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Gépesítsük

A Z  IS Z A P F E L L A Z lT A S T !.
A halastó tápanyagokban dús 

iszaprétegének mesterséges feltárá
sával, mint az eddigi kutatási ered
mények bizonyítják, a tó természetes 
hozamát lényegesen, 50—100%-kal is 
növelhetjük. Ezért nyilvánvaló, hogy 
dr. Veszprémi Béla tanulmánya, 
amely új eljárást, munkamódszert 
és egyben annak gépesítését is tar
talmazza, hazai lés külföldi vonat
kozásban egyaránt figyelemre méltó 
kezdeményezést jelent.

Elsősorban a gépesítéshez szüksé
ges adatok hiányos voltára és azok 
további céltudatos gyűjtésére, azu
tán pedig a Veszprémi-féle „iszap- 
kuitivátor“ néhány hidraulikai és 
gépészeti kérdésére szeretnénk rá
mutatni. Ez utóbbi berendezés —• 
véleményünk szerint — még némi 
kiegészítésre szorul. Egészen termé
szetes, hogy ebben a munkafolyamat
ban a gépesítésre is gondolni kell, 
mert az iszap fellazítását, felkavará- 
rását — helyi és országos viszonylat
ban — nagy területen kell majd el
végezni. Az ezzel kapcsolatos kuta
tások még korántsem fejeződtek be, 
ezért a gépészeti tervezéshez szük
séges valamennyi alapadat sem áll
hat még rendelkezésünkre. Olyan 
munkafolyamatot kell gépesítenünk, 
amelyről nem tudjuk pontosan, hogy 
a cél érekében, hogyan is kellene 
elvégeznünk. Az azonban tény, hogy 
sürgősen el kell kezdeni. Ebben az 
esetben legmegfelelőbbnek látszik a 
miriél egyszerűbb berendezés, mint 
pl. az ismertetett „kultivátor“ alkal
mazása. Az újabb kutatási és üzemi 
tapasztalatok majd megérlelik a kér
dést arra, hogy esetleg később na
gyobb hatásfokú stb. berendezés 
szerkesztésére is gondoljunk. Jelenleg 
ez adatok hiányában még nem old
ható meg, mert a gépészeti tervező
nek legalább is a következő alapada
tokra feltétlenül szüksége lenne:

li Mekkora legyen a fellazítandó 
iszdpréteg vastagsága?

Gépészeti szempontból nem kö
zömbös, hogy 1, 2, 5 cm vagy esetleg 
még ennél is nagyobb.

2, Mi a követelmény a völgyzáró
gátas és a körtöltéses halastavak 
iszdpjának fellazítására vonatko
zóan?

Várható, hogy a kettő között kü
lönbséget kell majd tenni. A völgy
zárógátas halastavakba egy-egy ár
hullám alkalmával nagy mennyiségű 
hordalék érkezik. A körtöltéses 
halastavak esetében pedig rend
szerint időre van szükség ahhoz, 
minimális vastagságú fenékiszap 
képződjék.

3. Az iszapfelhőt a víz felszínéig 
kell-e mozgatni?

Vagyis a felkavart iszapnak a víz
ben való jó elkeverésére kell-e első
sorban törekedni vagy pedig az iszap 
minél alaposabb fellazítása a fonto

sabb teendő. Ez utóbbi a szántáshoz, 
fogasoláshoz vagy a kultivátorozás- 
hoz, vízsugárral való talaj bontáshoz 
stb. hasonlítson-e? (Itt említjük meg, 
hogy a használt kultivátor elnevezés 
nem egészen megfelelő).

4. A tó kisebb részének — mivel a 
teljes tófenéken közel egyidejűleg 
nyilván nem szabad — minél na
gyobb iszap felület ét érintse vagy 
munkálja-e meg a gép vagy pedig 
pásztázás-szerűen haladjon végig?

5. A gép kihasználási foka előre
láthatólag mekkora lesz?

6. Mekkora tógazdaságban lehetne 
a berendezés legnagyobb fokú kihasz
nálását biztosítani?

A Veszprémi-féle berendezéssel 
kapcsolatban is megemlítünk még 
néhány kérdést:

A ladik mozgási irányára merőle
ges helyzetű elosztócső olyan mélyre 
süllyedhet az iszapban, hogy az eve
zést igen megnehezíti. Ezért a cső
rendszer felfüggesztésének módosí
tása az üzem során szükségessé 
válhat.

A vonórudak csukló-szerűen, vas
karikával csatlakoznak az elosztócső 
bilincseihez. Ezért tehát a cső elfor
dulhat. Várható, hogy üzem közben 
ez az elfordulás be is következik, 
mert az elosztócső nem az iszap fel
színén csúszik, hanem bizonyos mér
tékig belesüllyed az iszapba.

A cső előtt torlódó iszap, növényi 
gyökerek stb. ellenállása, a vontatott 
csőnek a tófenéken való súrlódása, 
az evezés lökésszerű hatása ugyanis 
mind elősegítik a cső elfordulását. 
Azt csak a fúvócsövek felhajtóerő
vel csökkentett súlya és bizonyos 
esetben a csőből kilépő vízsugár 
visszahatóereje akadályozza. Az el

osztócső elfordulását pedig nem en
gedhetjük meg, mert az azt eredmé
nyezi, hogy a fúvókéból kilépő víz
sugár nem éri a tó fenekét. Ennek 
megakadályozása érdekében a vonó
rudak és az elosztócső közötti kap
csolat felülvizsgálata szükséges.

Az ASP—613 szivattyú-gépcsoport 
névleges visszaszállítása nem 33 
1/perc, hanem 3,3 l/sec. fé l  kell hív
nunk a figyelmeit arra, hogy az 
„iszapkuitivátor“ esetén a „szivaty- 
tyúnak olyan üzemi és hidraulikai 
viszonyok között kellene működnie, 
amely rendeltetésszerű használatával 
bizonyos fokig ellenkezik.

A szivattyúnak ugyanis statikus 
szállítómagasság nincs (H^aí =  O), 
mivel a vizet nem kell felemelnie, 
csupán az igen rövid csővezeték vesz
teségeit kell fedeznie. Az ilyen kö
rülmények között működő szivattyú 
hatásfoka igen alacsony, vízszállítása 
pedig a műszakilag elérhető, de gaz
daságtalan maximum körül állandó
sul. Ezek következményeként a 
szivattyú tengelyén szükséges telje
sítményigény* is lényegesen nagyobb, 
mint a gazdaságos szivattyú üzem 
esetén lenne.

Ha a szivattyú hajtómotorja ben
zinmotor — mint pl. az SP 613 szi
vattyú gépcsoport esetében is — 
akkor annak névleges és tartós telje
sítményét kell ismernünk. A névle
ges teljesítmény az átmenetileg je
lentkező rendkívüli terhelés, míg a 
tartós teljesítmény a folyamatos 
üzemi terhelés szempontjából jelen
tős. Benzinmotoroknál a tartós telje
sítmény a névlegesnek csak fele 
vagy kétharmada, ezért ügyelnünk 
kell arra, hogy a rendkívüli (névle
ges) terhelés csak rövid ideig pl. az 
indítás pillanatában jelentkezzék. 
Az „iszap-kultivátor“ működése so
rán fennáll a veszélye annak, hogy 
a hajtómotor fokozott és tartós igény
bevétele annak idő előtti elhasználó
dását eredményezi. (Az előző szem
pontok az MSP—613 szivattyú-gép
csoportra is vonatkoznak).

Dobos Alajos
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1959. szeptember 19-én töltötte be 
75-ik életévét dr. Maucha Rezső 
Kossuth-díjas akadémikus, az azóta 
megszűnt Halélettani és Szennyvíz
vizsgáló Intézet volt igazgatójâ

Az előttem fekvő 62 tudományos 
dolgozatából és 2 könyvéből, továbbá 
nagyszámú ismeretterjesztő munká
jából kibontakozik egy igazi tudós 
alkotó élete, mely még most sem 
szűnt meg értékes gyümölcsöket te
remni.

Maucha Rezső akadémikus tudo
mányos munkássága tulajdonképpen 
két főirányban ágazik szét. Mint a 
világhírű Than Károly és Winkler 
Lajos kémikus professzorok tanítvá
nya, a vízkémiai és szennyvízkutatás 
területén igen sokat és maradandót al
kotott. A szennyvizek és vízszennye
zések elleni harcok alapvető tudomá
nyos kutatásai nélkül aligha járná
nak sikerrel. Vízvizsgáló módszereit, 
melyekkel a halastavak és természe
tes vizek kémiai összetétele határoz
ható meg a helyszínen, a világon 
széliében alkalmazzák és továbbfej
lesztik. Nemzetközi síkon ő volt, aki 
a helyszíni vízvizsgálat szükségessé
gét először hangoztatta és javasolt 
módszereivel ezt a kérdést meg is 
oldotta. Félmikró módszereit világ
szerte használják. Ha egy hidrobioló- 
gus bárhol a világon vízkémiai mun
kához kezd, legelső támasza ebben 
Maucha német nyelven megjelent 
vízkémiai analízis módszereiről szóló 
könyve. A Maucha-féle csillagdia
gramm ábrázolási mód a vizek ké
miai összetételének szemléltető ki
fejezése minden hidrobiológus előtt 
ismert.

Másik terület, ahol Maucha Rezső 
úttörő munkát végzett, a vizek anyag 
és energia forgalmával, termelésé
vel kapcsolatos ún. produkciós-bioló
giai kutatás. Ha valamikor keresni 
fogjuk a biológiai termelés, — anyag 
és energia forgalom — törvényszerű
ségeit kutató tudományágnak úttö
rőit, ezek között Maucha Rezsőt nem
zetközi viszonylatban is az első vo
nalban találjuk. Ez nem is lehetett 
másképpen. 50 évig (1907—1957) dol
gozott abban az Intézetben, melynek 
feladata volt a halászat és a halte
nyésztéssel kapcsolatos limnológiai 
és termelés biológiai kérdések tudo
mányos művelése. Már 1923-ban le
szögezi „hogy a vizek fő termelői a 
víz lebegő parányi növényei, az al
gák“. „Ezek kapcsolják össze a víz 
szervetlen és szerves világát“. A 
vízbe jutó energia forrása a napfény.

PROFESSZOR ÉVES!
Ennek tanulmányozása során meg
állapítja, hogy „egy bizonyos fény
erősségen túl az algák szervesanyag 
termelése éppen úgy megszűnik, mint 
teljes sötétségben”. A káros túlfény 
hatását a tógazdaságok jól ismerik. 
Ettől áll meg a halastóban a halak

növekedése, ettől léphet fel nyári 
oxigénhiány és halpusztulás. Ma 
minden tógazda tudja, ha nyáron a 
tava kitisztul, fenékig átlátszóvá lesz, 
aligha várhat jó termést. A Maucha- 
féle fényhasznosítással és túlfénnyel 
kapcsolatos kutatások eredményeit 
felhasználja a gyakorlat a tóépítés, 
trágyázás területén is.

Űttörő kutatásai voltak azok is, 
amelyekkel a vízben folyó szerves
anyag termelés kémiai alapjait tisz-

BEFEJEZŐDTEK a hajdúszoboszlói 
„Bocskai” hisz 210 holdas tógazdasá
gának építési munkálatai. A műszaki 
átadás rövidesen megtörténik. A tó
gazdaság Hajdúszoboszlótól 3—4 km- 
re, a Keleti-főcsatorna és a debreceni 
műút keresztezésénél fekszik, vízel
látását gravitációs úton a Keleti-fő
csatornából kapja. Építési költsége 
kát. holdanként 23 190 Ft. Gazdasági 
jelentősége a szövetkezet előmenete
lén kívül az, hogy nagymértékben 
hozzájárul Debrecen, Miskolc, Eger 
és Karcag állandó, rendszeres hal
ellátásához, nem is beszélve Hajdú
szoboszlóról, az évről évre fejlődő 
fürdőtelepről. A szoboszlói halászok

tázfa. Amikor ilyen irányú kutatá
sait megKezate, a naíastavaa trágyá
zása termeten a szántói ólai trágyá
zás aiapeiveit alkalmaztató és eiso- 
soroan gyári mutragyaKKal (nitrogén 
es loszior, továbbá Hali tragyaKKai) 
igyekeztek a haihozamot lokozni. 
Maucha bebizonyította, hogy a halas
tóban a legfontosabb hiány anyag 
a szén, mert az algáknak a szerves
anyag építéséhez elsősorban szénre 
van szükségük. A termelés növeke
dése tehát a szénutánpótiással ér
hető el elsősorban. Ilyenirányú el
méleti kutatásai nyomán fejlődött ki 
később a halastavak széntrágyázási 
módszere, melyet ma már nemcsak 
hazánkban, hanem Németországban, 
Csehszlovákiában és más országban 
is a legnagyobb sikerrel alkalmaznak. 
Alaposan tanulmányozta a vizek élő
világának és a környezetnek egyen
súlyát, a halnépesség, sűrűség és a 
halhús termelés összefüggéseit. Tisz
tázta a vizekben élő élőlénycsopor
tok: baktériumok, növények, állatuk 
termelésbiológiai szerepét és jelen
tőségét. A halhústermelés elméleti 
alapok nélkül sötétben tapogatódzás, 
fölötte bizonytalan sikerű próbálko
zás — különösen áll ez, ha a meg
lévő alapról tovább akarunk fejlőd
ni, többet, értékesebbet akarunk 
termelni. Maucha Rezső életmunká
jával, a termelés biológiájának el
mélyült kutatásával ezeket az ala
pokat vetette meg. Hogy ma halasta
vainkban, természetes vizeinkben 
több halat és olcsóbban termelünk, 
azt nagyrészben az ő úttörő elmé
leti kutatásainak köszönhetjük.

A „Halászat“ olvasói nevében kí
vánunk öreg mesterünknek jó egész
séget és jó erőt, munkájában további 
sok sikert, boldog és nyugodt életet.

(W)
-------------

a tógazdaság haltakarmánnyal való 
ellátását is biztosították egy 360 kát. 
holdas mezőgazdasági melléküzemág 
felállításával. Itt főleg kukoricát fog
nak termelni. Egyidejűleg beállítot
ták a sertéshizlaldát iß, jelenleg 60 
db sertésük van. A 100 férőhelyes hiz
lalda tavasszal kerül átadásra. Hogy 
teljes legyen a kép a „BOCSKAI” 
működéséről, megemlítjük, hogy a 
halászcsárda részére házat vásárold 
tak. A halászcsárda a fürdőbejárat
tal szemben, a műúton van. Teher
autót is kaptak, úgyhogy minden fon
tos előfeltétel biztosított a szövetke
zet nagyszabású „kiugrásához” .
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A Halgazdasági Tröszt szeptem
berben tártait termelési értekezletén 
több igazgató és főagronómus azt az 
álláspontot képviselte, hogy eddigi 
tapasztalataik szerint a chlorocidos 
oltások csak olyan egy és két nya- 
ras pontyivadékoknál gazdaságosak, 
amelyeken a hasvízkóros megbetege
dés már a kihelyezéskor megálla
pítható. A Tröszt főagronómusa fel
hívta az értekezlet résztvevőit, hoz
zák a HALÁSZAT hasábjain nyilvá
nosságra ezirányű megfigyeléseiket. 
Egyúttal rámutatott arra, hogy a fer- 
tőzöttségnek egyszerű megtekintés
sel való megállapítása igen siók bi
zonytalansági elemet rejt magában.

Érdekes módon éppen ezt kérdést 
tárgyalja a Scihäperclaus professzor
nak a Deutsche Fischerei Zeitung 
szeptemberi számában megjelent 
cikke. A professzornak persze mód
jában van kísérleti tógazdaságok 
kon troli tavak beállítására tervsze
rűen berendezett üzemeiben* megfi
gyeléseket folytatni és feltevését, 
melynek elméleti kiindulópontja ön
magában is logikus, a gyakorlatban 
is ellenőrizni, majd konkrét számok
kal alátámasztani.

A leszűrt tapasztalatot röviden a 
következőkben foglalhatjuk össze:

Sok éves németországi tapasztalat 
szerint csaknem minién egyes 
ponty csekély mértékben hasvízkór- 
ral fertőzött és ennek leküzdésére 
tavasszal növekedési energiájának 
bizonyos részét felhasználja. Ha a 
betegség leküzdésének időtartama 
antibiotikumos oltás hiányában meg
hosszabbodik, akkor a ponty a tóban 
levő természetes és az abba adagolt 
mesterséges táplálékot hosszabb ideig 
nem veszi fel, illetve kisebb mérték
ben veszi fel és súlygyarapodásként 
gyengébben értékesíti. Ebből máris 
logikusan következik, hogy az anti
biotikumos oltások elsődleges főha
tásán kivül, hogy a pontyivadékok 
pusztulását erősen lecsökken tik,
mellékhatásként még az az előny is 
jelentkezik, hogy az oltással kezelt 
hal súlyban jobban gyarapodik, mint 
az oltás nélkül is életben maradt 
egyed.

Ezt az elméletet eddig két nagy
vonalú kísérlet támasztja alá. Az 
egyik kísérletet 1956-ban folytatták 
le. 16 000 darab kétnvaras pontyot, 
darabonként 3 mg choloronitrinnel 
(chlorociddal) oltottak és ugyan
ilyen származású, ugyanilyen nagy
ságú és minőségű kétnyanasból 
10 600 darabot helyeztek ki a kont
roli-tóba. Lehalászáskor (a kihelye
zési súlyt a közlemény nem tartal
mazza) a chloronitrinnél oltott pon
tyok darabonkénti átlagsúlya 1340 
gramm volt, a nem oltottaké pedig 
1 280 gramm. Ez kereken 5%-os 
többletgyarapodást jelent az oltott 
kétnyarasok előnyére.

