kelt
senek.

Iqen, a primitívnek mondott, de bi
zonyos vonatkozásokban nem is any- 
nyira primitív elődeink sok évszázad
dal ezelőtt tudták és qyakorolták ezt. 
Cook kapitány híres útinaplóiban.rész

letesen emlékezik meq azokról a dél- 
tenqeri sötétbőrűekről, akik hglászás 
közben-érett kókuszdió kettémetélt hé
ját húzogatták a víz tükrén olyan han
qokat hallatva, mint amit a rablótól 
űzött zsákmányhalacska okoz menekü
lés közben. A Mexikót leiqázó spanyol 
konkvisztádorok jelentéseiben pediq 
nemcsak az szerepelt, hoqy hány ton
na aranyat raboltak és az inkák hány 
ezer alattva'óját hányták kardélre, 
hanem megemlékeznek azokról az in
diánokról is, akik hosszú, kifúrt bam- 
buszrúdon át dúdolqattak bele a víz
be és a különös hanqra kíváncsian 
elősettenkedő vízilakők. leqnaavobbi- 
kát eqyetlen döféssel sziqonyozták ki 
éltető eleméből.

Munkában a nu* y oaracskai nagyhálós 
bokor (Tusnádi felv.)

Az USÁ-nak, főleq déli államaiban 
ma már alaposan kiaknázzák ezt a 
lehetőséqet nemcsak a horqászatban, 
hanem a halászatban is. Nem is kelt 
feltűnést az a halász, Öki hosszú rúd
dal veregeti a víz tükrét, vaqy kisebb 
vödröcskét ránt ki hirtelen mozdulat
tal a vízből olyan hanqot hallatva, 
mely veszedelmesen hasonlít a dunai 
és tiszai halászok kuttyoqtatásához, 
de a kátyúból kihúzott tehénláb okoz
ta placcsanáshoz is. Naqyon bevált az 
a módszerük is, amikor ólommal sú
lyozott és zsineqre erősített naqyob- 
bacska parafaduqót rántanak ki hir
telen a vízből. De folynak nem is 
eredménytelen kísérletek vízbe merí
tett rádióhanqszórókkal, melyek elek
tronikus úton keltik a halvonzáshoz 
alkalmas rezqéseket.

A hanqnak a halászat viláqában 
való kihasználását a tengerben eqv- 
re naqyobb számban vadászó, léq- 
nyomásos, rúqóval vaqy éppen rob- 
banóptronnal működő sziqonypuská- 
val, továbbá oxiqénálarcca! felszerelt 
békaemberek elevenítették fel. Ezek 
állapították meq, hoav a mélyben 
összeütöqetett két kődarab hanqja 
iaen alkalmas arra, hoav a halak 
kíváncsiságát felkeltse és előhívja 
őket. De próbálkoztak kereplőkkel, 
sőt trombitákkal is. azt is megállapí
tották, hoqy a trombitának — melyet 
az oxiqénpalack qáza működtet — 
melyik hanqja, melyik rezqésszám tar
tománya és — dallama a leqiobb 
hatású. A hitetlenül tamáskodók per
sze csóválhatják a fejüket és qúnyo- 
rosan felvethetik a kérdést, vajon 
milyen hatásúak az eqyes különféle 
melódiák, hoqy például mi eredmé
nyesebb, a Hajmási Péter kezdetű dal, 
avaqy 1 S. Bach tokkátája? Ezen le
het mosolyoqni. de vannak akik tud
ják, hoqy például a tehenek tejhoza- 
mának fokozására a fejéskor játszott 
qramofonlemez hanqjának eredmé- 
nyesséqe annál naqyobb, minél lá- 
qyabb, harmonikusabb és dallamo
sabb a zene. Mert az úqynevezett 
modern ritmus-zenét a tehenek sem 
állják. Leafeljebb az — üszők . . .

A vibráló, surroqó, pluttvoaó, bu
borékoló műcsalik ma már általánosak 
a korszerű horqászat viláqában. Nem 
ártana qondolkodni azon, hoqy a kí
nálkozó lehetőségeket a halászat vi
láqában is felhasználjuk. Méq akkof 
is, amikor olvan sokan akadnak, akik
nek ez leqfeljebb hálás vicctémául 
szolaálhat, akiknek minden ami úi — 
a qúny céltáblája. De ne törődjünk 
ezzel, hiszen vannak talán, akik em
lékeznek arra, amikor a huszas évek 
elején a Thököly útrvendéqlő hitet
lenkedő közönséqe szétverte az első 
nvilvános rádió zenebemutató beren
dezését. mert — nem hitt a saját fü
lének és zenekart sejtett a szomszéd 
szobában. Pediq csak a'iá valamivel 
több, mint harminc esztendő telt el 
azóta, nem is olyan hosszú idő. És ki 
nevet ma már a rádión? Bizony méq 
az is csak elvétve, aki a budapesti 
adás úqynevezett — vidám estéit 
hallqatja. . .

(Farkasházy)
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Kecskebéka (Rana esculenta L.)

Inl tógazdasági békaproblémának 
eqészen szép magyar irodalma van. 
Az ezzel foqlalkozó cikkek azonban 
naqyon is általános síkon mozoqnak. 
A legtöbb eqy-eqy meqfiqyelt káro
sítását ismerteti, leqtöbb helyen méq 
a fajt sem jelölik meq, csupán a 
„béka" elnevezést használják. Azért 
talán nem lesz felesleqes a tavaink
ban meqielenő, vaqy itt élő békák 
és kártételük ismertetése, mert az 
kétségtelen, hoqy tógazdaságainkban 
békaprobléma van, s eqves faiok 
kártétele jelentős is lehet, főleq ivató 
és ivadéknevefő tavakban.

A hazánkban élő 11 békafai tavasz- 
sza!, párzási időben tavainkban mind 
előfordulhat, 'mert kivétel nélkül víz
ben párzik s porontyai is kikelve itt 
fejlődnek ki. Ezután eqyrészük a szü
lőhelytől eltávozik s csupán öt faj éli 
további életét a vízben.

A petéből kikelő békaporontyok 
táplálkozási menete valamennyinél a 
következő: A kikelés után először 
mind alqával, planktonnal táplálkozik. 
A fejlődöttebb már emellett ikrát, 
apró ivadékot, vízben élő álcákat, be
hulló táplálékot is foqyaszt. Véqtaaiuk 
kifejlődése után a szárazföldi élet
módot folytatók a vízből távozva táp
lálkozásukkal a tavakban többé már 
kárt nem okoznak. Ezt csupán ál
landóan vízben lakók folytatják to

vább, fajuknak megfelelően, kisebb- 
naqyobb mértékben. Az bizonyos, 
hogy tógazdaságban az összes béka
lárvák mind károsak, mert a halaknak 
táplálék konkurrensei, ikrát s apró 
ivadékot mind fogyasztanak.

Békáink rendszertani beosztása:

Erdei béka (Rana agilis Thom.)

I. Vízibékák (Ranidae):
I. A kecskebéka. (Rana esculenta 

L), 2. A kacagó béka (Rana ridibunda 
Pali.), 3. Az erdei béka (Rana aqilis 
Thom.), 4. A qyepi béka (Rana tem- 
poraria L), 5. A mocsári béka (Rana 
arvalis L).

II. Leveli békák (Hylidae.): ó. A
zöld levelibéka (Hyla arborea L).

III. Ásóbéka (Peiobatiiae.): 7 A

M I É R T  K A
V A T Ó Q A Z I

barna
Laur.).

ásóbéka (Pelobates fuscus

IV. Varangyos békák (Bufonidae.): 8 .
A barna varangy (Bufo vulqaris Laur.),
9. A zöld varanqy (Bufo viridis Laur.).

V. Korongnyelvűek (Discoglossidae).:
10. A vöröshasú unka (Bombinator iq- 
neus Laur.), 11. A sárqahasú unka 
(Bombinator pachypus Bp.).

Kártételük szerint sorrendjük a kö
vetkező:

A kecskebéka: Testnaqysáqa lábá
val együtt 10—12 cm, sőt néha bő 
táplálékon méq ennek duplája is le
het. Színének leírását mellőzhetem, 
mert a tóqazdák, halászok előtt iqen 
közismert. Az utána következő kaca
gó- és mocsári békával eqyütt élet
módjuk és kártételük ui. mindenben 
egyező. Tavasszal a jéq távozása 
után ébred iszapban töltött téli der
medtség után. A fölmelegedéssel 
meqkezdi a párzást. Petéit csomósán 
rakja a víz szélére, ahol azok hama
rosan kikelnek. A pálcika alakú po
rontyok eqy ideiq a petehéi aljára 
tapadva találhatók, maid később el
úszva, táplálkozni kezdenek. Növe
kedésükkel kártételük is mindinkább 
fokozódik. Ivarérettséqüket ötödik 
életévükben érik el. A kifejlődött 
állat mindent meqeszik, amivel csak 
megbirkózik. Csiqa, boqár, akár vízi, 
akár behulló alsórendű rák, sőt fo
lyami- és kecskerák. A víz szélére 
beszállt madárnak fejét elkapja, s bár 
e'nyelni nem tudja, de víz alá húzva 
elpusztítja. A vízen úszó vízicickány, 
véletlenül belehullott eqér, pocok, ki
sebb vízi- vaqy kockássikló, mind 
szerepel az étlapján. Saját, vaqy más 
békák porontyaival, fejlettebb fiatal
jaival is meqtömi feneketlen bendő- 
jét. Ivó tóban állandóan tömve talál
juk qyomrát különböző fejlettségű 
ivadékkal addig, míq a szájából ki 
nem nő. Uqyancsak renqeteq ivadé
kot tesz tönkre lecsapoláskor. A kis 
vízben vergődő ivadékot, méq ha el
nyelni nem is tudja, fejét elkapva 
elpusztítja. Tavasszal párzási időben, 
nemi qerjedelmében, — ui. mindiq 
több a hím, mint a nőstény, — arány- 
laq naqy halra is rákapaszkodik. Szo
rításával a naqyobb ponty szemét ki- j 
nyomja, kopoltyúit lefoqva megfojtja,
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hátsó lábaival a pikkelyeket leruq- 
dossa, s ezzel olyan sérülést okoz
hat, hogy az állat elhullása is bekö
vetkezhet. Ettől a tavaszi kártételétől 
még a fürge mozgású pisztráng sem 
mentes. Minden tavasszal sok esetben 
kell segítséget nyújtani az így meg
támadott 20—30 dekás pisztrángok
nak. Ez a segítség igen drasztikus. 
Rendesen a fejet szorító első lába
kat,— mivel a szorítás olyan görcsös, 
hogy emberi erővel lefejteni nem le
nét — el kell vágni s csak azután lé
iét a szerelmi bódulatban levő békát 
aqvonütni. Tehát a kecske-, kacaqó- 
és a mocsári béka a tógazdaságban 
igen káros. Védekezni ellene nagyor 
nehéz, mert á'landóan vizeinkben é).

