


Halászbárkák 
á Kis-Dunán

V. Barta Éva a Képzőművészeti Főiskolát 
1944-ben fejezte be. Művészetére a legnagyobb 
hatással édesapja, Barta Ernő festőművész és 
Aba-Novák Vilmos volt. Szépek, árnyaltak vi
rágcsendéletei, Tisza-parti tájképei és nagy si
kerű sorozata az operákról, balettekről, tánco
sokról, énekesekről. Fontos sorozatban dolgozta 
fel a Rábaköz néprajzi szokásait, táncait, a Rá
ba partját. Több képe került a Magyar Nem
zeti Galériába.

Egyik szép alkotása — Halászladik a Kis- 
Dunán — Csepelnél láttamozza a folyót — szép

verőfényben, füzesek közelében. A parton két 
csónak, egyiken háttal egy lány ül. Egyedüli 
ember ő e tájon. A folyón négy halászladik 
ring, rajta négy halászházikó. Teljes összkom
fort, mintegy érzékelteti, hogy a halászok éj
jel-nappal a vízen vannak, ősszel és tavasszal 
egyaránt szükségük van a fedélre. Így lesz a 
csónak bárka, nagy ladik, kis vízi házikó. Lát
ni a folyókanyart is, a túlparton és a függő
legesen levegőbe meredő varsákat is.

Losonci Miklós
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A  szovjet—magyar
műszaki-tudományos együttműködés 

9. ülésszaka Magyarországon
Kapcsolataink folyamatosak, hasz

nosak: a belvízi halászat terén évek 
óta végzett közös munka szolgálja 
a jelenlegi problémák megoldásét 
és a jövő megalapozását egyaránt. 
A Szovjetunióiban a fontosabb élel
miszerek körébe tartozik a halhús. 
Igaz, kiterjedt tengeri halászata és 
fejlett halászflottái révén fogósa a 
világon elsők között van és a hal- 
árualap döntő többsége is innen 
kerül ki. Mégis komolyain foglal
koznak a belvizek kihasználáséinak 
lehetőségeivel. Ezt fejezte ki V.Ka- 
mencev, a Szovjetunió halgazdasági 
minisztere az „Ekonornika Szelzko- 
vo Hozjajsztva” c. folyóirat 1986/8. 
számában is. Megállapítja, hogy az 
ország hús—hal mérlegében jelen
leg az éMmdszeroéílű haltermék ré
szesedése egynegyed részt képvisel és 
aránya állandóan nő. A Szovjet
unióban jelenleg több mint 5500 fé
le élelmezési célú halterméket és 
-konzervet gyártanak. Az egy főre 
jutó halfogyasztás 1985-ben 17,6 kg 
volt. Utal arra is, hogy a világten
gerek korábbi halfogási pozíciói 
megváltoztak és a technika jelen
tős fejlesztésiével lehet csali az elért 
magas szintet továbbra is biztosí
tani. '

Az ágazatban nagy figyelmet for
dítanak a belső vizeken, a mester*-' 
séges tavakon, a folyókon, a víztá
rozókban és a tavakban folytatott 
haltenyésztésre és halászatra is. Az 
utóbbi 5 évben a tavi haltermelés 
1,6-szeresére nőtt. Az árulhalterme- 
léa volumene a halgazdaságokban 
1990-re eléri a 400 ezer tonnát. A 
technológiai folyamatok további in- 
tenzifikálásával a 1,32 t/ha tavi hal- 
termelés 1,65 t-ra emelhető. Növel
ni kell a gépesítést, az ipari takar
mányok alkalmazásét, a haltelepítés 
sűrítését, az ivadéktermelés ipiarsze- 
rű módszereinek alkalmazását, az 
optimalizált körülményeket biztosító 
technológiákat. Javítani kell a ge
netikai, nemesitől munkát, fokozni 
kell elsősorban a növényevő halak 
elterjesztését. Az atom- és hőerő
művek meleg vizének felhasználása 
lehetővé teszi a ponty és növény
evő halak mellett az angolna, a

tok és más nemes halak előállítá
sát. A halnevelés új elvei jelentő
sen növelik a munka termelékeny
ségét, javítják a termelési kultú
rá t

Az értékelésből kiragadott né
hány gondolat is jól tükrözi, hogy 
törekvéseinkben sok a közös pont, 
a hasonlóság. Ezért is az együttes 
munka megfelelő koordániáltság és 
összehangoltság esetén mindkét fél 
számára igen előnyös, gyorsítja a 
megoldásokat.

A KÖZÖS MUNKA 
TÁRGYKÖREI

Kidolgozni és bevezetni a ponty 
és a növényevő halak iparszerű te- 
nyészanyag-termelése biotechniká
jának új elemeit, a tavak halhoza
mainak növelési módszereit a ter
mészetes táplálékbázis hatékonyabb 
hasznosítása útján.

A ponttyal poliikultúrában nevelt 
növényevő halak szerepének tisztá
zása ' a tavaik öntisztulási folyama

taiban. Az máris tisztázódott, hogy 
a fehér busa nemcsak poliikultúrá
ban hasznos, hanem mint kompo
nens alkalmas a tó biológiai öntisz
tulásának javítására. Ezért java
solható a fehér busa felhasználása 
a tó-ökoszisztéma intenzívebb tisz
tulása céljára.

Közös vizsgálat tárgya a ponty
ivadék kihelyezési sűrűsége emelé
sének meghatározása a különféle 
pol'ikultúrákban. Megállapítást nyert, 
hogy a pontyivadék-sűirűség növe
lése polikultúrában csak akkor le
hetséges, ha például a fehérjetar
talmú takarmány adagolását is nö
velik. így viszont 3,2 t/hia halter
melés is elérhető hazai körülménye
ink között. Foglalkoznak a kékes
zöld algák tápéritékének meghatá
rozásával a fehér busa számára, a 
tenyésztett halfajok részére teljes 
értékű kombinált tápok és az ipa
ri termelési technológia kidolgozá
sával, továbbá a vízálló és miikro- 
kapszulás keveréktakarmány gyár
tástechnológiai kísérleteivel. Kidol
gozták az irányított természetes ta-

Tárgyalás a MÉM-ben
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A szovjet delegáció: E. A. Gam ügin, J. Sztyepancsikov, I. B. Szavanov Próbahalászás

A TEHAG keltetőházában V egyes fajosszetételű  növendékhal- 
zsákm ány. sok harcsával

Selm eczi Tibor bem utatja a dinnyési 
egynyaras pontyot

Dr. Müller Ferenc fogadta a vendégeket a HAKI-ban. akik dr. Gimesi András 
társaságában érkeztek
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AZ EGYÜTTES MUNKA 
TOVÁBB FOLYTATÓDIK

A budapesti tárgyaláson megálla
podtak és rögzítették az 1987. évi 
feladatodat is. Ebből néhány témát 
bemutatóik:
— a víz alacsony hőmérsékleténél 

az ivadék megmaradását növelő 
tápok kidolgozása egynyaras pon
tyok számára (zsírsav-kiegészí
téssel) ;

— a különböző fehérjesizántű takar
mányokon tenyésztett egynya
ras pontyok növekedését és fi
ziológiai állapotát az intenzív 
növekedés és a vegetációs perió
dus végién a víz hőmérsékleté
nek csökkenése időszakában meg
határozni ;

— az anesztetikumok hatásának 
vizsgálata a ponyt szervezetén.

Jevgenyij Sztyepancsikov és dr. Dobrai Lajos, a delegációk vezetői, 
akik a jegyzőkönyveket aláírták

karmánybázis módszereit különböző 
halfaj-oknál a polikultürában. Vizs
gálták a természetes takarniánybá- 
zis alakulását polikultürában.

Jelentős szerepet kapott a hal- 
beteglségiek megelőzése, megállapít
hatósága és kezelése több kérdésé
nek megvizsgálása, a módszerek ki
dolgozása. Jelenleg foglalkoznak a 
halbetegségek profilaktikus és te
rápiás gyógyszereinek kidolgozásá
val. Ezen belül tanulmányozták a 
ponty kopoltyúnefcrózisa etiológiáját 
éis specifikus megelőzését, a halak 
mixotbakteriózisa és a ponty eritro- 
dematitisze megölő zésének és gyó
gyításának módszereit, beírták flexd- 
bakitéri-umok és az azokkal vegyes 
kultúrájú flavob aktéri umok kite- 
nyésiztési és vizsgálati módszereit, 
és a halak szervezetében általuk 
kiváltott fertőzés jellemzőit. Tisztá
zásra került a flex [baktériumok sze
repe a kopoltyúelhiaiás etológiájá
ban. Kidolgozták a flexifoakterió- 
zis diagnózisának, megelőzésének és 
gyógyításának módszerét. Sok egyéb 
mellett alapvető fontosságúak a 
nekrológiaá kísérletek, melyek a diz- 
aignózist pontosítják. Különösen ér
tékes a magyar szakemberek in
formációja a ponty eriitrodermiatitis 
kórokozójának fehér busáról történt 
kitenyésztéséről. Tanullmányozzák a 
pontyból izolált aeromonaszok pa- 
tolóigiai tulajdonságait és bioké
miai jellemzőit. A magyar és szov
jet szakemberek közösen dolgozták 
ki a aeromonaszok kitenyésztésének 
és meghatározásának módszeréit. 
Megállapították, hogy a patogén 
aeromonaszok majdnem mindig je
len vannak a víztározókban, de 
nem találhatók meg mindig az egész
séges halak parenchimás szerved
ben. A patogén aeromonaszok meg
jelenését a haliak szervezetéiben elő
segítik azok a tényezők, amelyek 
megsértik a bőrtakaró folyamatos
ságát (traumák, ektoparaziták).

Az éves egyeztető tárgyaláson tel
jes egészében áttekintették az 
együttműködés jelenlegi helyzetét. 
Értékelték a szakértői konzultációk 
megállapításait.

A szovjet delegáció Jevgenyij 
Sztyepancsikov vezetésével ellátoga
tott több haltermelő üzembe és a 
HAKI-ba. Találkoztak kutatási és 
fejlesztési törekvéseinkkel, termelési 
módszereinklkel.

Dr. Dobrai Lajos

HALÁSZAT 
a Georg kon Napokon

A Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetemen évente megrendezésre 
kerülő, „Georgikon Napok” tudomá
nyos tanácskozás egy-egy időszerű, 
nagy fontosságú kérdés tudományos 
megvitatását tűzi napirendre.

A soronkövetkező, 1987. évi tudo
mányos tanácskozáson 1987. augusz
tus 25—26-án a „Hal, halászat és 
természetesvízi környezet” témakör 
tárgyalására kerül sor.

A tudományos ülésen a témák 
legújabb hazai és külföldi kutatási 
eredményeinek, a gyakorlati ta
pasztalatoknak megismerését és 
megvitatását tervezik a szervezők.

A tanácskozás témakörei:
1. A hal helye a természetes vízi 
koszisztémában

— Fizikai-kémiai környezet
— Vízminőség
— Környezeti stressz, toxikológia
— Természetes hal táplálék-bázis
— Antropogén hatások
— Természetes vizek kezelése
— Halfauna és természetvédelem

2. A természetesvízi halállományok 
dinamikája

— Természetesvízi halállomány 
szaporodásbiológiája és populá
ciógenetikája

— Tavak
— Vízfolyások — folyók — pata

kok

— Víztározók
— Holtágak
— Egyéb természetes vizek — 

bányatavak
3. Természetes vizek halászati hasz
nosítása

— Népesítés
— Halászat
— Horgászat
— Természetesvízi aquafcultúra 

lehetőségei
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SZÖVETKEZETI ÉLET
A Halászati Termelőszövetkezetek 

Szövetségének elnöksége 1986. no
vember 4-én együttes ülést tartott 
а ТОТ Halászati Bizottságával. Ezt 
követően november 5-én rendezték 
meg a Halászati Termelőszövetfce-

Dr. Sallai Lajos

zetek Szövetségének küldöttközgyű
lését. Az ülés aktív résztvevője volt 
dr. Lehoczki Mihály, а ТОТ főtit
kárhelyettese, a MÉM képviseleté
ben dr. Doibrai Lajos főtanácsos. A 
Fővárosi Tanács és az MSZMP 
XII. Kerületi Bizottságának képvi
selői is részt vettek az ülésen.

A küldöttközgyűlés napirendjén 
szerepelt az azóta már lezajlott 
TOT-kongresszus irányelveinek meg
vitatása, a HTSZ-Szövetség előző, 
ötéves tevékenységének értékelése, 
valamint a Szövetség küldöttköz
gyűlésének hatáskörébe utalt TOT- 
tag és TOT^kongresszusi küldöttek 
megválasztása.

Fontos napirendi pont volt a Szö
vetség tisztségviselőinek és testüle
téinek megválasztása. Ahogy az 
köztudott, erre ötévenként kerül sor.

A küldöttközgyűlés a következő 
ötéves periódusra elnökéül dr. Sál-

Csorna János

lai Lajost, a Bocskai HTSZ elnökét 
választotta meg. Alelnökök: dr. Far
kas Lajos, a szakmára Petőfi Mgtsz 
elnöke és Igaz Antal, az esztergo
mi TJszó Falu HTSZ elnöke. A Szö
vetség titkára — az augusztusban 
sajnálatosan korán elhunyt Bencze 
Ferenc utódaként — Csorna János 
eddigi titkárhelyettes lett.

A Közgyűlés TOT-tagként dr. 
Sallai Lajos elnököt, kongresszusi 
küldöttként dr. Csorna Antalt, a 
Viharsarok HTSZ elnökét és Tófei 
Károlynét, a mohácsi Petőfi HTSZ 
elnöknőjét delegálta.

A Szövetség nőblzottsága elnöké
pek Hegedűs Erzsébet főagronó-

must (szóinoki Felszabadulás HTSZ), 
a Termelési és Közgazdasági Bizott
ság elnökének Borbély László elnö
köt (bajai Űj Élet HTSZ), az ellen
őrző bizottság elnökének Tárnái Ist
ván elnököt (szolnoki Felszabadulás 
HTSZ) választották meg.

A közgyűlésen elnöklő Tárnái 
István valamennyi tagszövetkezet és 
résztvevő nevében köszönetét fejez
te ki a testület eddigi tagjainak, 
tisztségviselőinek önzetlen munkás
ságukért, és sikereket kívánt az 
újonnan megválasztott tisztségvise
lőknek.

A közgyűlés kegyelettel emléke
zett meg Bencze Ferenc eihunyt 
titkárról és méltatta munkásságát.

Több kitüntetés átadására is. sor 
került. A mezőgazdasági szövetke
zetek V. kongresszusa tiszteletére, 
eddigi munkássága elismeréseként 
Vida András, a Szövetség nyugdíj
ba vonult elnöke Április Negyediké 
Érdemrend; Budaházy Miklós, a 
fehérgyarmati Rákóczi HTSZ fő
könyvelője, Dávid Piroska, a sze
gedi Tisza HTSZ bér- és munka
ügyi előadója, Elek Sándor, a haj- 
dúszob oszlói Bocskai HTSZ főköny
velője, Kern Ferenc, a tolnai Bé
ke HTSZ nyugdíjas elnöke és Ko
vács József, a szolnoki Felszaba
dulás HTSZ főkönyvelője Kiváló 
Termelőszövetkezeti Munkáért; Ka
tona János, a bajai Új Élet HTSZ 
halásza, Verók László, a HTSZ Szö
vetség gépkocsivezetője és Takács 
László, a hajdúszoboszlói Bocskai 
HTSZ anyagbeszerzője Kiváló Mun
káért miniszteri kitüntetésben ré
szesült.

Dr. Tóth János

Eredményes kapcsolatok 
as NDK halássati

Csak szűk körben ismert, hogy az 
NDK-heli és a magyar halászati 
szövetkezetek között rendszeres a 
kapcsolat. Pedig ez már 15 éve tart, 
s mindkét fél számára előnyt jelen
tő ismeretszerzési lehetőség. A ki
alakult kapcsolatrendszer nemcsak 
a hagyományok ápolására szorítko
zik, hanem lehetővé teszi a világba 
való közvetlen kitekintést, a szak
mai ismeretek bővítését is. Emel
lett azonban nem elhanyagolható a 
nem szakmai kérdésekhez kapcso
lódó általános ismeretszerzés, egy

más társadalmi-kulturális életébe 
való bepillantás sem.

A szövetkezeti halász bizony nem 
gyakran utazik külföldre, de akkor 
is igen szűk a lehetőség arra, hogy 
más ország halászati életét, mun
káját alaposan megismerhesse. 
Nem formális együttműködésről 
van tehát szó, hanem tartalmas és 
jól megszervezett ismeretgyarapító, 
az általános műveltséget is javító 
baráti kapcsolatokról.

Legrégebben a szolnoki éjs a gyo
mai halászati tsz működik együtt

az NDK--beli havelbergi, valamint 
bestensee-i szövetkezetekkel. Né
hány éve csatlakozott a szegedi 
htsz, partneri viszonyt létesítve a 
brandenburgi htsz-el. A szegediek 
ma már örömmel szögezik le, hogy 
jó döntés volt követni a szolnokiak 
és gyomaiak példáját. A branden
burgiak is hasonlóan vélekednek, 
ezt bizonyítja elnöküknek Pelle 
László htsz-elnökhöz írt levele, 
amelyben köszönetét mond az 1986 
nyarán tett szegedi látogatásuk 
megszervezéséért, a tapasztalatcsere
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Erhard Jakobs havelbergi és Szalő János szolnoki halász barátsága m ásfél évtizedes K ecsege Szaló János varsájában

M űanyag tartályos, in tenzív  pisztrángnevelő telep

érdekes témádért. A szerzett isme
retek egy részét munkájuk során 
fel tudják használni — írta dr. 
Schröder Brandenburgból. Ez nem 
udvariasság, bár ismerve az NDK 
belvízi halászatát, nekünk több a 
tanulni valónk német barátainktól. 
A természetesivízi halászat és külö
nösen a halfeldolgozás lényegesen 
magasabb színvonalú az itthoninál.

Az eredeti megállapodásnak meg
felelően a szövetkezeti delegációk 
évente váltják egymást. Az egyik 
évben az NDK^ból jönnek hozzánk 
és a következő esztendőben utazik 
a mi delegációnk a viszontlátoga- 
tásra. Kivételesen a szegediék a 
szorosabb kapcsolat kiépítése érde
kében 1 éven belül cserélnék dele
gációkat. Az utazók számát illetően 
a partnerek már jó előre megálla
podtak. Német barátaink a magyar 
htsz-ekkel való kapcsolatot nagyon 
komolyan veszik. A Magyarországra 
utazás a delegáció tagjaiként kitün
tetésnek számít. Nagy körültekin
téssel választják ki a vezetőségi ülé
sen, hogy ki jöhet számításba. Mér
legre kerül az illető munkája, ma
gatartása. A házi rangsorba^ a, mi
niszteri kitüntetésre való felterjesz
tés után a Magyarországra utazás 
következik. A zárszámadó közgyű
lésen ismertetik a vezetőség dönté
sét, hogy kik érdemelték kii a de
legációba való bekerülést.