1958-ban a professzor maga folyta
tott le egy másik kísérletet az egyik

halgazdaság kísérleti tavában. Mind
két tóba 50%-ban oltás nélküli, 50%- 
ban pedig oltott pontyot helyezett 
ki. Az első tóban az oltott pontyok
nak 10 mg Streptomycin, a másik 
tóban 3 mg chloronitrin injekciót 
adott a nálunk is alkalmazott intra- 
peritoneális módon. Mindegyik hal
csoportot külön megjelöléssel látta 
el. Az eredmény igen érdekes volt. 
Az egyik tóban az oltás nélküli 
halak 20%-a, a streptomycinnel oltott 
halak 8%-a pusztult el. Ugyanott a 
megmaradt oltás nélkül kihelyezett 
pontyok átlagdarabsúlya lehalászás
kor 763 g volt, az oltottaké 848 g. Az 
antibiotikummal elért darabonkénti 
többletgyarapodás 14,1 %-ot tesz ki. 
A másik, tóba kihelyezett és 3 mg 
chloronitrinnél oltott kétnyarasok- 
nál az eredmény már szerényebb. Itt 
a nem oltottak elhullási aránya 8%, 
az oltottaké 10%, a nem oltottaké 
átlagsúlya lehalászásakor 789 g, az 
oltottaké 804 g, ez 3%-os többlet
gyarapodásnak felel meg az oltott 
halak javára.

Az eredményben mutatkozó — 
számszerűen is jelentős — különbö
zet indokolásául az oltóanyagok 
különbözősége a közleményben szóba 
sem kerül. Ellenben rámutat a pro
fesszor arra, hogy a második tóba 
kihelyezett és 3 mg chloronitrin- 
nel oltott kétnyarasokat a népesítés- 
kor megtekintésre egészségesnek 
találták, míg az első tóba kihelyezett 
és 10 mg streptomycinnel oltott két
nyarasok, amelyek más téli tároló
ból kerültek ki, már erősen fekélye- 
sek voltak, tehát feltehetően erősebb 
belső fertőzöttségben szenvedtek.

A kísérlet még azt is megállapí
totta, hogy az egészségesnek látszó 
pontyokkal népesített tóban az oltás
sal elért összes súlygyarapcdási több
let 7%-os volt, a külsőleg is meg
állapíthatóan beteg pontyokkal népe
sített tóban az oltással elért többlet 
szaporulat 3%-os.

Mindebből eddig azt a következte
tést lehet levonni, hogy az oltás siúly- 
gyarapító hatása válóban kisebb a jó 
ellenállóképességű, jól áttelelt egye- 
deknél és ugyanígy kisebb a súly- 
gyarapodás irányában elért hatás a 
szerző szerint akkor is, ha a kihelye
zett pontyok már nagymértékben 
szenvednek belső fertőzésben. Ezek 
szerint van a fertőzöttségnek egy 
olyan elméleti foka, amelyen az 
antibiotikumok hatása számszerűen 
a legmeggyőzőbb eredményt mutatja 
és gyengül az oltás hatása akkor is, 
ha a hal alig fertőzött és akkor is, 
ha túl erősen fertőzött.

A mi vitánk területére nézve az 
az ismertetett kísérletek a következő 
elgondolásokat támasztják alá.

1. Az antibiotikumos oltás nemcsak 
a betegség leküzdésében jelent ez 
idő szerint segítséget, hanem előnyös 
a súlygyarapodás szempontjából is. 
Ezért

2. nem történik baj, ha aránylag 
egészséges ivadékot oltunk is, mert 
a súlygyarapodás, ha esetleg szeré
nyebb mértékben is, de nagy való
színűség szerint kedvezőbben ala
kul, és fedezetet nyújt az oltási 
költségekre.

3. Nagyon nehéz ránézéssel meg
állapítani, hogy melyik ponty fertő
zött és melyik nem. Nyugodtan, 
illetve nyugtalanul elfogadhatjuk, 
hogy amit Schäperclaus ebben a 
vonatkozásban a német halanyagra 
nézve mond, az tulajdonképpen 
nálunk ugyanúgy van.

(Jászfalusi felv.)



Hogyan lehet megbecsülni —

—  az év végére várható —

—  balatoni süllőfogást ?

Melegen süt az októberi verő
fény . . .  A haragos, fehér habtarajos 
hullámok szorgalmasan söprögetik a 
Balaton tükrét, reggelenként köd- 
kölykök adnak egymásnak találko
zót a még zöldelő nádasok sűrűjé
ben . . .  Az ősi apátság tornyából 
lelátogat a völgybe a reggeli ha
rangszó, a Magyar Tudományos Aka
démia Tihanyi Biológiai Intézetének 
széles ablakain belátni a laborató
riumokba, ahol fehérkabátos kutatók 
fürkészik fáradhatatlanul a természet 
titkait. . .

Az egyik kerti pádon ülünk az in
tézet igazgatójával, nekiszegezzük a 
kérdést: beszéljen arról, milyen
munka, milyen irányú kutatás fo
lyik, milyen eredményeket értek el?

— Intézetünk csak kis mértékben 
foglalkozik a halászat problémáival 
— kezd hozzá Woynárovich doktor 
—, a halbiológia és a Balaton halá
szati kérdéseinek vizsgálata mond
hatni csak mellékágunk. Ez azonban 
nem zárja ki természetesen azt, hogy 
ezen a területen is igyekezzünk meg
oldani a felvetődő problémákat, foly
tatni az olyan tudományos munkát, 
mely gyakorlati szempontból is 
jelentős.

— Az idén befejezzük a balatoni 
süllő táplálkozásának vizsgálatát, 
Tőig István kutatónk főleg az első
éves süllő táplálkozásának kérdései
vel foglalkozik. Igen érdekes felis
merések adódnak a vizsgálatokkal 
kapcsolatban, igy többek között meg
állapítható volt, hogy a süllőivadék 
ragadozásra való áttérésének ideje 
rendkívül rövid. A tömeges gyomor
tartalomvizsgálatokból már évekkel 
ezelőtt megállapítottuk, hogy a bala
toni süllő főtápláléka korántsem a

Tőig István tud. kutató kezében a Woyná- 
rovich-féle gyomorszívó, amellyel a hal 
megsértése nélkül lehet gyomortartalmat 

vizsgálni
(Dr. Szabó Ernő felv.)

küsz, hanem a vágódurbincs. Ha a 
vágódurbincs növekedése gyors, úgy 
két-három hét alatt mondhatni kinő 
az ivadék-süllő szájából. Ha azonban 
az általa felvehető táplálék mennyi
sége kicsiny, a tüskés takarmányhal 
lassan növekszik, a fiatal süllőknek 
ilyenkor hosszabb ideig van mit 
enniök, a durbincs növekedésétől 
tehát nagymértékben függ a süllő 
sorsa. Ha a helyzet kedvezőtlen, ha 
kevés a durbincs, vagy éppen gyors 
növekedése folytán túlméretezett 
falat az ivadéksüllő szájnak, éhkop
pon marad a süllőhad, kénytelen 
növekedésben elmaradt testvéreit 
vagy az apró kősüllőket fogyasztani s 
ez természetesen az állomány erős 
gyérülésével jár.

—; Érdekes megállapításokat szűr
hetünk le azokból a kutatásokból, 
melyek tárgya a negyedosztályú süU 
lök mennyiségi és minőségi vizsgá
lata volt. Az ezirányú kutatások ered
ményeképpen ma már nem kétséges, 
hogy a süllő tápláléka a Balatonban 
mennyiségi szempontból nem kielé
gítő, a testsúlyhoz viszonyított táplá
lék mennyisége mindössze 1—2%, 
ezzel szemben legalább 5% volna 
szükséges. Ez az oka annak, hogy 
lassú a Balaton legértékesebb halá
nak növekedése. Ha azonban a táplá
lékhalak ívása jól sikerül, mint pél
dául az idén, akkor több harmadosz
tályú süllő várható, egyben nagyobb 
termés is. Az év elején végzett töme
ges gyomortartalomvizsgálat eredmé
nyéből előre meg lehet becsülni az év 
végére várható süllőfogás minőségét 
és mennyiségét, tájékozódni lehet, 
mekkora lesz a következő iesztendő 
termése, mondhatni termés-prognó
zist lehet felállítani!

— A vágódurbincs táplálkozásának 
és növekedésének vizsgálatához szük
séges anyagot összegyűjtöttük, foly
tattuk azokat a vizsgálatainkat, me
lyek során a harcsa, süllő, csuka 
ikra, lárva és ivadék oxigénfogyasz
tását határoztuk meg nemcsak a fej
lődés különböző stádiumaiban, hanem 
különféle hőmérsékleten is.

— Munkánk egyik érdekes része a 
biológiai termelés törvényszerűségei
nek vizsgálata. Előkészítettük a halas
tavak és természetes vizek termelő- 
képességének meghatározására alkaU 
kalmas módszerek kidolgozását, en
nek az a célja, hogy a halasvizek 
értéke a terméstől függetlenül, gya
korlatilag kielégítő pontossággal le
gyen megállapítható.

— Eredményesen munkálkodik al
gakutató részlegünk, mely a külön
féle alacsonyrendű növényi szerve
zetek termelékenységét vizsgálja, 
Az algafajok egész sorát izoláltuk és 
tenyésztettük ki tiszta kultúrában, a 
jövő évben elkezdjük üvegházaink
ban a tömegtenyésztést, hogy a 
kémiai analízisek céljaira ielegendő 
mennyiségű alapanyag álljon rendel
kezésre. A minap többnapos látoga

tást tett intézetünkben Turbin aka
démikus, a minszki egyetem neves 
genetikusa, aki behatóan érdeklődött 
algakutatásaink és elért eredménye
ink iránt. Az algák tenyésztése nem
csak tudományos szempontból érdekli 
a szovjet kutatókat, hanem gyakor
lati vonatkozásban is. A Szovjetunió
ban ugyanis megvannak az adottsá
gok ahhoz, hogy egyes területein ki
használva ia hosszú napsütéses perió
dusokat alga tömegtermelést állítsa
nak be nemcsak olcsó, gyorsan elő
állítható takarmány nyerésére, ha
nem értékes kémiai, farmakológiai 
készítmények, vitaminok, esetleg 
antibiotikumok gyártására.

Az Intézet tágas üvegházában folyik az 
algatenyésztés. Dr. Felföldy Lajosné ké
szít elő éppen vizsgálatra egy lombikra 

való kultúrát
(Dr. Szabó Ernő felv.)

— Botanikusaink behatóan foglal
koznak a nád problémáival—'fejezte 
be szavait Woynárovich doktor —, 
munkájuk súlypontja a nád biológiá
jának kutatása annak megállapítá
sára, hogy az egyes nádfajták milyen 
összetételű talajokon növekszenek a 
legjobban. A nád igen fontos alap
anyaga gazdasági életünknek, komoly 
cellulózforrás, de se szeri se száma a 
nád ipari felhasználási lehetőségei
nek.

Benézünk az egyik laboratóriumba, 
Szabó Ernő dr. végzi éppen vizsgála
tait, melyek tárgya az iszapanyag
forgalma, kutatja az iszapban leját
szódó lebontási folyamatokat.

—• A lebontási folyamatok zöfne az 
iszapban játszódik le — mondja dr. 
Szabó — a termelők és fogyasztók 
által felhalmozott szervesanyagok
nak a biológiai körfolyamatba vissza 
kell jutniok, mint egyszerűen fel
vehető tápanyagoknak, széndioxid
nak. Az iszapban lejátszódó lebom
lási folyamatokban a mikroorganiz
musoknak igen fontos szerepük van, 
ezt enzimkémiai módszerekkel vizs
gáljuk, kartársam, Farkas Tibor dr. 
a plankton szervesanyagforgalmát 
kutatja.

<f.)
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Ivadéknevelő 
tógazdaságot építenek CL # # #

1945-ben közvetlenül a felszaba
dulás után megalakult és azóta nagy 
fejlődésen keresztül ment 'halászati 
termelőszövetkezetekre komoly, fe
lelősségteljes feladat vár. A kezelé
sünkben levő folyókon, holtágakon 
és természetes tavakon meg kell ol
daniuk az ivadékutánpótlás kérdé
sét. A szövetkezetek az állomány
utánpótlás érdekében erőfeszítése
ket tettek eddig is. Sok jó kezdemé
nyezés történt, a jövőben azonban

Kiss István (Nyíregyháza, Alkotmány 
htsz) „száradóra teszi” a varsát

(Berke felv.)

sokkal célratörőbben kell a kérdést 
megoldani.

Ennek érdekéiben — kormányza
tunk messzemenő támogatásával — 
1960. évben cca 500 kh. területen 
speciális ivadéknevelő gazdaságot 
kell építeniük a szövetkezeteknek. 
Az ivadéknevelő gazdaság a 
HTSZ-ek Intéző Bizottságának köz
ponti kezelésében létesül, és célja a 
szövetkezeti vizek terviszerű ponty 
és nemes ragadozó ivadék ellátása.

A HTSZ-ek az elmúlt években — 
a saját kisterületű, mesterséges ta
vaik ivadéknevelése mellett — a 
Halgazdasági Tröszt és az állami 
gazdaságok ivadékfeleslegedből vásá
rolták meg — ha volt — ivadék
szükségletük egy részét.

Az ivadékvásárlás az alábbi okok 
miatt előnytelen volt a termelőszö
vetkezetekre:

1. Az állami szektor ivadékfeles
lege tervszerű tlenül jelentkezett. 
Többnyire nem elégítette ki a ter
melőszövetkezetek szükségletét, de 
ha -ki is elégítette volna, csak az ál
lami termelő- egységek kihelyezése

után, kései időpontban adták csak 
a tenyeszanyagot.

2. Az all ami szektor halastavai
nak kihelyezése után fennmaradó 
ivadék sok esetben nem volt minő
ségi anyag, vagy hasvizkórral fer
tőzött volt, emiatt a szövetkezetek 
idegenkedtek azt átvenni.

3. Az ivadék magas (18 Ft/kg) — 
lényegesen önköltség feletti — ára 
igen nagy megterhelést jelent a szö
vetkezeteknek, amit az előbbi két 
pontban kifejtettek csak súlyosbí
tottak, a késői szállítás és az eset
leges betegség miatt ugyanis már a 
kihelyezés után egyes helyeken 
nagymérvű elhullás is jelentkezett.

Éppen az elmondottakat figye
lembe véve. az újonnan létesítendő 
speciális ivadéknevelő halgazdaság 
feladata lesz, hogy a természetes vi
zekre, megfelelő nagyságú és minő
ségű, kiváló ponty és nemes raga
dozó ivadékot állítson elő és azt a 
htsz-ek részére a legkedvezőbb idő
pontban önköltségi áron bocsássa 
rendelkezésre. Feladata lesz továbbá 
az is, hogy a termelőszövetkezetek 
kezelésében levő tógazdaságokat ne- 
mesponty-ivadékkal ellássa.

Az elmondottakból következik az, 
hogy az ivadéknevelő gazdaságnak 
egyben nemesítő állomásnak kell 
lennie. Ismeretes, hogy más minő
ségű ivadék szükséges hazánk leg
jobb pontyos természetes vizébe, a 
Velencei-tóba, más a Dunába, más 
a tiszai holtágakba és folyóvizekbe, 
más tulajdonságokkal kell rendel
keznie a termelőszövetkezetek tó
gazdaságai részére előállított ponty
ivadéknak is.

nAz ivadéknevelő gazdaságot több 
kis ívatóval, előnevelő és nevelő ta
vakkal kell megépíteni, hogy a tet
szés szerinti nagyságú ivadék legyen 
előállítható.

A termelőszövetkezeti tavak iva- 
dékáHománya feljavításának érde
kében az exportigényeket kielégítő 
tükrös pontyot is kell tenyészteni. 
A korai ívás megvalósításához 
igénybe kell venni az eddig sok gaz
daságban bevált előmelegítést és hi- 
pofizálást is.

A pontyivadék-tenyésztés mellett 
intenzíven kell foglalkozni az iva
déknevelő gazdaságban a oompóiva- 
dék nevelésével is. Ismeretes, hogy 
a Velencei-tó igen nagytömegű com- 
póivadékot igényelne, ami a halász
lé ízesítéséhez is jó, de a piacon is 
keresett hal. Igen fontos feladata 
lesz az ivadéknevelő gazdaságnak a 
nemesragadozó-ivadék utánpótlás 
biztosítása is.

A süllőfészek tömeges előállítása 
mellett itt szándékoznak az ország
ban először kifejezetten süllőnevelő 
tavat létesíteni, ahol a süllőivadékot 
5—10 dekásra előnevelik és azután 
helyezik ki azokhoz a szövetkezetek
hez, melyek azt igénylik természe
tes vizeikbe.

Tudományos megfigyelések szerint 
az eddigi növekedési vizsgálatok azt 
igazolják, hogy a Velencei-tóba ki
helyezett süllők másodnyaras ko
rukban a 30—38 cm-es nagyságot 
érik el. De a szakszerűen előállított 
és az előzőekben elmondottak sze
rint kihelyezett ivadékkal a 40—50 
cm nagyságot is el lehet érni.

A másik nemesragadozó, melynek 
ivadéktenyésztését ugyancsak célul 
tűzték ki: a harcsa. A harcsaivadék
kal a ponty és süllő mellett a szö
vetkezetek mesterséges halastavait 
és lecsapolható (természetes vizeit 
kívánják népesíteni. Ha a harcsaiva
dék előállítása oly tömegben sike
rül, hogy e téren a feladatukat meg
oldották, a következő lépés a folyó
vizek ivadékkal való ellátása lesz.

A halászati szakemberekkel foly
tatott megbeszélések alapján el
mondhatjuk, hogyha a htsz-ek Inté
zőbizottsága által kitűzött célt az il-

Halászcéh-emlékek a bajai múzeumban
(Sólym os felv.)

letékes hatóságok megfelelően támo
gatják, az végrehajtható. Ha a léte
sítmények elkészülnek, elmondhat
juk, hogy az ilyen célokkal épített 
halgazdaságok a legkorszerűbben 
felszerelve, nemcsak a termelőszö
vetkezetek ivadékellátását biztosít
hatják, de helyt adhatnak a tudo
mányos kutatásoknak is.