Három irtási módot használok évek 
óta jó eredményes, kiadós irtásukra: 
kora tavasszal a párzás megkezdé
sekor, igyekszem eleven nősténye
ket fogni. Ezeket egyenként drótvar
sába helyezem el, oly formán, hoqy 
3 bejárónyíláson a hímek be tudja
nak úszni. Volt olyan reggelem, hogy 
3Z így elhelyezett varsák közül eqyik- 
másikban 100—150 db. hím is volt. 
“zek elpusztítása már nem probléma. 
Az élő állatokat esetleq kísérleti cé- 
okra el lehet adni, vaqy combjaikat 
étkezésre felhasználni, amikor méq 
estüket is összeváqva, etetésre fel- 
nasználhatjuk. A meqdarált békahúst 
:apasztalatom szerint méq a ponty is 
felveszi. Ennél az irtási módnál min- 
Tiq több nőstényt kell összeqyűjteni 
5 tartalékolni, mint amennyire naponta 
szükséqünk van, mert esetleq a var
jában leivhatnak s ilyen állapotban 
nár csaloqatónak nem alkalmasak, 
vlásik hathatós irtási mód a peték 
isszeszedése és meqsemmisítése. A 
:somósan levő nagyszemű s töme
gesen a sekély és füves szélvizekben 
aláiható petéket sűrűszemű hálóval 
összeszedve, partra dobva, kiszára
dással elpusztítjuk. Eléq költséqes 
rtási mód, de kifizetődik különösen 
vótavakban. Ezt ui. a kb. eqv hétiq 
ártó párzási idő alatt napról-naora 
5l kell véqezni, ha számottevő ered- 
nényt akarunk elérni. Uqyancsak ki
adósán irthat'uk a lecsaoolásoknál 
íálóba kerü't. vagy a kis vízben, 
szapban mászkáló egyedeket is.

Ezenkívül a természet is gondoskodik 
gyérítéséről, bár a mesterségesen elő 
állított, iqen meqfelelő élettérben 
nem naqy eredménnyel. Ez a seqít- 
séq azonban méq sem becsülendő le. 
A vizek lakói közül kiadósán fo
gyasztja a csuka, harcsa, ragadozó

Zöld leveli béka (Hyla arborea L.)

őn, domolykó. Porontyokból, aprób
bakból eszik a törpeharcsa (de nem 
olyan mértékben, mint azt telepítői 
az első időben reklámozták). Ugyan
csak qyomorra szedi két pisztrán

gunk is, kivált a naqyja. Pl. a lillafü
redi tóqazdasáq tenyészhaltava állan
dóan békamentes. A qalóca is sokat 
elkap. Emlős foqyasztói: vidra, nyérc, 
róka, qörény, nyesi, nyuszt, menyét, 
hermelin, sün. Madarak közül: Az ösz-

szes gém- és vadkacsafélék, fehér- 
és feketególya, tarka- és vetési var
jú, csóka, szarka, egerészölyv, réti- 
kíqyász-, halász-, parlaqi-, kis- és 
naqybékászó sas, barna- és veres
kánya. Méq az uhu ebbéli tevékeny
ségét is meqfiqyeltem.

Amint látjuk, a három naqyobb 
termetű vízi békánk tóqazdasáqban 
csak káros és minden eszközzel ir
tandó. Az a csekély haszon, hoqy élő
ket kísérleti- vaqy étkezési célra el 
lehet adni, vaqy összedarálva ete
tésre felhasználni, olyan csekély, hogy 
kártétele mellett számba sem jöhet.

Ezeken kívül méq a két állandóan 
vízben élő békánk a vörös- és sár- 
qahasú unka okozhat némi kárt az 
ivadékban. Ennek az aprótermetű s 
aránylaq kevés eqyedszámmal sze
replő békának a szájából az ivadék 
azonban csakhamar kinő. Porontyai
nak táplálékkonkurrenciája sem szá
mottevő. Iqy ellenük védekezni nem 
is szükséges.

A többi békánk, nevezetesen: az 
erdei-, qyeoi-, zöld leveli-, ásóbéka, 
barna és zöldvaranqy csupán párzási 
időben tartózkodik vizeinkben, amikor 
nem is táplálkozik. Számuk sem lé- 
nyeqes. Iqy ezek káros tevékenvséqe 
csupán a porontyok csekély haltáplá
lék fogyasztására korlátozódik.

(Vásárhelyi István)

Sársahasú unka (Bombinator pachy- 
pus Bp.)

Vöröshasú unka (Bombinator isneus 
Laur.l

Barna varangy (Bufo vulgáris x,aur.)
(Vásárhelyi felvételei)
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A Hadászat múlt évi számaiban vita 
indult meg a permiéiben érlelt süllő- 
és ponty-ikrákból származó ivadék 
életképességéről és felmerült a z ' az 
óhaj, hogy beható kísérletekkel mind 
a permetban érlelt, miind a vízbein be- 
tommedencékben keltetett ikrákból 
származó ivadiék életképességéről 
mind helyi viszonylatokban, mind 
idegein gazdaságokban meggyőződ
jünk. Sajnálatos, hogy annak idején 
e fontos kérdésre a 'kísérletezőiknek 
nem terjedt ki a figyelmük, mert 
könnyen lehetséges, hogy a balatoni 
süllőállomány csökkenését ez is elő
idézte. Az így érlelt és keltetett süllő
ikrákból származó zsengeivadékot 
ugyanis már pámapos nevelés után 
kihelyezték ia Balatonba, ezért nem 
volt lehetséges megállapítani az 
1-, 2-, 3myanas és ivámárett példányok 
utódainak életképességét.

Mit éritünk életképességen és mi 
a jelentősége ennek tenyésztési szem
pontból?

Amikor iazt mondjuk, hogy egy 
halfajta életképes, azon azt értjük, 
hogy az életben a természet kedvező 
viszonyait jól használja ki és a mos
toha viszonyokkal jól diacol, vagyis 
a természetes táplálékkészletet jól 
értékesíti, a betegségekkel szemben 
ellenálló és a veszély elől jól tud 
menekülni. Az életképességre nagy
mértékben következtethetünk, ha a 
tenyészidők folyamán a megmaradási 
százalékot is figyelembe vesszük. így 
tehát, ha valamely tenyészanyag 
életképességéről meg akarunk győ
ződni, mindezekre ügyeljünk és lehe-

-  o permetben keltetéshez. ; .

tőleg olyan mesterséges viszonyok 
között kísérletezzünk, amelyek meg
közelítőleg hasonlóak annak a ter
mészetes víznek viszonyaihoz, amely
be az anyagot (kihelyezni szándékoz
zuk.

Alsóörsön alkalmunk volt a süllő- 
ikra pemmetben történő keltetését és 
a zsengeivadék betcnmedencékben 
nevelését megfigyelni. A permetkam- 
rában a süllőfészkeik egymás melllett 
fürtökben lógtak és esőszerűen kap
ták a permetet. Az ajtón és az abla
kon több esetben éjjel-nappal ieve- 
gőztek az érlelt ikrák, hogy ezzel is 
gátolják penészesedésüket. A. kelte
tés! időszakban, amely 10—15 nap'g 
tartott, a levegő hőmérsékletének in
gadozása meglehetősen nagy volt. 
Voltak esetek, amikor éjszaka a le
vegő 8—IO fokira lehűlt, míg nappal 
20—22 fokra- is felmelegedett. Joggal 
merülhet fel az a kérdés, hogy ilyen 
hőmérsékletingadozás ia fejlődő sül- 
lőikrára nem kárcs-e, mert mint tud
juk, a süllőikra fejlődésekor a víz 
optimális hőmérséklete 10—15 fok 
között mozog. A vízben kelő süllő
ikrák soha nincsenek kitéve nagy hő- 
miérsékletingadozásnak. Sok mérési 
adat azt mutatja, hogy az éjjele és 
nappali vízhőmárséklet közti különb
ség legfeljebb 5 fok. Hogy a levegő 
nagy hőmérsékleti ingadozását és an
nak káros hatását kiküszöböljék, fű
tőtestet helyezték a kamrába, illetve 
a penmetvizet viüanyboyileinrel mele
gítették. Ez azonban nem volt folya
matos. Az ikrák a levegőhőmérsélk- 
let hatásának is ki voltak téve. A

A tiszavasvári halastóban dolgozik az „Esoxff
(Fóris felv.)

permetben érlelt ikrák gyorsabban 
fejlődtek, hiszen a levegő átlaghő
mérséklete is magasabb volt, mint a 
vízé. A kelási időszak így tehát 1—2 
nappial is megrövidült és ez a gyor
sított fejlődés a koraszülés hátrányos 
következményével járhatott.