Célszerű lenne a delegációk láto
gatásakor szerzett tapasztalatokat a 
résztvevő htsz-enként összefoglaló
an leírni. Mert a sok általánosan 
megfogalmazható ismeret mellett 
egyedi jellegű, speciális tapasztala
tok is fellelhetők. Ebben közreját
szik az a szerencsés helyzet, hogy 
az egyes partnerek hasonló adottsá
gú, vízterületű, létszámú szövetke
zetek. Nem egyszer az alapvető 
problémák itt is, ott is ugyanazok. 
Erre csak egy példa. A havelbergi 
halászati szövetkezet vezetőinek 
egyik legnagyobb problémája a ter
mészetesvízi halászok által fogott

halak összegyűjtése, a „fekete” érté
kesítés megszüntetése, és a kihe
lyezett szerszámok megóvása a ron- 
gátólk, a haltolvajok ellen.

Szolnokon, ezer km-re Havelberg- 
től pontosan ugyanilyen gondokkal 
küszködünk. A gyomaiak és a sze
gediek pedig a kiegészítő tevékeny
ség, a halfeldolgozás stb. területei
ről tudnak példát mondaná. Ilyen
kor érezzük, milyen kár, hogy ab
bamaradt a kapcsolattartás a bajai 
éis a győri htsz-ek részéről az 
NDK-beliekkel.

A magyar halászati szövetkezeti 
mozglalom 1985—86-ban ünepelíte 
megalakulásának 40 éves évfordu
lóját. Az ünnepi közgyűléseken je
len voltak német barátaink is, s 
néhány szóban ismertették kapcso
latrendszerünk eredményeit, ök is 
nagy gondot fordítanak arra, hogy 
jubileumi rendezvényeiken mi is 
jelen legyünk. A gyomai htsz part

nere, a bestensee-i szövetkezet 1986. 
szeptember 20-án tartotta 35 éves 
jubileumi közgyűlését. A jeles ün
nepi közgyűlést megelőzően ven
déglátóink úgy szervezték progra
munkat, hogy ne csak az ünneplés 
széjp emléke maradjon meg ben
nünk. Bemutatták a legújabb ered
ményeiket, az új eljárásokat. A 
program kapcsán megtekintettük a 
nemrég elkészült havelbergi szövet
kezeti szektorban legnagyobbnak 
számító waron-i és a nagy hagyo
mányú, de nemrégiben felújított és 
korszerűsített brandenburgi hal
feldolgozó üzemeket. Láthattunk 
egy néhány hónapja elkészült tar
tályos, intenzív pisztrángnevelő te
lepet, igen sok technikai újdonság
gal.

Teljesen új volt számunkra a 
több halászati szövetkezet kooperá
ciójában működtetett waron-i hal
feldolgozó üzem korszerű technoló-
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N agy teljesítm ényű, forgólapátos levegőztető berendezés

giája. A közeljövőben tervezett fej
lesztés megvalósításával ez lesz az 
NDK legnagyobb édesvízi halfel
dolgozó üzeme. A három NDK-beli

tsz és a halifeldolgozó üzemek tevé
kenysége jó példa arra, hogyan kell 
megszervezni a termelés és feldol
gozás kapcsolatát. Hogyan lehet el

érni, hogy minden megtermelt hal 
élve, jegelve, feldolgozva, vagy füs
tölve piacra kerüljön. Sokat tanul
hatunk abból, amilyen célirányosan, 
kulturáltan történik a hal csoma
golása, amennyivel biztonságosab
ban oldották meg a szállítást, állan
dóan alkalmazva a jegelés valami
lyen formáját. Szakembereink je
lenleg is foglalkoznak a tapaszta
latok hasznosításának lehetőségei
vel.

A bestensee-i „Dahmetal” Halá
szati Szövetkezet ünnepi közgyűlé
sén az elnöki beszámolóban kiemel
ten foglalkoztak a magyar—német 
halászati kapcsolatok jelentőségével, 
hasznával és annak további széle
sítésével. Értékelték azt a segítséget, 
amit egymásnak tudunk adni a fej
lesztések irányának mégha tározásá
ban, a technológiai fejlesztésben, a 
feldolgozás korszerűsítésében. _

E rövid ismertetést is zárhatjuk 
azzal, amit elmondtunk az ünnepi 
közgyűlésen a gratuláció mellé, 
hogy együttműködésünk nem fel
színes, nem formális, hanem mind
két fél számára a több haltermelés 
és halértékesítés érdekeit szolgálja.

Dr. Csorna Antal 
Tárnái István

Dr. Sebestyén Olga 
(1891-1986)

Fájdalmas veszteség érte a ma
gyar hidrobiológiát. 1986. november 
25-én, életének 96. (évében elhunyt 
dr. Sebestyén Olga. \a (biológiai tu
domány doktora. Hamvait a ti
hanyi temetőben helyezték el.

Dr. Sebestyén Olga pályája kez
detén hmint tanítónő dolgozott. Eköz
ben mindinkább a biológia, a Vizek 
kötötték le figyelmét. \A fiatal,^ am
biciózus pedagógus felvételt 'nyert 
az MTA tihanyi Biológiai Kjutató 
Intézetébe — az MTA Balatoni 
Limnológiai Kutatóintézet jogelőd
jébe. Dr. Entz Géza akadémikus, az 
intézet akkori (1929) igazgatója, nagy 
fantáziát látott a fiatal kutatónő
ben, is így minden támogatást biz
tosított részére. Dr. Sebestyén Olga 
főleg a Balatonban előforduló ke
rekesférgekkel, alsórendű rákokkal 
(azok tömegének meghatározásával) 
foglalkozott, \de érdekelték az algák, 
a medveállatok és a (halak is. Vizs
gálatai során a legapróbb élőlények
ről is íkitűnő rajzokat készített — 
melyek rendszertani munkáknál ma 
is nagyértékűek.

1942-ben megjelent — Entz Géza 
társszerzővel — „A BALATON 
ÉLETE” c. 366 oldalas könyve. Az 
élesszemű kutató fél <évszázaddal 
ezelőtt felismerte, hogy a sekély
vizű Balaton különösen érzékeny a

környezetkárosítással szemben! Már 
a harmincas évek >végén jelezte, 
hogy minden eszközzel megakadá
lyozandó tavunk Növényi tápanyag
gal való dúsulása, vagyis eutröfizá- 
ciója.

Dr. Sebestyén Olga tudományos 
dolgozatainak többsége az MTA ti
hanyi Biológiai Kutató Intézetének 
évkönyvében, s,az Annales-ben” je
lent meg, de gyakorta publikált 
külföldön v— többek között az Egye
sült Államokban — is. Munkássá
gára szakmai körökben mindenütt 
felfigyeltek. ,A hatvanas években 
megválasztották a 1SIL (—Societas 
International Limnologiae Theo- 
reticae et Applicea, vagyis a Lim- 
nológusok Nemzetközi Szövetségé
nek) álelnökévé. 1963-ban — az 
Akadémiai [Kiadó 1— megjelentette 
„BEVEZETÉS A LIMNOLÓGIÁBA. 
A BELVIZEK ÉLETÉRŐL.” c. köny
vét, mely magyar nyelven ismerj

teti a limnológia alapvető törvény- 
szerűségeit.

Dr. Sebestyén Olga különösen 
nagy hangsúlyt helyezett az ifjúság 
nevelésére. Hidrobiológusok valósá
gos generációja nőtt fel a támoga
tásával. Tapasztalatait különösen 
szívesen adta át Bérezik Árpádnak, 
Bothár Annának, Bíró Péternek, 
Felföldy Lajosnak, Dvihally Zsuzsá
nak, Tőig Istvánnak, hogy csak né
hány nevet említsünk.

Munkásságát, életművét — töb
bek iközött — a „Munka Érdem
rend” arany fokozatával, „Veszp
rém Megyéért” érdemrend arany 
fokozatával, a „Pro Natura” emlék
éremmel ismerték el.

Dr. Sebestyén Olga tudományos 
munkássága nagyértékű örökség a 
hidrobiológusoknak, a vizek élőlé
nyeit figyelő, kutató szakemberek
nek.

Dr. Pénzes Bethen

A B alaton legnagyobbra — 9—10 m m -re — m egnövő ágascsápú rákja
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UJ MÓDSZEREK
Az OVH által kiadott műszaki tá

jékoztatóból néhány figyelemre 
méltó, azonnal használatba vehető 
módszert mutatunk be.

A MEZŐGAZDASÁGI 
VÍZHASZNOSÍTÁSI RENDSZEREK 

HALÁSZATI FEJLESZTÉSE

Villamos halzár
A kutatás-fejlesztés célja a hal 

élettér szakaszolásához alkalmazott 
mechanikus halrácsok kiváltása ked- 
vezőibib üzemelési tulajdonságokkal 
rendelkező berendezéssel, ezzel a 
vízkormányzó műtárgyakkal törté
nő megbízható vízhozammérés fel
tételednek a megteremtése, valamint 
korszerű halterelő-b©rendezés ki
alakítása.

A villamos halzár váltó- és egyen
áramú potenciálmezőt létesít a sza
kaszolt víztérbe függesztett elektró
dák segítségével. Az elektródák há
rom ((illetve állóvíznél négy) sor
ban helyezkednek el egy-egy füg
gesztő szerkezeten. A függesztő 
szerkezet (kötélzet) lehet a parton 
rögzített, illetve járműre szerlelt, at
tól függően, hogy halzárként vagy 
halterelőként használják a berende
zést. A villamos halzár törpefe
szültséggel üzemel. Egy m2-nyi ned
vesített keresztmetszet szakaszolá
sához szükséges villamos teljesít
ményigény 10—20 W (a víz oldott 
sótartalmától függően). A berende
zés hálózati (illetve kisfeszültségű 
áramfejlesztős) csatlakoztatásra ké
szült. A telepes változat fejlesztése 
az igényektől függően indul meg.

A villamos halzár sokoldalúan 
használható csatornák biológiai kar
bantartásánál a halak elúszásának 
megakadályozására, halterelésre, 
halgazdaságoknál ideiglenes vagy 
végleges szakaszolásra stb. л

Az eddig üzembehelyezett haízá
rak üzemelési tapasztalatai k e d v e 
zőek (Kiskunsági-főcsatorna, Duna— 
Tisza-csatorna stb.), a mostoha téli 
időjárás körülményeit is jól Visel
ték a berendezések, ezért szélesebb 
elterjedésére is számítani lelhet.

A berendezés kifejlesztését a 
VITUKI végezte.

KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ
FELHASZNÁLÁSA HALÍVADÉK 

NEVELÉSÉRE

A téma célja annak megvizsgá
lása, hogy a szennyvíz által bejutta
tott szerves anyag képez-e olyan 
tömegű egysejtű biotópot, amely a 
növényevő halak számára elegendő 
táplálékot jelent, változik-e az élet- 
feltétel oly mértékben, hogy az hal- 
pusztuláshoz vezjet.

A kísérlet első szakaszában — 
egy hónap — a rendelkezésre álló 4

medencébe összesen 13 564 m2 víz
felületre — átlagosan 50 cm mély
ség — 9 millió pontyivadék került 
kihelyezésire szennyvíz nélküli tisz
ta vízbe.

Az egyhónapos nevelés alatt a 
víz minősége nem változott. Hal- 
pusztulás csak az egyik medencé
ben volt a telepítést követő 2. hé
ten, ami néhány nap után meg
szűnt.

A telepített anyagból egy hónap 
után 2 millió db-ot halásztak le. Le
halászást követően két medencét 
töltöttek fel 1560 m3, illetve 2300 m3 
tiszta vízzel. Medencénként 50— 
50 000 db előnevelt pontyot helyez
tek ki, melyhez 100— 100 m3 szenny
vizet permeteztek be 1 m3/óra in
tenzitással.

A bepermetezett szennyvíz jel
lemzői: 
pH: 6,7
KOIor/mg* dbm—3:750
Cr, Cu, Pb, Zu, Mn, Fe nyomokban.

A szennyvíz hatására a víz oldott 
oxigéntartalma a felére csökkent, az 
NH3 megnőtt.

Halpusztulás nem történt. Inten
zív levegőztetés szükséges. A kísér
let tovább folytatódik.

A kommunális szennyvizeik hal- 
termelésre történő felhasználása 
III. fokozatú tisztításnak felel meg. 
Megállapították, hogy a szennyvíz 
tiszta vízzel keverve alkaűímias hal
nevelésre. A vizsgálat tovább foly
tatódik.

A kutatást a Debreceni Vízmű és 
Gyógyfürdő Vállalat a Hortobágyi 
Halgazdasággal közösen végezte.

i
HALASTAVI SZENNYVÍZ-

, HASZNOSÍTÁS

A  16 hektáros aerob tófelület 
hasznosítására 1980-ban a KÖVÍZIG 
és a Gyulai Vízművek közös műsza
ki fejlesztési feladatként elhatároz
ta a szarvasi HAKI által kidolgo
zott halastavi szemnyvízha&znosztási 
megoldás üzemszerű alkalmazási 
feltételeinek kimérését erősen szeny- 
nyezett élelmiszeripari és városi ke
ver tvizek esetére. Cél a szennyvízta- 
vak halasítási lehetőségeinek feltá
rása mellett a tavak III. tisztítási 
fokozatként történő felhasználható
ságának vizsgálata is.

1981-ben egy 4 hektáros, 0,8 m át
lagos vízmélységű, 32 000 m3 térfo
gatú aerob tóba busa és ponty bete
lepítése történt. A tavak feltöltése 
a haltelepítést megelőzően rész- 
biológiailag, műanyagtöltésű csepeg
tetőtesten, tisztított városi szenny
vízzel április 26-án kezdődött, 
majd a Húskombinát ipari szenny
vizével kevert szennyvízzel folyta
tódott, összesen 128 000 m3 szenny
víz bevezetésével. A busa május 
16-án, a ponty június 5-én került

a tavakba. A halastóba a szennyvíz 3 
db, sorbakötött, azonos méretű aerob 
tórekeszen át került bevezetésre, a 
párolgási és szivárgási veszteség 
pótlására a hétvégéken. A vízpótlás 
júniusban 40 122 m3, júliusban 
59 440 m3, augusztusban 14 117 m3,
szeptemberben 31949 m3, összesen 
145 628 m3 volt. A tavakban a víz- 
magaisság a négy hónap alatt nem 
változott. A szennyvíziadlagok meg
határozásánál az oldott oxigénkon
centráció optimális szinten tartás a 
és a túlzott algaprodukció megaka
dályozása volt a cél. A tavak ké
miai vízminőségének rendszeres 
ellenőrzése melletti szennyvíz-betáp
lálással az oldott oxigénkoncentrá- 
ciót 5,6+1,8 mg/1 szinten sikerült 
tartani. Az oxiiglénibevitelben az al- 
glaprodukción kívül a nagy tófélű
iét és a jelentős hullámzás is sze
repet játszott, mely a megifelelő el- 
keveredést is biztosította.

A tavak eredeti csőátereszes ösz- 
szeköítetése — pénzügyi forrás hiá
nyában! — csak a haltelepítés után 
kerülit felváltásra levegőztető bukó 
kialakításával. Megépült a fakulta
tív tavak gravitációs összekötő ve
zetéke is. A betelepített hal meny
nyi s égé — 0,2—0,3 kg-os egyediek
ből — 600 kg volt. A lehalászást 
megelőzően szeptember 30-ától a 
szennyvízbetápláliájst megszüntetve 
41 napos karantén időszakot bizto
sították. A halastó leürítése novem
ber 5-én kezdődött, a lehalászásra 
11-én került sor.

A kifogott busák súlya 0,8—1,5 
kg között, a pontyoké 0,8 és 2,7 kg 
között változott. Az állomány egész
séges, jól fejlett, a kontroll halas
tavi mintákkal összevetve egyértel
műen jobbnak értékelhető.

A vizsgálati eredményekből egy
értelműen megállapítható, hogy az. 
aerob halastó tisztítási hatásfoka 
mind a KOI, mind a BOI5, mind 
pedig a tápanyagforgalom jellemző 
komponenseire elfogadható. Jelen
tősen csökken a lebegő anyagok 
mennyisége, a víz koncentrálódásá
val nő azonban az oldott és ásványi 
sótartalom. Különösen jó a táp
anyageltávolítás hatásfoka, mely a 
/tavak III. tisztítási fokozatban be
töltött jelentős szerepét húzza alá.

A halastóban kialakult tápanyag- 
mennyiség a betelepített halmeny
nyi séghez képest igen mlagas volt, 
ami szerepet játszott a tisztítási 
hatásfok viszonylag alacsony vol
tában. Meggyőződésünk, hogy a 
tápanyagellátással arányban törté
nő telepítés mellett a tisztítási ha
tásfok is növelhető lesz.

A kutatás a Gyulai Vízművek, a 
Kőrösvidóki VÍZIG, a Békés Megyei 
Köjál és a HAKI közreműködésével 
folyt.
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Biztonság vagy kockázat?
A címben jelzett vagy kötőszó 

nem elírás! Amikor halászati szak
emberekkel beszélek, gyakran me
rül fel a „hogyan tovább?” számos 
problémája, többek között: mi a 
helyes szakmai magatartás ma — 
biztonságira törekedjen-e a szak
ember, vagy kockáztasson?

Mielőtt a kérdés mélyebb fejtege
tésébe belefogok, nézzük meg, ho
gyan vélekedtek az emberiség nagy 
gondolkodói a biztonság éis kocká
zat kapcsolatáról:

„ . . .  nehéz időben nem lehet otlyan 
megoldást találni, amely ne járma 
kockázattal.” (Cicero).

„Otthon ül, ki kudarctól fél.” 
(Horatius).

„Józan bolond, ki kockáztatni 
nem mer, s bölcsességét elveszti ér
telemmel” (Shakespeare).

„Kockára ha nem veted életed: 
magadnak az életed el se nyered.” 
(Schiller)

„Ha drága kincsnek vágy ok bir
tokára, a legnagyobbat kell vetnem 
kockára!” (Körner)

„A biztonság önmagában a féle
lem által inspirált negatív cél.” 
(Huizinga)

Az MSZMP gazdasági reformjá
nak jelszava lett a kockázatvállalás, 
mert jól tudott, hogy csak a hagyo
mányoktól való elszakadás te
remtheti meg a termelő munka fel
lendülését, a hatékonyság fokozó
dását.

Szakmánk számos példája bizo
nyítja, hogy haltenyésztésünket 
mindig, azok a szakemberek vitték a 
továbbhaladás irányába, akik vál
lalták a kockázatot, keresték az új 
megoldásokat.

E problémakör fejtegetésében 
meglevő bizonytalanságot feltétle
nül fenntartja az a körülmény, hogy 
a jogrendszerünk mind a mai na
pig nem tisztázta a szakember fe
lelősségét atekintetben, hogy a 
kockázatvallalás meddig dicsérendő 
és támogatandó cselekedet, és met- 
től számít elmarasztalható cselek
ménynek.