Időt, fáradságot nem kímélve 
kell nekilátni a feladat megvalósí
tásának. Ha a gazdaság megépül, ez 
lesz az országban az első speciális 
ponty- és ragadozó ivadék ívató és 
nevelőgazdaság, amelynek működése 
következtében a természetes vizek 
halászatának grafikonja néhány 
éven belül ugrásszerűen emelkedni 
fog. Hetesi Imre

KESZEGSZÜRET 
A HORTOBÁGY FOLYÓN

Az idén elsőízben tartanak nagysza
bású őszi keszeglehalászást a Horto
bágy folyón a Hajdúszoboszlói Bocs
kai htsz tagjai. A lehalászástól kb. 
100 q keszeget várnak.
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az EZÜSTKAR ASZ
A kákafői Körös-holtág, valamint 

a szarvasi Kísérleti Halastavak bika
zugi holtágrésze (amely az elsőnek 
leválasztott része), októberi lehalá
szásakor a fogást vizsgálva feltűnt az 
ezüstkárász tömeges előfordulása. 
Minden tanyából mázsaszámra ke
rültek ki az ezüstkárászok. Hogyan, 
milyen módon szaporodhatott el a 
holtágban az ezöstkárász? — fordul
tam, kíváncsian a halászokhoz. Lel
kesen kezdtek beszélni róla a 
„Viharsarok“ tagjah 1Elmondták,
hogy a jövő halát látják benne, mert 
rendkívül szapora, a pontynak nem 
vetélytársa, ízletes húsú, a piacon 
12,— forintnál többet is fizetnek 
kilójáért. E halnak népgazdasági 
értékét felismerve más holtágba is 
telepítettek már mázsaszámra. Cél
juk az, hogy mindazokba a holt
ágakba, ahol a ponty rosszul növeke
dik, ezüstkárászt telepítsenek, mert 
szerintük az ezüstkárász \ezekben a 
vizekben jobban növekedik és szapo
rább. A fogásban sok 20—30 dekás 
vadponty is volt, néhány darab 
életkorát 4 évben határoztam meg. 
Fejlett ikrát találtam bennük, test- 
formájuk kimondottan nyurga volt. 
Az ezüstkárászok súlya 12—52 dg 
közt váltakozott. Néhány darab korát 
vizsgálva 28 dg-osat kb négynyaras- 
nak, 44 dg-osat ötnyarasnak találtam. 
Ezeknek béltartalmát és ürülékét 
vizsgálva, abban tömérdek állati 
planktonszervezetet találtam, főleg 
Bosminát és Daphniát, kb 15°/0-ban 
kerekesférget (Brachionus. Rotifer, 
Anurea). A növényi eredetű anyagok 
(fitoplankton és rostmaradványok) 
mennyisége elenyésző volt. Ez ellent
mond a Halászat egyik múlt évi 
számában olvasott ama közlésnek, 
hogy az ezüstkárász a növényi táplá
lékot szívesebben fogyasztja.

Néhány darabot magammal vit
tem, egy 50 dg körüli példányt gumi
csizmában, többet gyékénybe csoma
golva szállítottam. 6 óra múltán a 
fürdőkád vizében valamennyi magá
hoz tért. A vízbetevéskor szokatlanul 
sok csomósodó nyálka vált le róluk. 
Másnap reggelre kibocsátott ürülékük 
alakja féreghez megtévesztően ha
sonlított. Néhányat lemérve és fel
boncolva a következőket állapítot
tam meg:

Profilindexük 2,5—2,6 között, fej
indexük 3,9—é,l között váltakozott. 
A felboncolt példányok ikrásak vol
tak, a 44 dg-os ikrájának súlya 11,2 
dg. a 28 dg-osé 5 dg volt. A 44 dg-os 
bélhossza 56 cm, (testhossza 23 cm) 
a 28 dg-os bélhossza 36 cm (test
hossza 20 cm volt). A halak feje 
hasonlít a kárászéhoz, bajuszszáluk 
nincs,, pikkelyük vastagabb, erősen 
ezüstös csillogása. A hátuszó harma
dik, nem elágazó sugarának egyik 
felén 10—11 fűrészfog\acska, az alsó
úszó harmadik sugarán 13—14 fo- 
gacska található.

A kákafői holtágba az ezüstkárász 
a szarvasi Kísérleti Halastavakból 
kerülhetett a lehalászáskor vélet
lenül, de a htsz vett is 1000 darabot. 
A halat a HAKI munkatársai (Jaczó 
és Szalay) 1954-ben Bulgáriából im
portálták abból a célból, hogy mellék
halként tenyésszék tógazdaságban, 
mint a hasvízkórral szemben ellenálló 
fajt. Az ezirányú kísérletek azonban 
negatív eredménnyel végződtek. Az 
ezüstkárász rendkwül fogékonynak 
mutatkozott a hasvízkór iránt, ezért 
tógazdasági tenyésztésétől elálltak. 
Milyen körülmények teszik lehetővé 
azt, hogy az ezüstkárász e holtágban 
ilyen jól növekszik és szaporodik?

A szovjet és különsen a román ku
tatók (Th. Busnita és M. Bacescu) az 
ezüstkárász biológiáját behatóan 
tanulmányozva megállapították, hogy 
a 15 cm-en felüli példányok mind 
ikrások. E méreten alul 50°/0-ban 
előfordul tejes is. A 2 nyaras kort 
elért tejeseknek testiculumai, miután 
már megtermékenyítették az ikrá- 
sokat, átalakulnak ováriumokká, te
hát a tejesek ikrásokká válnak. Ezt 
az érdekes biológiai jelenséget meg
fordított szexuális átváltozásnak 
hívják. Driagin szovjet kutató írja, 
hogy szaporodásuk más ponty félék 
(aranykárász, ponty stb.), tejeseinek 
segítségével történik ún. ginogenézis 
útján. Ez abból áll, hogy az idegen 
halfaj spermatozoidja behatol az 
ikrába és azt fejlődésre serkenti, de 
az ovulummal nem egyesül, annak 
fejlődése parthenogenezis útján indul 
meg, illetve folytatódik. E megállapí
tásokból kiindulva már érthető, hogy 
a Kísérleti Halastavakban szaporítá
suk azért ütközött nehézségbe, mert

továbbszaporodásukhoz hiányoztak a 
pontyféle tejesek, amelyek a holt
ágakban nagy mennyiségben előfor
dulnak. A holtágban nagyobb élettér 
is áll rendelkezésükre és hasvízkó- 
ros halakkal kevésbé érintkezhetnek.

Az ezüstkárász évente kétszer- 
háromszor is szaporodik. Ezt a halá
szok és az irodalom, is megerősíti. 
Valószínű, hogy ily módon több ikra 
kerül kibocsátásra mint amennyit a 
jelenlevő törpeharcsák és más ikra
falók elpusztítanak.

A kákafői holtág gazdag plank
tonvegetációja (amely a rizsföldek 
lecsapolásából is eredhetett) bőséges 
táplálékot biztosít az ezüstkárász 
fejlődéséhez. Vizsgálatok megállapí
tása szerint az ezüstkárász rendkívül 
szívós, a tél folyamán elviseli a 0.5 
cm̂ /l minimális oxigéntartalmat is. 
Szárazon tartva előbb írt szállításkor 
tapasztaltakat megerősíti az irodalom 
is azzal, hoay kosárban piacra szál
lítva 5—10 órát is él. még az augusz
tusi tűző napon is kibír 3 órát. Ezt 
a test felületén képződő vastag, 
nyálkás hártya teszi lehetővé. A le
csapolt holtágak mostoha viszonyait 
is bírja, az iszapban még akkor is 
megmarad, ha azt a nap melege 
35—40°-ra melegíti.

Mindezekből láthatjuk, hogy az 
ezüstkárászt planhtonevő tvlZaidon- 
sáaa, jó növekedési erélye, szívós 
természete feltétlenül alkMlmassá 
teszi arra, hogy holtáaainkba. betele
pítsük és ezzel természetes vizeink 
halhozamát jelentős mértékben emel
jük. Flau elembe kell venni azonban 
a különböző vizek jellegét, különö
sen azt, hogy abban a vízben a 
ponty hogyan szaporodik és növeke
dik. hocni a ponty vány más haszon
halak kárára ne váljék. Telepítése 
elsősorban azokban a holtánakban 
ajánlható, amelyek a pontynak vala
mely oknál fogva nem. nyújtanak 
megfelelő életteret, s ott a ponty 
rosszul növekedik, csökötté válik.

Dr. Jászfalusi Lajos
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40 dkg-os ezüstkárász a kákafői holt Körösből
(Jászfalusi felv.)
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Az elmúlt év októberében a dunán
túli Nagyhörcsögi Állami Gazdaság
ban, ez év október 27-én pedig a 
Bánhalmi Állami Gazdaságban volt 
a szöktetéses halászat bemutatója. 
A tapasztalatcserén mintegy három
száz főnyi meghívott érdeklődő jelent 
meg. Képviseltette magát a MSZMP 
Megyei és Járási Pártbizottsága, az 
OVF, vízügyi igazgatóságok, tervező 
intézetek, az ÁGF, a Halgazdasági 
Tröszt, a Halértékesítő Vállalat, a 
Kisállattenyésztő Kutató Intézet, a 
Szarvasi Halászmesteri Tanfolyam és 
több állami gazdaság.

Délelőtt a gazdaság kultúrtermé
ben Tóth József, a Mezőgazdasági 
Tervező Vállalat agromémöke ismer
tette az általa tervezett tóegység hely
színrajzát és a helyszínrajzokon a 
haltermelés berendezéseit. Ugyancsak 
ismertette a légszívó zsilip működé
sének elvét.

Az előadás után \a résztvevők 
helyszínen tekintették meg a szökte
téses halászatot. Annak ellenére, 
hogy a telelők építése még folyamat
ban vaji és a lehalászóhely körül a 
nagyszámú résztvevő mozgása a 
szöktetésre zavaróan hatott, a bemu
tató sikeres volt. A bánhalmi szökte
téses rendszer a halastó lecsapoló 
zsilipje mögé épített külső halágy
ból és e külső halágyhoz kapcsolódó 
telelőrendszerből áll. Az így meg
épített szöktetéses rendszer lényege, 
hogy a külső halágyból, — a szembe
folyó vízre — a telelők lecsapolócsa- 
tomájáha szökik fel itz hal és külön
böző nyílású rácsok alkalmazásával 
osztályozva közvetlenül a telelőkbe is 
szöktethető. A telelők lecsapoló ár
kába a lecsapoló zsilipekkel szemben

ún. csillapítókat létesítettek, ahonnan 
mérleggel kombinált emelőhálóval 
a hal kiemelhető és mérlegelhető. A 
ráccsal történt osztályozás és mérle
gelés után az átlag súly ismeretében, 
az egyes telelőkbe beengedett hal 
darabszáma csaknem pontosan meg
állapítható.

A telelők tápcsatornájában van el
helyezve a „légszívó tápzsilip“ . Lé
nyege, hogy működése víz alatt tör
ténik, így az elfagyást kizárja. A tele
lőt tápláló vízhez bizonyos szívás 
alatt levegő keveredik, a víz abból 
oxigént vesz fel, ennek következté
ben sokkal nagyobb mennyiségű hal 
tárolható, mint az oxigénnel nem 
dúsított vízben. A légszívó cső vas
ból készült, köralakú dróthálós védő
vel, ami az uszadék és a kónuszos 
nyílás eltömődése ellen véd. A védő 
rácsozat fagy esetén kiemelhető és 
ekkor csak a csövet kell rendszere
sen jegelni. A tápláló cső kiömlő vé
génél vaskeretre felszerelt sodrony- 
hálót alkalmaztak, ami egyrészt, a ki
mosást, másrészt a halaknak a csőbe 
jutását akadályozza meg.

A hűvös idő (10 C fok vízhőmér
séklet) és a résztvevők állandó moz
gása ellenére a halak a szöktető 
csatornába felúsztak és a jelenlevők 
szemlélhették a külső halágyból víz
zel szemben feltörő pontyokat. A 
helyszínen a műtrágyák kezeléséről 
és a haltermelésről Tóth agromérnök 
szemléltető magyarázatot tartott a 
gazdaság halászainak közreműködé
sével.

A helyszíni bemutatót halebéd 
követte, majd Tóth József agromér
nök vitát nyitott a bemutatott hal

tereléses lehalászat és teleltetőbe
rendezés felett.

A hozzászólók közül Markó János 
a Halgazdasági Tröszt igazgatóhe
lyettes hangoztatta, hogy a halászat 
terén minden újításnak igen nagy a 
jelentősége. A bemutatott rendszerrel 
tovább kell foglalkozni, a kisebb 
hibák kijavítása után a helyi adott
ságok figyelembevételével igen sok 
helyen eredményesen alkalmazható.

Dr. Jász falusi a Kisállattenyésztő 
Kutatóintézet munkatársai részéről 
örömmel üdvözölte az újítás mind 
több helyen való bevezetését és an
nak mint lényeges előnyét a törő
désmentes lehalászást emelte ki.

Németh Sándor a Szegedi Halgaz
daság főagronómusa kérte a szökte
téses lehalászattal dolgozó gazdasá
gokat, a lehalászási önköltségek ki
számítása után a költségeket közöl
jék, hogy az a régi halászási és 
osztályozási módszer költségével 
összehasonlítható legyen. A telelők
nél a vízáramlás irányát, — mivel a 
tápláló és lecsapoló zsilip azonos ol
dalon van elhelyezve, — a megszem
lélt telelőknél vízfestéssel javasolta 
megállapítani, mind üres, mind be
teleltetett telelőkben. Bartha Károly 
a Hortobágyi Halgazdaság főagronó- 
musa i a falkásított tenyésztésről 
szólt, amikor is a szöktetéses halászat 
kiválóan alkalmazható.

Szabó György az Ohati haltenyész
tési üzemegység vezetője ismertette 
az ohati halastavaknál immár négy 
éve üzemelő szöktetéses halászatot, 
a nagymérvű hálóanyag és a jelentős 
munkabér megtakarításról számolt 
be. ,

Tóth József köszönetét mondott a 
hozzászólóknak. Hangsúlyozta, hogy 
a falkásított haltenyésztés és osztá
lyozást nagymértékben megkönnyíti 
és a jövőben a tenyésztésnek feltét
lenül ebben az irányban kell halad
nia. A vadhal lehalászása mind keve
sebb problémát okoz, mert szakszerű 
és tömeges ragadozógazdálkodással 
a vadhalat a minimálisra lehet 
csökkenteni.

A halterelő rendszer előnyeit az 
alábbiakban foglalta össze:

1. A szöktetőhelyen összetömörült 
halra bármikor friss vizet engedhe
tünk, ezáltal a lehalászattal járó koc
kázat megszűnik.

2. A hálós lehalászás kiküszöbölé
sével mind munkaerőben, mind szer
számban igen nagy megtakarítás 
érhető el.

3. A hal terelése független az idő
járástól, az esős időben sokszor meg
oldhatatlan telelőre szállítás kikap
csolható. Elmarad a halnak a hálós 
lehalászatkor elszenvedett törése és 
ennek következtében előálló megbe
tegedés és elhullás megszűnik.

A bánhalmi tapasztalatcserén részt
vevőkben a szöktetéses halászat meg
ismételt bemutatása sok új gondola
tot vetett fel. Tervezők, kivitelezők 
és tógazdák gondolkoznak, hogy a 
területükön a jövőben építendő ha
lastavakat hogyan rendezzék be kor
szerűbben. A bánhalmi tapasztalat- 
csere és bemutató ezért is értékes, 
nem mindennapi esemény volt

Antalfi
Működésben a halkiemelő Bánhalmán

(Antalfi felv.)
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A TSZ-TAVAKON
Amikor a gazdasági tudományok 

könyvalakban napvilágot láttak, a 
könyvellenségek és könyvbarátok 
harcából született az a maradandó 
arany mondás, hogy „Könyvből nem 
lehet gazdálkodni, de könyv nélkül 
semee. Ez az axióma részben világosan 
kifejezi, hogy a gazdálkodás elméle
tével is tisztában kell lennie a gya
korlati gazdának, részben azt jelenti, 
hogy a gyakorlatban történő dolgokat 
úgy adhatják át az elméletnek, ha 
minden lényeges megfigyelési fel
jegyzünk. Ez mindenekelőtt saját 
gazdálkodásunk eredményességét nö
veli. Alábbiakban felsoroljuk, milyen 
feljegyzések válhatnak mind a gya
korlat, mind pedig a tudomány 
javára.

Általában az egész évre vonatko
zik, hogy a haltermeléssel kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat, továbbá 
mindenféle munkám fordított mun
kaórát és minden különlegességet, 
rendellenességet is pontosan jegyez
zünk.

A tél folyamán a teleltetés körüli 
eseményeket: vízellátás, vízmennyi
ség és minőség, esetleges zavarok, a 
halak viselkedése, elhullások, kárte
vők, karbantartás, tisztítás.

A tó elárasztásának naptári idejét 
és időtartamát, az ezzel kapcsolatos 
megfigyeléseket, ugyanígy a lecsapo- 
lásét.

Ajánlatos volna külön időjárás
napló vezetése, melyben csapadék
mérő segítségével a tényleges helyi 
csapadékról nyernénk pontos képet. 
Napsütés, hőmérséklet és szélviszo
nyok képezik a további adatokat.

A kihelyezés idejét, körülményeit 
és tökéletes pontossággal a darab

számot, súlyt halfaj és azon belül kor 
szerint különítve. Ha ívatunk, a 
tény észponty ok darabszámát, legalább 
becsült súlyát, kihelyezésének, — 
ívásának, — az ikra kelésének ide
jét, az ivadék növekedését. A döb- 
röközi Aranykalász tsz-ben pl. ezév-

A bakonyszücsi tsz-tó völgyzárógátja
(Fóris felv.)

ben épült a tó, kettő darab ikrás és 
három darab tejes ponty augusztus 
3-án történt ívásából négy napra kel
tek ki a pontyok és október elején 
43 ezer darab 8 dkg-os kitűnő ivadé
kot mért be nagy örömmel Kovács 
Ferenc szaktárs. Ha külön ívótavunk 
van, abból az ívás után az anyák mi
előbbi kifogásának — és a 4—6 hetes 
ivadék áthelyezésének idejét, hozzá
vetőleges darabszámát jegyezzük fel. 
Tény észanyagunkat ha javítjuk

(keresztezéssel, kiválogatással), ennek 
adatait, a hal származási helyét, stb. 
rögzítsük le.

Nagy figyelemmel vagyunk állan
dóan a betegségekre, elhullásokra. 
Ezek minden körülményét, keletke
zésének, bejelentésének idejét, az el
hullott darabszámoty a magunk, 
vagy mások által tett intézke
déseket, annak eredményét stb. fel
írjuk. A hasvízkór elleni küzdelem
ből teljes erővel vegyük ki részün
ket.