Az Hymodon érlelt süllőikrábói 
származó zsengieivadélk . életképessé
géről tehát többféle kísérlettel kell 
meggyőződni. Neveljük hasonló élet- 
körülmények között a permetben. és 
vízben érlelt ikrából származó ivadé
kot, egészen az ivarérettség eléréséig. 
Az iiymódon előállított ivadékot ne
veljük vagyesbaltal (ragadozókkal is) 
népesített halastavakban, amelyek 
megközelítőleg legjobban hasonlíta
nak a Balaton vegyes hal p opuláció jú 
viszonyaihoz.

Nem adhatnak megnyugtató ered
ményt 'azok a kísérleteik, amelyekben 
a nevelés más hallal nem népesített 
tavakban történik. Ugyancsak nem 
helyesek azok a kísérletek sem, ami
kor olyan fészkeket helyezünk ki kí
sérletkor, lamelyeken az ikra csak egy 
napon át érlelődött permetben. Több 
fészket kellene szállítani a kísérlete
zéshez, olyanokat is, amelyek olyan 
időszakban érlelődtek, amikor a viz
es levegő-hőmérséklet eltérése nem 
volt nagy és olyanokat is, amelyek 
olyan időszakban érlelődtek, ame
lyekben a víz- és levegő hőmérséklet- 
ingadozása között nagy különbség 
volt.

A permetben keltetés lényege az, 
hoigy a penészesedést minél szűkebb 
miéretek közé szorítsák és az ikra őr
lését 1—2 nappal megrövidítsék. Erre 
azért is volt szükség, hogy a Bala
tonból naponta gyűjtött valamennyi 
ikrával belepett süllőfészeknek védett 
körülmények 'között helyet biztosítsa
nak.

Ha az említett kísérletek bebizo
nyítják, hogy a süllőivadék életké
pességére a permetben érlelésnek 
semmi káros hatása nincs, de az ilyen 
ivadékkal történt népesítás mégsem 
hozza meg a várt eredményt, akkor 
abban keli 'keresni a hibát, hogy 
az egyébként életképes zsengeivadék 
vagy nagymértékű kallódásaj miatt 
nem alkalmas népesíitésre, vagypedig 
nem találja meg azt a szükséges el
sődleges táplálékot, amit a természe
tes ivóhelyéken kikelve megtalált 
volna.

A ponty esetében Is bebizonyoso
dott, hogy a Balaton zsengéi vad ók
kal való inépesítése nem célravezető. 
Zsenge süliőivadékot is az erre alkal
mas nevelőtavakban keli nagyobb1 a 
nevelni.

dr. Jászfalusi Lajos

Kinevezték a Max Planck Gesell
schaft Plöni Hidrobiológiái Intézeté
nek igazgatóját. Az elmúlt éviben 
August Thienemann professzor, a 
modem hidrobiológia megalapítója, 
a Plöni Intézet igazgatója nyuga
lomba vonult. Helyére 1957. április 
1-ével dr. Harald Sdoli-t nevezték ki. 
Eddigi tudományos munkássága a 
brazíliai vizek — főként az Amazo
nas foiyó-hidrobioiógiai tanulmányo
zására terjedt ki. (W.)
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S CHÄPERGL AU S professzor a
Zeitschrift für Fischerei idei vasifcos 
3—á. számában figyelemreméltó tanul
mány keretében foglalkozik a pon- 
tyostavaJk vizének tavaszi pH-érték 
emelkedésével és annak hatásaival. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
tavak vizének pH-ja tavasszal néha 
több mint 9-re emelkedik, sőt a már- 
már veszélyes tizes szinten is felül- 
emelkedik. A tünemény oka a nö
vényzet erős asszimilációs tevékeny
sége, ami kivonja a vízből az ol
dott szabad C02-t, de csökkenti a 
kalciumhidrokarbonát disszociációja 
következtében rendelkezésre álló bi
karbónát mennyiségét is. A pH- 
érték emelkedése káros hatással van 
a halakra, ha a 10,8-as érték fölé 
emelkedik, úgy ez a pontyok óhatat
lan pusztulását eredményezi. A víz 
vegyihatásának lúgosodása azonban 
szerencsére ezt a határt nem éri el, 
úgyhogy a pH-érték emelkedése 

mint elsődleges ok 
nem játszik szere
pet, annál inkább 
okoz komoly károg
hat közvetve. Igen 
érdekes a kísérle

tek során tett felismerés: a pontyok 
elriadnak azokból a vízszakaszokból, 
ahol pHnérték emelkedés állapítható 
meg, mivel a lúgosodás inkább a fel
sőbb vízrétegeikben jelentkezik, a ha
lak a mélybe menekülnek. A magas 
pH-érték Okozta megbetegedések kö
zül S ehäperclaus felemlíti a felbám- 
kimaródásökait és ennek következté
ben erősen jelentkező gombásodást, 
az úszóhólyag megbetegedéseit, vala
mint az ammóniákmérgezéseket. A 
tavaszi pH-érték emelkedések a tavak 
vizének kémiájára igen rossz hatást 
gyakorolnak, megbontják a mész- 
szénsav egyensúlyt, ha a pH-érték 
magasra szökik: nincsen CaCOs oldó-’ 
dás. Az igen értékes és gyakorlati je
lentőségű tanulmány a védekezés 
módjára is reámutat, ez pedig a szén
dioxid produkció fokozása. Legjobb 
módja a széntrágyázás sertés trágyá
val, ez az eljárás igen alkalmas arra, 
hegy a tavaszi pH-érték emelkedését 
csökkentse, annak káros hatásait ki
küszöbölje és helyreállítsa a pontyos- 
víz megbomlott kémiai egyensúlyát.

*
A SVÁJCI FZ 1956. 10-s számá

ban dr. J. Deufel az „új“ pisztráng- 
betegségről értekezik. Ez a kór a 
déíknyugatnéme tországi pisztrángte- 
qyésztő üzemekben az elmúlt öt 
esztendőben egyre sűrűbben és pusz- 
títábban jelentkezik. Egyes kutatók 
szerint a betegség azonos a pontyok 
járványos hasvizkórjával, de lehet, 
hogy azonos a fertőző vesedaganat- 
tal és májdaganattal, vagy az

ugyancsak fertőző anémiával. Van
nak<, akik szerint a betegség nem 
fertőző, hanem egyszerű hiánybeteg
ség. A betegség kórjelei közül ki 
kell emelni az első forma szerinti 
elsötétedést, a mozgékonyság jelen
tős csökkenését, az exophthalmust, 
a kopoltyúk és a máj erős elhal- 
ványodáisát. A beteg halak kopol- 
lyúü a halál bekövetkezte után öt 

percen belül töké
letesen kifehéred
nek, a vér 2—4 
perc alatti alszik 
meg az egészséges 
pisztráng 30 mp- 
es véralvadási 

idejével szemben, ez az epének a 
vérbe való áramlásával, májelfaju
lással és csökkent trombinképződés- 
sel magyarázható. A másik kórfor
mámmal fellép ugyan 1 exophthalmus, 
bár ez nem jellemző, a halak du- 
góhúzószerűen forgolódnak, elsöté- 
tedés nem észlelhető, a kopoltyúk 
többnyire megőrzik eredeti színü
ket. Mindkét kórformára egyaránt 
jellemző az erős veseduzzanat és a 
vese huillámos felülete,' hasvízkór 
ritkán jelentkezik, a jelentkező pe
nészedés nyilván csak szekundér je
lenség. Erősen jellemző a gyombor- 
tartalom pH-jánák megváltozása, a 
beteg halak gyomornedvei a normá
lis 2->es értékről a 7-es szintig vál
toznak meg vegyhatásukban. Ez a 
specifikus kórtünet a pontos kóris- 
mézést megkönnyíti, univerzál indi-

Dús a haltermés a murmanszki 
partvidéken

kátor papirossal igen egyszerűen és 
gyorsan állapíthatjuk meg a gyo
mortartalom pH értékét, az egészsé
ges hal gyomortartalma a pH papi
rost vörösre festi, a beteg halaknál 
a papír sárga, illetve olívaszürke 
színű.

*
A DFZ 1957 áprilisi számláiban 

Teseh és Steffens, a Berlin—Fried- 
richstoagen mező gazdasági akadé
mia tudományos munkatársai szá
molnak be a Ba
latonon tett láto
gatásuk során szer
zett tapasztalataik
ról és részletesen 
írják le a 'magyar 

tengeren alkalmazott halászati mód
szereket. Csodálkozásuknak adnak 
kifejezést azon, hogy a magas nyári, 
néha 23 C°-os vízhőmérséklet mellett 
is igen 'kiadósok a fogási eredmé
nyek (?!), ami megítélésűik szerint a 
Balaton vize rendkívül erős zavaros- 
sáigában leli a magyarázatát.