Már az eddigiekből is kiderülhe
tett, hogy jómagam a kockázatot 
vállalók életviteléire szavazok, mert 
ez a szakmai magatartás éltetett, s 
szakmánk fennmaradása csak ez
által biztosítható.

Mii is a kockázat?
A kockázat vagy rizikó a terme

lési tevékenységgel szükségszerűen 
együttjáró bizonytalansági ténye
ző, amely magában foglalja a ku
darc lehetőségét is.

A hangsúlyt a szükségszerű jel
zőire teszem, ugyanis e szóval min
den további fejtegetéstől megkímé
lem a nyájas Olvasót. Mindig is 
szükségszerű, ám a haltenyésiztő 
szakember érthető vágya az, hogy 
annyit kockáztasson, amennyivel a 
biztonságát nem veszélyezteti.

Mit jelent a biztonság?
A biztonság a veszélyektől vagy 

bántódástól mentes állapot, ami rö
vidtávú vizsgálati időszakban iga
zolja önmagát. Ügy is mondhatom: 
érzeti, tudati állapot.

Igen, sokan éppen ezért a bizton
ságérzetért teszik a szakmai munká
jukban évről évre ugyanazt; ezál
tal „érdemmé” nemesítik a szakmai 
rutint, mert ily módon nyugodtab- 
ban, kockázatmentesen lehet élni. 
De igaz ez? Ha hosszabb távon 
vizsgáljuk egy Hegy tógazdaság hely
zetét, fejlődését, hamarosan belát
juk, hogy az effajta biztonság igen 
csalóka doilog, mert nem valós a 
biztonság, csupán a tudat sugallata, 
mert amíg csak a szakmai rutin 
monotóniájával pergetjük az éve
ket, a lemaradás beépül a techno
lógiánk minden mozzanatába, a tu
datunkba.

Régi tapasztalat, hogy igazi biz
tonságban csak az érezheti magát, 
aki józan mértékben, de a felismert 
szükségszerűségtől is hajtva kocká
zatot vállal, kezdeményez, újít, új 
módszereket próbál ki vagy vezet 
be, ám arra is képes, hogy a jól 
bevált módszereit a változó köve
telményekhez rugalmasan hozzáiga
zítsa.

A szákember a biztonságát nagy
ban növelheti azáltal, ha a kocká
zatvállalását előzetes üzemi vizsgá
latokban teszi próbára, mert a 
kockázatvállalás józan mértéke az 
üzemi vizsgálatok során szinte ön
magától kialakul. Szándékosan hasz
nálom a vizsgálat szót, mert eze
ket sem kísérletnek, sem kutatás
nak nem tartom. (Az üzemi kísér
let valami új dolog létrehozására 
irányuló próbálkozás, amelyik 
Tíem mindig jár közvetlen haszon
nal, hatása gyakran csak áttétele
sen érvényesül. Az üzemi kutatás 
célja valamilyen tudományos prob
léma vizsgálata, illetve összefüggé
sek feltárása lehet.)

Az üzemi vizsgálat alatt azt a 
szakmai tevékenységet értem, 
amellyel valamilyen elképzelt vagy 
átvett szakmai problémát (eszközt, 
módszert) alaposan, részleteiben 
azért tanulmányozunk, hogy annak 
a valaminek az üzemi használati al
kalmasságáról tudomást szerezzünk, 
ill. hasznosságáról még az elter
jesztése előtt meggyőződjünk. Az 
üzemi vizsgálat a szakember szük
ségszerű eljárása. Olyan szakmai 
magatartás, amelyik a vagy kötő
szót egyenlőségjellel cseréld fel: 
biztonság =  kockázatvállalás!

Az üzenni vizsgálatok megoldása 
igen sokféle módszer szerinti lehet. 
Egyéni rátermettségtől, pénztől, 
(munkatársaktól, szakképzettségtől 
stb. függ. A lehetőségek széles tár
házából e cikk keretében egy olyan 
módszert mutatok be, amelyik a

költséges vizsgálatokat a „könnyű” 
elvisedhetőség határain belül oldja 
meg.

Még 1986 nyarán történt, hogy ré
gi barátommal, Peter Dyhrenfurth- 
tál, a Drezdai Halgazdaság egykori 
főagronómusával a régmúltat idéz
gettük. Beszélgetésünk során szóba 
jöttek hajdani üzemi takarmá
nyozási vizsgálatai, amelyekkel az 
1960-as évek legelején jó pár évvel 
megelőzte a kutatókat. Akkori mun
kássága hazájában már régen a fe
ledés homályába süllyedt, kettőnk 
emlékezetében is csak azért maradt 
fenn, mert mindenre emlékezünk, 
ami velünk történt, arról nem is be
szélve, hogy az emlékezetünk hiá
nyosságait az egykori feljegyzéseim
mel tettük hibátlanná.

A lényeg a következő: Dyhren
furth a takarmányozási vizsgála
tainak egy réiszét a halastavak par
ti sávjában létesített 10ХЮ m-es 
dirótkarámokban (ketrecekben) vé
gezte. A karámok egyik oldalát a 
halastavak töltésrézsűje képezte, há
rom oldaldói 5 cm-es lyulktbőségű, 
horganyzott kerítésdróttal vette 
körül, a dróthálót karókhoz „vezér- 
dróttall” erősítette. Egymás mellé 5 
db karámot épített (lehetne akár
hány!), s ugyanilyet a töltés má
sik oldalán is elhelyezett.

E karámokban sokféle etetési 
kombinációt próbált ki, igen vál
tozatos eredménnyel. Egy dologban 
azonban mindig megegyeztek a vizs
gálati eredmények: a karámokban 
a pom|tyok növekedése kivétel nél
kül mindig nagyobb lett, mint an
nak a tónak a ponytállományáé, 
amelyikben a karámok voltak.

Ezért, ha a tó pontyállomámyát 
közvetlenül használta volna a vizs
gálati eredményeinek kontrollja
ként, igen messze jütött volna a 
valóságtól, a vizsgálati adatok reá
lis értékétől.

Dyhrenfurth ezt a „hibát” azzal 
szüntette meg, hogy az egyik ka
rámba éppen akkora darabszámú 
ponytállományt rakott, mint ameny- 
nyi a tóba helyezett állománnyal 
területarányosan éppen adódott (az 
1 ha tóterületre kihelyezett állo
mány 1/100-ad részét). Ezekéit a 
pontyokat ugyanúgy talkarmányoz- 
tatta, mint a tavi állományt (a na
pi takarmányadagot grammra/!/ be
állította). Ezzel a megoldással biz
tosította, hogy a kontrollnak is le
gyen viszonyítási alapja, amivel a 
karámkísérletek hibáját kiszűrhette.

Mindig a tó ponty állományának a 
teljesítménye jelentette a bázist, a 
100%-ot, tehát ehhez mérte a kont- 
rollkarám pontyainak teljesítmé
nyét.

Egy példa ennek szemléltetésére: 
a tó pontyálloimányának őszi leha
lászási átlagtömege 1,12 kg/db volt, 
a karámban pedig 1,34 kg/db. Az ab-
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Beszámoló
két halkórtani szemináriumról

szálút eltérés 0,22 kig/db, ám az 
adott vizsgálati adatsorra vonatko
zó K-faktor 0,8358 lqtt (1,12/1,34). 
(E sokadik k-faktor neve onnan 
ered, hogy a ketrec neve németül 
Káfig.)

Mielőtt a kísérletbe beállított va
lamennyi karám vizsgálati eredmé
nyét értékelte volna, ezzel a k-fak- 
torral valamennyit végigszorozta. 
Ezzel a művelettel korrigálta az 
adatait, és csak az ezt követő több
leteredményt írta a vázsigálataiiniak 
javára. Lényegében ezzel a műve
lettel teremtette meg az üzemi 
vizsgálatainak a reálértékét, meg
ismerve ezzel egy-egy módszer tény
leges használati alkalmasságát, 
egyiben megteremtette a kockázat
vállalás biztonságát.

Ha valakinek módjában áll, több 
tóban végezhet párhuzamos vizsgá
latokat, s azok „nagy átlaga” tovább 
fokozza az eredmények reálértékét.

Az ilyen megoldású üzemi vizs
gálatok költsége nem nagy. 1986-os 
beszerzési anyagáron számítva 5 db 
karám 20—25 ezer forintért meg
építhető. Kis deszkabódéban rak
tározhatjuk a különféle takarmá
nyokat, mérleget, dobóhálót, vizs
gálati naplót sitb.

Kívánatos havonként legalább 
kétszer, de egyes esetekben heti 
gyakorisággal próbamérést végezni. 
Ha a vizsgálatunk kiterjed a zoo- 
planiktonra, akkor azt nem elég 
csak a karámokban begyűjteni, 
hanem a tóban is kiéli plankton- 
vizsgálatot végezni.

Számtalan vizsgálatot végezhetünk, 
csiak győzzük fantáziával! Kipróbál
hatjuk pl. a különböző takarmány
előkészítési eljárások hasznát; pró- 
baetetésefcet végezhetünk „gyanús” 
takarmányokkal; kitapasztalhat j uk, 
hogy a testtömegszázalékban maxi
mált etetés mennyivel gazdaságo
sabb az étvágy szerinti etetésnél; 
kipróbálhatjuk a folyamatos (szün
nap nélküli) etetés hasznát; megis
merhetjük a próbahaláiszat szere
pét a pontytakarmányozás irányí
tásában; megtudhatjuk, hogy a 
zsírrahizlalás mekkora pazarlással 
jár; felmérhetjük takarmánykei- 
verékeink és haltápjaink tényleges 
hozamfokozó hatásált; megtanulhat*-' 
juk a haltak ármány ozás számítógé
pes irányítását; kitapasztalhatjuk a 
fehérjegazdálkodás csínját-bínját; 
gyógy takarmány okát próbálhatunk 
ki; alkalmi takarmányok etetésének 
hasznosságáról győződhetünk meg; 
végigjátszhat juk a takarmányozási 
variációk teljes skáláját; mindent 
számszerűsítheti ük, költség—nye
reség szinten elemezhetünk.

A népesítési kombinációk kipró
bálásával legyünk óvatosiak! Ennek 
az az oka, hogy a karámokban cse
rélődik a víz, a tóban nem. A ka
rámnak a tó „háttér-bázisa”, a tó
nak ilyen háttere nincs.

Meggyőződésem: aki így kockáz
tat, az körültekintően végzi a mun
káját, biztonságot is teremt, mégis 
előrehalad.

Tasnádi Róbert

I.

A Jugoszláv Tudományos Aka
démia és a Zágrábi Egyetem Állat
orvosi Fakultása 1986. október 21— 
24. között szimpóziumot rendezett 
Dubrovnikban. Az alkalom aktua
litását az adta, hogy Ivó Tomasec 
professzor 50 évvel ezelőtt alapítot
ta az egyetem „Halak és Méhek 
Biológiája és Betegségei” tanszé
ket.

A történelmi hangulatú környe
zetben, közel az óvároshoz az In- 
ter-University Center adott otthont 
az „Ishtyopathology in Aquacultu
re” címen meghirdetett előadás- 
sorozatnak. Több mint száz résztve
vő jött össze a világ minden tájá
ról az USA-tól Európán keresztül 
Japánig. Magyar részről dr. Molnár 
Kálmán (MTA Állatonvostudományi 
Kutatóintézet), dr. Nemcsók János 
(Jate, Szeged) meghívott előadóként, 
dr. Békési László (Országos Áillat- 
egészsiégügyi Intézet) a Terimpex 
kiküldöttjekénlt vett részt a rendez
vényen. Nyolc szekcióban mintegy 
60 előadás hangzott el szerb-hor- 
vát és angol nyelven, szinkrontol
mácsolással. A szekciók sorrendje a 
következő volt, az ismertebb előadók 
f elsorolásával:
1. Általános járványtan.

(Jovanovics, Könting, Ghittino, 
ImamoVics, Schlotfeldt, Klonitz)

2. Vírusos és baktériumos betegsé
gek,
(Hill, Fijan, Hedrick, Jeremies, 
Sulimanovios, Békési)

3. Pai^azitás betegségek.
(Molllnár, Papema, Radujkpvics, 
Fischor-Scherl, Petriinec, Zmcics, 
Csankovics, Wikerhauser)

4. Takarmányozási ártalmak.
(Lisac, Katavics, Pujin, Obrado- 
vics)

5. Környezeti problémák.
(Rosenthal, Nemcsók, Peters, Bohl, 
Hetrick, Svobodova)

6. Diagnosztikai módszerek. 
(Anderson, de Kinkelin, Goerlich, 
Sarusics, Svobodova, Ocvirk)

7. Gyógykezelés.
(Meier, Petrinec, Cirkovics, Kuli- 
sics, Scheiert)

8. Immunizálás.
(Lamers, Horne, Tesarcik, Mata- 
sin, Salati, Kusuda, Anderson)
Az egyes előadások ismertetésére 

nem tudunk vállalkozni (nagy ré
szük Proceedings formájában meg 
fqg jelenni), csak a gyakrabban is
métlődő problémákhoz szeretnénk 
gondolatot fűzni. Ilyen volt a halak 
kopoltyú ja és kültakarója, amely leg
inkább ki van téve a káros környe
zeti hatásoknak, a banális baktériu
mok, gombák és élősködők hatásá

nak. Ezek bármelyike, vagy éppen 
összegződő hatásuk komolyan ká
rosíthatják a halak kopoltyújának 
finom szerkezetét (Klontz — USA), 
vagy a kültakarót (Papema — Izra
el). Mindezekhez gyakran társul az 
emberi beavatkozások okozta stress, 
de nemcsak a jól ismert környeze
ti anomáliák (Nemcsók — Magyar- 
ország) és a kezelési és szállítási 
imitációk, hanem a korlátozott moz
gás, a különböző nemek együtt tar
tása és egyéb szociális hatások is 
romboló befolyással vannak a szer
vezet védekező reakciódra (Peters 
— NSZK). Éppen ezért egy halter
melő-rendszer tervezett hoziamát a 
nem optimális környezeti feltételek 
sokkal inkább negatív irányba be
folyásolják egy intenzív telepen, 
mint egy hagyományos halastavi 
környezetben (Rosenthal — NSZK).

A legfontosabb vírusbetegiségek 
elleni védekezés elveit a Nemzetkö
zi Állatorvosi Hivatal (OIE, Párizs) 
javasolt diagnosztikai módszereivel 
és forgalmi korlátozásokkal a leg
több európai országban elfogadták 
és beltartják (Ghittino — Olaszor
szág). A pisztrángvírusokon (VHS, 
IPN, IHN) kívül a pontyok tavaszi 
viréjmi áj áriak vírusa (SVC) diagnosz
tikaijában is kialakult az a módszer 
(mikroneutralizációs teszt), ame
lyet az állományok mentességének 
igazolására javasolnak, illetve elég 
megbízhatónak tartanak ahhoz, 
hogy használatával e víusos hallhe- 
tegség terjedését korlátozhassuk a 
nemzetközi élőhal-forgalommal (de 
Kinkéiül — Franciaország). A so- 
rozatvizsgálatokihoz a franciáknál 
automata berendezést alkalmaznak.

A fertőző betegségek elleni véde
kezésben az aktív immunizálás egy
re inkább az érdeklődés közép
pontjába kerül. Ennek oka nemcsak 
a gyógyszer Hreziisztenci a és a 
gyógyszerárak emelkedése, hanem 
hogy a különböző maradékanyagok 
ellen az élelmezés-egészségügyi ható
ságok egyre szigorúbban lépnek fel. 
Vakcinák alkalmazásával ezek a 
káros hatások kiküszöbölhetők. Je
lenleg csak a baktériumos betegsé
gek ellen készült vakcinákat alkal
mazzák széles körben (vibriosis, 
yersáiniiosiiis), igen jó és megbízható 
eredménnyel (Home — U. K.). Ví- 
rusvakciinákkal világszerte kísérle
teznek, így Tesarcilk ismét beszá
molt a forgalomban levő Bioveta- 
készítmény alkalmazásáról Cseh
szlovákiában. Tavaszi vinémda vírus 
elleni saját vakcina-kipróbáMIsról 
számoltunk be mi is (Békési—Páűífi). 
Anyahalak vírusürítésének meg
akadályozására és ezzel az ivadék 
fertőződésének megelőzésére java
soltunk vakcinázást.
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A parazitás halbetegségek az elő
adások legnagyobb tematikai egysé
gét képezték. Több új élősködő, 
illetve ezek fejlődését érintő új 
engedmény került bemutatásra a jól 
ismert halparaziták mellett. Mol
nár Kálmán tartotta a megnyitó 
előadást ebben a szekcióban a kór
okozó proitozooinok tanulmányozá - 
sának újabb sikereiről. Ügy tűnik, 
a pontyok úsizóh ól у ag-tgy ull adós á -
nak parazitás oktanát — amelyre 
magyar kutatók mutattak rá elő
ször — másutt Is elfogladják. Külö
nösen a jugoszláv kollegák több 
Vizsgálata volt érdekes, amelyek a 
ponytivadqkot károsító úszóhólyag- 
gyulladás járványtanával és meg
előzésével foglalkoztak (Fijian, Pet
rán ec, Cirkovics).

Az elhangzott előadások é& a kü
lönböző országok szakembereivel 
való személyes találkozás is arra 
mutatott rá, hogy a kutatás rendkí
vül dinamikusan fejlődik napjaink
ban a halpatológia területén. Ezzel 
párhuzamosan a gyakorlat a beteg
ségek eredményes prevencióját kö
veteli ma már a szakemberektől, 
amely folyamatban egyre erősödik 
az állategészségügy funkciója, 
oemcsak a belföldi, de a nemzetközi 
élőhal-száilítások szabály ozásábjan
is az egyes értékes állományok, 
vagy éppen az egész ország vala
milyen betegségtől való mentessé
gének megóvása érdekében.

A búcsúfogadáson a szimpózium 
főrendezője, Nikola Fijan professzor 
joggal fejezte ki azt a meggyőződé
sét, hogy Dubrovnik különleges 
mediterrán atmoszférája hozzájá
rult az eredményes tapasztalatcse
réhez, új kapcsolatok teremtéséhez, 
a régi barátság megújításához, 
egymás jobb megértéséhez.

A részvétel lehetőségéért az OÁI 
vezetőinek támogatását és a Terim- 
pex anyagi segítségét ezúton is kö
szönjük.

Dr. Békési László

II.

1986. október 28—29-én tartották 
Münchenben az Állatorvosi Fakul
tás Zoológiái és Hydrobiológiai In
tézetében a DVG (Német Állatorvo
sok Társlasága) és az EAFP (Euró
pai Halpatológusok Társasága) né
met szekciójának rendezésében a 
halkórtani napokalt. A tudományos 
tanácskozást ezúttal Bruno Hofer 
(1861—1916) születésének 125. év
fordulója tiszteletére rendezték.