Ugyanígy járunk el a vízszennye
zések és vízvirágzások esetében is. 
Szükség lehet a víz oxigéntartalmá
nak sürgős megállapítására. Rajta 
leszünk, hogy ennek egyszerű módját 
minden tsz halász elsajátítsa és a 
szükséges kellékeket megkapja.

A tókaszálások idejét, a levágott 
növényzet hosszát is örökítsük meg. 
Utóbbiról azért emlékezünk meg 
külön, mert a tisztítás egyik legfonto
sabb követelmény,?, hogy az irtandó 
növény minél rövidebb legyen, igy el
marad a kiszedés annál nagyobb 
munkája, minél hosszabb, fejlettebb 
korában vágjuk.

A június 1-től két hetenként, de 
legalább havonta megtartott próba
halászatok az eredmények azonnali 
pontos feljegyzése nélkül mit sem 
érnek. Erre a célra évente külön 
lapokat nyissunk.

Magától értetődő, hogy a felhasz
nált takarmányokról és szervestrá
gyákról, műtrágyákról, ezek meg
nevezésével (árpa, csillagfürt stb. 
illetve sertés-, vagy baromfitrágya, 
szarvasmarha trágyalé, mész, szuper
foszfát) egészen pontos időbeli és 
mennyiségben feljegyzéseink adnak 
lehetőséget termelésünk helyes, vagy 
helytelen voltáról, jövedelmezőségé
ről.

A lehalászás eredményeit ugyan
így jegyezzük, mint a kihelyezést. 
Az összes lehalászott hal bemérése 
után megállapítjuk a termést, a ta
karmány — trágya — és a természe
tes hozamot, a takarmány együttható, 
továbbá az elkallódott hal darabszá
mát és ennek százalékát. Ezek a leg
fontosabb feljegyzéseink. Itt még a 
gyomhalak faja és mennyisége is 
fontos, mert ezzel a természetesvízi 
halászat fejlesztésének munkáját 
segíthetjük elő. Gondunk lesz arra 
is, hogy a tsz halászok halfaj ismer
tető képeket kapjanak. Ne mulasz- 
szuk el a halak szállítása körül ta
pasztaltak feljegyzését.

Lecsapolás után a tó rongálódásai
nak, feltöltődésének körülményei is 
jegyzőkönyvünkbe kívánkoznak, mert 
tavaink állapota, mélységi viszonyai 
döntően szerepelnek a termelésben.

Tógazdasági melléküzemeink: liba- 
kacsatenyésztés, fásítás, fűztelepítés 
adatai sem közömbösek. A fásításnál 
figyelembe ajánlható az óriásnyárfa 
(popolus robusta angulata), mely 
kísérletképen száraz fekvésben három 
év alatt átlagosan 350 cm-re nőtt, 
nedvesebb, alacsonyabb helyen 10—12 
év alatt már épületfát ad. A tavak
ról ma még hiányzó nutriák leendő 
telepeinek termelése különös érdek
lődést fog kelteni, mivel hazánk új 
lakójáról van szó. P. N.
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Érett ikrás

A  tudományos takarmányozástan 
mai fejlettsége mellett száraz

földi háziállatainkat fajuk, koruk és 
termelésük szerint grammnyi pon
tosságú táplálóanyaggal láthatjuk el.
A vizekben élő, nehezen kikísérle
tezhető halaknak azonban most is a 
gyakorlatban kialakult, megszokott 
adagokat adjuk. Érthető tehát, hogy 
a halak a megközelítően egyforma 
keményítőértékű, de eltérő fehérje
kor cenitr áltságú takarmányokat lé
nyegesen elütő mértékben hasznosít
ják. A fehérjedús csillagfürtből egy 
kg élősúly eléréséhez átlagosan 2,5 
kg-ot, a tág táparányú kukoricából 
4,5 kg-ot igényelnek, tehát keményí
tőérték-szükségletük az egységnyi 
súlygyarapodásnál 2—3,5 kg között 
változik. A halak táplálóanyag-igé
nye és hasznosítása azonban nem
csak a takarmányok fehérjearánya, 
hanem koruk, illetve testsúlyuk sze
rint is különbözik. Megfelelő kon- 
centráltságú takarmányon az egy
nyaras, kisebb halak együttesen a 
kg testsúlyt 2 kg keményítőértékű 
takarmányból építik fel, fenti célra 
a kétnyaras pontyok 2,5 kg-ot, a 
harmadnyarasok pedig 3 kg-ot, ked
vező viszonyok között esetleg ennél 
Vi—XU kg-rnal kevesebb keményítő- 
értéket használnak fel. A fokozottabb 
zsírtermelés miatt a fehérjeszegé
nyen etetett halaknál a hasznosítás 
hatásfoka lényegesen, sokszor 50 Vo
kal is romlik.

Gyakorlati megfigyelések szerint 
a halak átlagosan testsúlyuk 4%- 
ának megfelelő száraztakarmányt 
vehetnek fel, az elzsírosodás csök
kentése miatt azonban az idősebb 
halak takarmányfelvevő-képességé- 
ruek csak % részét használhatjuk ki. 
Nagyobb testű, gyorsabban növő faj
ták takarmányadagját veszély nél
kül felemelhetjük. Helyes takarmá
nyozáskor ezeket az irányszámokat 
a lemért és számítással hónapról 
hónapra módosított testsúly szerint 
az adagok beállításánál figyelembe 
vesszük.

Számításaink szerint a halak az 
első évben 1 : 3-as, a másodikban 
1 : 4-es, a harmadikban meg 1 : 5-ös 
fehérje-arányú takarmányozást igé-

ponty (Jászfalusi felv.)

nyelnek. Tágabb táparányú etetés
kor kellő mértékben nem fejlődhet
nek. Schäperclaus általában 1 : 7-es 
fehérjearányt ajánl, ebbe azonban 
feltehetően a vizek nehezen megha
tározható, természetes fehérjekész
letét nem számította be. Az eddigi 
kísérletek azonban ezt a fontos kér
dést megnyugtatóan nem tisztázták.

Az is lényeges, hogy a halak fe
hér jeszükségletüknek az első évében 
legalább 50%^át, a másodikban 
33%-át, a harmadikban 25%-át tel
jesértékű, állati eredetű zooplank- 
tomiból vehessék fel, mert mestersé
ges kiegészítéshez ezekből a takar
mányokból felesleges készlettel nem 
rendelkezünk. Energetikai számítá
saink szerint 10 mázsa keményítőér
tékű fitoplanktoniból a mi viszo
nyaink között átlagosan 2 mázsa ke
ményítőértékű Zooplankton képző
dik, melynek % részét a halak élet
terük veszélyeztetése nélkül megehe- 
tik. Ebből egy év alatt, illetőleg az 
etetési időszakban az egységnyi te
rületen mintegy 100 kg állati fehér
jéhez jutnak. Az adatok helyességét 
a legújaibb amerikai kutatások is 
megerősítik.

Egy kg tiszta hús felépítéséhez a 
halak is életfenntartó-szükséglettel 
együtt 600—700 'gramm takarmány- 
fehérjét, és anélkül is ugyanennyi 
keményítőértéket használnak fel. 
Életfenntartó-rész nélkül 1 kg zsír 
termelése náluk ás, mint a többi egy
szerű gyomrú állatoknál, 3 kg ke
ményítőértékbe kerül. A . szabvány 
összeállításakor azzal számolhatunk, 
hogy az egynyaras ivadékok valószí
nűen 5%, a kétnyarasok 10%, a har
madik évesek 15% alatti zsírmeny- 
nyiséget termelnek. A gyakorlati 
adagok visszaszámítása után a ter
melőrész levonása mellett életfenn
tartásra, 100 kg élősúlyra vonatkoz
tatva, a halak az első évben naponta 
1,2 kg, a másodikban 1,0 kg, a har
madikban 0,8 kg keményítőértéket 
használnak fel. Az életfenntartó-rész 
abszolút mennyisége idősebb korban 
a súlygyarapodáshoz képest roha
mosan növekedik, ezért ugyanazon 
fajtán belül ás a kisebb súlyú, fiata
labb halak rendesen jobban értéke

sítenek. Fiatal korban a hal a leg
gyorsabban fejlődő állat, mert a 
kezdeti szakaszban egy hónap alatt 
testsúlyát megtízszerezheti, a kikelt 
csirke és a malac az első hónapban 
legfeljebb ötszörös súlygyarapodást 
építhet fel. Az ismeretlen körülmé- 
-nyek közé szorított halak nehezen 
ellenőrizhető, tudományosan csak 
részben alátámasztható takarmányo
zással kimagasló képességeiket nap
jainkban még csak kis mértékben 
hasznosítják. Nem elérhetetlen az a 
feltevésünk, hogy a legértékesebb és 
a leggyorsabban fejlődő vérvonalak 
közül idővel olyan pontyokat neme-? 
sítenek ki, amelyek a második év-' 
ben 2,— kg fölé nőnek és így koráb
ban és jobb minőségben piacra ke
rülnek. A termelés' legmagasabb fo
kát csak az ilyen halak érhetik el.

Fenti tudományos és [gyakorlati 
támaszpontok mellett a halak oksze
rű takarmányozásakor a vizek he
lyes benépesítése is nagy szerepet 
játszik. A produkciós biológia hazai 
művelői, élükön Mancha Rezső aka-j 
démikussal, fentiekre hasznos irány
számokat és vezérelveket dolgoztak 
'ki, amelyek az alábbi energetikai 
számítások eredményeivel is az alap-J 
vető vonatkozásokban megegyeznek-'

A halak termelése nagyarányú ál
lati fehérjeigényük miatt mestersé
ges etetéssel is elsősorban a vizek 
természetes halhozamához igazodik. 
A kisebb halaknál fentiek szerint1 
100 kg természetes hal hozam 200— 
250 kg keményítőértékű természetes 
táplálóanyagból képződik, melynek 
jelentősebb részét zooplanktonból 
felvehetik. Ehhez a termeléshez a 
halak holdanként évente mintegy 150 
kg keményítőértékű, kb. 4—5 mázsa 
zooplanktont és abban közel 100 kg 
állati fehérjét pazarolnak el. Helyes 
összeállítású mesterséges etetéskor

A pontyivadék nem
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a fentiekben előínt fehérjearány 
mellett a vizek halhozamát a hasz
nosítás hatásfokának csökkenése 
nélkül lényegesen növelhetjük. Az 
50%-os állati fehérjearányt betartva 
mesterséges etetéssel a 100 kg termé
szetes halhozamú tóban 300 kg egy
nyaras pontyot nevelhetünk, ha pót
lásul 400 kg keményítőértékű, 80% 
kukoricából és 20% csillagfürtből 
álló, 5 mázsa keverék-darát is ete
tünk. Ugyanebben a tóban a beállí
tási súllyal együtt 4,5—5 mázsa két- 
nyaras pontyot termelhetünk, ha táp
lálóanyag-igényüket 6,5—7 mázsa 
keményítőértékű, 70% kukoricából 
és 30% csillagfürtből álló 8,5—9 
mázsa keveréktakarmánnyal kiegé
szítjük. Ugyanott a kisebb állati fe
hérje-igény miatt 6,5—7 mázsa har- 
madnyaras ponty lesz, ha takarmány
igényüket a vízben képződő tápláló
anyagon felül adott 11,5—13,5 mázsa, 
kukoricából és csillagfürtből álló, 
80—20%-ois keverékben felvehetik.

A tudományos takarmányozás alap- 
elvei ellen vétünk, ha a fehérjedús 
éis fehérjeszegény takarmányokat 
küilön-külön, „takarmányhányado
suk“ alapján és nem a fehérjeszük
ségletük szerinti keverék-arányban 
etetjük.

Eltérő takarmányigényük miatt a 
halakat a mesterséges tavakban ve
gyes állományban, ömlesztve sikere
sen nem tenyészthetjük, mint ahogy 
azt a régebbi szakkönyvek hirdetik. 
Ez az eljárás legfeljebb a rövid 
tenyészidejű rizsföldi haltenyésztés
ben engedhető meg.

Nagyobb természetes halhozamú 
tavakban a megtermelhető halmeny- 
nyiség is abban az arányban növeke
dik, ahogyan az állati fehérje meny- 
nyisége emelkedik. Nagy átlagban 
minden kg természetes halhozamnál 
a vizekben 1 kg hasznosító zooplank-

CWoynárovich felv .)

A buzsáki tógazdaságban is megkezdődött a lehalászás
(Jászfalusi felv.)

ton-fehérje képződik, melyet a meg
adott irányszámok segítségével ter
melésre a leggazdaságosabban, hasz
nálhatunk fel.

A benépesítés abszolút száma min
den évjáratnál a szokásos elhullási 
százalék figyelembevételével a meg
jelölt abszolút halhozam és a dara
bonként elérhető súly szerint válta
kozik. Fenti esetben a megadott ta
karmányozás mellett egy kh-on a mi 
átlagos viszonyaink között a védett 
zárt tavakban 1500 db 20 dekás egy
nyaras ivadékot, vagy 600 db 80 de
kás pontyot, illetve 300 db 2,2 kg- 
osat nevelhetünk. Kisebb halsú
lyoknál az elérhető 3—5—6,5 mázsás 
hozamoknál a felnevelhető halak 
darabszáma is1 arányosan, könnyen 
kiszámítható mértékben növekedik. 
Ezek szerint 15 dekás pontyokból 
2000 db ivadék felnevelésével szá
molhatunk, 60 dekásokból egy kh-ra 
800 db, 1,6 kg-osokból meg 400 dlb 
esik. Az előző magasabb súlyok a 
jelenlegi adottságok között elérhető 
energetikai felső határokat jelzik.

A zárt vizek halállományának 
szabványszerű, tudományon alapokon 
nyugvó pontos takarmányozását is 
könnyen megvalósíthatjuk, ha a 
tenyésztendő halmennyiséget a ter
mészetes halhozammal megegyező 
zooplankton-fehérje alapján a 3—5— 
6,5-es szorzószámok segítségével 
évjáratok szerint helyesen előirá
nyozzuk s a természetes halhozamon 
és a beállítási súlyon felüli mennyi
ségre mázsánként szakszerű elosz
tásban 2—2, 5—3 mázsa keményítő- 
értékű l:7-es a másodny arasoknál 
l:5-es fehérjearányú abrakkeverék 
kiegészítést adunk.

A legkedvezőbb viszonyok között 
is azonban a halaknál 10—20%-os, az 
egynyarasoknál esetleg jóval na
gyobb arányú kieséssel is számolha
tunk, amit legjobban a helybeli 
tapasztalati ténysszámok (alapján 
helyettesíthetünk. Ebben a kérdés
ben a helyi adottságok mérlegelésé
vel a leggondosabb előrelátással 
döntsünk, mert a túlnépesítéskor

nagyon sok improduktív takarmányt 
etetünk, amivel az előirányzott dara
bonkénti súlyt és a takarmányhasz
nosítás hatásfokát is nagymértékben 
csökkentjük. Ez ir. oka lehet annak, 
hogy az ugyanolyan minőségű tavak 
is eltérő termelési eredménynek.

A Kisállattenyésztési Kutató Inté
zet munkatársai, Ribiánszky Miklós 
és Kárpáti Árpád fenti kérdések tisz
tázása végett ebben az évben is több
irányú, pontos kísérleteket végeztek. 
Ezt a fontos kérdést azonban pár 
kísérlet alapján a nehezen kiküszö
bölhető zavaró körülmények miatt 
teljes megnyugvással nem dönthet
jük el. Kívánatos lenne, hogy több 
helyen is, átmenetileg talán csak a 
kisebb tavakban, fenti energetikai 
állapokon nyugvó takarmányozási 
elvek szerint etetnének, mert ezzel a 
szépen fejlődő magyar halászatnak 
és tudományos ismeretek tisztázásá
nak is hasznos szolgálatot tesznek. 
Az élet fejlődik, a halászat sem ül
het nyugodtan eddigi eredményein, 
mert a tógazdaságok és természetes 
vizek haltenyésztésében a hústerme
lés még fel sem mérhető lehetőségei 
rejlenek! Számításaink szerint a 
tengerek halhozamát a mai termelés
nek közel kétszázszorosára emelhet
nénk, a zárt vizekben is a mostani
nál 2—3-iSzorta nagyobb hozamot ér
hetnénk el. Megfelelő tenyésztési 
munkával és agrotechnikávall a 
gyorsabb fejlődést leginkább a tudo
mányos alapokon nyugvó, okszerűbb 
takarmányozással segíthetjük elő!

Dr. Bíró Gyula és Drahos László

A SZOLNOKI FELSZABADULÁS 
az alcsiszigeti holtág leszívatását 
irányozta elő őszi munkálatai során. 
Ily módon kívánják a holtágat meg
szabadítani a táplálékkonkurrens 
szeméthaltól és alkalmassá tenni a 
pontyosításm. Itt említjük meg, hogy 
a Felszabadulás htsz 900 000 Ft-os 
keretben haltenyésztő tógazdaság 
építésére megtette a szükséges intéz
kedéseket.
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A tógazdasági p onty ten yésztés előreha
ladásával a term észetes vízi halászat és 
haltenyésztés egyre  inkább veszít a j e 
lentőségéből. Nem leszünk azonban soha
sem  olyan gazdagok hogy végkép p  le
m ondjuk tavaink, fo lyóvizeink  ízletes és 
változatos halairól. Term észetes vizeink  
halgazdálkodásunkbar. betöltött lényeges  
szerepét tehát nem  szabad szem  elől 
veszítenünk. E téren  is sok m egoldandó  
kutatási feladat van, amivel — ha a terü
letnöveked ésre nincs is kilátásunk — a 
terü let-egységre eső term ést m ég igen  
lényeges m értékben  fokozhatjuk. Ez azon
ban nem  m egy mindig és m indenütt 
egyform a és sablonossá váló eszközökk el 
és m egoldásokkal. (F észekkih elyezés, 
ivadékolás, vadhal irtás, csuka lehalá
szás stb.), hanem más m élyeb bre nyúló  
m egoldásokat is kell keresnünk. így  
állunk a balatoni süllő kérdése előtt is.