*
AZ ARCHIV für Fischereiwissen

schaft 1956. évi kettes számában E. 
Amlacher ismerteti azokat a kísér
leteikéit, melyek során egészséges és 
járványos hasvízkórban szenvedő 
pontyok vérsavójának bdlirubintar- 

taJmát hasonlítot
ták össze. Megál
lapították, hogy 
amíg az egészsé
ges pontyok vér
savójában 100 Hű

enként átlagban 0,29 mg bilirubin 
van, addig a beteg példányokban ez 
a kétszeresére is emelkedik. A kuta
tómunka kiderítette, hogy a bilirubin- 
tártalom emelkedése tulajdonképpen 
indirekt jellegű és hemolitikus ere
detű. Érdekes megfigyelés: az egész
séges és beteg pontyok epebilirubin- 
tartalma azonos értékű, tehát a be
tegség itt nem okoz változást. Az új 
felismerés dif f erenei áldiagnosztikus 
szempontból értékes és igazolja azt 
a feltevést, mely szerint a Pseudo- 
monas fertőzés a vért toxikusán ká
rosítja.

*
A Z. f. F. 1957. januári számában

V. Kosták, a kassai szlovák tudomá
nyos akadémia helmintológiai intézete 
vizsgálatainak nyomán közli a Jasov-i 
tógazdaságban felfedezett újfajta szí
vóféreg, a Dactylogyrus hovorkai-nak 
leírását. Ez a vízi- - 
szervezet a pon
tyokat támadja 
meg, hossza 0,5—
1,8 mm, szélessége ’ 
kb. negyedmillimé
ter. Az újonnan felfedezett kártevő 
termofil és ennek megfelelőleg az 
erősen felmelegedett vizekben sza
porodik és pusztít. A kísérletek so
rán megállapítást nyert, hogy a fé
reg a 23—25 C°-on tartott pontyo
kon olyan vehemensen szaporodik 
el, hogy tíz nap alatt idézi elő azok
nak pusztulását. A kórboncolás al
kalmával halanként' átlagosan 1100— 
1300 szívóférget találták, az új Dac
tylogyrus tehát igen komoly vesze
delmet jelent, különösen a nyári me
leg hónapokban.

(/.)
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U l l H H  SZŐNYEGEN A HIBÁK!

A halak takarmányozása során hő
ven akadnak hibák és rendkívül gya
kori a felületesség. Ezek okai rész
ben a nemtörődöm ellenőrzésben, 
részben a szakmai járatlanságban 
keresendők. Sokszor fordul elő, hogy 
a haltakarmányozást olyan időszaki 
dolgozók végzik, akiknek a legele
mibb gyakorlatuk is hiányzik. Ezért 
a feletetendő takarmány mennyisé
gét, az etetés módszerét naponta a 
halászmestereknek kell megállapíta
nak és ellenőrizniük. Enélkül vagy 
nem etetik a kedvező időszakokban 
a maximális mennyiséget, vagy pedig 
a takarmány jórésze megromlik a 
vízben, mert a halak a kérdéses idő
szakban valamely ok miatt a leadott 
takarmánymennyiséget nem képesek 
felvenni. A hálák étvágya nemcsak a 
víz hőfokától, de sok más tényezőtől 
függően is változik. Szakembernek, 
mégpedig jó szakembernek kell len
nie annak, aki napról-napra figye
lemmel kíséri a hálák étvágyát és 
szükség szerint módosítja a napi ada
got, hogy egy szem drága abrak se 
menjen ’ veszendőbe. A heti etetési 
előirányzat csak tájékoztatás a takar
mányozásra, de azt szükség szerint 
módosítani kell. Éppúgy lehet a ta
karmányadagot az előirányzat fölé 
emelni, mint szükség szerint csökken
teni. Különben könnyen áll elő az 
alul-, vagy felületetés, s ez a termés
re csökkentőén hat. Biharugrán for
dult elő, hogy a halak étvágytalansá
gán a halászmester úgy kívánt segí
teni, hogy valahányszor takarmányt 
talált a karóknál, azokat néhány mé
terrel odébbhelyezte. Mivel ott sem 
találta megfelelőnek a hálák fogyasz

tását, ez eljárást hosszú időn át gyak
ran ismételte. Persze ez a módszer 
helytelen. Alapvető a halak étvágy
talanságának okait kivizsgálni. Gya
kori eset az utóbbi években, hogy 
egyes tavakban a halállomány meg
ritkul és a tóban csak mérsékelten 
volna szabad etetni, különben sok 
természetes táplálékot nem használ
nák ki a hálák. Egyesek ennek elle
nére is rendületlenül etetnek, ennek 
következtében ősszel negatív termé
szetes hozamok mutatkoznak. A na- 
ponkinti ellenőrzés nélkül előfordul
nák olyan esetek, mint Varászlón 
1950-ben, ahol az őszi lehalászásig a 
kérdéses tó takarmány tér vét teljesí
tették ugyan, de a hálóban mindössze 
néhány db ponty volt.

Amíg az élenjáró gazdaságok nél
külözhetetlennek tartják a takarmá
nyozási munkát gyorsító és egyenle
tesebbé tevő etetőládát, addig mások 
még a takarmány beáztatásáról és 
orrnak megfelelő tartásához szüksé
ges etetőkádakról sem gondoskodnak.

Ezévben, amikor bőségesen áll majd 
rendelkezésre haltakarmány, fenti 
hiányosságok révén igen jelentős pa
zarlást lehet elkövetni.

A trágyázás terén is sok még a 
hiba. Részben azért, mert a trágyá
zó anyagok későn kerülnek a vízbe, 
részben azért, mert a kiszórás hely
telen módszer szerint történik. Egyes 
tógazdák még mindig nincsenek kel
lően tudatában a Woynárovich-féle 
korszerű széntrágyázásnak és a régi 
módszereket alkalmazzák. Előfordul 
még a szuperfoszfát és mész ősz- 
szekeverése és azok együttes kiszó
rása is.

A lehalászások során is történnek 
olyan hibák, amelyek a termésre 
csökkentőén hatnak. Gondoljunk 
arra, hogy vigyázatlanságból és szer
vezetlenségből a kihúzott hálóban 
mennyi hal pusztulhat el, vagy erő
sen bágyadt halat helyeznek a telelő
be, s így szenvedhetünk érzékeny 
veszteséget. A mült évben Buzsá- 
kon fordult elő, hogy 10 q halat 
őrizetlenül hagytak a halágyban és 
néhány nap múlva azokat elpusztul
va és hasznavehetetlen állapotban ta
lálták meg.

Az erősen bágyadt halat tartóhá
lóra tesszük, hogy amelyik életképes, 
magához térjen, míg a többit azon
nal jegelve kősavakban elszállítjuk. 
Sok hal pusztulhat el a kihúzott 
háló alatt is, ha vigyázatlan és gya
korlatlan dolgozók végzik a lehalá
szás munkáját. Gyors vízeresztéskor 
is rekedhetnek el halak, melyek sor
sa sokszor a pusztulás. Gödröket, 1to
polyákat gyakran kell a vadhalak 
miatt aktív mésszel lemeszezni és sok
szor fordul elő, hogy a szeméthal kö
zött nemeshal is marad vissza. Ezért 
a meszezés hatását a helyszínen kell 
megvárni, hogy a pipáló nemes hala
kat összeszedve megmentsük.

Komoly károk fordulnak elő ami
att is, hogy a tavak őrzését, telelők 
védelmét megbízhatatlan egyénekre 
bízzuk. Többízben fordult elő Po
gány szentpéteren (1954—1955.), hogy 
a telelőkunyhóban éjszakázó telelős 
mellől lopták el a dobóhálót és 
mázsaszámra vitték el a halat. Az 
ilyen mély alvó nem váló telelősnek, 
de megvizsgálandó az is, hogy nem 
történt-e szándékos összejátszás.

Előfordult, hogy a lehalászás ötlet
szerűen és nem kellő előrelátással, 
minden tényező figyelembevétele 
nélkül történt. Ily esetekben a leha
lászás elhúzódik és az önköltség emel
kedik. Előfordult Felsőleperden, 
hogy 30—40 embert rendeltek ki a 
lehalászáshoz és mégis csak néhány 
mázsát halászták le, mert a halász- 
mester elaludt és a víz nem folyt le 
reggelre a kellő mértékben. Adott 
esetben nem lett volna szabad meg
kezdeni a lehalászást. Igen gyakori 
hiba a tógazdaságokban, hogy az 
egyes tavakból kitermelendő hál 
mennyiségét nem veszik figyelembe 
és indokolatlanul sok dolgozót állíta
nák be a lehalászáshoz. A mostani 
tavasszal fordult elő egyik tógazda
ságban, hogy napi 25—30 q-s teljesít
ményhez 50—60 ember vettek igény
be. Természetesen a sok ember egy
mást gátolja

Sok kár állhat elő abból is, ha a 
szállító, vagy válogató kádakban ki
élt, piszkos vízben van a hál. Min
den gazdaságnak van különböző 
nagyságú szivattyúja, amelyek segít
ségével a kádak vize állandóan fris
síthető. Ilyen hiányossággal szemben 
viszont van már olyan gazdaság is, 
amely a kihúzott háló fölé csőháló
zatot vezet és vízzel permetezi a há
lóban összezsúfolt halat, s így akár 
300 q-t is frissen tud tartani.

Természetesen a felsorolt hibák 
nem merítik ki a tógazdaságok meg
mutatkozott hiányosságait, de min
dent felsorolni hosszadalmas lenne.