Bruno Hofer alapozta meg a hal
kórtani munkát Bajorországban. 
Úttörő munkássága nemcsak abban 
nyilvánult meg, hogy számos hal
betegség első leírója volt az 1904- 
ben megjelent „Handibuch dér 
Fischkr aníkh ei ten ’ ’ c. könyvében,

hanem rámutatott a tenyésztői
munka és a vízminőség-ellenőrzés
fontosságára is.

Hofer a Müncheni Állatorvosi 
Fakultás Zoológiái éis Haltudomá- 
nyi Intézetében kutatott éts oktatott. 
Korai halála megakadályozta abban, 
hogy elképzeléseit maradéktalanul 
megvalósítsa, de tanítványai közül 
Maria Plehn is a nyomdokain járt.

Számos megállapításuk a mai 
napig helytálló és nekünk, magyar 
halkórtanosoknak is irányt mutató.

Hazánkból dr. Csaba György és 
dr. Kovácsné dr. Gayer Éva (Orszá
gos Állategészségügyi Intézet), to
vábbá dr. Molnár Kálmán (MTA 
Állatorvos tudományi Kutatóintézet) 
munkatársak vettek részt a rendez
vényen, mint meghívott előadók, a 
következő előadásokkal:

Molnár K.: Új eredmények a 
nyálkaspórások vegetatív fejlődésé
ben halaknál.

Molnár K., Gs&lba Gy., Kovács-Ga- 
yer É.: A Hoferellus cyprini Döf lein 
előfordulása és fejlődése pontyok
ban.

Kovács-Gayer É., Csaba Gy., Rátz 
F., Békési L., Szakolczai J.: A 
Cyprinidák granulomatozisa — is
meretlen kórokozó a pontyokiban.

A rendezvényen a mintegy 150 
nyugatnémet kollégán kívül görög, 
osztrák, svájci és magyar küldött
ség vett részt. Hat szekcióban 28 
előadás hangzott el német és an
gol nyelven.

A virológiái tárgyú előadások 
zömében a pisztrángok vírusos 
megb etegedéseinek kárfej lődésével
foglalkoztak. Több előadásban szá
moltak be a vírusos haemorrhagiás 
septicaemia (VHS) vírusának jár
ványtanáról. Felméréseket végeztek 
a természetes vizekben csukák és 
sebespisztrángok VHS-vírus fertő
ző ttsegéről, amelyek járványok ki- 
mbbannáisában játszhatnak szerepet.

A baktériumos megbetegedések 
közül szintén előtérbe kerültek a 
természetes vizek halpopulációjának 
baktériumos fertőzöttségei (Aeromo- 
nas salmonioida, Renábacterium sal- 
monidarum). A szerológiai témában 
többek között a Vibrio anquállarum 
diagnosztikai vizsgálatáról tartottak 
előadást. Egy előadásiban összefog
lalták a halak immunizálásának 
módszereit és problémáit is.

A protozoológia területén hang
zottak el magyar előadások, így a 
pontyokban és más Cyprinidákban 
(aranyhalban) talált új kórokozó
ról, amely a belső szervekben gyul
ladásos-elhalásos gócokat idéz elő. 
A betegség kórfejlődését tanulmá
nyozva, lehetőségünk adódhat a 
jövőben a gyógykezelésre is. Jelen
tősége van az új károkozónak abban 
is, hogy elváltozásokát idéz elő a 
gonádokban, így a szaporítást gá
tolja. Mindezek azonban a jövő 
feladatai lesznek.

Külön szekcióban foglalkoztak a 
környezet okozta problémákkal, 
többek között az oxigén túladagolás 
hatásával a pisztrángtenyésztésben 
a subletális anorganikus anyagok 
összefüggésével a halak egészségére 
és a növekedésre. Élénk érdeklődés 
kísérte a Salmonidák kopoltyúel- 
változását kiváltó, továbbá az ikra 
kelését befolyásoló savas vizek ha
tását is. Kísérleteket végeztek az 
ammónia szerepéivel a pisztrángok 
epidermisz struktúrájának változá
sára és a kopoltyúbántalmaik kór- 
fejlődésére.

A toxikológiái szekcióban hang
zott el a „Csernobili katasztrófa 
hatása a bajor halfaunára” c. elő
adás. Vegyészeik részletes mérése
ket végeztek a különböző haj fajo
kon és vizekben, május 4-e és októ
ber 15-e között. A halakban a su
gárzó anyag mennyisége között kü
lönbség mutatkozott nemcsak hely, 
de halfaj szerint is. A mérések 
alapján ma már visszaállt az erede
ti állapot, de a magas hegyek vizei
ben és élőlényeiben mjég magasabb 
értékek voltak.

Nagy érdeklődéssel hallgattuk a 
bifenildk vízszennyező értékeinek 
növekedését a német vizeikben. Ki
mutatásuk a halak zsírszövetéből 
történik, s a halak mint bioindiká- 
itorok szerepelnek. Rámutattak ar
ra, hogy a DDT, DDE és Lindán, 
annak ellenére, hogy nincs az 
NSZK-ban forgalomban, kimutatha
tók a bajor víziekből. Számunkra 
különösen értékesek voltak a Duná
ból kimutatható kémiai anyagok 
mennyisége.

Az elhangzott előadások alapján 
elmondhatjuk, a halkórtan területén 
különösen szükségessé teszi a kuta
tást, hogy a vizek nem ismernek 
haltárokat: mind a kórokozók, mind 
a vízszennyeződések korai kimuta
tásának fontosságáról nap mint 
nap meggyőződhetünk.

Hazánkban az elmúlt években 
több lényeges kutatási eredmény 
született a pontybetegségek diag
nosztikájában, amire a külföldi 
szakemberek is hivatkoznak. Fontos 
azonban a virológia, a bakterioló
gia területén a kutatás fejlesztése. 
Felméréseket kellene végezni a 
természetes vizek kórokozó fertő- 
zöttségéról nálunk is, amelyekben a 
környezetvédelmi szakemberek
együttműködése — hasonlóan mint 
az NSZK-ban — eredményes lenne. 
Ehhez kapcsolódna továbbá a kör
nyezet és halbetegségek kapcsolatá
nak vizsgálata, ami több meg
oldatlan problémára — ivadék 
nagyszámú elkallódása, a felnevelé
si veszteségek stb. — rávilágítana. 
Más országokkal összehasonlítva 
úgy gondoljuk, hogy vannak erős
ségeink, de szükség van minden 
biológus, haltenyésztő vagy állator
vos támogatására, aki ezen a terü
leten dolgozik.

Dr. Kovácsné dr. Gayer Éva
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Levél a  levélvá lt ókh oz
A HALÁSZAT-naik 1967 óta va

gyok az előfizetője. Az egyes évfo
lyamok bekötött példányai itt sora
koznak az íróasztalom melletti köny- 
polcon, a MAGYAR HORGÁSZ-kö- 
tetek mellett. Az elmúlt évben tör
tént lakásváltozásunk miatt valaho
gyan elmaradt az előfizetés-megújí
tásom és a nagy felfordulásban csak 
most derült kii, hogy az 1985—86-os 
években nem kaptam meg a lapot. 
Majd megpróbálom pótolni a hir 
ányt. így következett be az is, hogy 
a HALÁSZAT 1986. évi 4. számá
ban megjelent „Levélváltás a hor
gászati fegyelemről” című cikkre 
csak a közelmúltban hívták fel a 
figyelmemet. Ezt a számot sikerült 
kölcsönkapnom és nagy érdeklődés
sel olvastam a levélváltást, mely 
Bencsik György budapesti horgász 
és Tárnái György, a szolnoki Fel- 
szabadulás HTSZ elnöke között 
bonyolódott. Minthogy mindig 
élénken érdeklődöm a hor
gászfegyelem, a horgászetika kér
dései iránt, őszinte kíváncsisággal 
olvastam a sorokat. Amellett, hogy 
a leírtak ugyancsak felháborítottak 
és igen sokban egyetértek a levél
váltókkal, kicsit csalódtam. A cikk 
címéből ítélve a horgászfegyelem
mel kapcsolatos átfogó, részletesebb 
elemzésre számítottam és kiderült, 
hogy Bencsik György és Tárnái Ist
ván kizárólag a gereblyézésről fej
tették ki véleményüket. Ráadásul 
Bencsik György egyetlen vízterüle
tet emllít, nevezetesen a Kiskörei 
Erőmű alatti, mintegy 400 méteres 
vízszakaszt, Tárnái István pedig 
egyetlen Tiisza-holtágat.

Egyetértek a levélváltóknak mind
azon megállapításával, melyek hatá
rozottan elmarasztalják a gereblyé- 
zést és a gereblyézőket. Igazuk van, 
mikor ezt a halfogási módszert van
dál mészárlásnak, gátlástalan kár
okozásnak, emberi kapzsiságból fá- 
kadó brigantizmusnak bélyeg;-. 
zik, az elkövetőket pedig em*' 
béri mivoltukból kivetkőzött egyé
neknek, vandáloknak titulálják. 
Ezekkel a megállapításokkal annál 
inkább is egyetértek, mivel a ge- 
reblyézés ellen már több ízben szót 
emeltem MOHOSZ vezetőségi ülé
seken, horgász szakelőadások kereté- 
tóben, valamint a MAGYAR HOR
GÁSZ és az ŰJ TÜKÖR hasábja
in. Mindehhez idézem a halászatról 
szóló 1977. évi 30. számú törvény- 
erejű rendelet végrehajtására ki
adott 44/1977. (XII. 19.) MÉM szá
mú rendelet 5. melléklete 2. c) pont
jában foglaltakat, mely szerint „Ti
los a horognak olyan mozdulattal 
való behúzása, hogy az kívülről 
akadjon a hal testébe” („geneblyé- 
zés”) . . .  Nos, a törvényi megfogal
mazásból kiderül, hogy a gereblyé- 
zés nem horgászmódszer, hanem a 
horgászattól független, közönséges

szabálysértés, súlyosabb esetben 
bűncselekmény, melyet nem horgá
szok is elkövethetnék. Sajnálatos, 
hogy az idézett rendelet-melléklet 
csak a gereblyéző rendszert írja le 
es nem nauuozza meg a geieoiye- 
ző eszközt, az ólomba öntött három
ágú horgot. Egyetértek Tárnái Ist
ván azon megállapításával is, hogy 
a hiányos ellenőrzés az egyik elő
idézője a törvénytelenségeknek. 
Egyetértek mindkettejükkel, miikor 
felvetik, hogy a Kiskörei Erőmű 
alatti 400 méteres vízszakaszinak 
nincs horgász-halász gazdája és ez 
a ,ysenki vize” ellenőrzés hiányá
ban melegágya lehet a szabályta
lanságoknak.

Ugyanakkor sajnálom, hogy Ben
ősz György nem nevezte meg hor- 
gászegyesüietét. Ugyanis megkísé
reltem felderíteni, hogy kik voltak 
azok a MOHOSZ-illetékesek, akik
nél Bencsik sporttárs jelezte a kis
körei gereblyézést. Sem a budapesti 
központban, sem a megyei Intéző 
Bizottságnál nem jutottam nyomára 
Bencsik György oejeuenteséneK. Saj
nálom azt is, hogy a levélváltók 
nem olvassák a MOHOSZ hivatalos 
lapját, a MAGYAR HORGÁSZ-t, 
meiynek „Fekete rovat -álból rend
szeresen tájékozódhatnának arról, 
hogy az egyesületi intéző bizottsági 
és szövetségi fegyelmi bizottságok 
hányszor alkalmaznak igen súlyos 
büntetéseket magúikról megfeledke
zett horgászokkal — köztük igen 
gyakran gereblyézőkkel — szemben. 
.Sajnálom, hogy Bencsik sporttárs 
nem írta le részletesebben a 
léki pontyozás bizonyára ér
dekes1 módszerét, mert annak is
meretében talán fény derült volna 
arra is, hogy egyesek ennél az el
járásnál hogyan gereblyéznek. Ezek 
az ismeretek bizonyára segítenének 
az nyen bűnelkövetések elleni vé
dekezésben is. Jól esett volna Tárnái 
Istvántól arról olvasni, hogy miköz
ben a HTSZ halászai az egyetlen 
Tisza-holtágból több mint 100 db 
beszakított gereblyéző-szerszámot ha
lásztak ki, a HTSZ haláréi hány el
követőt értek tettein és hány eset
ben kezdeményezitek ellenük eljá
rást. Mindezeket csak egyszerűen 
sajnálom.

Egyes megállapításokkal viszont 
egyenesen nem tudok egyetérteni. 
Támad István levelében azt írja, 
hogy „A horgászvezetők szívesen 
fogalmazniak úgy: horgásztársada
lom.” És a Bencsik György által 
felvetett gereblyézőesetet rögtön 
társadalmi méretűvé emeli. Azzal 
sem tudok egyetérteni, hogy Tárnái 
István szerint a hazai horgászlót- 
szárn kampányszerűen, mestersége
sen felduzzasztott és ma már sza
badon, bárki beléphet a horgászok 
táborába. Ezek a megállapítások 
tájékozatlanságra vallanak. Egy

részt, a horgászat érdekében 
nem szükséges kampányt szervezni, 
vagy propagandát kifejteni. A pi
henni vágyó magyar dolgozók min
den rábeszélés nélkül tömegesen 
vonzódnának az egészséges felüdü
lést, kikapcsolódást nyújtó horgá
szathoz, ha lenne hazánkban ele
gendő horgászvíz. És a kampánnyal, 
mozgósítással ellentétben a MO
HOSZ országos küldöttközgyűlése 
vízterület hiányában éppen olyan 
korlátozó intézkedésit volt kényte
len életbe léptetni, mely fékezi to
vábbi horgászegyesületek megalaku
lását. És, hogy bárlki szabadon be
léphet a horgászok táborába. Tár
nái elnök úr megnyugtatására hadd 
idézzem a MOHOSZ előírását, mi
szerint „horgászegyesületi tag olyan 
magyar állampolgár lehet, aki halá
szattal, horgászattal kapcsolatos 
bűncselekmény tekintetében büntet
len előéletű, vele szemben halgaz- 
dállkodással kapcsolatos szabálysér
tés miatt 1 éven belül nem hoztak 
jogerős marasztaló határozatot, 
nem áll az egyesületi tagságot ki
záró horgász-fegyelmi büntetés ha
tálya alatt, s megélhetést biztosító 
foglalkozása van, illetve nyugdíjas, 
vagy eltartott, és a horgászatot nem 
keresetJKiéppen űzi.” Ehhez még hoz
zátenném, hogy minden egyesületbe 
felvételre kerülő felnőtt és ifjúsági 
tag horgászvizsgát is köteles tenni. 
Mindezek talán meggyőzik Tárnái 
Istvánt arról, hogy akárki merni lehet 
tagja a magyar horgászitársadailom- 
nak, melyet nemesük a horgászve
zetők, de minden magyar horgász 
is igenis horgásztársadalomnak ne
vez, de ugyanakkor nem tételezi tel, 
hogy ennek a társadalomnak min
den tagja gátlástalanul, tömegesen 
részt vesz a törvénysértésekben, a 
gereblyéző brigantizmusban. És a 
magyar horgásztársadalom tagjai 
azt sem tételezik fel, hogy erkölcsi 
bizonyítvány és munkahelyi véle
ményezés hiányában a horgászok 
egy része a hétköznapi élet vandál
ja, kocsmaltöltellék, kártékony és ag
resszív ember. Nem tudom, hogy 
Tárnái elnök úr honnan szerzett 
ilyen benyomásokat. Vagy talán 
ilyenek lennének a BencisJik György 
által a Kiskörei Erőmű alatt megis
mert szolnoki, hevesi, miskolci, 
gyöngyösi és pesti horgászok, illet
ve a helybéli jegynélküli orvhorgá
szok? Nem tudom. Egyet viszont 
tudok. A horgászok lapjában, a 
MAGYAR HORGÁSZ-iban még so
hasem olvastam sem elmarasztalás, 
sem gyanúsítgatás formájában olyat, 
hogy a HTSZ-ek halászai ilyenek, 
vagy olyanok lennének, hogy sza
bálysértéseket követnének el, hogy 
a szövetkezeti rendtartással szem
ben saját kézből, háztájiként érté
kesítenék a fogott halat sfb. Mon
dom, nem olvastam ilyet, mert ilyen 
bizonyára nincs is.
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A rendtartás érdekében nem is 
tartom járható útnak az egymás 
szervezeti, társadalmi életében való 
ízléstelen vájlkálást. És itt teljesen 
egyetértek Bencsik Györggyel ab
ban, hogy meg kell óvni, védeni a 
vizet, a halat, a jövőt. Mindannyi- 
unk jövőjét. És ezt sokféleképpen 
tehetjük, csak egyféleképpen nem: 
egymásra mutogatással és vádasko
dással. A vizek és a vízpart fizi
kai és erkölcsi tisztaságáért közö
sen kell küzdenünk. És itt van va
lóban szükség a Bencsilk György

által felemlített, a szívében régtől 
élő horgász-halász barátságra, az 
össznépi, össztársadalmi összefo
gásra. A fegyelmezetlenkiedők, sza
bálysértők, bűnelkövetők ellen össze 
kell fognunk. Ebben a szívós, ke
mény munkában egyaránt ott a he
lye a horgásznak, halásznak, hiva
tásos és társadalmi halőrnek, taná
csi szabálysértési előadónak, rendőr
nek, és minden becsületes magyar 
állampolgárnak. Az együttes mun
kához pedig még valami szükséges. 
Égymás pontos és hiteles tájékozta

tása. Egyikünk sem tehet hathatós 
lépéseket, intézkedéseket anélkül, 
hogy ne ismerje a másik házatáját. 
Mindenesetre beszerzem a HALÁ
SZAT 1985—1986. évi példányait és 
sürgősen előfizetem a lapot 1987. 
évre. Amellett, hogy továbbra is 
harcolok a horgászfegyelejmért, ez a 
legkevesebb, amit a közös cél érde
kében meg kell tennem.

Nagy Miklós
a MOHOSZ vezetőségének 

tagja

Készítsünk takarmánykeveréket!
Régi tapasztalat, hogy a takarmá

nyozás tökéletesítjéfsével a pontyok 
hozama nagyban fokozható. A 
takarmányozás javításának számos 
megoldása ismert. Ezek közül itt 
egyet emelek ki, a takarmánykeve
rék készítésiét, etetését.

Szinte minden tógazdaság helyi 
lehetősége, hogy a gazdasága által 
megtermelt abnakf élesegekből és az 
ezekhez vásárolt fehérjetakarmá
nyokból takarmánykeveréket készít
sen, Ш. készíttessen.

Szeretném hangsúlyozni: a házi 
előállítású takarmánykeverékek nem 
tápok! A tápban hiánytalanul ben
ne kell lenni a pontyok miniden táp
lálkozási lételemének, a takarmány
keverékben pedig nem.