Miután a süllő szaporítás m egoldódott 
elértük azt, hogy m ájus hónapban  — kb 
egy hónappal a süllőívás után — m ég  
közönséges fen ék  planktonhálót sem  le
het „húzni a Balatonban anélkül, hogy a 
kis süllők ezreit ne ten nék tönkre. ÍJj 
kérdés állt elénk. Mi történik ezzel a ren
geteg  aprósággal. M iközben ezt a kér
dést Tőig István a legrészletesebben  vizs
gálja:, a másik kérdés is fe le le tre  vár. Ha 
sikeres a süllő szaporítás, mi az oka an
nak, hogy az évi süllőfogás nem em elk e
dik az 1400—1600 q fö l é 9 (Bár úgy látszik, 
hogy ez évben  erre rácáfol a Balaton — 
és a süllőfogás közelíten i fogja d 2000 q- f. 
Meg kell azonban vizsgálnunk a fe le le t  
érd ekében  a m ásodik legfontosabb tén ye 
zőt, a süllőtáplálék és táplálkozás kérdé- 
sét. m j

Az irodalom alapján — fők én t Lukács 
Károly nyom án — eléggé derűlátóan  
ítélhettük m eg a balatoni süllő táplálék
készletét. A  fogas ,,legkedvesebb  és m in
den időben kínálkozó tápláléka“  az apró 
fogas váqódurbincs, küsz és garda. 
,,K ülönösen az egész életében  csapatok
ban járó küszből és gárdából ju t bőségei 
táplálék a fogasnak“ . Derűlátását azon
ban saját vizsgálatai sem  igazolták. Igaz, 
hogy egyes vizsgált halai degeszre voltak  
töm ve küsszel, de sok volt közöttük  az 
üres és olyan süllő, m elynek  a gyom rá
ban csak eg y -k ét sovány halacska volt.

1950/51/1957 években  részletesen  vizsgál
tuk a süllő táplálkozását. M ivel a term és  
nagyságát a IV. és III. osztályú süllő 
m ennyisége dönti el, fők én t e két súly
csoport vizsgálatára helyeztük a fősulyt. 
Az általunk szerkesztett gyom or szívóval 
(Halászat 1957. 97. oldal) 1957-ben 3627
süllőnek ürítettük ki a gyom rát, a régebbi 
gyű jtéssel összesen  5617 süllő gyom rának  
tartalmát dolgoztuk fel. Távol vezetne  
célunktól, ha itt a kapott ered m én yeket 
részletesen  ism ertetnénk. Az riapvilágot 
fog  látni a Tihanyi Intézet É vkönyvén ek  
következő , 26. kötetben .

M ost csak az összesített ered m ények  
ered m én yek  néhány adatát sorolom  fe l :

A  három év folyam án m egvizsgált 
(5617 db) süllőnek 62,5°/0-ában volt táplá
lék ; 37,5% üres volt. A  táplálkozók és 
üresek  aranya évszakonként változik, a 
hidegebb hónapokban mindig több az 
üres, de feltűnő a június-júliusi koplalás, 
ez azonban csak táplálékhiánnyal m agya
rázható.

A  3513 db táplálkozó süllőben 5767 db 
(63,8%) Acerina cernuát (vágódurbincs); 
1552 db (17,2%) küszt: 705 db (7,8%) süllő
ivadékot; 652 (7,2%) dévérkeszeg  ivadékot; 
176 db (1,9%) kősüllőt; 65 db (0,7%) gardái; 
60 db (0,7%) ezüstös balint; 19 db ponty
ivadékot; 15 db sü geret: 12 db gondért; 
5—5 db szivárvány os öklét, vágócsíkot, 
fen ék já ró  küllőt és 2 db csuka ivadékot 
(ezek  összesen  0,7%-öt teszn ek  ki); 1163 
db halmaradványt (főkén t gerincet) nem  
sikerült pontosan m eghatározni, de sejt
hető volt, hogy ezek  legnagyobb része  
vágódurbincs, küsz és süllő maradvány 
volt.

A IV. osztályú (fél kg körüli súlyú) 
süllő főtápláléka, tehát a sügérfélékből 
(vágódurbincs, süllő (73,7%) áll. A  ponty
fé lék  (küsz, keszeg, garda) fők én t ősszel 
és télen, továbbá május hónapban szere
pelnek  süllőink étlapján.
. N agyon érd ekes a süllőgyom rok m eny- 

nyiségi értékelése. Ehhez a gyom orban  
talált halak és halmaradványok test
hosszát lem értük ill. m egbecsültük. A  
becsült teshosszúságból m egállapítottuk  
tapasztalati úton az elnyelt hál való
színű súlyát. Ezt összegeztük és dol
goztuk fel.

A  gyom rokban lelt halak száma sem

árulkodott valami nagy táplálékbőségről 
ha pedig annak a súlyát is megállapí
tottuk és a táplálkozó süllő súlyához 
viszonyítottuk, m ég szom orúbb volt a 
kép.

Olyan süllő, m ely testsúlyának csak  
0,3—1,3%-át fogyasztotta  el, Í957. évi át
lagban a táplálkozó süllők 35%,-a. 1,6— 
2,6°/o-7iyi m ennyiséggel 37°/0-nak kellett 
m egelégednie és csupán 21°/(J-nak ju tott a 
saját súlyát 160%-na?c vév e  2,9—5,3°/r-nyi 
m ennyiségű táplálék. 5,5% fe letti táplálék 
bőséggel pedig csak  7% tölthette m eg a 
gyom rát.

Ebből a kis ism ertetésből m indenki lát
hatja, hogy a balatoni süllő csaknem  
egész éven  át sovány koszton él. Nem  
azért, mintha nem  volna étvágya, m ert 
bizony a táplálkozó süllők ■ O,5°'0-ban 10 
db 1,5%-ában 11—15 db, 0,3%-ában 16—20 
db a 0,1%-ában 21 db feletti számú hal
maradvány volt, ami azt bizon^ntja, hogy  
lenne ott étvágy, ha volna mit enni.

Az 1 db táplálkozó süllőre eső táplá
lékm ennyiség  — bár évszakonkén t vál
tozó — igen alacsony. 1950-ben 8,1—13,5 g, 
1957-ben 6,3—11,5 g. A  süllőtávlálék elég 
telen sége m agyarázatot ad a kisebb bala
toni süllők igen lassúi n öveked ésére  is. 
(Halászat, 1958. 235. oldal).

Míg tógazdaságban a 3-nyaras süllő 
kg-on felü lire nő, addig a Balaton süllői, 
jó  ha elérik  a hálóképes nagyságot és 
0,3—0,4 kg súlyt.

Sokan fe lveth etik  azt, hogy ha a sül
lők ren delkezésre álló táplálék ilyen  
kevés, m ely a m eglevő állom ány k ielé
gítő táplálására nem  elegendő, érd em es-e  
szaporítás során m esterséges beavatko
zásokat fokozn i és ezzel az ,,éh ező  állo
m ányt“  növelni? A z a határozott v é le 
m ényem , hogy a szaporítás további k iter
jesz tése  nem  hiábavaló. Bár igaz, hogy  
elm életileg a ritkább süllőállom ány 
ugyanolyan tápláléksűrvség m ellett több  
táplálékhoz juthat, tehát jobban fe jlőd 
het, a ritka süllőnépesség azonban a gyér- 
távlálékhal állom ányt csak rosszabb  
hatásfokkal szedheti össze. Ebből viszont 
az következik , hogy a ren delkezésre  
álló táplálékhal kihasználása alacsonyt 
marad. Ritka süllő állom ánnyal tehát 
csupán az egyed sú ly  volna kis m értékben  
növelhető. a területhozam  lén yegesen  
alacsonyabb maradna. A  táplálékhalak, 
sűrűsége éven te változik, eg y -eg y  jó  
vágódurbincs ívás (mint pl. az idén) 
igen lényegesen  hat a táplálék sűrűségére. 
Ha nem  volna süllőállom ány m ely  ezt ki
használja nem. lehetne fe lem elked ő  ter
m ésre számítani. A. ked vezővé váló táv- 
lálkozási lehetőségekh ez tehát készen  kell 
állnia egy  olyan ragadozó állom ánynak, 
m ely képes azt a ren delkezésre állás ide
jében  azonnal kihasználni.

1957-ben (Halászat 98. oldal) azt írtam, 
hogy gyorsabban nő a süllő a Visztula 
lagúnában, mint a Balatonban. Ott ka
taszteri holdanként 3,9 kg-ot, nálunk 1,1 
kg-ot ért el a süllőfogás. Ott a fogható 
alsó határt is fé l kg fö lé  kellett emelni, 
m ert a kisebbek  m ég nem  voltak ivar
érettek .

M eggyőződésem  hogy mi is elérh etjü k  
a 2—3 kg-os kataszteri holdankénti 
süllőfogást a Balatonban, ha sikerül olyan  
táplálékállatokat betelepíteni, m elyek  az 
apró planktonban és a inzben rejlő  nagy- 
m ennyiségű energiát közvetlenül k ép esek  
a süllő fe lé  közvetíten i.

I Dr. W oynárovich Elek

AZ ASZÁLYOS ŐSZ, illetőleg a 
folyók szokatlanul alacsony vízállá
sa nagyon kedvezőtlen a halászati 
tsz-ek termelőmunkájára. Félő, hogy 
— ha ez az állapot tovább tart —, az 
első háromnegyed év többtermelését 
a IV. negyedév felmorzsolja. Képzel
hető, milyen nagy érdeklődéssel fi
gyelik halászaink az időjárás alaku
lását, illetőleg a meteorológiai előre
jelzéseket. Remélhető, hogy mire \ezek 
a sorok megjelennek, nagy sokára vég- 
re-valahára a jelzett nyugat-eyrópai 
nagy esőzóna hozzánk is megérkezik, 
ami egyaránt érdeke a halászatnak 
és a mezőgazdaságnak is.
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tetének 8-os számláiban közli G. 
Baihse tanulmányát, melynek tárgya 
a vízkeménység összefüggése az 
elektromos halászattal. Az elektro
mos halászatban alkalmazott áram
erősségnek és feszültségnek megsza
básakor figyelni kell a víz minősé
gére, ha az áram túl gyenge, úgy 
riasztó hatású, ha túl erős, parali
zálja és megöli a halat ahelyett, 
hogy odavonzamá a fogóelektródok
hoz, a fogáshoz szüséges, úgyneve

zett elektrotaxis 
nem fejlődhet ki. 
A megf elelő áram
erősség megálla
pításához meg 
kell mérni a víz 

elektromos vezetőképességét, ez ará
nyos a víz keménységével, a vízke- 
ménysóg megmérése az ismert mód
szerrel egyszerű eljárás, indokolt 
volna tehát az, hogy általánosan ve
zessék be az elektromos halászatba. 
A nagyon lágy víz (0—4 keménységi 
fok) ellenállása 16 000—6300 Ohm/ 
cm, a közepes keménységű (8—12) 
vízben az érték 2800—2100, a na
gyon kemény vízben, melyek ke
ménységi foka eléri a 30-at, az el
lenállás 900—150 Ohm/cm-re száll 
le. Dán kutatók megállapították, 
hogy a víz fokozódó turbiditása (za
varossága) káros az elektromos ha
lászat eredményére, minél zavaro
sabb a víz, annál kisebb a fogás és 
az a tény, hogy a mélyebb vizekben 
kisebb az eredmény, nyilván arra 
vezethető vissza, hogy a mélyebb 
vízszintek rendszerint zavarosabbak. 
A felismerésből le lehet vonni a kö
vetkeztetést: a halászat sikere érde
kében ki kell választani a megfe
lelő időt, amikor a víz aipadóban van 
és zavarossága csökken.

RENDKÍVÜL ÉRDEKES ÉS ME
RŐBEN újhalászati módszert ismer
tet K. Schulzt a Schiff u. Hafen 1959. 
szeptemberi számában: az elektromos 
halászattal kombinált tengeri hor
gászatot. A tonhalat ma is világszer
te horoggal fogják a hivatásos halá
szok, a horogra kerített halak tekin-\ 

télyes része el-' 
vész, amikor a 
mázsás óriások 
szájából kiszakad 
a horog. Az Atlas 
Werke-cég olyan 

felszerelést gyárt, melynek zsineg
jében szigetelt fémhuzal rejtőzik, a 
kapás pillanatában a zsineg megfe- 
szülése automatikusan kapcsolja be 
az alacsony feszültségű, de többszáz 
amper erősségű áramot, ez másod
per ctöredékek alatt teljesen elkábít
ja a zsákmányt, melyet így minden 
nehézség nélkül lehet a hajóhoz von
tatni és kiemelni, még mielőtt ma
gához térne. Igen érdekes az a meg

állapítás is, hogy az ilyen módon fo
gott hal húsa értékesebb. Amikor 
ugyanis a horgon védekezik, izom- 
munkája következtében tej sav kép
ződik, s ez a hús ízét rontja, tárol
hatóságát csökkenti. Az elektro- 
horgászat sokkal termelékenyebb, 
mint a szokásos módszer, azonos idő 
alai.t kétszer-háromszor nagyobb a 
zsákmány. A felszerelés, mellyel 300 
kilós nagyságig fognak tonhalat, 
transzformátorból, a kapást jelző 
kürtből és automata áramkap csőié
ből áll, súlya áramforrás nélkül 
több mint hatvan kiló, egy^egy húsz- 
méteres zsinór közel két kilói nyom.

A FISCHEREIFORSCHUNG című 
folyóirat 1959. augusztusi számában 
G. Kajewszki lengyel kutató foglal
kozik a perionhálók különféle színe
zésének hatásáról az állóhalászati 
eszközökkel elért eredményekre. Ki
derült, hogy a színeknek hatásuk 
van a fogási eredményekre, legjelen
tősebb a színkontraszt hatása, minél 
jobban elüt a háló színe a környe
zettől, annál gyengébb a fogás, ami
ből önként adódik, hogy univerzáli
san előnyös vagy ellenkezőleg káros 
színekről nem lehet beszélni, hanem 

figyelembe kell 
venni a halászott 
vizek tulajdonsá
gait. Igen érdekes 
felismerés, hogy a 
rózsaszínű és vö

rös hálók nem hatnak riasztóan, s ez 
annál előnyösebb, hiszen éppen az 
ilyen színű háló anyaga áll ellen a 
legjobban a fény káros, szakítószi
lárdságot csökkentő hatásának. A vi
lágoskék szín riasztóan hat a halakra, 
érdekes az is, hogy a színtelen háló
anyag nem mutatkozik előnyösnek. 
Ez nyilván arra vezethető vissza, 
hogy az egyszálú perlonfonál erősen 
visszaveri a fényt és a hal azt, mint 
tükrözően fényes szálat látja, olyas
minek, ami a természetben nem fór

éi dúl elő.

HORGÁSZOLVASÓINKAT ÉR
DEKELHETI a California D. O. F. 
45-ik beszámolójának az a cikke, 
mely rablóhal-tartás ok készítését is
merteti. Egyes rablótoalak előszere
tettel csoportosulnak az úgynevezett 

tartásokban és 
azok körül, ná
lunk is széltében 
használnak vízbe
döntött, kiszáradt 
ágasfákat, 'beton 

kútgyűrűket stb. süllőtartások léte
sítésére. Az ilyen helyeken mindig 
lehet süllőt fogni, persze csak annak, 
aki pontosan ismeri a tartások he
lyét. A kaliforniai lap szerint kitű
nően használhatók a régi autóka-

rosszériákból készített tartások, me
lyekről a vízbe való süllyesztés előtt 
eltávolítanak minden olyan részt, 
melyben a horog vagy a zsinór el
akadhat, ellenkező esetben a tartás
ból nem „halspájz“ lesz, hanem 
horogtemető. A halak, előszeretettel 
foglalnak „lakást*' a csukott karosz- 
szériában, ahonnan mohón rontanak 
elő, ha annak közvetlen közelében 
élőhalcsalit észlelnek. Az autóka- 
rcsszéria-tartásckat bójával jelölik, 
hogy azok könnyen megtalálhatók 
legyenek.

A DFZ VI. ÉVF. 9-es számában a 
lengyel K. Stegmann ismerteti avar
sói kísérleti tógazdaságban végzett 
vizsgálatokat, melyekkel a pontyos 
vizek hőmérsékletének és a halak 

növekedésének 
összefüggését ta
nulmányozták. Az 
öt éven át folyta
tott kísérletek azt 
mutatták, hogy a 

fcenyészperiódus (április—szeptember) 
átlagos hőmérséklete, de az egyes 
hónapokban uralkodó hőmérsékleti 
körülmények sem jellemzők a pon
tyok produktivitására.

AZ ALLG. F. Z. 1959. októberi 
száma az afrikai Ghana-i halászok 
érdekes módszerét ismerteti. Az ős
idők óta alkalmazott eljárásnak az 
a lényege, hogy a halászok a mozdu
latlan ladikból 
vízbe merítik a 
lapátot, kezükkel 
tölcsért formálva, 
fülüket a lapátra 
helyezik. Ezzel az 
igen egyszerű hallókészülékkel ész
lelik a halak okozta zörejeket és ál
lapítják meg, hol érdemes megme
ríteni a hálót. A bennszülöttek any- 
nyira ismerik az egyes halfajok 
okozta neszeket, hogy a zajokból 
pontosan megállapítják, milyen ha
jak rajzanak a ladik körül, de a ra
jok és a példányok nagyságára is 
többnyire eredményesen tudnak kö
vetkeztetni.

Dr. W. Steffens a DFZ idei jú
liusi számában ismerteti azokat a kí
sérleteit, melyeket a Velencei-tóból 
származott vadpontyok németországi 
telepítésével végzett és figyelte meg 
a halak növekedését. A kísérleti 
pontyokat 1956 őszén szállították az 
NDK-ba, az egyedek ujjnyi hosz- 
szúak voltak és tavaszig akvárium

ban éltek, amikor 
is a königswarthai 
kísérleti tavakba 
helyezték ki az 
állományt magas 
profil-indexű ne

mes pontyokkal, mint kontrolálla
tokkal együtt. A magyar nyurga
pontyok harmadnyaras korukban 
átlagosan 600 g egyedsúlynyira nőt
tek és megnyúlt testformájukat meg
tartották, ugyanakkor a tógazdasági 
kontrollpontyok súlya túlhaladta az 
1 kg-ot.
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Tartsunk rendet a haltenyésztés szakkifeje* 
zéseinek használatában!,.. I

II.
Legutóbb a halfajok, -fajták és 

halcsoportok megnevezése terén el
terjedt szakkifejezések használatá
ról beszéltünk. . Most a tenyésztési 
szakkifejezések területéhez tartozó 
fogalmak szabatos megjelölését kí
vánjuk röviden tárgyalni.