O. Gy.
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A haltenyésztésnek minden bizony
nyal legszebb és legbonyolultabb fe
jezete az ívatás és az ivadéknevelés. 
Féltő szeretettel, aprólékos gondos
sággal dédelgeti a szakmáját szerető 
tógazda a jövő nemzedéket, mert jól 
tudja, hogy időjárástól, táplálkozási 
gondoktól, ragadozó állatoktól, beteg
ségtől egyaránt ezernyi veszély lesel
kedik az ikrákra meg a parányi zsen
ge ivadékra, míg belőlük a tenyésztő 
számára kétségbeejtő lassúsággal 
végre felcseperedik a jólfej lett, egész
séges halivadék.

A vizekben a természet könyörte
len törvényei az uralkodók. Az erő
sebb, az életrevalóbb megöli a gyen
gét, az időjárás viszontagságai, a táp
lálók viszonylagos 'hiánya, a kü
lönböző betegségek is kiveszik a ma
guk részét a vizek apró élőlényeiből. 
A gazda természetesen mindent 
elkövet, hogy bizonyos mértékig vál
toztasson a termelésre előnytelen erő
viszonyokon és ahhoz, hogy e tény
kedése minél eredményesebb lehes
sen, első lépés, hogy rendre megis
merkedjék az apróhal-ellenségek 
hosszú sorának minél több, minél je
lentősebb kép viselőjével. A terület a 
hivatásos orvhalásztól a virusig óri
ási távlatban az élővilág mind
egyik csoportjából érdekelt. Bősége
sen van benne válogatnivaló. Pilla
natnyilag az ivadéknevelés első idő
szakában talán legidőszerűbb, ha azok 
hírhedt pusztítóival, a vízirovarok
kal, illetve azok lárváival foglalko
zunk. Mindenütt megtaláljuk őket a

a) Vízi skorpió, b) tűpoloska, c) háton- 
úszó vízipoloska

(Teleov József raiza}

sekély, füvesaljú vizekben és könyör
telen falánkságukkal hosszú heteken 
át irtják a tehetetlenül kiszolgálta
tott, apró ivadékhalakat.

Ismerkedjünk először a vizek felett 
szebbnél szebb változatokban talál
ható szitakötőkkel. Karcsúk és színe
sek, röptűk könnyed és tetszetős, 
akár csak valami parányi helikopte
ré. Szívesen elgyönyörködnénk ben
nük, ha a természet megfigyelésének 
mindenkori örömét nem zavarná meg 
az a tudat, hogy a szitakötőlárva 
rangsorban előkelő helyet foglal el a 
halkártevők között. Életét és fejlődé
sét röviden így jellemezhetjük: Rö
pülve párosodnak. A hím potroha vé
gén lévő fogószervével nyakonfogja a 
nőstényt és hosszas röpködés után le
ereszkednek valamelyik vízinövény
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re, majd a nőstény a teste végén lévő, 
kardalakú tojócsövét a növény szá
rába fúrja. Leginkább a káka és a 
tavirózsa húsos levelét kedvelik.

Tojásait a vízinövény sejtjeibe rak
ja be. A szitakötőszúrás nyomát a ká
ka szárán több, egymással többé-ke- 
vésbé párhuzamosan futó megbámult 
lyuksorozat jelzi. A kikelő lárváknak 
erősen fejlett, jó állkapcsuk van. Az 
alsóajak sajátságos fogószervvé ala
kult amely visszahúzható és zsákmá-
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Szebbnél szebb szilakötő faiok élnek 
a halas vizekéi

(Sterbetz felv.)

nyoláskor kitolható. Minden szita
kötőfaj tracheakopoltyúval lélegzik. 
A lárva potrohúnak ütemes, szivaty- 
tyúzó mozgásával végzi a tracheako- 
poltyú le vegőelilát áis át. Amíg a lár
vából imago válik, több vedlési sza
kaszon megy át. A kései kelésű lár
vák már csak a következő tavaszon 
fejlődnek ki imagóvá. A lárvaidőszak
ban az állat rendkívül falánk és meg
támad minden víziállatot, amelynek 
elpusztítására csak némi esélye is le
het, beleértve természetesen a nála 
jóval nagyobb, erősebb szervezeteket 
is. A szitakötőlárva a zsenge ivadék
ban óriási károkat okoz, feltétlen 
pusztítást érdemel.

Kártételben méltó társa a jólismert, 
olaj zöld páncélos, sárgán szegett csík
bogár. (Dytiscus marginális.) Szintén 
közismert nagy vízibogár. Pusztítja az 
ikrát, a zsenge ivadékot, sőt még 
a kisebb gőtéket és 8—10 cmnes ha
lakat is megtámadják a lárvái. Nagel 
megfigyeléseiből ismerjük a csíkbo
gár zsákmányolásának menetét. Ha a 
Dytiscus-lárva megragadta az áldo
zatát, állkapcsából sötét folyadékot 
bocsát ki és ez a méreg egyrészt meg
öli. vagy paralizálja a táplálékállatot, 
másrészt peptonizáló hatásánál fogva 
lebontja a zsákmány fehérjetartalmú 
részeit. Az így kioldott részeket való
sággal kiszívja s a lakoma után hát
rahagyja az emészthetetlen vázrésze
ket. A csíkbogár március végétől 
kezdve petézik. Petéit ugyancsak a 
vízinövények zöld részeire rakja, il
letve fúrja bele. A lárva kikelésé

nek ideje 20—21 nap. Teljes kifejlő
dése 30—35 napot vesz igénybe, tehát 
közel egy hónapon át veszélyezteti az 
ikrát, illetve a zsenge ivadékot. Ki
fejlődésének végével a lárva kimá
szik a szárazra és ott bábozódik be. 
Ha későre nyúlt a bábozódás ideje, 
akárcsak a szitakötő ilyen esetben, a 
következő évben fejlődik imagóvá.

Közismert a különböző vízipolos
kák (Naucoris, Ranatra, Notonecta) és 
a lapostestű víziskorpió (Nepa) iva- 
dékkártétcle. Mérges szúrásukkal a 
náluk jóval nagyobb állatokat is el
pusztítják, pusztításuk nem sokkal 
marad az előbbi kettőé mögött.

A ragadozó vízirovarok elleni vé
dekezés nagyon körülményes feladat. 
Növényvédőszerekkel nem próbálkoz
hatunk, mert azok a halra is ártal
masok. A halas vizek rovarfertőzési 
lehetősége korlátlan, mert a levegőn 
és befolyócsatornák vizén át egyaránt 
szabadon közlekedhetnek a kártevők.

Külföldön már fürkészdarázs-mód- 
szierrel, biológiai védekezési eljárás 
kidolgozásán munkálkodnak. Az ered
mények egyelőre csak kísérleti fokon 
értékelhetők.

A vízirovarok legnagyobb pusztí
tója kétségtelenül a madárvilág. A 
halas vizeken megforduló valameny- 
nvi vízimadár a rovarlárvák és ima- 
gók szorgalmas pusztítója. Különösen 
a kisebb gémfélék és a különböző 
parti madarak, úgymint a godák, 
cankók, partfutók, bibicek, pólingok, 
sárszalonkák fogyasztanak tetemes 
mennyiséget a vizek apró ragadozói
ból. Az ember segíthet nekik rovar
irtó tevékenységükben, ha a közis
mert lámpázó-csalogató módszerrel 
éjjelente összefogdossa a repkedő ro
varokat, vagy a tavak vízállásának 
emelésével elpusztítja a földben át
alakulásra váró bábokat, és a lehető
séghez képest kiirtja azokat a növé-

Sárgaszegélyű csíkbogár
(Telepy József raiza)

nyékét, amelyekben a szitakötő és a 
csíkbogár lepetézhet. Az így elért 
eredmény azonban csak elenyésző 
hányada lehet annak az óriási segít
ségnek, amellyel akaratlanul is szol
gálják haltenyésztésünket a vizeinken 
vendégeskedő tollas barátaink.

S. I.

NAGYÜZEMI kísérleteket állí
tottak be dr. Jaczó Imre tud. kutató 
vezetésével\ több halgazdaságban) a 
hasvízkór antibiotikumos leküzdésé
vel kapcsolatban. Többszáz mázsa 
tenyészhal került beoltásra chlorocid 
sub standéval. A szakemberek kíván
csian várják ennek eredményét. Az 
első ilyenirányú kísérleteket a múlt 
évben a Szegedi Halgazdaságban ve
zettük be, ahol kitűnő eredményt ér
tek el.
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A legavatottabb pontyhorgász is 
csak akkor tudja megfogni vizeink 
aranyhasúját, amikor az eszik, tehát 
étvágya vám. Nos, a természet a hal
lal nem bánt olyan mostohán, mint 
az emberrel. Mert az ember étvágya 
független a hőmérséklettől, eszik, ha 
fagy vagy éppen a kánikula ragaszt
ja mellére az ingét, eszik az északi 
és déli szélben, sőt égzengésben is, 
ha — van mit. A ponty is természe
tesen csak akkor eszik, amikor van 
mit, de ennivalója csak akkor akad 
bőségesebben, amikor a víz plankton- 
dússá válik, amikor csőstül akad 
benne szép piros szúnyogálca, ízle
tes ászkarák és tegzes szitakötő álca, 
az apróbb-nagyobb állati és növényi 
szervezetek tömege. A víz pedig csak 
akkor válik planktonban dússá, ami
kor felmelegszik és apró élővilága 
elszaporodik, a hideg víz bizony so
vány éléstár. A természet ezért nagy- 
bölcsen úgy szabályozta a ponty ét
vágyát, hogy az a víz hőfokával ará
nyos, a ponty csak akkor érez éhsé
gét, amikor a víz felmelegedett és 
és ennek a felmelegedésnek a hatá
sára van is benne ennivaló bőven.