Jóllehet a takarmánykeverték nem 
komplett takarmány, a tapasztala
tok azt mutatják, hogy az etetésük 
rentábilis, mert a pontyhozamot fo
kozzák, a nagyobb nyereséget pe
dig azáltal is „hozzák”, hogy a faj
lagos takarmányozási költséget csök
kentik' (pl. csökken az 1 kg testgya
rapodásra felhasznált takarmány 
mennyisége). De ez még nem -min
den! Etetésükkel jobban kibonta
koztatható a pontyok öröklött tulaj
donsága, növekedik az élettelijesít- 
ményiük, edzettebbek, egészségeseb
bek lesznek, könnyebben tefeltethe- 
tők és a következő éviben zökkenő
mentesebben kezdik meg a tavi éle
tüket.

Azt tapasztaltam, hogy az olyan 
halastóban, ahol a természetes táp
lálék (pl. zooplankton) és a kiegé
szítő abraktakarmányozás csupán 
350—450 kg/ha ivadékfermósre volt 
képes, a tápszerűvé tett takarmány- 
keverék etetésével ez 50%-kal is 
nagyobb lett, sőt a megduplázódás 
is előfordult.

Hogyan lehetséges ez? Ügy, hogy 
a természetes táplálék komlettál! 
Nyilvánvaló, hogy a természetes 
táplálékkal ilyen sikeresen csak a 
tápszerűvé tett takarmánykeveré
keket komplettálhatj uk, feltéve, ha 
a takarmányozási technológia is

szakszerű. Tekintve, hogy a takar- 
mánykevérékek esetében is a ter
mészetes táplálék játssza a fősze
repet, ezért a takarmánykeverék is 
kiegészítő takarmány — ugyanúgy, 
minit az abraktakarmányok, csupán 
a kiegészítés arányrendszere kiap 
más tartalmi jelleget, és ez nem kis 
dolog! Kibővíti a lehetőségeinket. . .

Napjainkban, amikor a haltáp
árak egyre emelkednek, s emiatt a 
tápetetés visszaszorul, a takar
mánykeverékek készítése tölthet be 
olyan szerepet, mint amilyet a tá
poktól vártunk — igaz, csodákra 
nem számíthatunk.

A takarmánykeverékeknek nincs 
előre meghatározott receptjük! Eb
ből következik, hogy a haltenyész
tő szakember feladata a recept ösz- 
szeállítása, ami sok számolgatással 
jár, s talán ezért sem terjednek- 
terjedtek el eddig.
, Sokféle takarmánykeveréket ké

születünk. Lehet egyszerű magke
verék, de lehet deroésített állagú, 
amiben a különböző komponenseket 
összekevertük. A takarmánykeverék 
minőségét és takarmányozási szere
pét nagyban fokozhatjuk, ha a fe
hér j ekoneentrációját előre megha
tározzuk, sőt bizonyos táplálkozás
élettani szempontokat is figyelembe 
veszünk (pl. a pontyok ráutaltságát 
az állati eredetű táplálékra), vita
min és ásványi anyag kiegészítést 
alkalmazunk, a homogenizált keve
réket pedig granuláltatjulk, azaz táp
szerűvé tesszük (pl. az ivadékneve
lésben csak így érdemes eljárni).

A haltenyésztő szakemberek ta
karmánykeverék-készítő munkájá
hoz szeretnék segítséget adni azzal, 
hogy egy rövid számítógépes prog
ramot adok közre. A program köz
readását aktuális feladatnak tartom 
azért is, mert úgy tudom, hogy nem
igen van hazánkban olyan gazda
ság, ahol legalább személyi számí
tógép ne lenne, tehát a program 
használatálnak eszközhiány nem áll
ja útját.

A PROGRAMRÓL

A program bármilyen típusú sze
mélyi számítógépbe betáplálható; 
memóriaigénye 8 KB RAM (kb. 100 
komponens esetében). Alapfelépíté
sében a 16 soros (pl. HT 1080Z, 
TEXAS 99/4A, LASER 210, SELT- 
RON 200, VZ 200 sib.) és 32 oszlo
pos (ZX81, SPECTRUM, SELTRON 
200, TEXAS 99/4A, VZ 200, LASER 
210, LASER 310) képernyő megbon
tasd monitor helyzetre készült BA
SIC programozási nyelven, az angol 
ABC ékezetnéküü betűinek megfe
lelően. Egy számozott programsor
ban kettősponttal elválasztva több 
programutasítás is van, amelyeket 
külön sorszámozva kell a TEXAS 
99/4A és ZX81-es gépekbe beírni. A 
programban a PRINTUSING-utasí- 
tás kerekít, Ш. ez adja meg a kiírás 
formátumát. Ahol ilyen utasítás 
nincs (pl. ZX81, Commodore—64), 
ott PRINTTAB/X/ utasítással cse
réljük fel (X =  az oszlop helye, 
ahonnan a kiíratást elkezdjük).

Mit tegyünk, hogyan fogjunk 
hozzá a munkához? Mindenekelőtt 
tápláljuk be a programolt a számí
tógépünkbe, feltétlenül pontosan! 
(Remélem, a nyomda ördöge nem 
tréfál meg bennünket, és a prog
ramot hibátlanul adják tovább.) Ha 
a program beírása megtörtént, tá
roljuk el (magetofon, mágnesle
mez), hogy „örökóletű” legyen, ill. 
mindig elővehessük, ha kell.

A program használatba vétele 
előtt vegyük számba a takarmá
nyainkat készlet szerint. Miből 
mennyi van? Mennyi terem az el
következő időben, ill. mit tudunk 
vagy mit akarunk beszerezni?

Határozzuk el, hogy milyen fe
hérjekoncentrációjú takarmányke
veréket kívánunk összeállítani (en
nek szerepét nem részletezem, mert 
minden takarmányozási szakkönyv
ben benne van). Bátran kísérletez
zünk, több variációt is dolgozzunk 
k i! Ezt nyugodtan megtehetjük, 
mert a számítógépünknek néhány

44



pillanatig tart, hogy egy-egy variá
ciót kiszámítson.

Az előkészítő munkáihoz tartozik, 
hogy a takarmányainkat osszuik két 
csoportba:

1. az energia takarmányok és
2. a fehérjetakarmányok csoport

jába.
Takarmányozási szakkönyvünkből 

írjuk ki mindegyik takarmányunk 
keményítőértékét és emészthető 
(nyers) fehérjetartalmát g/kg-iban.

Nézzünk az egész műveletre egy 
olyan példát, amelyben négyféle ta
karmány szerepel (megjegyzem, 
hogy a komponensek száma akár 
100 is lehet, a számítás lehetősége e 
tekintetben korlátlan).

E példában elhatároztam, hogy 
25%-os feh ér jekon centráció jú ta
karmánykeveréket készíttetek. Eh
hez a következő takarmányok áll
nak rendelkezésemre:

— búza, átlagos minőségben,
— kukorica, keményszemű,
— borsó,
— halliszt, átlagos minőségben.
A beltartalmi értékeket Barabás

Endre: A takarmányozás zsebköny
ve című munkájából írtam ki (meg
jelent a Mezőgazdasági Kiadónál 
1975-ben). A forrásmunkákat azért 
jelöltem meg, mert a szakkönyveink 
fogalmi köre és a mennyiségi ada
tok olykor eltérnek egymástól.)

Elkészítettem a táblázatot, mely 
ebben a példában a következő:

Так. megnev. Kern. é., 
g/fcg

Bm. f., 
g/kg

Késizletarány,
%

Energia tak.: 
1. búza 720 100 70 1 

30 j 100%2. kukorica 800 80 1
Fehérje tak.: 
1. borsó 740 210 80 1 

20 J• 100%2. halliszt 660 490

Máris láthatjuk a következőket: 
energiahordozó takarmányként azt 
soroljuk be, amelyiknek a fehérje- 
koncentrációja a kívánt (jelenleg 
25%) alatt van, fehérjetakarmány 
pedig az, amelyiknek a fehérjekon
centrációja több a megkívántnál.

Minden csoport alkotóinak együt
tesen 100%-ot kell kiadniuk! Prog
ramunk jelzi is, hogy az egyes ta
karmányok beírása után a 100 
részegységből még mennyi maradt 
(ha e tekintetben hibázunk, a 
programunk hibával számol, az 
eredmény rossz lesz).

Ha eddig eljutottunk, futtathatjuk 
a programot! RUN paranccsal in
dítsuk el. A cím néhány másodper
ces kiírása után a képernyő törlő
dik, majd a következő kérdéseket 
kell megválaszolnunk: AZ ENER
GIA-ТАК ARM ANYOK SZAMA ?,
beírjuk, hogy 2 (ebben a példában!), 
majd lenyomjuk a RETURN (eset
leg ENTER, NEW LINE) billen
tyűt. Erre a FEHERJE-TAKÁRMÁ
NYOK SZAMA? jelenik meg, ami
re e példa szerint szintén a 2-est 
írjuk be, természetesen a RETURN 
lenyomásával zárva.

Gépünk ezután megkérdezi a fe- 
hórj ekoncentráció előirányzott érté
két. Ha ezt is beírtuk, nézzük meg, 
hogy mindent helyesen válaszol
tunk-e meg. Ha nem, akkor nyom
juk meg az „I” betűt és a RE
TURN-1, a gép újra felteszi a kér
déseket elölről, tehát javíthatunk. 
Ha viszont helyesen írtuk be az 
adatokat, csak a RETURN billen
tyűt nyomjuk le (eme utal a RÉT). 
Ekkor a képernyő törlődik, majd a 
gép kiírja, hogy az energia-takarmá
nyok adatait kéri.

A képernyőn megjelenik a ta
karmány sorszáma, majd progra

munk kéri a takarmány nevét. ír
juk röviden, mert ezzel időt nye
rünk (pl. búza=BU). A kérések 
sorrendjében írjuk be az adott ta
karmány keményítőértékét és 
emészthető fehérjéjét gJban, majd 
megjelenik a takarmány lehetséges 
részarányát jelző szám, és megkéri 
gépünk azt, hogy ebből hány %-ot 
tesz ki az a mennyiség, amit fel
használunk (értelemszerűen: ha csu
pán egyetlen takarmányunk van, ak
kor az 100%-nak felel meg). Ügyel
jünk rá, hogy az energia-takarmá
nyok, és a fehérjetakarmányok kü- 
lön-külön csoportosítva, ám a cso
porton belül a 100%-nak feleljenek 
meg!

Programunk minden takarmány- 
féleség beírása után lehetőséget ad 
a hibásan beírt adatok javítására. 
Ha mindent helyesen beírtunk, a 
RETURN lenyomása után gépünk 
kiírja: SZÁMOLOK!, aminek akkor 
van szerepe, ha sok komponenst 
vizsgálunk, mert ilyenkor több mp- 
ig is eltart a számolás, s a felirat 
tudatja velünk, hogy a program 
„él” a gépben.

Amikor a gép számolási folya
mata megtörtént, a képernyőn 
máris megjelenik a takarmánykeve
rék %-os összetétele, amelyik a 
mintapéldában a következő:

ТАК. MENEVEZESE ÖSSZETÉTEL

BÚZA 34,1%
KUKORICA 14,6%
BORSO 41,0%
HALLISZT 10,3%

ÖSSZESEN^ 100,0%

A program a 16 soros kiíratású 
gépek nagy elterjedtsége miatt úgy 
készült, hogy minden 10 komponens 
kijelzése után BREAK sorszám fel
irattal megállítja a program futá
sát (e program 50 tételig végzi ezt, 
de bárki kibővítheti). így tehát ad
dig szemlélhetjük a képernyőt, 
ameddig szükségünk van rá, pl. le
jegyezzük az adatokat (ha printe
rünk van, akkor az adatoikat ki is 
nyomtathatjuk, de ez a program 
csupán a képernyőt kezeli, más pe
riféria kezeléséhez ki kell egészí
teni!).

Ha a BREAK után tovább aka
runk haladni, akikor billentyűzzük 
be a CONT (esetleg CONTINUE) 
parancsolt, természetesem a RE- 
TURN-t is nyomjuk meg, azonnal 
folytatódik a kiírás onnan. ahol 
abbamaradt. Amikor a kiírás befe
jeződött, TOVÁBB (RETURN)? fel
iratot kiapunk, azt jelzi ezzel a 
program, hogy „van még kiírni va
lóm!”. Amikor ezt megtettük, új 
képemyotartalom jelenik meg. 
Megkapjuk az 1 kg tömegű takar
mánykeverékünk legjellemzőbb ada
tait. így a keményitértéket g-iban, 
az emészthető fehérje mennyiségét 
g-ban, a fehérjekonoentrációt fó
lián, a takarmánykeverék nettó ener
giáját kcal-iban és kJ-ban. (Az ener
giaszámítás alapját a következő 
összefüggés adta: 1 kg keményítő- 
érték=2360 kcal nettó energiával; 1 
kcal=4,127 kJnlal. Lásd a takar
mányozási szalkkönyveket.)

Ha a program végére értünk, ne 
tegyük el a gépünket, hanem fut
tassunk végig pár kombinációt! Él
vezni fogjuk a gyors receptkészítés 
felszabadító örömét, s ezáltal sok
féle takarmánykeveréket leszünk 
képesek megismerni, majd alkal
mazni, aminek végeredményeként 
nagyobb lesz a pontyhozamunk.

T. R.

FIZESSEN

ELŐ

A

HALÁSZATRA
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Miről 

a külföldi

FEHÉR VÉR, SÁRGA HÚS. Az In- 
diali-óeeán déli részén, már a hideg 
sarkikor térségében, egy francia ex
pedíció tagjai több tucat jéghalat 
(Chairiipsocephalus gunnani) zsákmá
nyoltak. Az 50—60 centis halaiknak 
fehér vére és sárga húsa volt. Mi
vel ezek a halak oxigénnel túltelí
tett tengerben élnek másrészt — a 
hideg miatt — anyagcseréjük lasisú, 
ezért aránylag kevés oxigénre van 
szükségük, Emiatt hiányzik a vö
rös hemoglobin a vérükből. Egyéb
ként az oxigént — náluik — a vér
plazma köti meg, s az szállítja a 
fontos gázt az egyes szervekhez. A 
jégbalak húsa megfőzve fehér szí
nű és íze meglepően hasonlít a lan
guszták édeskés húsára — így a 
franciák szerint az valóságos deli- 
katesznek minősül. FISCH UND 
FANG (86) № 12.

GALÓCÁK A DUNÁBAN. A Duna 
straubingi (NSZK) szakaszán 100 db 
— egyenként 1,5 Ikilós v— galócát 
helyeztek ki. Az illetékes szervek 
azért szánták el magukat a nem is 
oolcsó telepítési akcióra, mert a Du
na az adott térségben tisztább lett, 
s ma már II. vízminőségi osztályba 
tartozik. FISCH UND FANG (86) 
№  12.

/VKVAKULTŰRÁKBAN ,DOLGOZ
NAK. Az európai ak vakul túrákban 
mintegy 150 000 ember dolgozik. 
Ezeken a tengeri és édesvízi far

mokon évente 1,3 millió tonnányi 
puhatestűt, rákot és /halat /termelnek. 
A becslések szerint a legtöbbet az 
ehető kagylókból (évi 480 000 tonnát) 
és a pontyokból <évi 400 000 (tonnát) 
termelnek. Egyébként a már említett 
1,3 millió tonnás termelési ered
mény á világ termelésének 12%-át 
teszi ki. FISCH UND FANG (86 №
12.

A VILÁGON A LEGJOBB!; G. G. 
Sehm professzor ábrák és ‘színes 
fényképek segítségével bemutatja a 
világ legnagyobb, nyilvános akvá
riumát, mely a kaliforniai Monte-

rey-öbölben létesült. Az óriási kom
binátban több mint 100 (!) kiállí
tási akvárium van. A legnagyobb 
medencék 1268 m3 űrméretűek és 
17 centi vastag acrylglas üveggel 
vannak ellátva. A nagy nyomásnak 
ellenálló üvegtáblákat a japán 
Mitsubishi cég szállította és szerelte, 
méghozzá a különös technológia 
iránt érdeklődőik kategorikus kizárá

sával. A kombinátba percenként 
7800 liter friss tengervíz érkezik, 
amelyet azonnal szétosztanak az ak
váriumokba, ahol 525 állatfajt mint
egy 5500 egyed képvisel. A temér
dek látnivaló között a nagy testű 
tengeri halak (tonhalak, cápák, bar- 
rakudák stb.) és az akrobatikus 
ügyességű, tengeri vidrák aratják a 
legnagyobb sikert. (DIE AQUARI- 
EN- UND TERRARIEN-ZEIT- 
SCHRIFT (87) № 1.)

HALÁLOS BETEGEK. Az Északi
tengerben megvizsgálták d lepény
halak egészségi állapotát, finnek so
rán megállapították, hogy ezeknek 
a halaknak и mája ikisebb-nagyobb

mértékben elrákosodott. A lepény
halak 400/Q-ánál találtak májkáro
sodást. A  szakemberek szerint, el
sősorban iaz ipari szennyvizekkel ki
kerülő toxikus ianyagok (pl. titan- 
dioxyd) okozzák la végzetes májel
fajulásokat az iszapos aljzaton élő 
és a piacon nagyon keresett halak
nál. DEUTSCHE SPORTFISCHER 
ZEITUNG (86) № 12.

A VIDEÓZÁS ÁRA. A világhírű 
Paul Parey Kiadó (Hamburg) már 
forgalomba hozott olyan műsoros 
videókazettákat, amelyek többek 
között a horgászattal, a halfüstölés
sel, a halpreparálással kapcsolatosak. 
Egy-egy ilyen kazetta ára 98 és 128 
márka Iközött váltakozik.
i

ŰJ KÖNYVEK. A hamburgi Paul 
Parey Verlag a közelmúltban adta 
ki я ..GRUNDLA.GEN DÉR FISCH- 
PATHOLOGIE” (A halpatológia 
alapjai) c. munkát, mely a halak 
anatómiáját, élettaniát, a kórokozók 
élettanát, immunológiát és a csontos 
halak környezeti igényét ismerteti 
426 oldalon, több száz színes- és 
fekiete-fehér képpel, ábráival. A mű 
198 márkába kerül. Szerzője Ronald 
J. Roberts. A másik újdonság Lan- 
ge-Lechner munkája és ..GEWÁS- 
SERREGELUNG, GEWÁSSER-
PFLEGE” (Vízszabályozás és -gon
dozás) címmel látott napvilágot és 
68 márkáért árusítják.
MŰTÉT A DOKTORON. A lüttichi 
nyilvános akváriumban él egy érté
kes, szimpozáns doktorhal. A 15 
centis halkülönlegesség a Csendes- 
óceánból k°rült Európába. Időköz
ben az egyik szeme annyira káro
sodott, hogy műtétileg el kellett tá
volítani. A rendhagyó műveletre a 
lüttichi egyetemen került sor. Az 
ügyes kezű sebészek az üresen ma
radt szemüregbe színben (és méret
ben (hasonló, üvegszemet helyeztek 
el, mely megtévesztésig hasonlít a

régire. A műtéten átesett hal jól 
érzi magát >és érthetően isok látoga
tója akad. DEUTSCHE SPORT- 
FISCHER-ZTG. 86) № 12.