Kezdjük a „kihely ezé s“-en, melyet 
gyakran „behelyezés“-nek is nevez
nék. Tudat alatt talán minden halte
nyésztő érzi azonban a kettő között 
azt a különbséget, amelyre itt rövi
den rá szeretnék mutatni. Szerintem 
mesterséges tavak népesítésének meg
határozásakor helyesebb a „kihelye
zés'“ szó használata. Az ivadékot a le
halászáskor a tenyésztésre szolgáló 
tóból a telelőkbe, vagy más téli 
tárolóhelyre beszállítjuk, tehát onnan 
a tavak népesítésekor valóban ki
helyezzük. Más ,eset azonban az, ami
kor nem üzemtervszerűen meghatá
rozott teljes lehalászás céljából 
bocsátunk be természetes vizeinkbe 
— azok halállományának feljavítá
sára. halivadékot. A Balatonba pél
dául az évenként beengedett ponty- 
ivadékot válóban ,jbehelyezzük“. 
Helyes volna ezért a két technikailag 
azonosnak mondható, de céljaiban 
nem. azonos műveletet, a „kihelye
zést“ és a „ behelyezést“ ily módon 
egymástól megkülönböztetni. Külön
álló eset az. amikor eddig nem te
nyésztett új halfajt kívánunk termé
szetes vizeinkben, vagy akár a tó
gazdaság'. termelésben meghonosí
tani. Ilyenkor helyes a „ televítés“ 
szó használata. Ez történt például a
!■ a a E .8 0' HÜB D D ;DIIIIIBI)1!IBIIIIIIII~MIi SIIBIIBIIB'IIIII d

Balatonban a Lengyelországból be
hozott Coregonus albula esetében. 
Mint gyűjtőfogalmat a „népesítés“ 
kifejezést helyesnek tartjuk, de in
kább általánosított használatban és 
nem a konkrét kihelyezés vagy be
helyezés meghatározására.

Több zavart okoz és gyakran ma
gyarázó szöveget igényel a „hozam“ 
kifejezés. Több esetben előfordult, 
hogy ezen a számvitel területéről 
kölcsönvett szón valamely tó úgyne
vezett „bruttó termését“ értették, 
amivel szemben megkülönböztették 
a „nettó termést“ . Ezekre az újabb 
keletű és nem is nagyon magyar kife
jezésekre szerintünk a háltenyésztés 
területén semmi szükség nincs. 
Bruttó termésről már csak azért sem 
helyes beszélnünk, mert a haltenyész
tésben a kihelyezett mennyiség olyan 
jelentékeny, hogy annak tömegét a 
„termés“ fogalmában bele nem ért
hetjük még akkor sem, ha azt az 
olasz „ bruttó“ szócskával, mely ere
detileg piszkosat, csúnyát jelent, fel
díszítjük. „Bruttó termés“ nincs, de 
va.n szerintünk „ lehalászott súly*1. 
Ez magyar kifejezés és félreérthetet
lenül magában foglalja a kihelyezett 
súllyal együtt tóból kivett teljes 
halmennyiséget, amely azonban ko
rántsem „termés“ . Nem lehet helyes
nek elfogadni azt az ellenvetést, 
hogy a növénytermelésben is bele
értjük a vetőmag súlyát a termésbe. 
Az elvetett mag súlya hozzávetőleg 
10°/0-a a betakarított termésmennyi
ségnek, a kihelyezett pontyivadék 
súlya pedig most általában 25%-a a

lehalászott súlynak. Forintban kife
jezve ez döntő különbség. (Egyéb
ként ezzel a kérdéssel termelési 
vonalon előbb utóbb amúgyis foglal
koznunk kell, mert a kihelyezett és 
lehalászott súly viszony számára, mely 
a gazdaságosság szempontjából ré
gebben állandóan szemünk előtt volt, 
az utóbbi időben nem voltunk mindig 
megfelelő figyelemmel.)

Ha tehát azt mondjuk, hogy van 
„kihelyezett súly((, van „lehalászott 
súly“ és a kettő különbözetére — és 
ez a számvitelben .használatos 
„hozam“ — megtartjuk a régóta meg
honosodott „szaporulat“ kifejezést, 
akkor félreérthetetlenül és magya
rul megjelöltük a kérdéses fogalma
kat és nem kell sem „bruttó“ sem 
„nettó“ termésről beszélnünk. Egyéb
ként ezzel hívek maradunk a halá
szat és haltenyésztés elismert magyar 
szakkifejezéseihez is.

Nem helyes \az sem, amikor a le
halászott súlyra vonatkoztatva pél
dául azt mondjuk, hogy a tó „holdan- 
kint 8 mázsát adott“ . Nem adott az 
nyolcat, mert előzőleg egy vagy más
fél mázsát, sőt esetleg két mázsát is 
„kapott“ ahhoz, hogy ilyen különösen 
magas lehalászott súlyt adhasson. 
Gazdaságilag csak az a 6—7 mázsa 
szaponilat lényeges, melynek elérésé
hez tekintélyes mennyiségű, esetleg 
részben már áruhalnak is felhasznál
ható terméket kötöttünk le.

A. hozamok terén a „természetes 
hozam“, az „etetéses hozamCe és a 
kettő összegeként az „összes hozam“ 
a szaporulat eredetének megjelölése 
szempontjából helyes és vitathatat
lanul egyértelmű kifejezések. Legfel
jebb azt kell tudohiásul vennünk, 
hogy a gyakorlat a „természetes 
hozamba“ beleérti az összes — nem 
takarmány feletetésből származó — 
szaporulatot, tehát a trágyahozamot 
is. Gazdasági és szakmai szempont
ból persze indokolt volna a trágya
hozamot külön meghatározni, mert 
annak eléréséhez jórészt idegen hely
ről vásárolt és szállított anyagot 
használunk fel. A termelés azonban 
jelenleg nem különbözteti meg a ket
tőt. noha megkérdezzük, hogy c ter
mészetes hozam eléréséhez mennyi 
és milyen trágyát használtunk fel.

A halak korcsovortjának meghatá
rozására használt szakkifejezések 
helyes megválasztása szintén a te
nyésztés körébe tartozik. Ezen a te
rületen r. németek szabatosan elha
tárolt kötelező szakkifejezésekkel 
teljes rendet vezettek be.

Dr. S. E.

Megtörtént a lehalászás a Paksi 
Htsz biritópusztai tógazdaságában. A 
halak teleltetőbe kerültek. Mint isr- 
meretes, a tógazdaság tavaly készült 
el és ez volt az első üzemeltető éve. 
És az eredmény? Erre még vissza
térünk, egyelőre csak annyit, hogy 
bármelyik nagy tógazdaságnak dicső
ségére válnék. Az eredmény kát. hol
danként 6 q felett van. Ez azt bizo
nyítja, hogy a paksi halászok nem
csak a tóépítéshez értenek, hanem a 
hal tenyésztéshez is, De még hogy!

F. N.
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—  és a halászat..
A magyar madárfauna egyik leg

díszesebb tagja, a kékeszöld és vörö
ses tollazatú jégmadár. Mivel táplál
kozása és életmódja a vízhez köti, a 
haltenyésztők körében nem a legjobb 
hírnek örvend. Főleg a pisztrángte- 
nyésztők féltik tőle állományukat, 
mert életmódját és táplálkozását alig 
ismerik.

Tekintettel arra, hogy cca 30 éve 
tanulmányozom életmódját, valamint 
az ez idő alatt lőtt példányokat, fész
ket és köpetet is vizsgáltam, nyűgöd- 
tan állíthatom, mindezek meggyőztek 
arról, hogy a jégmadár nem is olyan 
káros, mint az a felületes szemlélő 
gondolja. Ezenkívül nincs is sok 
belőle. Tilalom alatt is áll, így irtása 
egyáltalán nem indokolt. Egyébként 
az elmúlt pár légpuskás év alatt 
közülük igen sokat el is pusztítottak. 
Mivel a víz felett üldögélő madár az 
embert közeire bevárja, ennek az 
alattomos, hangnélküli kis fegyver
nek igen sokszor könnyű zsákmá
nyul szolgált.

Madarunk élete teljesen a vízhez 
kötött. Mellette, vagy közelében ké
szíti fészkét, valami jól kotorható 
partoldalban. Ez a munka tavasszal 
kezdődik s benne mind a két ivarú 
madár részt vesz. Kicsi lábával a 
meredek falon megkapaszkodik és 
hegyes csőrével kezdi meg a szabá
lyos köralakú járat vájását. Amint 
ez bővül, a lyukban mindinkább el
tűnő madár a lekopácsolt földet ele
inte lábával rugdossa, majd később 
hátrálva, a testével nyomja ki. A 
munkában egymást váltják. Míg az 
egyik dolgozik, a másik élelem után 
jár. A. cca 1 m-es járat, a föld minő
sége szerint 3—4 nap alatt készül el 
egy 15 cm, átmérőjű fészekhellyel. 
Fészekanyagot nem hord. Az első 
tojást rendszerint a csupasz földre 
rakja le. Ahogy aztán a tojások 
szaporodnak, úgy gyűlik a kiökrende- 
zett halszálkából, rovar és Gammarus 
maradványokból képződő fészek
anyag is. Ügy, hogy mire cca két hét 
alatt, összerakódik a 6—8 tojásból 
álló teljes fészekalj, a fészekanyag is 
bőven együtt van. Mint gyors emész
tésű madár ui. az emészthetetlen 
táplálék maradványokat babszem 
nagyságú köpetekben naponta több
ször is kiökrendezi. Ezt a tojó, tojás 
alatt mindig a fészekben végzi, így 
aztán ebből képződik a puha fészek
anyag.

A teljes fészekalj lerakása után 
megkezdődik a kotlás. Hogy ebben a 
hím részt vesz-e, megfigyelnem nem 
sikerült. Azt azonban igen, hogy a 
kotló tojót eteti. A kikelt fiókákat 
már közösen táplálják. Ezek eleinte a 
fészekben ürítenek s mivel az ürülé
ket messze fecskendezik, attól olyan 
lesz, mintha kimeszelték volna. Majd 
mikor tollasodni kezdenek, az üreg 
nyílásához hátrálva ürítenek s való
sággal bemeszelik a bejárati nyílást, 
ami könnyen árulója is lehet, az

egyébként nehezen észrevehető fé
szeknek.

Az emésztetlen táplálék részeket a 
kicsinyek is kiökre ndezik. így a fé
szekanyag ugyancsak jól felszaporo
dik s ezért igen alkalmas a benne 
találhatók meghatározására. Hosszú 
megfigyelési idő alatt 5 fiókás jész-

Jégmadár — Alcedo utthis ispida L.
(Vásárhelyi felv.)

két bontottam s a fészekanyagban a 
következőket találtam:

1. Sárszög. (Cibakháza mellett. 
Szolnok m.) A FIolt-Tisza partjában, 
meredek lösz falban, a víz színétől
3 m-re, 7 db fiókával. 1911. VI. 8.

Táplálék maradvány: küsz 27,
koncér 32, küllő 24, balin 35, vágócsík 
11, csíkbogár lárva 28, csíbor lárva 46, 
szitakötő álca 56, Lithoglyphus 32, és 
Theodoxus 16 db.

2. Felsőméra (Abauj m.). A Her- 
nád függőleges lösz falában, a víz
től 3 m-re, szintén 7 db fiókával. 
1927. VL 10. Táplálék maradvány: 
küsz 104, koncér 62 kele 24, balin 
33, dévér 16, küllő 54, csíbor álca 54, 
czikbogár álca 43, szitakötő álca 26, 
háton úszó vízipoloska 14 és Lithog
lyphus 5 db.

3. Diósgyőr-Vártó mellett. Kőbánya 
feltalajában, a fenéktől 4 m-re. Víz
től 50 m-re, 6 fiókával. 1949. VI. 14. 
Táplálék maradvány: fürgecselle 96, 
domolykó 84, vágócsík 57, csíkbogár 
álca 84, csíbor álca 52, szitakötő álca 
36, Gammarus sok, és Theodoxus 
Prevostianus 14 db.

4. Telektanya (ma Tiszatelek 
Szabolcs m.) Tisza függőleges lösz 
falában. Partifecske és gyurgyalag 
fészkelő telep közepén, a víz felett
4 m-re. 7 fiókával. 1949. V. 28. Táplá
lék maradvány: küsz 92, koncér 38, 
kele 42, bálin 34, vágócsík 16, csík
bogár álca 64, csíbor álca 52, szita

kötő álca 26, háton úszó vízi poloska 
24, Lithoglyphus 10 és Theodoxus 
8 db.

5. Garadnavölgy (Bükk). A Ga- 
radna patak hordálékos partjában, a 
víztől 1 m-re. 7 fiókával. 1953. V. 
31. Táplálék maradvány: ponty 28, 
aranyhal 32, pisztráng 14, kele 56, 
csíkbogár álca 106, szitakötő álca 84, 
tegzes szitakötő álca 112, Sadleriana 
54, Radix peregra 26 db és Gammarus 
sok.
Lőtt példányt vizsgáltam:

1. Szinva mellől: 6 db. Gyomorban 
tegzes szitakötő álca 8, Sadleriana 
16 db és Gammarus sok.

2. Hernád mellől: 4 db. Gyomor
ban: küsz 2 és domolykó 5 db.

3. Tisza mellől: 8 db. Gyomorban: 
küsz 8, balin 6, vágócsík 2 és Theodo
xus 4 db.

4. Sajó mellől: 3 db. Gyomorban: 
küsz 1, paduc 3 db. Gammarus sok.

A Garadnavölgyi Pisztrángos Tó
gazdaságban 1933—58-ban 2 446 db 
őszi, téli köpetet vizsgáltam. Benne: 
Gammarus, tegzes szitakötő álca és 
Sadlenana. Ezenkívül a tavak mel
leti táplálkozó helyén főleg télen? 
igen sok tegzes szitakötő álca burkot 
találtam, amiből az állatot kihúzta és 
úgy fogyasztotta el.

A maradványok meghatározása 
aránylag könnyű volt, mert halszál
kák között a torokfogak mindig 
épek voltak. Az álcáknál a fej és 
rágószerv maradt épen, míg a 
Gammarus vörös maradványai, a 
csigahéjak, könnyen meghatái ózha
tok voltak.

A megvizsgáltak tehát fogyasztot
tak: hal 13 faj 1 038 példányát. Boga
rat, lárvát 5 fajból 901, csiga 5 faj 
88 példányát és rákot (Gammarus) 
igen sokat. Halak közül értékesebb, 
csupán a 28 db ponty és a 14 db 
pisztráng ivadék. A rovar és álca 
fogyasztása a tenyésztett pisztráng 
ivadékra inkább hasznos, mint káros 
volt. A csigák közömbösek. A 
Gammarus fogyasztással legfeljebb 
némi haltáplálék csökkenést okoz.

A z  elfogyasztott hal mind ivadék 
volt. A ponty, aranyhal és pisztráng 
a■ közeli tógazdaságból, — fiókaneve
lés alatt — származott.

Ez a vizsgálat is azt mutatja, hogy 
jégmadár táplálkozásával kárt alig 
okoz. Ezt is ellensúlyozza a káros és 
ragadozó álcák fogyasztásával. Mivel 
a törvény védi, de különösen azért, 
mert vizeink környékének ragyogó 
ékessége is, ne írtsukl Annyival is 
inkább, mert mint már említettem, 
sok ügy sincs belőle.

Vásárhelyi István

A „Ribnójé hozjajsztvó“ f. évi jú 
liusi számában olvastuk, hogy az 
Arai tó mellett két helyen épül új 
haltenyésztő állomás. Vízfelületük 
3000 ha lesz. Megkezdődött ugyan
ezen a területen a pontytenyésztő ál
lomás építése is. Az állami és szov- 
hoz tógazdaságok ivadékellátását ez 
fogja biztosítani. Hogy a tenyészidőt 
meghosszabbítsák, villanyvilágítást 
kapnak a tavak. Evvel akarják a ro
varokat is odacsalni és így növelni 
a természetes táplálék mennyiségét.



^ E N G E R I  ÉRDEKESSÉGEK —dióhéjban...

Az angolna, tudományos néven sí
kos angolna (Anguilla vulgaris), a 
tengereknek és édesvizeknek ez a 
titokzatos életű, kígyóformájú lakója 
nem tartozik a nagytestű kopoltyú
sok közé. Amíg hímje egész életét a 
sósvízben tölti el, nősténye felván
dorol az édesvizekbe és rendszerint 

jóval nagyobbra 
nő a hímnél, a két- 

^  _ kilós súlyt mégis 
csak ritkán halad
ja túl. Igaz, fogtak 
már 10 kilós pél

dányt is, melynek korát az anató
miai vizsgálat eredményeképpen 
nyolcvan évre becsülték. De kétség
telen, hogy az ekkorára nőtt példá
nyok ritka kivételek, melyek ivar
érettségük bekövetkeztével nem tud
tak levándorolni a tengertorkolatok
ba, ahol a hímek éveken át hűsége
sen várják a folyókba felvándorolt 
nőstényeket, hogy velük együtt jár
ják meg a sok ezer kilométeres, az 
ívóhelyekre vezető zarándokutat. Az 
ilyen, édesvizekben megrekedt „öz
vegyek” sorából kerülnek ki az an
golna-masztodonok, melyek, úgy lát
szik, magánosságukban és özvegysé
gükben híznak óriásokká. Vannak 
angolnafajták, melyek egész éltüket 
a tengerben élik le, a hatalmassá 
növő congerek, melyek között nem 
ritka a három méter hosszú és gye
rekcomb vastagságú példány. Az ek
kora congerek elérik a hetven kilós 
súlyt, rendkívül támadó és goromba 
természetűek, ha hálóba akadnak, 
a halászok még a vízben verik őket 
agyon, mert nehezen gyógyuló, fáj
dalmas, elfekélyesedő sebeket oszta- 
nak félelmetes fogsorukkal. A család 
különös tagjai a mélytengeri pelikán
angolnák, ezeknek annyira tágulé- 
kony a garatjuk, hogy maguknál is 
nagyobb halat képesek egészben le
nyelni. A kiadós ebéd után garat
tájuk vékony bőre hatalmas tarisz
nyaként dudorodik elő,

*
Alig érthető valóság és eddig kel

lőképpen meg nem magyarázott kér
dés: hogyan viseli el az ívásra egy- 
besereglett angolnasereg a nyugat
indiai Sargasso-tenger sok ezer mé
teres mélységeinek irtózatos nyomá
sát? Az állandóan ott élő mélyvízi 
halak hozzászoktak ehhez a nyomás
hoz, de ha felszínre kerülnek, a nyo
máscsökkenés következtében, mond
hatni, felrobbannak, belük kifordul 

a szájukon. Az an
golna viszont éle
tének tekintélyes 
részét sekély víz
ben tölti el, ho
gyan bírja a sok

száz atmoszférás nyomást? Mint tud
juk, a víznyomás minden tíz méter
nyire egy atmoszférával emelkedik, 
az ívóhelyek 5000 méternél is mé-

iyebben terülnek el, ami egy négy- 
zetcentimétemyi területre 500 kilós 
nyomást jelent. Mikor szolgál majd a 
tudomány elfogadható magyarázat
tal, hogyan bírja el az angolna ezt 
a rettenetes nyomást?