A ponty tehát csak akkor kóstol
ja meg a horogra tűzött csalit, ami
kor étvágya van. Viszont étvágya 
akkor van, amikor a víz felmelege
dett és benne rengeteg az ennivaló, 
jobb, ízesebb falat, mint a horgon 
levő főtt kukorica vagy máié. Logi
kus tehát, hogy a pontyot néhány ki
vételes esettől eltekintve, csak akkor 
kaphatjuk horogra, ha olyasmit kí
nálunk neki, ami igen kényes ízlésé
nek jóllakottsága ellenére is megfe
lel. Ilyen kivételes eset az, amikor 
a vízben több a ponty a rendelke
zésre álló természetes táplálékmeny-

Az 1000 kilós tengeri naphal a kopol
tyúsok legbutábbika, agya alig vala

mivel nagyobb, mint a szeme.
A. M. N. H. felv.)

nyiségnél, ez azonban ritka és olyan
kor fordul elő, amikor a vándorló 
pontyok bandába verődve falják fel 
átmeneti tartózkodási helyük min
den ennivalóját és relatív halsűrű
ség következtében relatív táplálék
hiány adódik. Ez azonban csak át
meneti jellegű, mert ha a pontyok 
nem találnak ennivalót, kereket ol
danak dúsább legelők irányába. Jó 
pontykapások tehát akkor jelent
keznek, ha a meghorgászott vízrész
letben sok a jóétvágyú ponty és ke
vés az ennivaló. De a horgász akkor 
is akar pontyot fogni, amikor kevés 
az eszkimó és sok a fóka, amikor a 
ponty: táplálék arány kiegyensúlyo
zott. Ennek pedig egyetlen titka 
van: olyasmit kínálni, amit a ponty 
akkor is megkóstol, amikor a vizek 
asztala gazdagon van megterítve és 
halaink a legjobb falatokban is dús
kálhatnak.

A feladat korántsem könnyű, 
mert a ponty jobban szereti a ter
mészetes táplálékot, mint a málén- 
kat vagy a főtt kukoricánkat. Hiszen 
a horgász is — hacsak nem köve
tője Bicsérdy mesternek — azt vall
ja: jobb egy mai rostélyos két teg
napi darakásánál, az utóbbiban te
hát legfeljebb immel ámmal turkál, 
ha van még hely számára a rosté
lyos mellett a gyomrában. Persze 
szívesebben vájkálunk — rostélyos 
után is — a kásában kanalunkkal, 
ha az tejben főtt, jól megcukrozott 
és alaposan meg is hintették csoko
ládéval. Nos, ezt kell utánoznia a 
pontyásznak is.

A szemes főtt kukorica, de a puha
máié is elég unalmas ízű eledel, de 
ha ízt kölcsönzünk neki, nemcsak 
szívesebben kóstolja a ponty, de mi
vel az íz oldódik a vízben és az 
áramlatok távolra viszik a zamatát: 
a távolban evezgető pontyokat is 
odavonzza. Ez annál is inkább kí
vánatos, mert a ponty a plankton- és 
iszapszemcse-dús víz ködében bizony 
alig lát félméterre az amúgy is rö
vidlátó szemével.

A máié ízesítése nem nehéz fel
adat. Egyszerűen belekeverünk a 
máléliszt-rozsliszt keverékébe vagy 
egytizednyi lenmaglisztet és ebből 
főzzük meg a csalit, a lenmagliszt 
nemcsak jó zamatot és a pontyok ál
tal kedvelt ízt kölcsönöz, hanem 
mállékonyabbá is teszi a csalit, mely 
lassan elmorzsolódik a horgon és el
ázott morzsái messzire hatolva fel
keltik a távoli pontyok figyelmét is. 
A kész máiéba belekeverhetünk ke
vés illatos mézet, mely a csalit egy
ben gyúrhatóbbá is teszi, valamint 
az akváriumboltokban kapható szá- 
razdafnia porát, ennek íze hasonlít 
a természetes pontytáplálék zama
téhoz. A leghatásosabb ízesítő a 
különféle növényi illóolajokból és 
planktonszervezetek kivonatából ké
szített, a horgászkereskedésekben 
üvegcsékben kapható távcsali, ebből 
ökölnyi málégombóchoz 4—5 csep

pet gyúrunk a mézzel édesített csa
liba. A távcsálival sokan hibát kö
vetnek el, túlsókat juttatnák a má
iéba, ez pedig káros, hiszen mi sem 
szeretjük, ha a kolbászban túl sok 
a fokhagyma. Viszont okkal-móddal 
alkalmazva felkelti az étvágyunkat 
már akkor, amikor még csak éppen 
megszagoltuk.

A főtt szemes kukoricánál és burgo
nyánál már nem ilyen egyszerű a 
dolog, a legjobb a csaliról, mikor 
már puhára főtt, leönteni a vizet és 
csak annyit hagyni rajta, amennyi 
éppen, hogy ellepi. De nehogy friss, 
hideg vizet öntsünk rá, mert abban 
megkeményszik! A csalit ellepő főző
vízbe cseppentünk kevés táv csalit 
és illatos mézet, legalább 24 óra 
kell ahhoz, hogy a kukoricaszemek 
és a burgonya jól átvegye a táv
csali zamatát, beszívja a méz édes
ségét és illatát.

Ostobaság volna azt állítani, hogy 
ízesített csalival biztos a kapás. 
Mert ha így volna, távcsalit senki 
sem volna bolond készíteni és áru
sítani, aki ismeri a titkát: magának 
tartaná meg és kifogná mások elöl 
a pontyok oroszlánrészét. Gyakran 
megtörténik, hogy a kapás ponto
san a nem ízesített máiéra van, ez 
azonban nem döntő jellegű, mert 
hiszen sok függ attól, hogy milyen 
szerelékkel dolgozunk, kőkorszakbeli 
módszerrel, céízlányi úszóval és dió- 
nyi futó ólommal, hetvenes zsineg
gel várva a pontyot, vagy ellen
kezőleg, finom szereléssel, mely azt 
az érintést is elárulja, melyet a 
durva szerszámmal észlelni a feltá
madott Sherlock Holmes sem volna, 
képes. És kinek van nagyobb esé
lye, aki az ujja közé veszi fenék- 
ólommal dolgozva, a zsineget vagy 
ötdekás ólommal szerelve várja, hogy 
valami öngyilkos jelölt ponty húz
zon nagyot a keményre állított racs- 
niján?. . .

Annyi azonban bizonyos, hogy a 
javított ízű, illatosított, távhatású 
csalira több a kapás, de ez nem 
mindig, nem minden alkalommal je
lentkezik, nem azt jelenti, hogy be
hajítjuk a csalit és máris nyúlha
tunk a szák után. A nagyobb zsák
mány csak az eredmények hosszabb 
időn át váló összehasonlítása során 
mutatkozik meg. (farkasii&zy)

Hálók a viharban
(Tusnádi felv.)
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ható ki. Aszerint ugyanis tömeges 
ívás volt szélcsendes, időben, nyugati 
szél mellett és ívás volt a táblázat ta
núsága szerint északi szélben is. Itt 
tehát nem hogy törvényszerűségről, 
de még szabályszerűségről sem be
szélhetünk.

A Balatonon déli szélben soha nem 
ívott a ponty, annál nagyobb ívás 
volt északi és keleti szélben. Külföl
dön, ahol apró ivató tavakat használ
nak, azt szélvédett helyre építik, ille
tőleg palánkkal védik a széltől. Itt a 
szél hatását kikapcsolják, mégis le- 
ívik a ponty. Végül, még nem ismer
jük a pontyívást annyira, hogy tör
vényszerűségekről beszélhetnénk, 
óvatosan emlegessük még a szabály- 
szerűségeket is.

Dr. Woynárovich Elek

AZ AGRÁRTUDOMÁNYI EGYE
TEM Továbbképző Intézete 1957. 
június 3—15. között haltenyésztési 
továbbképző tanfolyamot tartott 30 
hallgató részvételével. A hallgatók 
létszámának zömét az állami gazda
ságok és a halgazdaságok szakem
berei tették ki. De részt vett a tan
folyamon két megyei halászati fel
ügyelő is.

Az előadásokat legkitűnőbb elmé
leti és gyakorlati szakemberek tar
tották, mint Ribiánszky Miklós, Dr. 
Woynárovich Elek, Molnár Gyula, 
Dr. Raskó Pál, Oeconomo György, 
Dr. Sivó Emil, Fekete Lajos, Dr. 
Jaczó Imre, Dr. Bertóti István, Sza- 
lay Mihály, Németh Sándor, Rima- 
nóczi Endre, Antalffy Antal, Gaál 
Elemér és Lacza Béla.

■A sikeres tanfolyam anyagát  ̂ az 
Intézet lelkiismeretes gonddal állí
totta össze. Az általános haltenyész
tési kérdések mellett szép előadá
sok hangzottak el a halgazdaságok 
építkezéséről és gépesítéséről, a he
lyes üzemszervezésről, az antibioti
kumokkal folyó kísérletekről, a ne
mes ragadozók tenyésztéséről stb.