ŰJBÓL FOGJÁK. A Duna középső 
szakaszán — Passau és Straubing 
között — hosszú évekig még hír
mondóját sem láttak )a tiszta vizet 
kedvelő gardának. Az utóbbi idő
ben egyre-másra horogra akad és 
hálóba kerül. Mindezt a szennyvíz- 
tisztítás hatékonyságával és a folyó 
vízminőségének javulásával magya
rázzák. ANGEL WOCHE (86) N J 26.

MEGKÖVESEDETT RAGADOZÓ. A 
közelmúltban rábukkantak 110 mil
lió éves halkövületeikre — jóllehet,

már 400 millió éves halkövületet is 
ismernek. A most találtak között 
olyanok is vannak, melyek éppen 
ragadoztak — vagyis a nagy hal 
szájában ott láthatók a fejjel a ha
talmasra látott szájban levő kishal. 
Arra nincs biztos adat, hogy a ra
gadozó és zsákmánya, mi módon 
pusztult el azonos időben és ma
radt fent az utókornak — bizonyí
tékul. A szenzációs leletekről szí
nes képriport található az ANGEL 
WOCHE (86) № 26. számában.

HALLAKÁSOK. A Mexikói-öböl
ben — ahol eddig semmiféle víz
alatti tereptárgy, korall stb. nem 
volt f— 4000 autóroncsot süllyesztet
tek el. Az ócskavas-depóból hama
rosan valóságos haltanya alakult ki 
— sok-sok ezer hallakóval. Hiába, 
az ócskavas-labirintus kiváló bú
vóhely a legtöbb halnak — aminek 
persze, \a ihalászok lis örülnek. Az 
Egyesült Államokban, New Jersey 
tengerpartjánál sok millió, betono
zott, használt gumiabroncsot s ü l 
lyesztenek a tengerbe, hogy az így



számol be

sajtó?

kialakuló mesterséges zátonynál a 
halaknak megfelelő Iélőhelyet kiala
kítsanak. FISCH UND FANG (87) 
№ 1.

ÓRIÁS COMPÓ. Angliában időről 
időre horogra- és hálóba akarnak 
nagy testű compók. A közelmúlt
ban — Cheshunt (Hertfordshire) 
térségében ,— kifogtak Jegy szemre 
való, óriási compót. A termetes 
ikrás hal 4,5 kilót nyomott! FUF 
ANGLER’S MAIL (87) № 1.

„HÁZON BELÜL” RAGADOZNAK. 
A világtengerekben mintegy 250 
cápafaj ismeint. Ezelk között akad 
egy, az Odontaispis tauirus, mely 
különösen mohó ragadozó hírében 
áll. Bizonyítja ezt N. T. Keniney 
zoológus megfigyelése is. Az említett 
cápa nőstényének kétágú petefész
ke van. A megtermékenyített peték 
az anyaállatban fejlődnek — lé
vén, hogy elevenszülő halról van 
szó. A fiaital cápák már az anyjuk 
hasüregében zaklatják egymást és 
az erősebbek a gyengébbeket ha- 
rapdálják, megcsonkítják! FISCH 
UND FANG (87) № 1.

KINEVEZÉS. A  szovjetunió halá
szati miniszterévé nevezték ki Nyi- 
kolaj Köti járt, aki 11982 pta la tá
volkeleti Halászati Társulás („DAU- 
RIBA”) vezetője volt. ÍN. Kotlfar 
1935-ben született Iés brosz nemzet 
tiségű. TASZSZIPRAVDA (87). í. 8.

VESZÉLYEZTETETT HALFAJOK. 
A Német Demokratikus Köztársa
ságban — a thüringiai yizekben — 
három halfaj került a szigorúan vé
dett állatok listájára, ezek a követ
kezők: a pataki ingola, á pénzes 
pér és a márna. FISCH UND FANG 
(1987) № 1.

GILISZTA AZ ÉLELMISZERBEN. 
A Fülöp-sztgeteken megkezdték a 
földi giliszták tömeges szaporítását

— üzemszerű körülmények között. 
A férgeket, miután tökéletesen 
megtisztították és kiszárították — 
porrá őrlik és élelmiszeripari alap
anyagként hasznosítják, mert igen 
magas (72%) a fehérje tartalma! A 
giliszta tenyésztők szerves hulla
dékkal etetik a férgeket és kilónként 
közel hat dollárért hozzák forga
lomba. FISCH UND FANG (87) 
№ 1.

TONHAL-KOLOSSZUS. A kiéli 
(NSZK) halpiacon — rövid időre — 
kiállítottak egy 375 kilós (!) tonha
lat, melyet a norvég tengerszakaszon 
zsákmányolták n halászok. Az ízle
tes fhúsú (halóriást később — felda
rabolva — kimérték. A  tonhal-ko- 
losszusról képet is Iközöl a FISCH 
UND FANG (87) januári iszáma.

TRIPLOID PISZTRÁNGOK. Norvég 
biológusoknak sikerült ún. „triplo- 
id” szivárványos pisztrángokat lét
rehozni j(e halak kromoszómaszáma 
háromszorosa a normális, alapkro- 
moszómaszámúakénál). A különféle 
hő- és egyéb manipulációkkal létre
hozott pisztrángegyedek terméketle
nek, sokkal jobban hasznosítják a 
takarmányt, gyorsabban fejlődnek 
és húsuk ízletesebb. DEUTSCHE 
SPORTFISCHER ZEITUNG (86) № 
12.

FITOPLANKTON-TANULMÁNY. 
Lj. Debeljak terjedelmes tanulmányt 
készített a halastavi fdtoplankton-

állományok kedvező és kedvezőtlen 
összetételéről. RIBARSTVO JUGO- 
SLAVE (86) № 6.

KI MENNYIT TERMELT? J. Basioli 
terjedelmes cikkben ismerteti ja vi
lág halászatának legfrissebb ered
ményeit. Ebből csak {néhány adat: 
Olaszország 44 000 tonna édesvízi

halat termelt (és 451 000 tonnányi 
tengerit fogott; Románia 25 000 ton
na édesvízit termelt és 176 000 ton

nányi tengerit fogott; Bulgária 
13 000 tonna édesvízit (termelt és
100 000 !tonnányi tengerit fogott; 
Jugoszlávia 25 000 tonna édesvízit 
termelt és 49 000 tonnányi tengerit 
zsákmányolt. RIBARSTVO JUGO- 
SLAVIJE 1(86) № 6.

SILÓZOTT HAL. Ausztráliában ki
dolgozták és sikerrel alkalmazzák a 
hal tartósí tás új módszerét: a halsi- 
lózást. Az erjesztve tartósított halak 
fehérje-, zsír- ,stb. összetétele nem 
változik számottevően és nagysze
rűen felhasználhatók ;— többek kö
zött — sertések és baromfiak tápos 
takarmányozásánál. FAO FISCH. 
REP. № 317, FAO SFIIU/R317 
(Suppl).

HATTYÚ-LELTÁR. Egy most köz
zétett felmérés szerint csupán a 
Vdlgandeltában több mint 2000 
hattyúpár költött az elmúlt eszten

dőben. Az ornitológusok becslése 
szerint a Káspi'tenger parti öveze
tében mintegy 280 000 hattyú él. 
TASZSZ/VH (87) 1. 4.

ALVIN OTT VOLT. Robert D. Bal
lard színes képriportot közöl )a hul
lámsírban nyugvó Titanic luxushajó 
roncsáról. Az 1912 áprilisában el
süllyedt tengerjáróhoz leereszkedett 
az amerikaiak immár 'legendás hí
rű „ALVIN” nevű tengeralattjárója 
és megannyi képet készített a sze
mélyzet. Most ezeket (a felvételeket 
közli Ballard. A  jéghegy által ketté 
tört hajó első része több \száz 'mé
terre ifekszik \a hátsó résztől. A 
tengerfenéken szanaszét szóródott 
használati tárgyak között éppen 
úgy vannak székek, fazekak, 
csörlők, apró szobrok — mint 
pezsgős üvegek vagy éppen WC- 
csészék. A Titanic roncsait 
részint már belepték a sziva
csok, korallok és a kagylók. Ami 
pedig \a roncskolosszus kiemelését 
illeti, az illetékesek egyelőre latol
gatják a nagyszabású vállalkozás 
végrehajtását. NATIONAL GEOG
RAPHIC MAGAZINE (86) Decem
ber.

Dr. Pénzes Bethen
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A matrincha (Brycon lundii)
mesterséges szaporítása

A matrinchák — a Brycon genus 
tagjai — Brazília minden fonto
sabb vízrendszerében folyóvízi 
halfajok. Ha valamikor a brazilok 
„nemzeti hallat” fognak választani, 
erre a pozícióra három halfaj az 
esélyes: a dourado (Salminius bra- 
siliensis), a tucunaré (Cicla ocella- 
ris) és a matricha (Brycon sp.).

A dourado, a magyarul pontyla- 
zacféléknek nevezett Characidae 
csaOiád nem él az Ama zóna ab an, 
déli faj. Születésétől a haláláig ra
gadozó. Aranysárga színű, fekete 
farolksávos, gyönyörű hal. A tucu
naré a Ciclidae család tagja ugyan
úgy, mint a jól ismert tilapiák, de 
ez szintén ragadozó. Gyönyörűen 
színes, a farkán „szemet” viselő hal. 
A tucunaré csak az Amazonasban 
és az Orinocóban őshonos. A mat- 
ninoha a douradóval közeli rokon, 
mindenevő, öregségére inkább mag- 
és gyümölcsevő, kitűnő húsú hal, 
mely egész Brazíliában elterjedt. 
Mind a halászok, mind a horgá
szok igen sokra értékelik. Biztos 
tehát, hogy a szavazatok nagy ré
sze reá esne. Sajnos az eltűnőben 
lévő, „veszélyeztetett” halfajok kö
zé tartozik a legtöbb vízrendszer
ben, mert a tucatszám épített fo
lyóvízi tározók és az árvízszabá
lyozás akadályozzák ívási vándor
lását és a zsenge ivadék megma
radását. A Szent Ferenc folyóban 
(Rio Sáo-Francisco) is már csak a 
felsőbb szakaszban él, csökkenő 
számban, a Trés Marias-i és a 
Sobradinho-i víztározók között.

Feladataim között kiemelték a 
matrincha és dourado Üzemszerű, 
mesterséges szaporításának a ki
dolgozását. Közülük csak a doura
do egyik faját (S. maxillosus): sza
porították eddig a negyvenes évek
ben a Pirassununga-i állomáson. 
1983-ban már matrinchaiikrát nyer
tünk, mely kékesfekete színű (elő
ször azt gonndoltam, hogv bélsár 
folyik a halból). A termékenyülés 
rossz volt és a kikelt lárvákat egy 
kezemen meg lehetett számolni. Mi
vel a tavainkban tartott matrinchák 
közül csak 25 ikrás és 2 tejes volt, 
a kísérletek az első próbálkozás 
után megszakadtak. 1984-ben halá
szaink csak nőstényeket tudtak 
fogni a folyóban. Végre 1985-ben 
rájöttünk, hogy a hímek sokkal ki
sebbek, mint a nőstényeк (az első 
ívású ikrás 2—2,5 kg súlyú, a te
jes 0,5—0,8 kg-os). Más módszerrel 
fogva tejeseket is hoztak bőséges 
számban a halászaink. Sajnos a 
hiipofizál ássál nyert ikra igen kis 
százalékban termékenyült. mert a 
hipofizált halak az ovuláció bekö
vetkezését nem jelzik. A hímek sem

aktívak, „állva”, magukban folyat
ják el a spermájukat. A vízből ki
vett ikrás is legtöbbször csak 
„csiklandozásra” ereszti el az ovu- 
lált ikrát. Az ovulált ikrát a 
matrincha csak az elöregedés után 
kezdi szórni. De míg rájöttünk, 
hogy az órafok nem 230, hanem 
csak kb. 180, sok értékes hal és ik
ra ment veszendőbe.

A matrincha-hímeknek — ugyan
úgy. mint a dourado hímjeinek — 
a farok alatti úszója „dorozmás”, 
ezzel „csiklandozza” az ikrás ivar
nyílását természetes íváskor. Ter
mészetes ívása, ahogy rájöttünk, a 
sebes folyású folyószakaszokban 
történik, ahonnan az ikrát az ár
térre sodorhatja a vízáram.

A legérdekesebb, szinte „drámai” 
a lárva fejlődése, melyet 1985 no
vemberében sikerült tisztázni. Az 
ikra lebegő, a szilkanyag mély liláis- 
sötétkék színű, 24 °C-os vízben kb. 
18—20 óra alatt kel ki. A szürkés- 
feketés színűnek tűnő, frissen kikelt 
lárva semmiben sem tér el a töb
bi hal lárvájától. De kikelés után, 
azonnal kezdetét veszi az eddig ta
pasztalt leggyorsabb lárvafejlődés: 
16 óra múlva már szája, fogai, bél- 
csatornája és kopoltyúi vannak, de 
nincs még úszőhólyagja a kis lár
vának. Persze hosszirányban is nő 
ez alatt a lárva. 20 órás korában 
már kapkodja a társait. Addigra a 
feje hátsó részén ragasztómirigy 
fejlődik, aminek segítségével úgy 
fü^geszkedák a levelekre, tárgyak
ra^ a lárva, hogy a hasa kifelé van

(pont fordítva, mint a ponty- vagy 
harcsalárva). így a mellette elúszó 
lárvákat elkapja és próbálja le
nyelni. Igen gyakori, hogy a két 
lárva egymás állkapcsát kapja el 
és mivel nem tudnak egymástól sza
badulni, együtt pusztulnak el. Sok
szor találtunk 3—4 lárvát egymás
ba „tölcsérezve”. Jó, ha a farkánál 
elkapott lárva fejét a győztes a 
test megemésztése után ki tudja 
köpni. Ha a nagy fejet is megpró
bálja lenyelni, ez sokszor végződik 
fulladással. Ez a halálos „ragado- 
zás”, a keltetőedényekben pedig 
kannibalizmus élete második-har
madik napján a legnagyobb fokú 
(még ekkor sincs úszóhólyagjuk). A 
lárvaállomány, ha eddig tartanánk 
a keltetőedényekben, rövid idő alatt 
tizedére, ötödére csökkenne. A kel
tetőedény fenekén a leemésztett ge
rincek végén levő fejek és a pórul
járt falánkok hullái jelzik a tra
gédiákat. Az elsőnapos lárvafejlő
dés befejezése előtt, amikor még a 
szájnyílás nem fordult a fej végére, 
a lárvákat ki kell helyezni a má
sik hal egykorú lárvájával együtt. 
Még kísérlet tárgya, hogy 1 mat- 
nnchalárvára 10 vagy 20 Prochi- 
lodus-lárvát számítsunk-e?

Ahogyan a lárva post-lárvává 
alakul, és halmodra úszkálni kezd, 
lassan megszűnik ez a nagy raga
dozói ösztön, most már az alsóbb
rendű rákokat sem vetik meg. A 
fiatal matrincha megeszi a háton 
úszó poloskákat, vízi rovarokat, lár
vákat és minden mást, ami ehető-

A m atrincha-lárvának 24 órás korában m ár fogai, szája, kopoltyúja és bélcsatornája  
van. in tenzíven  ragadozik ebben a „korban5*. (Fotó: dr. Csaba G yörgy form alinos

példányáról)
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A testvérét n yeli a kétnapos m atrinckalárva  
(Fotó: dr. Csaba G yörgy form alinos készítm ényéről)

Ez a két m atrinchalárva egym ást állkapcson ragadta m eg és nem  tudták egym ást
elereszteni

(Fotó: dr. Csaba G yörgy form alinos készítm ényéről)

nelk bizonyul. Pillangós növények 
leveleit is szívesen lerágják a 2—3 
cm-es kis halak.

A matrincha gyorsan nő, 3 hó
napos korban állag 18 cm testhosz- 
szúságú, 120 g súlyú példányokká 
cseperedtek. Két hónapos kortól 
eszik a szemeskukoricát, amit a 
csutkáról is lerágoaik, ha az a víz
ben már megpuhult.

Ügy tűnik, hogy a matrincha a 
mesterséges szaporítás során a hi- 
pofizálást nehezen tűri, arra rossz 
hatásfokkal reagál. Viszont a ma
gyar LH—RH—T analóggal és hi- 
pofízis-előadaggal igen bíztató ered
ményt értem el 3 kísérlet során, 
amikor mindegyik hal ovuilált és 
85—90%-os megtermékenyítést (a 
legrosszabb 60%) is kaptunk. Hala
inkat intenzív és félintenzív tar
tásban, polikultúrában neveljük és 
reméljük, 2 év múlva már saját 
nevelésű állományt szaporítunk.

Gondolunk visszahonosításra is, 
főként az Alsó-Szent Ferenc folyó 
(Baixo Sao Francisco) térségében. 
A matrincha mesterséges szaporí
tásáról Trés Máriásai brazil munka
társaimmal könnyvet írtunk, ami 
rövidesen felfedi a szakemberek 
előtt ennek a különleges halnak 
titkait és szaporítási technológiá
ját. Közben persze más folyórend
szerek szakemberei is eljöttek ta
nulni a technológiánkat, így érte
sülésem szerint az Amazonas-i 
matrinchát (Brycon melanopterus) 
is már sikeresen szaporították mód
szerünkkel.

Dr. Woynarovich Elek

Ivatféknevelés sajátosságokkal Brazíliában
A Halászat 1986. évi 5. számában 

dr. Woynárovich Elek vezető szak
tanácsadó mérleget készített az 
Északkelet-Bnazíliában eddig meg-  ̂
valósult brazil—magyar halászati\ 
programról. Mint 6 telepvezető ta-4 
nácsadója, érthetően nem térhetett 
ki cikkében a helyi sajátosságokra, 
különbözőségekre. A halszaporítás
ban az állomások között nagy kü
lönbségek nincsenek — legfeljebb a 
rendelkezésre álló anyahal faj, kor 
és darabszám összetételében, és a 
keltető műszaki megvalósításában. 
Az ivadéknevelésiben és a megter
melt ivadék későbbi sorsában az 
adottságok és — az ezt figyelembe 
vevő — kialakított módszerek azon
ban eltérőek.

E rövid bevezető után a követke
zőkben a brazíliai Szent Ferent fo
lyó (Rio Sao Francisco) középső sza
kasza melletti, bebedouroi (Per
nambuco állam) CODEVASF hal- 
ivadéktermelő-telep néhány — a ta
vi ivadékneveléssel kapcsolatos — 
sajátosságáról szeretnék beszámolni.