Az emberek tízezrei csodálták meg 
a mozik vásznán hónapok óta mű
soron tartott filmet, a Csend világát. 
Ritka és nagyszerű élmény ez a film, 
szinte megdöbbenünk, amikor sze
münk elé tárja a tengerfenék ezer 
csodáját, a vízilakók életét, amikor 
kiderül, hogy a hal korántsem' az a 
buta, érzéktelen 
lény, melynek mi
nősíteni szeretjük, 
hiszen az egyik 
„szereplő“, a 25 ki
lós Zsozsónak elke

resztelt hatalmas sügér, mint vala
mi kezes kis kutya, barátkozik a 
mélybe ereszkedett békaemberekkel. 
Egy hibája azonban volt a filmnek: 
a címe. Mert a tengerek mélyében 
csendről beszélni nem lehet. Ellenke
zőleg, állandó és fülsértő hangver
seny, melynek a különféle vízilakók 
a ludasai. A tengerben pillanatig sem 
szünetel a krákogás, berregés, kurro- 
gás, kopácsolás, szuszogás, sikoltozás, 
mintha valami túlmodern dzsessz- 
banda élne vissza azzal, ami a hang
szerektől telik. Erre az egyébként ál
talánosan nem ismert tényre már az 
első világháború során figyeltek fel 
az illetékesek, amikor is igen érzé
keny mikrofonokat rejtettek el a ten
geri kikötők vizébe, hogy azok fel
vegyék az orvul közeledő német bú
várhajók csavarokozta zörejeit. Az 
addig némának tartott halak azon
ban lehetetlenné tették az egyébként 
elmés elképzelést, olyan kitartóan 
wurlitzereztek, hogy kakofóniájuk el
nyomott minden más hangot. Bár

nem tartozik szorosan tárgykörünk
höz, megemlíthetjük, hogy mégis si
került kifogni a germánokon. Idomí
tott borjúfókákat pányváztak ki a 
bójákhoz, az okos állatok éktelen 
ugatással jelezték az U hajók köze
ledtét. A második világháborúban a 
fókákat radarkészülékek váltották 
fel, mint érzékenyebb és objektívebb 
elektronikus berendezések.

*
A tengeri sünhal lapos, szerény 

külsejű állat, melynek testét hegyes 
tüskék borítják. Ha veszélyt szimatol, 
ha rablóhalat észlel, pillanatok alatt 
annyi vizet szippant hasüregébe, 
hogy szabályszerű és tekintélyes
nagyságú gömbbé ---..--------
változik. A legmo- 
hóbb rablók sem l é y  
tudnak kifogni -----
ezen a félméter
nél is nagyobb 
szúrós gombócon és éppen annyira 
nem tudnak beleharapni, mint em
berfia a futballabdáha. Ha elmúlt a 
veszély, sünhalunk visszaadja a ten
gernek, ami a tengeré és újra lapos, 
szerény halacskává válik.

A tengeri halak elképesztő távol
ságokra képesek elvándorolni, útjuk 
során természetesen kihasználják 
azokat az áramlásokat, melyek mint
egy folyamokként hömpölyögnek

________—  tova. A francia
partokon, Saint- 
Jean de Luz ma
gasságban nemrég 
úgynevezett vörös 
tonhalat fogtak, 

megtalálták a Cap Cod-i (USA) hal
biológiai állomás jelölését. A jelzést 
1954-ben erősítették a hatalmas hal 
hátúszójára, tehát kerek négy éven 
át folyt a vándorút, át az Atlanti- 
óceánon, bár lehet, hogy az utazás ha
marább ért véget, hiszen a hal már 
hosszabb idő óta tartózkodhatott az 
európai vizeken. A tón általában nem 
vándorol, hanem a nagy utakra nem 
vállalkozó heringrajok hűséges kö
vetője és vámszedője, ezért érdekes 
az a hatalmas vándorút, melyből a 
tudomány következtéseket von le. —f.

A sósvizek egyik legszebb hala a pompás, magas hátúszójú és tűhegyes kard
dal fölfegyverzett vitorláshal.
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A gyönyörű októberi napsütés a 
színek ezer árnyalatát varázsolja 
a Velencei-tó megsárgult őszi han
gulatot keltő nádasaira. Egy nád
szál sem mozdul, teljes a szélcsend 
a tavon. Elköltöztek a tó vándor
madarai, csak 5— 6 kisebb szárcsa
csapat dacol még a hideg éjszaká
val, vagy annyira megszerették a 
Velencei tavat, nem is akarnak a 
Dráva vidékére vonulni. Vadliba- 
csapatok húznak át a tó felett és 
a kellemes októberi napsütésben 
hangos gágogással bizonygatják, 
—  visszavonhatatlanul itt az ősz.

A velencei Törekvés halászati 
szövetkezet halászai a halfogásban 
gazdag nyár után jó őszben re
ménykednek. Alig egy hónapja a 
Mezőgazdasági Kiállításon ezrek 
és ezrek győződtek meg halász- 
csárdájukban, hogy nemcsak jó 
halászok, hanem jó szakácsok is a 
velenceiek és egész nyáron a tó
parti csárdájuk bizonyította a Ve- 
Jencei-tó pontyának, harcsájának 
és süllőinek remek ízét.

A  velencei halászok tudják, hogy 
a jó halászeredményhez nemcsak 
szerencse, hanem jó szerszám, 
tervszerű munka is szükséges. A  
tó partján, a halásztelepeken min
denütt a szorgos munka nyomát 
találjuk. A  nagyhálós brigád háló
javítást végez. A  jól impregnált 
háló is kopik, szakad és a kis hiba 
megjavítása az idő és anyagtaka
rékosság mellett a biztosabb ered
ményt is elősegíti.

Az elektromos géppel halászó 
brigád a hajnali halászat után 
gépkarbantartást végez a tóparton. 
Sikeres volt a hajnali fogás: 11 kg 
süllő, 7 kg harcsa, 4 kg csuka és 
3 db —  egyenként 140 dekás —  
ponty az eredmény. A  karbantar
tás és reggeli után megy vissza a 
tóra a brigád, hogy keresse a bú
vóhelyeiken lapuló nagy súlyú har
csákat és teljesítse a mai napra 
beállított 60 kg-os fogási tervét. 
Folyik a varsák felnézése. Sajnos 
az eredmény a mai napon ném na
gyon kecsegtető.

A  szövetkezet tagjai a jövőre is 
gondolnak. Ivadékellátásuk egy ré
szének biztosítására Sukoró alatt, 
a tó partján 25 kh-as mesterséges 
halastavat létesítenek. Scheffer 
Ferenc, a szövetkezet elnöke a te-

OKTÓBERBEN —

ENCEI TAVON...
mietet kijelölő mérnökökkel tár
gyal a helyszínen. Jól meg kell 
választani, gondosan ki kell jelölni 
a helyet, hogy, a vízellátás, lehalá
szás, de a többi, tógazdasági szem
pontból fontos követelménynek is 
megfelelő legyen. A  velenceiek is 
ráléptek a helyes útra. A nagy
mérvű ponty- és süllőivadék után
pótlással biztosítják, hogy minden 
évben több és több halat foghat
nak ki a tóból, az állomány csök
kenése nélkül.

A velencei Törekvés htsz-ben 43 j  
fő dolgozik. Évi halkitermelési ter

vük 80 000 kg. 250 halászati napot 
számításba véve 1— 1 halásznak 
napi 7— 8 kg halat kell kifognia, 
hogy tervét teljesítse. A  velencei 
halászok fokozott ponty- és süllő
ivadék kihelyezéssel 1962-re ter
vüket 100%-kal növelni akarják. 
Ez azt jelentené, hogy a 3967 kh-as 
Velencei-tó (melynek kb. 40% -a  
nádas) kh-anként 40 kg halat adna 
népgazdaságunknak, a jelenlegi 20 
kg/kh-dal szemben.

A feladat nagyszerű és ha a 
„Törekvés” htsz a továbbiakban is 
korszerű halászati technikával és 

j igazi szövetkezeti szorgalommal 
g dolgozik, a későbbiekben nagy
szerű  halászatokról és kimagasló 
| eredményekről számolhatunk be.

—  a —  i —
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: ÖTELEZETTSÉGEK

Régi, elsárgult iratokat lapozgatok. 
Bérleti szerződések az 1870—1910-es 
évekből, melyeket a kalocsai urada
lom kötött tolnai és bajai halászmes
terekkel. Érdemes megnézni köze
lebbről az egyes pontokat.

Az uradalom meghatározott Duna- 
szakaszt és mellékvizeket (bizonyos 
időre, bizonyos pénzösszeg fejében 
bérbe ad.

A bérlő köteles negyedévenként 
előre fizetni, és óvadékot letenni. Az 
egyenes adó kivételével a bérletet 
terhelő összes adók, pótadók, terhek 
és szolgáltatások őrá hárulnak.

Köteles évente 6,5 q nemes friss 
halat és egy mázsa vizát vagy tokot 
ingyen az érseki konyhára, ezen kí
vül különböző intézményeknek és 
tisztviselőiknek hetenként kb. 1 má
zsa halat házhoz szállítani, kilón
ként 30 filléres árban. Az érseki ud
var részére bármikor tartozik kívánt 
mennyiségben szállítani, ugyancsak 
30 fillérért. Ha viszont hiányzik a 
kikötött mennyiségből, vagy a mi-

A velencei Törekvés htsz „csigáshajója” 
(Veszprém i felv.)

nőség ellen van kifogás, minden kiló 
után 1 forintot fizet a bérlő, mely 
összeget megkérdezés nélkül „bár
mely uradalmi tiszt egyszerű beje
lentésére“ az óvadékból vonnak le, 
s azt neki az eredetire kell kikere
kítenie.

Köteles a bérlő ügyelni a határra, 
a jogbitorlásokat saját költségén 
megtorolni. Bírói eljárás esetén 
azonban az uradalom erkölcsi támo
gatást ad a bérlőnek az orvhalászok
kal szemben! „Minden kártérítési 
igény nélkül tűrni tartoznak“ bár
miféle halászati korlátozást, tilalmat, 
lecsapolást stb.-t, sőt kártérítési igé
nyükről, bérleti díj leszállításról 
„előre határozottan lemondanak“.

Ha a szerződés értelmezése körül 
nézeteltérés támadna, bíróság előtt 
is kötelesek az uradalmi magyaráza
tot elfogadni.

Peres esetben a bérlők illetékes 
bíróságának tekintetbevétele nélkül, 
az uradalom szabad választásától 
függő bíróság dönt. Az összes költség 
persze a bérlőt terheli. A bérhátra
lék és a károkra nézve a bérlők 
egyetemlegesen kötelezik magukat 
minden ingatlanjukkal, a női hozo
mányt is beleértve, és „minden to
vábbi meghallgatásuk nélkül“ bele
egyeznek az esetleges be- és kitáblá
zásba, és annak minden költségének 
fedezésébe.

Miután az egyszerű halászmeste
rek és nejeik a cikomyásan írott 
szerződés „minden pontját tökélete
sen megértették, elfogatták és aláír
ták“, óvadékot, bélyegköltségeket, 
imoki díjat kifizették, joguk volt tel
jesíteni a fenti kötelezettségeket.

Sólymos Ede
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Nemcsak KOPOtTYÜVAL- lélegzenek ■A HALAK!...
A „kopoltyú“ fogalma a minden

napi eletben képzeteinkben a halak
hoz kapcsolódik, jóllehet vannak más 
állatcsoportok is (pl. kagylók, rákok, 
egyes csigák stb.), amelyek szintén 
kopoltyúval lélegzenek. Ugyanakkor 
tudnunk kell azt is, hogy halaink 
gázcseréjét sem mindig csak kopol- 
tyúk bonyolítják le, hanem olykor az 
egyéb légzési módoknak nagyobb a 
szerepük, mint a kopoltyúknak. Az 
állatvilág, de magában a légzés és 
légzőszervek fejlődéstörténetében is 
elsődleges légzési forma a bőrlégzés, 
pontosabban a test felszínén végbe
menő gázcsere volt. Csak a későbbi 
földtörténeti korokban alakultak ki 
a fejlettebb gázkicserélő felületek, a 
légzőszervek. Az ősi múlt azonban a 
jelenkorban is kísért. Mai halaink, 
melyek a lehetséges fejlettség leg
magasabb fokán állának és sajátos 
légzőberendezésük van, mint pl. a 
kopoltyúk, sőt egyes esetekben a 
magasabbrendű gerincesekéhez ha
sonló „tüdő“, olykor magukon vise
lik a kezdetlegesebb légzési formát 
is, nevezetesen a bőrlégzést. A fej
lődés folyamán e régi bélyeg egyes 
halakon csaknem eltűnt, másokon 
pedig a külső környezeti tényezők 
hatására konzerválódott, tehát na
gyobb mértékben jelentkezik.

Laboratóriumi kísérletekkel meg
állapították, hogy pl. a réti csík 
(Misgurnus fossilis) összlégzéséből 
mintegy 40% a bőrlégzésből adódik. 
Ha viszont a kopoltyúk és a torok
rész erős lekötésével kiiktatják a 
kopoltyús légzést, akkor a bőrlégzés 
az összlégzésnek több mint 80°/0-át 
képes fedezni. Ezt mutatja az 1. táb
lázat.

1. táblázat

tja w
A  vizsgálat tárgya n

*o wCű D
cm3/kg óra

Normális réti csík 27,9 17,1
Réti csík  kopoltyús

légzés nélkül 31,5 '26,8

Aszerint, hogy a bőrlégzés hogyan 
aránylik az összlégzéshez, — Sztrel- 
cova szerint — ia halakat három 
ökológiai (környezettani) csoportra 
lehet osztani.

Az első csoportba tartoznak azok a 
halak, amelyek alkalmazkodnak a 
meleg állóvizek oxigénszegény körül
ményeihez. Ilyenek a ponty (tükrös 
és pikkelyes), kárász, harcsa és az 
angolna. Ezek bőrlégzése az ossz- 
légzés 17—22°/0-a 1között ingadozik, 
egyes fajok esetében (néhány ponty; 
angolnák) elérheti a 42, sőt 80°/0-otis.

A második csoportba a tokfélék 
tartoznak (sőregtok, tokivadék, ke- 
csege),), melyek bőrlégzése az egész 
légzéshez képest csak 9—12°j0-ot tesz 
ki. Ez a százalék érték még így is 
magas, ha meggondoljuk, hogy a

tokfélék testfelszínét pajzsok és vér
tek borítják, amelyek az oxigén szá
mára többé-kevésbé át jár hatatlanok.

A harmadik csoportba tartozó 
halak az oxigénnel közepesen, vagy 
elég magasan telített vízhez alkal
mazkodtak, nevezetesen a maréna, 
és a viaszlazac. Bőrlégzésük aránya 
az egésznek mintegy 3,3—9%-a.

A bőrlégzés, vagy a bőrlégzés 
jellegű gázcsere azonban nemcsak az 
egyes halfajok között különböző mér
tékű, hanem egy fajnál is változik az 
egyedi élet folyamán. Sok hállárva 
gázcseréje az élet első napjaiban a 
testfelületen keresztül történik. Azok
nak a halaknak a lárvái, amelyek
nek a légzőrendszere (és emésztő-

Agasharcsa segéd légzőszerve, 
a) légzacskó

(Brehm nyom án)

rendszere) a kikelés pillanatában 
még fejletlen, a szikzsák véredények
kel sűrűn behálózott felületén bonyo
lítják le légzésüket.

A  sőregtokban a kikelés utáni ötö
dik napon kiformálódnak a kopol
tyúk, a szikzsák érhálózata eltűnik és 
a bőrlégzést a kopoltyús váltja fel. 
A változást az oxigénszükséglet ug
rásszerű emelkedése kíséri. A bőr
légzés rövid szakasza idején ezek a 
hallárvák igen élénken mozognak, 
ami — egyéb élettani sajátosságok 
mellett — a gázcseréhez szükséges 
vízáramot biztosítja a lárva körül. A 
kifejlett halak kopoltyús légzéséhez 
szükséges vízáramot a kopoltyúk 
ritmikus mozgása hozza létre.

A kopoltyús légzés valamennyi 
halra jellemző, emellett azonban — a 
bőrlégzésen kívül — az egyes halfa
jokban különböző mértékben más 
légzési típusokat is láthatunk, pl. a 
béllégzést. Utóbbinál meg kell külön
böztetni a szájban és a tulajdonké- 
peni bélben (utóbélben) történő lég
zést.

Előbbieket a 2. táblázat szemlélteti. 
(Bethe nyomán)

Vizsgálat
tárgya
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Mint a 2. táblázatból látható, az 
iszaphalak gázcseréjét főleg a béllég
zés fedezi, a bőr- és a kopoltyúlég-

zésnek ezekben kisebb szerep jut, 
míg általában a halak többségénél a 
kopoltyú a légzés fő szerve.