Ha a ponty napokkal előre meg
érezné a várható idő milyenségét, nem 
fordulna elő az, hogy rossz időben, Halszállítás ponyvával bélelt tehergépkocsin

(Woynárovich íelv.)

yPUlegjegyzes
i,Az időjárás és a pontyívás törvényszerűségei* 

. című cikkhez (Halászat 1957. május)

Gyakorlott és az irodalmat általá
ban ismerő haltenyésztőnek nem új
ság a pontyívás során tapasztal
ható szabályszerűség. Mindenki jól 
tudja, — a „magyar nyelvű szakiro
dalomból is — hogy a halilkra a pe
tefészekben érési folyamaton megy 
át. Kb. 6 év előtti kutatásaim derí
tettek fényt arra a tényre is, hogy az 
ivarérettség elérése után az ikrának 
a petefészekben végbemenő fejlődése 
automatikus és a hipofízis gonadotrop 
hormonjának hatására végbemenő 
fejlődési (érési) szakaszokra választ
ható szét. (Woynárovich: A ponty 
mesterséges szaporítása MTA Agr. 
Oszt. Közi. 1953. III. kötet, p. 229). 
Nevezetesen a negyedik fejlődési sza
kaszig bezárólag automatikus, tehát 
ez az ikrafejlődési állapot megfelelő 
hőmennyiség hatására minden he
lyen, minden körülmények között 
bekövetkezik. Az 5 fejlődési állapo
tot viszont az érzékszervi úton fel
vett környezeti benyomások hatása
ként a hipofízis váladékának hatá
sára a vér közvetítésével éri el a hal
ikra. Ha a ponty ikrája még nem érte 
el a 4. fejlődési állapotot, bárhova 
tehetjük azt, bármilyen lehet a baro
méter állás vagy a leglangyosabb ze- 
fir liengedjezhet, nincs ívés. (A negye
dik fejlődési állapotban lévő ikrás 
pontyot boncolás nélkül a puha, duz
zadt (de nem puffadt) leereszkedett 
hasáról ismerhetjük fel.) Ha a ponty 
ikrája elérte a 4-es fejlődési állapo
tot és a megfelelő ívó helyre vándo
rolhat, vagy oda kiteszik és a kör
nyezeti feltételek megvannak, le
ívik a ponty. A legfontosabb környe
zeti feltételek: sekély, esetleg áradó 
oxigéndús víz, füves vagy lombokkal 
letakart fenék, megfelelő hőmérsék
let. A hipofízis azonban, amely rend
szerint csak akkor választ el gonado
trop hormont, ha a fenti feltételekről 
érzékszervi úton tudomást szerzett a 
pohyt, szabálytalanul is működhet, 
így ívhat a ponty 12 C°-os vízben' 
vagy sáros fenekű telelőben is, amire 
volt már példa. Ha viszont egyszer 
a gonadotrop hormon már a vérbe 
jutott, az 5. érési stádiumot minden 
körülmények között eléri az ikra. Az 
ilyen fejlettségű ikrát, amely az 5-ik 
fejlődési állapotnál . nem áll meg 
semmi körülmények között, kiüríti 
magából a ponty, ha nincsenek hí
mek, ha sáros a fenék, ha hideg van 
vagy bármilyen szél fúj. 18 C° körüli 
vízben a hormon vérbe jutása után kb. 
3 órával lesz az ikra megtermékenyí
tésre érett (folyós). A hormonműködés 
és ívás közötti időkülönbség eredmé
nyezi a legkülönbözőbb ívási külön
legességeket. (Vihar, bárkában, háló
ban ívó pontyok stb.)

továbbá közvetlen' a „fagyos szen
teket“ megelőző még meleg napon is 
ívtak a pontyok. Számtalanszor elő
fordult az, hogy a tömeges ívást pl. a

A. rezéti Duna-ágban kifogott viza 
280 cm hosszú volt, feldolgozáskor 

137 kg súlyban
(Kiss felv.)

Balatonban vagy a vörsi tavakban vi
har és az azt követő erős lehűlés sza
kította meg.

A szél járás „törvényszerűsége“
még a közölt grafikonból sem olvas
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T A P A S Z T A L A T C S E R E  -

-  a mekényesi tsz-tógazdasághan
Az elmúlt éveikben rendezett su- 

monyi—pellérdi és a fehértói tapasz- 
talacserékhez hasonlóan a mekénye
si „Új Alkotmány“ tsz. tógazdaságát 
tanulmányoztuk (Mekényes Dombó
vártól keletre 16 km-re van).

A Magyar Hidrológiai Társaság pé
csi csoportja tervezte ezt a vízhasz
nosítási tanulmányi kirándulást. El
jöttek a tapasztalatcserére a Halte
nyésztési Kutatóintézet és az Orszá
gos Vízügyi Főigazgatóság képviselői, 
továbbá egy-két vízügyi igazgatóság 
kiküldöttei is.

A kacsatenyésztéssel kombinált 
tógazdaság helyszíni tanulmányozása 
után Gombás Lukács igazgató főmér
nök a pécsi Vízügyi Igazgatóság ve
zetője tartott előadást. Részletesen is
mertette a tógazdaságok műszaki kö
vetelményeit a fenti halastó tervezé
sét és építését, majd kitért a kérdé
ses terület távlati fejlesztési lehető
ségeire is. Hangsúlyozta a földmun
kák gépesítésének szükségességét, a 
töltések és a halágyak gondos kikép
zését, a tavak tökéletes lecsapolásá- 
nak fontosságát, végül a tógazdasá
gok két jellegzetes műtárgyát: a ba
rát-zsilipet és az árapasztókat mu
tatta be szemléltető ábrákon. Felhív
ta a figyelmet — a fenntartásokon 
belül — a töltésállag védelmére, a 
rézsűburkolatok állandó gondozására, 
továbbá a növény- (nád-) irtás fo
kozására.

Jól áttekinthető vázlatok alapján 
megismerhettük a tógazdaság elren

dezését. A tógazdaság a községtől 
nyugatra mintegy 3 km-re épült a 
Méhész-patak felső szakaszán. 27 hol
don üzemelnek. Az építés során kb.

.Surrantós' árapasztó Mekényesen 
(Fóris ielv.)

8400 ma földmozgósítást hajtották 
végre, a tavak kiviteli összköltsége 
mintegy 320 000,— Ft volt, ez hol
danként 11 700,— Ft-ot jelent. A kö
zeljövőben az állami halgazdaság is 
bővülni akar ezen a területen.

Utána Nádasdi Pál főmérnök mu
tatott rá arra, hogy a tsz. tógazdasá
gok hárorr évvel ezelőtt álig 500 
holdját múlt évben már 3000 holdra 
emeltük (mintegy 170 helyen) és egy
re nagyobb kedvvel és szakértelem
mel űzik termelőszövetkezeteink ezt 
az ősi magyar mesterséget, a hal- 
tenyésztést.

E sorok írója kiegészítette Gombás 
főmérnök előadását, közben megem

Halszállítás hordóban
(Woynárovich íelv.

lítve lezajlott csehszlovákiai tanul- 
mányútjánák főleg gépesítésre vo
natkozó adatait.

Végül Zsiga János tsz. elnök szó
lalt fel. Elmondta, hogy voltak kez
deti nehézségeik, de ennek ellenére 
már 1955-ben is három mázsa fölött 
volt a holdankénti halfogásuk. 1956- 
berni pedig öt mázsára emelkedett a 
hálzsákmány (kát. holdanként). Meg
említette, hogy járulékos hasznosí
tásként a kacsatenyésztést is beve
zették mintegy nyolcvanas törzzsel 
és jelenleg több mint 700 db jól fej
lett kacsájuk is van. Megköszönte 
még a Vízügyi Igazgatóság fárad
ságot nem ismerő munkáját és pat- 
ronálását.

Befejezésül szeretném e helyen is 
megismételni: lehet bármennyire is 
tökéletes műszaki szempontból a tó
gazdaság, ha nem tudnak vele bánni, 
ha hiányzik az üzemelő szektor 
szákszerűsége és teljes odaadása, 
hiába várjuk a kívánt eredménye
ket. Kijelenthetem azonban, hogy 
itt, a mekényesi „Új Alkotmány“ ter
melő szövetkezetben egyik sem 
hiányzott.

Ezúton is kívánunk sok sikert a 
mekényesi szövetkezet tagságának.

(Dr. Fóris Gyulla)

E. Dejdar a DFZ tavialy novem
beri számában foglalkozik a cseh
szlovák tavakban az ásványi és szer
vestrágyázás következtében jelent
kezett halhúshozam növekedés ada
taival. Ismerteti a foszfát, a mész, 
a kálium és ia nitrogéntráigyázással 
elért eredményeket és azok hatásait 
a tavak élővilágária. Ma már tisz
tázott kérdés, hogy a következetesen 
végzett trágyázás 
biológiai értelem,- 
ben euitroflzáló 
hatású mondhat
ni láz összes ta
vakra, szinte ész
revétlenül követ
kezett be egyes táplálékszervezetek 
eltűnése. így például a Holocerdum 
gibberum, mely 10—15 évvel ezelőtt 
hatalmas mennyiségekben fordult 
elő lés sz\inite a repedésig töltötte 
meg a planktonhálókat, ma még el
vétve sem található. A következete
sen végrehajtott trágyázás eredmé
nyeképpen 19 állami tógazdaságban 
a halhúslhozEim az 1927. évi 3100 q- 
ról 10 600 q-ra emelkedett, ami 
számiszerű bizonyítéka annak, hogy 
az elmúlt éveik során alkalmazott 
trágyázási módszerek megfelelőek 
voltak. A különbség annál számit e- 
szökőíbb, ha figyelembe vesszük azt, 
hoigy a múlttal szemben kisebb ér
tékű takarmánnyal etettek, amíg 
1927-lben 7500 q csillagfürtöt hasz
náltak fel, addig 1953-ban mindösz- 
sze 3200 q, többnyire ,silányabb mi
nőségű és táperejű takarmányt fo 
gyasztottak a halak.