ADOTTSÁGOK
A telep 13 ha-os, és egy 2000 

ha-os öntözési project közelében 
fekszik. Speciális jellemzője, hogy a 

í vízellátása rossz. Ennek oka, hogy 
nem rendelkezik önálló vízellátó- 
rendszerrel, hanem az öntözési pro
ject hálózatára kapcsolták rá. In
nen egyrészt korlátozott mennyisé
gű vizet lehet kivenni, másrészt 
ezt a kolátozott mennyiséget is 
csak munkanapokon reggel 6-tól 
délután 5-ig, szombaton pedig déli 
12-ig. Az öntözési project szivaty- 
tyúháza ugyanis csak ebben az 
időben üzemel. Éjszaka, valamint 
vasárnapokon és ünnepnapokon (ez 
utóbbiból Brazíliában van elég) egy 
kis kapacitású víztározó látná el a 
telepet, amelynek azonban a víz
hozama mindössze a keltetőház el
látására elegendő.

A gazdaságot eredetileg 800 000— 
1 000 000 tdlápia ivadék, és 1— 200 000 
ívatásból származó ponty termelé
sére tervezték, építették. A magyar 
technológia alapvetően megváltoz

tatta a termelés szerkezetét, inten
zitását, és a faj összetételt. Az alap- 
adottságok viszont — mint előbb 
láthattuk — nem változtak. Ezért a 
13 ha-os telepen mindössze 18 db 
400 m2-es, 16 db 1000 m2-es és 1 
db félhektáros tó használható in
tenzív ivadékmevelésre. A többi — 
közel 10 ha-os — területen mind
össze évente egyszeri feltöltésre és 
pótlásra jut víz. Ezekben a tavak
ban 10 féle anyahal és a rendsze
res utánpótlás nevelése folyik. Az 
intenzív ivadéknevelés annyit is 
jelent, hogy a 400 m2-es tavaikban 
6—7, az 1000 m2-es és 0,5 ha-os ta
vakban pedig 3—4 ivadéknevelést 
végzünk évente. Ennél többre nem 
igen vám, lehetőség az említett víz- 
problémák miatt.

A gazdaság 150—200 km-es kör
zetében intenzív állattartó-telep 
nincsen, ezért szintén egy speciális 
probléma a szervestrágya hiánya.

A Sao Francisco folyó — ahonnan 
a víz érkezik — tápanyagban rend
kívül szegény, így különösen fon-

49



Jól fejlett tam baqui-ivadékok a víztározók népesítéséhez
(A  szerző  fe lvé te le )

tos lenne a tavak trágyázása. 
1984чЬеп kacsaprogram keretében 
istállók épülteik, amelyekből vi
szont a folyamatos és elegendő 
trágyautánpótlás nem biztosítható. 
Ezért kényszermegoldásként a ka
csák (2000 db) úsztató tavának (0,4 
ha) tápanyagban és plankton-szer
vezetekben gazdag vizével történik 
a tavak „trágyázása”. Bár a meg
oldás nem a legideálisabb, mégis 
hozzájárult a hozamok jelentős eme
léséhez.

Az említett szerény, valamint 
egyéb tárgyi és személyi feltételek 
mellett a telep kapacitása 10— 12 
millió, 2— 10 cm iközöttd (halivadék. 
(A jelentős meretintervallum az el
térő igényekből, és a még meglevő 
szemléletbeli problémákból szárma
zik.) Ehhez járul még az évről évre 
növekvő zsengehal-kibocsátás.

1984—1986 között a telep — a 
tavi ivadéknevelés terén — 50— 
70%-os kapacitás-kihasználtsággal 
termelt. (1984-ben keltetőiház nélkül, 
ideágiienes berendezésekkel.) Ennek 
ока a gazdaság különleges helyze
te. Mit értünk ez alatt?

Az öntözési projecteket kivéve, a 
környéken közel 400 km-es sugarú 
körben nincs mezőgazdaság. Ennek 
oka a száraz, helyenként fél-sivaita- 
gos földrajzi-időjárási adottságok. 
Ezeken a területeken a lakosság 
megtartását az állami víztározó épí
tési programok biztosítják.

Az évi 400 mm csapadék néhány 
nagy intenzitású eső (60—100 nam
es is előfordul egy-egy alkalommal) 
alakjában hullik. Ezek töltik fel 
az említett víztározókat, melyek 
közül a legkisebbek néhány ezer 
m2-esek, a nagyobbak viszont több- 
száz ha-osak. A bebedouroi halgaz
daság fő profilja, hogy ezekbe az 
állami víztározókba végez ivadék,te
lepítést — szociális program ke
retében. Konkrét ivadék értékesítés
ről csak a termelt hal 10—20°'0-ánál 
beszélhetünk. Ennek is egy része 
zsenge ivadék formájában kerül el- 
sízállításra, elsősorban az ország 2— 
3000 km-re levő déli államaiba — 
légiúton.

Az ivadéktelepítés szociális prog
ramját viszont egyrészt a tározók 
hidrológiai Viszonyai, másrészt az 
utak állapota, harmadsoban pedig 
a programot végrehajtó állami szer
vek hozzáállása (helyenként bürok
ratizmusa) befolyásolja.

Példa az ellentmondásokra: Ami
kor száraz idő van, és járhatók az 
utak, kevés a víz a tározókban, ami
kor pedig megjön az eső és lehet
ne telepíteni, járhaitatlandk az utak. 
Vagy egy másik péida: bár a 
telepen egész évben folyamatos a 
szaporítás, mégis a szezon — ami
kor a helyi halfajok és a növény
evők 80%-a szaporítható — augusz
tus és február közé esik. Ebből az 
augusztus^—december időszak a leg
szárazabb, amikor a víztározók 
nagy része kiszárad, a telepítések 
csökkennek, pedig a gazdaságban 
ekkoir van a legtöbb ivadék.

Elsősorban ezekből a problémák
ból adódik az ivadéknevelő-kapaci- 
tás nem teljes kihasználtsága.

TERMELÉS
Az ivadéknevelés technológiáját 

az adottsághoz igazítottuk. A tó
előkészítéseknél a kacsás-tó tápanya
gokban gazdag, vegyes planlktonál- 
lományú vizével „trágyázunk”, és 
olitjuk be a tavakat.

Probléma kékalga-invázió esetén 
van, ilyenkor meszezést végzünk (ha 
van mész). A vegyszeres plakton- 
szeilekciót — mely nagyon bevált itt 
is — az ismert Dipterex nevű m- 
szekticiddel végezzük, 1 ppm-es 
koncentrációban. A magyarországi
tól eltérő szigorú megkötés az, hogy 
a helyi halfajok termelésekor a ki
helyezés előtt minimum 4—5 nap
pal kell elvégezni a vegyszeres ke
zelést, e halfajok nagyfokú érzé
kenysége miatt. Ez annyit is jelent, 
hogy egyes — nagy veszteségeket 
okozó — vízi ízeltlábúak vislszaszo- 
rítása nevelési időszak alatt ezzel 
a szerrel nem végezhető el. Pedig 
időszakonként elsősorban az Odoná- 
ták okoznak nagy károkat, főleg az 
ivadéknevelés 3—4. hetében. Az Odo- 
náta-kártétel legszembetűnőbb je
le az, amikor a tóban kettészelt 
ivadékhullát, vagy még élő vergő
dő! találunk. Ez tipikusan Odonáta- 
kártételre utal. Az elhullás mérté
kére a felszíni hullák számából nem 
lehet következtetni, mivel a több
sége a fenéken pusztul el. Termé
szetesen nem érdemes megvárni 
azt. hogy elhullott halaik „jelezzék” 
az Odonáták jelenlétét. A mi gya
korlatunkban a hetenkénti próba
halászatkor keressük a kártevőt. 
Az Odonáta ivadékos tüllhálóval 
ugyanis könnyen fogható.

Á probléma esetenkénti nagysá
ga tette szükségessé, hogy itt a te
lepen módszert dolgozzunk ki az 
Odonáták irtására. A vizsgálatok 
alapján a Folidol nevű rovar- és 
atkaölő szer bizonyult szupersze- 
lektívnek az Odonátákkal szemben. 
Használatának több előnye is 
van: az Odonátákat 0,25—0.5 ppm- 
es koncentrációval is irtani lehet, 
a legfontosabb helyi halak — Pro- 
chdlodus, Leponinus és Colossoma 
fajok — nem érzékenyek rá ebben

a töménységben; és végül, a leg
több Copepoda és néhány Cladoce- 
ra faj sem pusztul el a kezelés so
rán, ami a természetes táplálékbá
zis részbeni megjnaradását jelenti.

A termelés során az intenzív ne
velés hazai gyakorlatát valósítottuk 
meg, mely szerint a tavi takarmá
nyozást a kihelyezés napjától kezd
ve végezzük, függetlenül a termé
szetes táplálékszervezetek (Rofató- 
riák) mennyiségéitől. Ez az eljárás 
még a szegény Északkelet-BrazíM- 
ban sem számít luxusnak és pa
zarlásnak. hiszen ezt a takarmány
ra „hangoló”, szoktató etetést cse
kély mennyiségű --  0,5—1 kg/100 000 
db lárva naponta 2-szer — takar
mánnyal végezzük.

Szintén telep-specialitás, hogy a 
kacsás-tó vizével a nevelés során 
plankton-„ráoltást” végzünk (ha 
szükséges), és az utóbbi időben a 
túlnépesített tavakban naponként 
zooplankton-etetést valósítunk meg, 
szűrt, gyűjtött planktonnal.

A már említett földrajzi helyzeté
ből, és ezenkívül szemléleti prob
lémákból adódó „különlegessége” 
a bebedouroi állomásnak, hogy na
ponkénti harcot kell vívni a meg
termelt ivadék lehalászásáért és 
elszállításáért. Az utóbbi három 
évben talán ez az egyik legkriti
kusabb „elem”, mely a leginkább 
meghatározta a megmaradásokat és 
a telep már említett kapacitás ki
használtságát.

EREDMÉNYEK
Az eltelt három év eredményei

nek felsorolására és elemzésére egy 
ilyen cikk keretében nincs lehető
ség. Éppen ezért itt csak néhány — 
az ivadékneveléssel kapcsolatos — 
érdekesség, illetve — ha már eddig 
is a telep egyedi vonásairól volt 
szó — néhány különlegességről le
gyen szó.

A szervesanyagbain gazdag iszap 
kialakulása a 400 m2-es tavakban a 
leg előrehaladottabb, a 1000 Hitesek
ben kevésbé, míg a többi tóban a 
fenéken a kő a leggyakoribb. Eb
ből következik, hogy a 400 m2-esek
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Az óriás édesvízi 
garnélarákkal végzett

I '  ■ 1 # / I . fflnevelesi kísérletről

termelnek ,a legjobban. (Itt kell 
megegyezni, hogy a tavakban az 
átlagos üzemi vízmélység 50—60 
cm).

1985-iben ezek a tavak 110 lehalá
szás átlagában, tavanként 41 000 db 
2—5 cm-es ivadékot termeltek, 
1985-ben ez a szám 50 000 db felett 
van. A megmaradások átlagja 35%. 
A szélső értékek sok tanulsággal 
szolgálnak. Egy-két ezer és 200 ezer 
között van az egy tóból lehalászott 
ivadék darabszáma.

Ez azt is jelenti, hogy a kihelye
zéseknél a rendelkezésre álló lárva 
mennyisége, és az éppen szabad tó
kapacitás a meghatározó, nem pe
dig egy optimális kihelyezési darab- 
szám. (Sajnos, ez a kényszerhely
zet ismerős az otthoni gyakorlat
ban is.)

A megmaradásokban szintén elő
fordulnak szélsőségek: 1—2%-tól a 
65—70%-ig. Az 1000 m2-eís tavak 
1985-ben 45 000 db ivadékot termel
tek tavanként. Ez a szám 1986-ban 
itt is 50 000 felett van. Feltehető a 
kérdés: mi az oka annak, hogy 
a 400 m2-es és 1000 m2-es tavak 
között a megtermelt ivadék darab- 
számát tekintve alig van különbség ? 
Az okok egy részéről — rosszabb 
vízellátás, tápanyagokban szegé
nyebb tófenék — már volt szó. A 
másik lényeges különbség, hogy át
lag 30%-kal hosszabb ideig tart a 
nevelés ezekben a tavakban. Ez na
gyobb ivadékot eredményez, de több 
a rizikófaktor is. A megmaradás 
az 1000 m2-es tavakban 5—60%, az 
átlag 25—30%. Itt is van javítani 
való!

Az értékesítési, elhelyezési prob
lémák miatt a 400 m2-es tavakban 
az átlagos nevelési idő 40 nap, az 
1000 m2-esek,ben 50—55 nap. Feke- 
tén-fehéren bebizonyítottuk brazil 
kollégáinknak, hogy csalk ennek az 
egy tényezőnek optimalizálásával
— 25—30 napig tartó előneveléssel
— 25—50%-kal lehet növelni a ter
melést.

Ha nagy ivadékra van szükség, 
akikor azt nem az előnevelés he
lyén kell megtermelni.

Az eredmények értékelésénél hal
fajok közötti differ éneiét sem a ta
vanként megtermelhető ivadékszám-> 
ban, sem pedig a megmaradásban ~ 
nem lehet kimutatni. Az egyedüli 
szembetűnő különbség — a natív 
halak közül — a curimaták (Pro- 
chilodus sp.) lassúbb növekedésié.

ÖSSZEGZÉS
összefoglalva e rövid tájékoztatót, 

elmondhatjuk, hogy a bebedouroi 
CODEVASF tógazdaság speciális 
adottságaihoz sikerült módszereket 
kidolgozni, mellyel a hátrányos kö
rülményeket részben ki lehetett 
egyenlíteni. Ez a területegységre 
jutó eredményeken is megmutat
kozott, melyekkel a telep Brazília 
egyik legintenzívebben termelő iva- 
kos gazdasága lett. Természetesen 
ezek az eredmények nem hasonlít
hatók össze a hazaiakkal, ahol 
szinte minden feltétel más.

Dr. Garádi Péter

Az édesvízi ráktenyésztés fejlesz
tésére irányuló kutatási-fejlesztési 
program keretében a Szarvasi Hal
tenyésztési Kutató Intézet, a HAL— 
INNO Vállalat közreműködésével, a 
svéd INDOSKAN cégtől 1985 júniu
sában 500 db fiatal Macrobrachium 
rosenbergii De Man egyedet kapott, 
előzetes nevelési kísérlet elvégzésére. 
Ez a faj a világ édesvízi akvakultúrás 
termelésében egyre fontosabb sze
repet játszik és magas kereskedel
mi ára ellenére folyamatosan nö
vekszik világpiaci kereslete.

Elterjedéséről és biológiájáról 
már a Halászat korábbi számaiban 
volt szó, a következőkben saját 
módszereinket és tapasztalatain
kat adom közre.

TARTÁS, ELHELYEZÉS
A  nevelési kísérletet az intézet 

recirikuléciós üzemében végeztük. Az 
állatokat 2 m3-es műanyag EWOS- 
kádakban helyeztük el, melyek 
alapterületének (4 m2) kib. 1/3-ára 
mosott, 3—5 mm átmérőjű kavi
csot terítettünk. A rejtőzködési le
hetőséget biztosító kavicsrétegen 
kívül a medencékbe speciális bú
vóhelyeket is helyeztünk. A kezde
ti 20—30 cm-es vízmélységet az 
állatok növekedésével párhuzamo
san 50 cm-re emeltük. Az üzem 24 
—25 °C-os vizét 42 °C-os artézi-víz
zel hőcserélés útján melegítettük fel 
a kívánt 28—30 °C-ra. A vízátfolyás 
mértéke a nevelés ideje alatt 5— 10 
1/perc volt. Az egyedeket a kísér
let folyamán méret szerint szétválo
gattuk.

TAKARMÁNYOZÁS
Az állatokat kezdetben naponta 

háromszor, a későbbiek folyamán 
kétszer etettük a következő takar
mányok felhasználásával: főtt to
jás, máj, tubifex, plankton (Arte- 
mia, Daphnia), főtt burgonya, har
csatáp, halszelet, kagyló. Vizuális 
megfigyelés alapján fenti takarmá
nyok kedveltsége tekintetében az 
alábbi sorrend állapítható meg: 1. 
máj, kagyló; 2. főtt tojás, halszelet, 
tubifex; 3. főtt burgonya, harcsatáp.

Az ivarérettség mielőbbi elérésé
hez — a fenti sorrend figyelembe
vételével — a későbbiek során főleg 
májat és tojást etettünk, néha ki
egészítve hallal, kagylóval és burgo
nyával.

Az ,ad libitum”^etetés napi ta
karmány-szükségletének meghatá -

rozásáira 10 napos mérést végeztünk. 
A 3,08 g, valamint 12,24 g átlagtö
megű állatok 24 óra alatt élősúlyuk 
12%-át képesek elfogyasztani (10% 
máj, 2% tojás), mely 28%-os szá
razanyag-tartalommal számolva: 
3,36 testsúly %-mak felel meg. A 
nagy súlyú ©gyedeknél (24,14 g) a 
takarmány szárazanyag-tartalmára 
számított mennyiség 2,8 testsúly %.

g

A nevelési időszak alatt a tény
legesen elfogyasztott takarmány
mennyiséget nem határoztuk még 
az állatok kezdetben ismeretlen 
táplálkozási szokása és technikai 
nehézségek miatt. (Az el nem fo
gyasztott takarmány nem került 
visszamérésre kimosódás, morzsoló
dás, nedvesség miatt.)

A betelepítést követő 234. napon 
a biomassza 1598 g, melyhez hoz
zászámítva a műszaki probléma 
(szivattyú meghibásododás, oxigén
hiány) miatt elhullott egyedek 
mennyiségét (1386 g-ot) a súlygya
rapodás 2984 g, a takarmány-együtt
ható 3,92.

51



NÖVEKEDÉS

Betelepítéskor az állatok átlagsú
lya (50 db egyed alapján) 0,0084 g, 
'betelepítést követő 234. napon 9,4 
+  9,32 g volt. Jelentős az állomány 
szétnövése, az egyedek csoporton
ként különböző időszak alatt érik 
el az étkezési (20—80 g) méretet.

A tenyésztdőszak 234. napján az 
állomány nagysága 170 db volt, 
melyek méret szerinti megoszlását 
az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat
Méret, g Gyakoriság

0 — 1,0 16,5%
1,0— 5,0 27,6%
5,0—10,0 21,1%

10,0—15,0 10,0%
15,0—20,0 7,2 %
20,0—25,0 10,0%
25,0—30,0 4,8%
30,0— 2,8%

A nevelési kísérlet 234 naipji
alatt — figyelembe véve egy mű
szaki meghibásodás miatt elhullott 
egyedek számát is — az állomány 
18,6%-a érte el az étkezési méretet.

Az egyedek növekedésük állapján 
mán. 4 csoportra oszthatók, melyek 
megoszlását és növekedési adatait 
a 2. táblázat tartalmazza.