A réti csík béllégzése a következő
képpen megy végbe: időnkint föl
emelkedik a víz színére, levegőt nyal 
úgy, hogy kopoltyúfedőit erősen le
szorítja, ezáltal a légbuborék bepré- 
selődik rövid egyenesfutású nyelő
csövébe, ugyanakkor a végbélből 
néhány levegőgyöngyöt lök ki. A 
bélcsatornán áthaladó levegő össze
tételében megváltozik: oxigénjének 
5°/0-át elveszti és mintegy 3% szén
dioxiddal gyarapodik. Eszerint a lég
köri levegő a halak belében ugyan
azokon a változásokon megy keresz
tül, mint a magasabbrendű állatok 
tüdejében.

A halak úszóhólyagjáról és annak 
a légzésben betöltött szerepéről la
punk 1958. évi 2. számában olvasha
tunk Széky Páltól érdekes tanul
mányt.

Végezetül meg kell említeni, hogy 
egyes halakban a többé-kevésbe 
fejlett kopoltyúk mellett kifejlődött 
kisegítő légzőszervek, vagy „tüdők“ 
rendkívül változatos anatómiai föl- 
építésüek a különböző rendszertani 
csoportokban. Lehetnek a kopoltyút 
körülvevő egyszerű zsákok (1. ábra), 
vagy pedig olyan vakon végződő 
basakok, amelyek a gerincoszlop 
mindkét oldalán messze hátranyúl
nak. Ilyeneket találunk az édesvízi 
ágasharcsáknál (Clariinae), amelyek 
Afrikában, Elő- és Hátsó-Indiában, 
valamint a Szunda-szigeteken élnek. 
Más halaknál páros vagy páratlan 
hártyásfalu hólyagot találunk, ezek 
származás és működés szerint a 
magasabbrendű gerincesek tüdejé
nek felelnek meg.

Ez a nagyfokú alkalmazkodás le
hetővé teszi, hogy a nagyon meleg 
vizű, oxigénszegény vizekben is élni 
tudnak. Egyesek naphosszat képesek 
víz nélkül lenni (pl. az indiai zacskó
harcsa (Heteropneustes fossilis), má
sok a csaknem kiszáradt folyómeder
ben addig vándorolnak, amíg vízre 
nem bukkannak (pl. az afrikai angol- 
naharcsa, Clarias anguillaris).

Lukacsovics Ferenc

A  M EZŐGAZDASÁGI KÖN YV- ÉS 
FOLYÓIRATKIADÓ V ÁLLALAT

valamint a Közgazdasági és Jogi K önyv
kiadó Vállalat az ötéves terv irányelvei
nek tanulmányozása alapján arra a m eg
győződésre jutott, hogy erőik összefogá
sával sikeresebben tudják segíteni a 
Párt m ezőgazdasággal kapcsolatos prog
ra m ijá n a k  megvalósítását. Ezért a VII. 
Pártkongresszus és hazánk felszabadulá
sának 15. évfordu lója  tiszteletére szoci
alista m egállapodást kötöttek. A  m eg
állapodás értelm ében a jövőb en  közösen 
adnak ki olyan könyveket, am elyek 
mincFkét kiadó olvasóközönségének ér
deklődésére tarthatnak számot és ame
lyeknek a terjesztése politikai, vagy nép- 
gazdasági okokból kívánatos m indkét ki
adó vásárlóközönsége részére. A  K öz- 
gazdasági K iadó részt vállal a m ezőgaz
dasági szakkönyvek terjesztéséből, a 
M ezőgazdasági K iadó pedig segítséget 
nyújt a Közgazdasági K iadónak könyv
előállítási problém áinak m egoldásában, 
m éghozzá olym ódon, hogy a kecskem éti 
nyomdádnál m egnyíló term elési .többlet 
lehetőségéből meghatározott m ennyiségű 
gyártási kapacitást átenged a Közgazda- 
sági Kiadónak.
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Az állóvizek vegetációs eredetű 
színeződése gyakori jelenség, mely 
nem is kelt nagyobb feltűnést. Ta
vasztól őszig a vizek sárgás, zöldes, 
kékes saját színe, melyet különböző 
mikroszkopikus méretű algaszerveze
tek okoznak tömeges elszaporodásuk 
révén, mindenki által ismert.

Folyóvizek esetében ugyanez a je
lenség már ritkábbnak mondható. 
Ennek oka az, hogy a folyóvizek 
mikroszkopikus (lebegő szervezetek
ben az állóvizeknél sokkal szegé
nyebbek.

Folyóvizeknél inkább a lebegtetett 
ásványi hordalék mineműsége szabja 
meg a víz színét, ez pedig attól függ, 
hogy a folyó vízgyűjtőterületének 
melyik részéről kerül be nagyobb 
csapadéktömeg, valamelyik mellék
ág közvetítésével. A Dunán, Tiszán 
dolgozó emberek, halászok, hajósok 
a víz színéből megismerik és pontosan 
megmondják melyik mellékfolyó 
áradása eredményezte adott esetben 
a kérdéses területen levonuló víz
tömeg zömét.

A folyóvizek un. potamoplank- 
tonja, tehát a lebegő szervezeteinek 
együttese kisebb változásokat mutat 
mint az állóvizeké, eléggé egyforma 
a képe az év különböző szakaszaiban. 
Ennek a felismerésnek alapján egyes 
kutatók meg is próbálták tipizálni a 
a folyóvizeket.

Az uralkodó szervezetek a kova- 
moszatok (Bacillariophyöeae) cso
portjából adódnak. Leggyakoribb 
képviselői e csoportnak a mi folyó
vizeinkben az Asterionella, Tábella- 
ria, Diatoma, Fragillaria, Melosira, 
Cyclotella, Synedra fajok. Közülük 
egyesek oly nagy tömegben képesek 
elszaporodni, hogy a folyóvizeken, 
mint említettem, viszonylag ritkán 
észlelhető sajátságos vegetációs színe
ződést okoznak.

A Budapesti Duna-szakaszon őszi 
alacsony vízállásnál többízben meg
figyeltük a Cyclotella glomerata 
rajzását, mely a víznek egészen sö
tét vörösesbarna színeződését adta. 
Ez év október havában is fellépett e 
jelenség, melyet a hozzá nem értő 
közönség mint a Duna vízének nagy
mérvű elszennyeződését emlegetett.

A Cyclotella glomerata 4—10 mik
ron nagyságú egysejtű kovamosza- 
tocska. Sejtjei a cipőkrémesdobozra 
emlékeztető korongformájú kovapán
célba zártak. Az egyes korongocskák 
többé-kevésbé összefüggő fonalalakú 
családokká társulnak. Egy-egy köb- 
centiméter vízben a sejtek milliója 
képes elszaporodni. Ezek a parányi 
kovamoszatok ilyen nagy tömegben 
természetesen igen jó oxigénterme
lők.

A Soroksári Dunaág felső szaka
szán október elején bekövetkezett 
nagyobb halpusztulást követően több
ször volt alkalmam ilyen irányú mé
réseket végezni.

„ J . \  A VÍZ?s z w e io a ik  Illlllllllliiiiiilllllllillllllllllllllllllll

A Kvassay zsilipen keresztül az 
alacsony vízállás miatt úszó szivaty- 
tyútelepek emelték át a dunavizet a 
Soroksári Dunaágba. A beszivattyú
zott vízzel tömegesen jutottak át az 
említett Cyclotellák is. Az általuk 
megfestett víz színeződése alapján 
nagyon jól figyelemmel kísérhettük 
a beszivattyúzott víztömegek tova
terjedésé a Dunaág alsóbb szakaszai

irányába. Az egyidőben végzett oxi
génmérések azt mutatták, hogy míg 
az alsó dömsödi-tassi szakaszon a 
Dunaág szokvány őszi planktonalgái 
(zömmel Clilorophyceák) 8—9 mg 
oldott oxigént produkáltak literen
ként, addig a szennyezettebb felső
szakaszon, ahol a Cyclotella glome- 
ratt tömegek uralkodtak, az oldott 
oxigéntartalom 14—16 mg volt lite
renként.

A gyönyörű őszi időjárás mellett a 
Cyclotella glomerata tömegeknek 
nagy szerepük volt a további hal- 
pusztulások megakadályozásában az 
erősen szennyezett Soroksári Duna- 
ágban.

Dr. Veszprémi Béla

FÜEVÖ PONTY
hasznosítási kísérletek Izraelben..

A fűevő ponty (Ctenopharingodon 
idellus) ivadékát 1952-ben hozták 
távolkeletről. Ez a hal a pontyosta- 
vak mellékhalaként igen nagy jelen
tőségű. Hazájában folyókban ívik, de 
remélhető a halastóban történő íva- 
tása is. A kísérletek kezdetén egy 
parazitás betegség a hozott ivadék 
legnagyobb részét kipusztította, csu
pán kb. 50 db (egyedsúly: 40 g) ma
radt életben. A halakat 3 helyre osz
tották szét.

A Dór-i kutató állomásra 16 db ke
rült. Ezeket zöld kukoricával és ló
herével etették, ezenkívül időnkint 
olajmagpogácsát is kaptak. A zöld 
takarmánynak csak kis részét ették 
meg. Az év folyamán a halak jól 
nőttek és februártól decemberig el
érték az 1 kg-os átlagsúlyt. Télen át 
is jól fejlődtek, következő év már
ciusában már 1,4 kg súlyúak voltak.

A Ginnosari kísérleti telepre kül
dött 19 db-ot egy 0,4 hektáros tóba 
tették 200 db ivarérett Tilapiával és 
több, mint 100 ezer db Tilapia iva
dékkal. Myriophillum, Ceratophillum 
és Potamogeton (nálunk is honos hí
nár fajok) nőtték be a tavat. A Tila- 
piákat gyapotmag-pogácsával etet
ték. A fűevő pontyok május 18-tól, 
november 17-ig (180 nap) 0,11 kg-ról.

Cyclotella glomerata Bachm.
(V e s zp ré m i ra jz a )

2,86 kg súlyra nőttek. Ezeket azután 
a Dór-i állomásra szállították. A  
szállításhoz a ar ót rácsból készített 
láaak nem alkalmasak, az igen moz
gékony hal könnyen súlyos sérülé
seket szerezhet.

Lin kínai kutató szerint a fűevö 
ponty Kínában mindent megeszik, 
növényt, férgeket, rovart, apró ha
lat, de öreg cipót és ruhadarabokat 
is találtak a gyomrában.

A Gumósán jobb növekedés a 
változatosabb táplálékkal magyaráz
ható.

A következő évben (1954) Dór-ban 
összehasonlították egy 1,4 kg súlyú 
Dór-ban nevelt és egy 2,06 kg súlyú 
Ginnosari fűevö ponty tóvá obi nö
vekedését. Az elmúlt évben adott 
zöld kukoricához és lóheréhez édes
burgonya (batata) leveleket is adtak. 
No vem oer 9-re (márciustól) a Dóri
ak 3,08 kg-ra, a Ginnosariak 4,4 kg- 
ra nőttek. (Napi átlagos növekedés 
6,6, ill. 9,8 g). A Ginnosari-ban ma
radt halak 7 kg súlyt értek el. A 
harmadik helyre vitt halak ponttyal 
egy tóban nevelve, ekkor 6—6,5 kg 
súlyúak lettek.

Lin szerint a fűevö pontyok első
éves korukban 600 g, második évben 
3—3,5 kg súlyúak. Izraelben a szep
temberben 2 éves halak a 3—6,5 kg 
súlyt értek el. Az első évben lassab
ban nőttek, ennek oka a karantén 
tartás és a sok szállítgatás volt. 1957- 
ben, amikor a halak negyedik élet
évüket betöltötték 4,5—15 kg-ig min
den súlyú képviselve volt. A napi 
egyedi átlagos növekedés 7—10 g-ot 
ért el.

Az évi hússzaporulat hektáronként 
elérte a 9,5, ill. 4,5 q-t.

A fűevő pontyok szaporítása kö
rülményes. Lin szerint igen ritkán 
lesz ivarérett a tóban, Formózán so
hasem lesz szaporodó képes. Az ívás- 
hoz Lin szerint gyors vízszintemel- 
kedés 26—30 C°-os hőmérséklet kell. 
Szovjet kutatók is kísérleteznek 
ugyanezzel a fajjal, mely az Am ur 
ból származik.

Dr. Woynárovich Elek
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Gyakran esett már szó e hasábo
kon a töltésvédelemről. Valamennyi 
szerzőnek egyöntetű véleménye, hogy 
ezt legolcsóbban és legcélravezetöo- 
ben élő növényzettel lehet megvaló
sítani. Viszont ennek megvalósítá
sáról, különösen annak részleteit il
letően alig néhányszor emlékeztek 
meg. Talán nem lesz ezéit teljesen 
érdektelen, hogyha beszámolok a 
nádtelepítéssel kapcsolatos tapaszta • 
lataimról.

Azzal kell kezdenem, hogy a nád
telepítési kísérletek tulajdonképpeni 
célja a szélsőségesen rossz, de el
árasztható és lecsapolható meszes- 
szódás szikesek nádasként való hasz
nosítása volt. A nádnak azonban tö
kéletesen mindegy, hogy milyen cél
ból ültették el, ezért ennek, a kísér
letnek eredményei, a telepítést ille
tően, nyugodtan felhasználhatók min
denütt, ahol csak nádat akarnak te
lepíteni.

A telepítést dugványozással vé
geztem. Magról nem mertem megpró
bálni, mert az irodalomban igen ke
vés bátorító adatot találtam. A hol
land tengerkiszárítással foglalkozó 
leírások repülőgépes magszórásokat 
is említenek, alaposabb érdeklődés 
után azonban ezek is csak kísérletek
nek bizonyultak.

A dugványkitermelés pusztán kézi
erővel nehéz munka, melyhez külön
legesen erős ásóra van szükség. Egy 
netto munkaóra teljesítménye 5 kg 
dugvány volt. Tájékozásul egy jó 
dugvány átlagsúlya földtől lerázva, 
de nem mosva, 40 gramm. Az ilyen 
dugvány ki termelés tehát nem olcsó. 
Traktorral kiszántott dugványokat 
villával összeszedni sokkal olcsóbb.

A dugványkitermelés a nádasnak 
nem árt. Közel két és fél mázsányi 
dugvány kitermelésének, egy kb. 12 
m átmérőjű nádfoltban őszre nyoma 
sem látszott.

Válogatatlan dugványt nem szabad 
elültetni. A jó dugvány hüvelyku’j- 
nyi vastagságú, legalább két sértetlen 
ízközű és az ízeken jól fejlett rügy
kezdemény legyen. A sérült dugvány, 
ha ki is hajt, hamar elrothad és a 
hajtás elpusztul. Rügy kezdemény
nélkül a dugvány a nyár közepéig 
épségben marad, azután megpuhul és 
tönkremegy. A nádas vízzel csak oly-

TELEPÍTÜNK NADAT ?
kor borított széléről szedett, kisujj- 
nál vékonyabb dugvány kitermelése, 
a dugványok számát illetően, méré
sem szerint háromszor olyan szapora, 
mint a vastagabbé. Viszont a hajtá
sok annyival gyengébbek, hogy az 
ültetést nem merem ajánlani. A dug
ványokat a telepítendő területtel

Náddugvány
(Dr. Balás Vilm os felv.)
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azonos talajból termeljük ki lehető
ség szerint.

A dugványszedést és a kiültetést 
minél korábban végezzük. A kizöl
dül t dugvány hajtása kiültetés után 
többnyire tönkremegy. A tartalék- 
tápanyagban így megfogyatkozott 
dugványról csak csenevész hajtás 
fejlődik. A szakcikkben említett 
rügy jakadás ideje késő, a korai ta
vasziak vetésével egy időben végzett 
dugványozás biztosan jobb. Nemré
gen őszi dugványozásról is hallottam, 
hogy sikerült-e, arról nem tudok.

Bármelyik kemény, nehéz művele- 
tű talajon a traktortárcsa többnyire 
jó munkát végez. Célszerű ezt egy 
kis beöntözéssel biztosítani. Jól elő
készített talajon a dugványozás jobb 
és gyorsabb, tehát olcsóbb is. A kí
vánt sűrűségben felszórt dugványt 
egy-egy kapavágás földdel leterhel
jük, míg a rögös földbe a dugványt 
bele kell ásni. Ez jelentősen lassúbb 
és drágább.

A sűrűbb dugványozásból termé
szetesen hamarabb lesz nádas. Négy
zetméterenként 30 dugványnál töb
bet nézetem szerint nem érdemes ül
tetni. Minél sűrűbb a dugványozás, 
annál több a költség. Érdekes azon
ban, hogy az egy dugvány elülteté
sére eső költség a sűrűbb dugványo
záskor kevesebb lesz.

A friss dugványozás a magas víz
borítást nem tűri. Nem bújik ki 
alóla. Kísérleteim szerint a legma
gasabb víz, ami alól az arra való 
dugvány még jól kihajt, kb 20 cm 
körül van.

A vízi gyomok elhatalmasodását 
nem szabad megvárni, azokat idejé
ben le kell sarlózni. Hullámfogó 
úgysem lesz belőlük, csak a nád fej
lődését hátráltatják. Az, hogy az 
árasztás előtt ezek nyomát sem lehet 
látni, ne nyugtasson meg senkit. Ná
lam az eredetileg mézpázsittal is 
csak foltokban benőtt, 6 éve nem 
árasztott földből valósággal kirob
bant a csetkáka (Bolboschoenus).

A jobb talajú folton jobban haj
tottak a dugványok is. Ez a megálla
pítás azonban csak elvi értékű, mert 
a talajban csak a legritkább esetben 
válogathatunk. Esetleg, ha a töltés 
építésekor hossz-szállításra kerü^ sor, 
a jobb földet a széltől inkább veszé
lyeztetett részre kell hordani.

Meggyőződésem, hogy az a többlet- 
költség, mely a fentiek figyelembe
vételével jár, bőven megtérül.

Papp Dezső 
oki. gazda

(Budapest, V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím: Halérté
kesítő Budapest) az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztés
sel és halászattal foglalkozó állami vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermé
sének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek haltermését is részben vagy 
egészben megvásárolja. — Budapesti nagykor, telepek: IX., Csarnok tér 5. (tel.: 
180-207) és IX., Gönczy Pál u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Buda
pest-Kelenföld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, 
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tata

bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: Siófok.
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