A KIHELYEZÉSEK SORÁN a 
nagyobb halgazdaságok ügyeltek az 
egyes1 külföldi piacok igényeire és 
előreláthatóan minden exportigényt 
ki tudnák elégíteni.
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A Halászat IV. évfolyamának 1. 
számában cikk jelent meg „Az új 
termelői árrendszerről és várható ha
tásáról“. A cikkben viastiag betűvel 
kisizedvie olvasható, hogy az áremelés 
évente mintegy 10 millió forint be
vételi többlethez juttatja a halgaz
daságokat.

Ivadékfogó láda.
(Páskándv felv.)

Ennek alapján minden olvasó jog
gal hiheti, hogy 10 millió foránit több
letnyereség akkumulálódik a halgaz
daságokban és erre utal a cikknek az 
a megállapítása ás, hogy ama az ál
lam számára elvész a réven, annak 
jórésze megtérül a vámon* hiszen az 
elmaradt forgalmi adó emeli a hal
gazdaságok rentábilitását, vagyis 
nyereségnövekedés alakjában jut el 
a költségvetéshez. Sajnos, alapjában 
téves következtetésre vezet az, ha az 
éremnek csak az egyik — ezúttal az 
árbevételi — oldalát nézzük. A cikk 
még csak fel sem veti, hogy mi volt 
az -ánsziwt emelésének oka. Pedig is
meretes. hogy nem a halgazdaságok 
rentábálitását kívánták emelni, ami 
eddig is szigorú önköltségkalkuláoión 
nyugodott, hanem számot kellett vet
ni az árrendezéskor azzal a ténnyel, 
hogy

a) ugyanaz iaz árjegyzék, amely a 
halak termelői árát emelte és a for
galmi adót törölte, a termelés leg
fontosabb alapanyagának, a takar
mánynak termelői árát 57,15%-kail 
felemelte;

b) a munkabéreket tudvalevőleg 
kormányunk jelentékenyen felemel
te;

c) az egyéb anyagszükséglet ára is, 
mini például az öntözővíz és a többi 
mezőgazdasági terméké is, erősen 
emelkedett.

Mindezek alapján az igazság az.

—  h a l á r a k r ó l . . .

hogy az árrendezés a halgazdaságok 
rentábilitását semmivel sem emelte 
az eddigi nívó fölé.

Az új ármegállapítás természetesen 
ismét szigorú és csak a törvényes mi
nimális haszonkulcsot tartalmazó öei- 
költséglkailkuláción nyugszik, amely 
magától értetődően a forgalmi adó 
törlését ás itekinitetbe vette. Az értéke
sítés irészéről tehát nagyon egyolda
lúan tüntetik fel a halgazdaságok fe
lé az új .árak rentabilitásának kiha
tását. És ha már itt (tartunk, meg kell 
mondanunk, -hogy a termelés és kü
lönösen a halgazdaságok vállaltait az 
értékesítés és a piac ellátása érdeké
ben áldozatokat és súlyos gondokat. 
A fagyasztás szempontjait a halgaz
daságok természetesen messzemenő
en szem előtt kívánják tartani. Azok

KITŰNŐ pontyfészek alapanyagot 
találtak a keszthelyi halkeltető dol
gozói. A batatonberényi és zalatoro- 
ki pontyívó helyekről az ívóhelyen 
gyülekező, de még nem folyós ikrájú 
pontyokat a keszthelyi keltetőbe vi
szik. Itt a betonmedencéket rekety- 
tyefűz ágaival bélelik ki, amire a be
hozott pontyok napokon bélül leív
nak. A rekettye fűz ágai és levelei 
igen tartósak, a víz alatt hosszú idő 
alatt sem romlanak, rajtuk az ikra 
jól megragad és jól kél. (W)

*
Az Agrártudományi Egyetem Állat

tenyésztési Szakának végzett hallga
tói közül 8 választott élethivatásul 
hadigazdálkodást. Hatan közülök a 
Halgazdasági Tröszt gazdaságaiba,

a bizonyos szezonális többletárak, 
amelyekre a cikkírók hivatkoznak, 
végső elemzésben nem -előnyt, hanem 
terhet jelentenek a gazdaságnak. A 
többletköltségek és a 'termelés mene
tét zavaró, annak eredményét csök
kentő időszerűtlen halászatok révén 
jelentékeny önköltségemelkedés áll a 
többletárral szemben.

Ugyanígy vagyunk a súlykategóriák 
szerinti árazás erősebb lépcsőzetes
ségével is, mert eleve lemondhat az 
a gazdaság rentabilitásáról, amely 
bármilyen saját hibáján kívüli ok
ból: takarmányhiány, szállítási ne
hézségek, kedvezőtlen időjárás, has
vízkár stb. nem tudja minőségi ter
vét teljesíteni. A halgazdaságok és a 
termelők mindezt tudják és tudato
san vállalják.

A témát azonban pontosan isme
rik, sőt a termelési költségeket ter
mészetszerűen pontosan csak ők is
merik. Ezért kell megemlékezni a tel
jesség kedvéért az érem másik, vá

mig ketten az állami gazdaságok tó
gazdaságaiba kerültek.

*
A HOSSZÚ ÉVSZÁZADOK óta is
mert halászszerszámok közül sokan 
minden változtatás nélkül, eredeti 
ősi formáikban napjainkig is haszná
latosak a természetes vízi halászat
ban. Ezek közé tartozik a „ tapogató“ 
az álül-felül üres, hélóoldalú borító, 
amely kiválóan alkalmas arra, hogy 
összeszedjék vele a sekély kubikgöd- 
rökben visszamaradó hálákat. A ta
pogatónak különösen a folyók nyári 
áradása után van gyakorlati jelentő
sége, amikor a kinnrekedt tény ész
anyagot kell nagy sietséggel a háló
val már nem halászható, alacsony 
vizekből kimenteni. (S)

gyis a kiadási oldaláról.
Sivó Emil
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Mvnderí halász jól ismeri a 
menyhalat, melyet január és feb
ruár hónapban fognak leginkább, 
nagyobb folyóinkban. Azt már ke
vesebben tudják, hogy egykor mi
lyen nevezetes szerepet játszott a 
gyógyászatban. A menyhal májából 
és epéjéből készült olajjal ugyan
is a hályog os szemet gyógyikezel-

Tapogatós halászat a tiszai ártereken 
(Sterbetz felv.l

ték. A meny hal-olajat a halászok, 
s elsősorban a minden hájjal meg
kent pesti mesterek készítették 
még a múlt század 80-as éveiben 
is és kis üvegekben árusították 
3—5 forintos áron, de míg a 70-es 
években 100 üveg is kevé\s{ volt 
évente, később már 4—5 üveggel is 
alig tudtak eladni. Míg jó üzlet volt, 
a vidéki halászok is árusították a 
pestiektől vett olajat, csak óvatos
nak kellett \lenni, mert hamisítot
ták is.

Készítése igen egyszerű, a lényeg

a  m en ty lia lo la fváL

a tiszta kezelés. A meny hál máját 
epéjével együtt fél óráig áztatták, 
hogy a tiszta víz kiszívja a vért. 
Szitán meg szikkasztották, majd kö
tőtűre szúrták, vigyázva, hogy az 
epevezetéket meg ne sértsék, és tisz
ta bőszárú befőttes üvegre helyezték, 
hogy a lecsöpögő olaj az üvegbe 
összegyűljön. A por és legyek el
len az üveg száját lekötötték, vagy 
letakarták. Napos vagy más mele
gebb helyre téve várták, míg a máj 
teljesen összeszáradt(, ehhez kb. 4 
hét kellett. Az így összegyűlt ola
jat a sötét üledékről vigyázva le- 
öntötték.

Az olaj mellé adott használati 
utasítás így szólt: „este a szembe
teg hanyattfekszik, szemét behúny- 
ja, hogy rámcok ne legyenek a 
szemhéjon. Egy másik személy a 
szemhéjat és a szem környékét be
keni olajjal. A bekenés után a 
szem erősen viszketni és könnyez
ni kezd, de sem a szemet dörzsöl
ni, sem a könnyet letörölni nem 
szabad, , várni kell, míg magától 
megszűnik.“

Egykor ezt az olajat „liquor he- 
paticus mustelae fluviatiliste néven 
ismerték a gyógyszerek között..

A hal belső szerveinek gyógy ha
tásár ól már a Biblia is ír. Eszerint
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Tóbiás fia egy nagy halat fogott, 
melynek „szívét, epéjét és máját, 
mint jó orvosságot“ eltette, majd 
hazatérve vette a hal epéjét és 
megkente vele atyja szemeit, a há
lyog lehullott és látott. A meny hal 
májával kezelte szembaját a bécsi 
udvari múzeum Kollár nevű igaz
gatója is, aki elevenen kapott két 
darab menyhalat Petényi Salamon
tól, a boldogtalan életű magyar tu
dóstól.

A hályogot ma már műtéttel tá
volít ják el az orvosok, a meny hal
olaj készítését a halászok elfelej
tik, csak régi írásokból bukkan 
elénk néha.

Sólymos Ede

Olykor néhány pillanatra helyben 
kell tartani az elektromos szákokat. 
hogy a halaknak legyen idejük „je

lentkezni"
(Berke felv.l

SÚLYOS szerencsétlenség történt 
az elmúlt hónapban Szarvason. Az 
ottani halászati szakmunkásképző 
iskola, két tanulója és a kísérleti tó
gazdaság egy női alkalmazottja csó
nakon ivadékot szállított. A csónak 
eddig még ki nem derített ok miatt 
felborult és az említett három sze
mély a Körösbe fulladt. A vizsgálat 
folyamatban van.
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Balatoni kirendeltség: Siófok.
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