A méret alapján történő váloga
tásra kb. 1,5— 2 havonta került sor. 
A csoportonkénti átfedés a szükség 
szerinti, de minimum havonkénti 
válogatást indokolja, lehetőség sze
rint 5 g-os, de legalább 10 g-os in
tervallumokkal, melynek indoklá
sára az elhullások okainál még v i s 
szatérünk. Az eddigi megfigyelések 
álapján úgy tűnik, hogy a rendsze
res válogatás nemcsak a kanniba
lizmust csökkenti, de a legnagyobb 
egyedek eltávolítása után néhány 
egyed (elsősorban a hímek) gyors 
növekedésnek indul, és méret sze
rinti domináns szerepet tölt be a 
populáción belül.

MORTALITÁS i
Az eltelt időszakban az elhullá

sok feltételezett okok szerinti meg
oszlását a 3. táblázat tartalmazza.

A 234 napos nevelési időszakban 
az Nt=N0e—zt képlet alapján számí
tott relaktív elhullási tényező 0,5% 
(ahol z: relatív elihullásá tényező; 
Nt: populáció nagysága t nap múl
va; N0: populáció nagysága az 0. 
időpontban; t: nevelési időszak na
pokban) .

A táblázat csak észlelt elhullások 
feltételezett okiait tünteti fel, va
lószínű, hogy az elhullásokat több 
tényező együttes kedvezőtlen alaku
lása váltotta ki.

A nevelés 234. napján az állomány 
170 0ЬЛ az észlelt elhullások száma 
170 db, így az 500 db-omkómt ka
pott mennyiségtől az eltérés (hi
ány) 160 db (32%), melynek felté
telezhető oka a kannibalizmus.

A 21 észlelt elhullásnál minden 
esetben találtunk hullákat, illetve 
testmaradványokat. A 2 hónapos 
kísérlet alatt a populáció 4%-a „el
tűnt”, melynek oka a kannibaliz
musban, illetve az elhullott egyedek 
elfogyasztásában rejlik. Az elhullá
sok megoszlását vizsgálva feltűnő, 
hogy az a legnagyobb átlagtömegű 
állománynál a legmagasabb. Ez 
a kifejlett, nagy méretű ollóval 
rendelkező állatok agresszív visel
kedésével magyarázható, és a nem 
megfelelő számú búvóhelyre utal. A

ved lés után védtelen állatok kiöny- 
nyen elpusztulhatnak a társaik ál
tal okozott sérülésektől. A 3. cso
port elhullott 15 egyedén kivétel 
nélkül hiányoztak bizonyos testré
szek, főleg a végtagok. Ha a meg
támadott egyed nem is hullik el 
azonnal, a sérülések fertőzések for
rásává válhatnak. Ezért a megfele
lő mennyiségű és minőségű búvó
helyek elhelyezésének nagy jelen
tősége van. Ezenkívül a nevelés 
során célszerűnek látszik a folyama
tos válogatás az alábbi méretek 
szerint: 5 g-ig, 5—15 g, 20—25 g, 
25—30 g. Ha lehetőség van rá, tö
rekedni kell nagyság szeriinti cso
portok kialakítására.

A kannibalizmust és az abból 
eredő elhullást nagymértékben be
folyásolja az állatok jóllakottsága 
is. Ügy tűnik, hogy az optimális 
súlygyarapodást biztosító takar
mány-mennyiségen felül ajánlatos 
bizonyos többlet-felhasználás a ki
fejlett „ollóval” és rágószervekkel 
rendelkező állatoknál.

ANYANEVELÉS, SZAPORÍTÁS

Az első ifcrás állatokat a 139. na
pon elhullottak között észleltük. Az 
ivarérettség elérése után több alka-

2. táblázat

No.
N evelésiidő.

nap
Memmviség,db

Relatív
m ennyiség,

%
Átlagos töm eg, 

g
Határértékek,

g
Relatív növ.* 

sebesség,
%

M egjegyzés

1. 137 64 12,8 21,66+ 6,20 16,30—32,72 5,7 6 egyed mérése2. 234 31 6.2 24,14+8,00 10,00—52,70 3.4 alapján
3. 234 46 9,2 12,24+5,28 3,33—21,81 ЗД
4. 234 93 18,6 3,08+2,71 0,52—13,14 2,5

Átlag: 234 170 34,0 9,4 ±9,32 0,52—52,7 3,0 Az első csoportot 
nem tartalmazza

1 nWt—1 nW 0
g = ---------------------- . 100

t

ahol: WQ «  kiinduló töm eg (g)
Wt =  elért töm eg (g) 
t =  nevelési idő napokban

52



3. táblázat
Észlelt elhullás feltételezett oka Meaimyiség,

db %

I. Műszaki-technikai
--  Szállítás 21 12,4
— Hőmérséklet 32 18,8
— Oxigénhiány 64 37,6
— Egyéb 4 2,4
összesen: 121 71,2

II. Technológiai
— Kannibalizmus (búvóhely 16 9,4

hiánya)
— Takarmányozási (romlott 4 2,4

takarmány)
összesen: 20 11,8

III. Fiziológiai (vedlés) 24 14,1
IV. Beteglség 2 1,2
V. Egyéb 3 1,8

Mindösszesen: 170 100,0

lóimmal következett be íváis. Meg
figyeltük az állatok nászt megelőző 
viselkedését. Az ívást a nőstények 
ved lése előzi meg, melyet álagban 
48 órán belül a párzás követ, és 
24 órán belül megtörténik a pete
rakás. A nőstények petefészke a 
vedlés után a fejtor kb. 1/3-át ki
töltő, jól látható narancssárga szí
nű szerv. A nász-vedlés után a po
puláció általában legnagyobb hím
je az ikrás közelében tartózkodik és 
fajtársait igyekszik attól távol 
tartani, a nőstényt lábaival átka
rolva védelmezni. A sikeres párzás 
után lerakott ikrát a nőstény pot- 
roíhán hordozza, az iknatömeg jól 
látható, sárga, narancssárga színű. 
Az ikra megfelelő oxigén ellátásá
hoz szükséges vízáramlást a pleo- 
podák mozgatása biztosítja. A ne
mek a kifejlett egyedeknél viszony
lag nagy biztonsággal megkülön

böztethetők. A hímek II. pár járó
lábának ollója lényegesen nagyobb 
és fejlettebb, mint a nőstényeké, 
testméretük is nagyobb.

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A nevelési időszakiban a vízmi
nőségi paraméterek közül a hőmér
séklet naponta, az oxigén átlagban 
2 hetente (bizonyos időszakokban 
naponta) került meghatározásra.

A vízátfolyást kádanként kb. 6 
liter/perc értékre állítottuk be. 
mely az adott mépiesítéis mellett biz
tosítani tudta a szükséges oxigén
szintet, valamint a káros anyagcse
retermékek eltávolításét. 4 féle bú
vóhelyet alkalmaztunk. A rákok 
érzékenyek a különböző környezeti 
hatásokra: fény, vízmozgás, hang 
stb.

ÖSSZEFOGLALÁS
— AM . rosenbargii-vel a nevelé

si kísérletet a növekedéséhez szük
séges optimális hőmérsékleti tar
tományban, 28—31 °C, 0,5 m-es víz
mélység és 6 liter/perc vízátfolyás 
mellett végeztük.

— Az állatok mindenevők, ugyan
akkor a takarmányok között válo
gatnak. A nevelési kísérletben el
ért takarmányozási együttható 3,92.

— A nevelési időszak alatt (234 
nap) a minimális étkezési méretet 
(20 g) az állomány 18,6%-a érte el. 
Az egyedek közti nagy szétnövés 
miatt szükség van az állomány 
rendszeres szelektálására.

— Az elhullások nagy része (71,2%) 
műszaki ̂ technológiai okokra vezet
hető vissza. A kannibalizmus 
csökkentésére — a rendszeres sze
lektálás mellett — feltétlenül szük
ség van megfelelő mennyiségű és 
alakú búvóhely alkalmazására.

— A recirkuládiós körülmények 
között eddig jelentkező betegségek 
megelőzhetők, illetve gyógyíthatók 
a halászatban alkalmazott kezelé
sekkel (formalin, malachit-zöld, an
tibiotikum), de a technológia betar
tásának, a higiéniáinak elsődleges 
szerepe van.

A jelenlegi kutatási-fejlesztési 
program a hazai akivakultúrábain új 
feladatokat jelent, amelyek megol
dása — új exportlehetőségek te
remtésén kívül -r* hazánknak az 
akvakultúra nemzetközi fejleszté
sében betöltött szerepét, megszer
zett tekintélyét erősítené.

(A szerző a tanulmányhoz tarto
zó irodalomjegyzéket kérésre meg
küldi.)

Rónyai András
halbiológus-haltenyésztő

Növényevő halak ketreces nevelése
A fejlesztés célja az ágazat tu

lajdonéban levő gyepes területek 
hasznosítása növényevő halhús elő
állítására lecsapolihatatlan tározó
kon.

Tározók, csatornák töltésein, ‘ré
zsűin megtermett növényzet nagy
részt elégetésre kerül, vagy hely
ben rothad el. Mindkét esetben ká
rosítja a gyeptalklarót. A gyep halá
szati hasznosítására folytattak kí
sérletet. Az amurit ketrecbe helyez
ték ki az öntözőfürt 15 0000 m3-es 
tározójába, 120 gr átlagsúllyal. Táp
lálékul egész évben az öntözőtfürt 
üzemelési központjában levő zöld
területről kaszált füvet kapták. Sú
lyuk októberre 346 gr áftlagsúilyt ért 
el.

Elhullás a telepítést követően 
volt, ami a halak éhezéséből eredt. 
A takarményadag (fű) emelésével 
az elhullás megszűnt.

Az amur ketreces nevelése alkal
mazható olyan tározókban, ahol va
lamiilyen okból a vizet nem szabad 
leengedná, vízfolyásokon.

Referencia-telep: DRV Balatonfői 
és Sió-balparti Öntözőfürtök.

Az amurok a ketreces tartást jól 
bírták. A telepítést április végéig

kell elvégezni. A takarmány meny- 
nyiségét optimálisan kell beállítani.

A kutatást a DRV végezte a TE- 
HAG szakirányítása mellett.
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Elhunyt Pöschl Nándor

Szomorú hírrel köszöntött be az 
új esztendő. Ismét búcsúztatnunk 
kell egy Öreg kollégát Január ele
jén, irövid szenvedés ,1után, téletének 
87. évében elhunyt Pöschl Nándor 
kollégánk, mindannyiunk szeretve 
tisztelt iNándi bácsija. Amikor e 
nekrológ megírásához fogtam, 
eszembe jutott, hogy nem is olyan 
régen и „Halászat” hasábjain emlé
keztek meg róla, mint aranydiplo
más \halász szakemberről. Elkezd
tem keresni a cikket és kiderült, 
hogy az a „nem fis olyan régen” 
pontosan 1973-ban volt. p  azóta is 
fáradhatatlanul járt-kelt tközöttünk, 
nyugdíjasként dolgozott a Magyar 
Országos Horgász Szövetségben, és 
csaknem húsz éve i,szerkesztette a 
Halászat szaklap „Hazai lapszemle” 
rovatát.

A búcsúztató kapcsán italán nem 
lesz érdektelen végigkísérni Nándi 
bátyánk életpályáját. Diplomáját 
1922-ben szerezte a (Keszthelyi Gaz
dasági Akadémián. A harmincas 
évekig a mezőgazdaság több poszt
ján is dolgozott, ezek között fialas 
gazdaságok is voltak. A felszabadu

lás után \az Országos Halászati Fel
ügyelőség, majd a Haltenyésztési 
Kutatóintézet előadója. Amikor 
megalakult fiz új OHF, kezdettől 
fogva nyugalomba vonulásáig annak 
munkatársaként dolgozott. E sorok 
írója az Országos Halászati Fel
ügyelőségen éppen az \ő munkaköré
nek átvétele (kapcsán \kapta felada
tul a termelőszövetkezeti tógazdasá
gok munkájának segítését. Az a 
nyilvántartás, precíz, évekre visz- 
szamenő termelési statisztika, amit 
Tőle kaptam, a munkát nagyban 
megkönnyítette. , (Kimutatásaiban
nemcsak az szerepelt, hogy az adott 
termelőszövetkezet (hány hektár tó
gazdaságot (üzemeltet, de az is, 
hogy ia tavak mekkorák, ynilyenek 
a személyi feltételek, azaz szakkér
désekben az elnökkel, ]a főagronó- 
mussal, ,az állattenyésztővel, vagy 
éppen ia megbízott halásszal érde
mes-e tárgyalni.

Munkájáért számos állami elisme
résben részesült |Élete álkonyán ál
dozatkész munkatempója nem eny
hült, lelkesen vett részt a szakmai 
fórumokon, így a Halászati Szak

osztály rendezvényein lés \a Nyugdí
jas Agrárszakemberek Klubjának 
programjain.

Távozása mindannyiunknak nagy 
veszteséget jelent. Emlékét kegye
lettel megőrizzük.

Dr. Tahy Béla

HAZAI LAPSZEMLE
A Balatoni Intéző Bizottság  
ülése a halgazdálkodásról. A 
balatoni halgazdálkodás&al 
foglalkozott 1986. évi u tolsó  
ülésén  a B alatoni Intéző B i
zottság. Elek László, a B ala
toni ^Halgazdaság igazgatója, a 
testü letnek  adott tájékoztató
jában rám utatott, hogy  az e l
m últ évtizedekben nagy m ér
tékben csőként a tóban a h a
lak, fő leg  a fogas—süllő
aránya, és ezt többen az an
golna rovására írták. A Szé
les  körű vizsgálatokból ma 
már egyértelm ű, hogy) az 
arányváltozásban nem  az an
golnának, hanem  a környezet 
szennyező hatásának volt 
döntő szerepe. R endkívül ör
vendetes, hogy az arányrom 
lás m egállt, ső t a fokozott 
ivadékpótlás következtében  
m egkezdődött a tó n em esh al
állom ányának regenerálódása  
is. Az 1965—75. évi tartós h u l
lám völgy után ism ét egyre  
több nem eshal akad horogra, 
vagy kerül hálóba. Ezzel a 
két ,eszközzel évente 1300— 
1500 tonna halat fognak ki a 
Balatonból. T avaly m ár a h or
gászok többet em eltek  ki, 
m int a halászok. Az igazga
tó azt is  elm ondotta, hogy  
m egítélése szerint a h o r g á sz -  
halász háborúnak, sikerült az 
érdekeiket összehangolni. Ma 
már a horgászokat is  m eg
h ívják  a haltelepítéshez, a 
nagy halászatokhoz, és m int
egy ellenőrizhetik, hogy m eg

felelő  fajtákat telep íten ek -e a 
tóba. A horgászok tábora 
egyébként a B alatonnál éven 
te m ár több m int százezerre  
tehető. A következő évben a 
H alászati V állalat három  hajó
ját az lidegenforgalom  szol
gálatába állítja, s ezzel m eg
oldódik a kü lfö ld i ven d égek 
nek, az a régi óhaja, hogy a 
hajóról horgászhassanak a< tó 
középén. (Som ogyi N éplap).

A balatoni horgásza ti tila lom  
m ódosítá sáró l is tu d ó sít a S o 
m o g y i N éplap. S o k  horgász n e 
h ezm é n y e z te , h o g y  a legjobb  
fogasozó  és balinozó  időben  
n em  h ó d o lh a tn a k  sze n v e d é 
ly ü k n e k , a ragadozók u g y a n 
is fő k é n t este  va g y  é jje l h or
gászh a to k . F o gásuka t v is zo n t a 
ha tá lyos jo g sza b á lyo k , a MO- 
H O SZ elő írásai n é h á n y  év  óta  
csak  nappal en g ed ték  m eg. 
O któber 16-tól április 12-ig, es
te  22 órátó l reggel 5 óráig ti
los v o lt h orgászn i a tavon . E zt 
az elő írást m ó d o s íto ttá k  a B a

la ton i H algazdaság és a MO- 
H O SZ B ala ton i In téző  B izo ttsá 
gának kérésére , A  m ódosítás  
szó szer in t így  h a n g zik : „Az  
o k tó b er 16. és m á ju s  20. k ö 
zö tti id ő szakban  . . . este 22 órá
tó l reggel 5 óráig, a v ízen  
m in d en  v íz i já rm ű rő l tilos hor
gá szn i”. E n n ek  m eg fe le lően , a 
partról, m ólóró l  — az egyéb  
elő írások betartásával  — ezen 
tú l é jje l is szabad horgászni.

A  M agyar Hírlapban „Forr a 
Tisza P oroszlón” cím m el S ó ly
m os László írt cikket a Tisza 
II. víztározó halászatáról. Dr. 
Csaba K árolyné, a poroszlói 
M agyar—Szovjet Barátság  
Mgtsz halászati ágazatának  
vezetője gondjaikról elm ondta, 
hogy a MOHOSZ húsz száza
lékkal csökkentette a halfogó  
eszközöket, több területet le 
tiltott az eddig halászható v i
zekből, korlátozta a halászok  
létszám át. Évi halfogási terük  
966 m ázsa volt, de ebből 1986 
novem ber végéig  csak 600 m á
zsát sikerült teljesíten i, pedig  
1985-ben csak decem berben  
399 m ázsát értékesítettek. 
A hogy csökkent a k ifogott 
halm ennyiség , ú gy zuhant a 
halászok fizetése is. A szö 
vetkezet két vendéglőt ü ze
m eltet. 1984-ben ezeket szerző
déses üzem eltetésbe adták. 
Most m indkettő ism ét a tsz-é , 
m ert a rendszertelen halellá
tás m iatt m indkét vállalkozó  
felbontotta a szerződést. B i

zonytalan az óbudai, szegedi 
m egrendelő és a helybeli hal
áruda ellátása is.

T ihanyi halásztelep. Idegen- 
forgalm i központ létesítésé t
határozta el a tihaínyi tanács. 
Ennek m egvalósítására gazda
sági társu lást hoztak létre, 
am elynek  tagjai a tanács, a 
B alatoni H algazdaság, az Ala- 
gi Állam i Tangazdaság és a 
K ülkereskedelm i Bank Rt. A 
m egalakult társaság neve T i
hany H alásztelep Gazdasági
Társaság. Rövid határidővel

nagy volum enű beruházáso
kat vaüósítanak m eg. Strand, 
vitorlásk ikötő — halászkikötő  
épül. Speciális halétterm et, 
élőhalárusító és a halászok  
részére szociális épületeket 
alakítanak ki. A létesítm é
n yek  átadását az ez évi sze
zonra tervezik. (Veszprémi 
N apló).
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A  csongrádi élőhalellátás h iá 
nyosságairó l szám ol be a 
:Csongrád M egyei H írlap. Csong- 
rádon so ka n  te s z ik  szóvá, 
hogy n incs rendszeres élőha l
árusítás. É v e k k e l eze lő tt vo lt 
az e g y ik  h en tesü zle tb en , so 
k a n  vásáro lták, m ég is m eg 
szü n te tté k . A z  n em  lehet gond , 
hogy n incs áru, m e r t a m e 
gye  tógazdaságaiban bő hal

term és vo lt az idén, s a fo 
lyó v izekb ő l is szerencsésen  
,,m e r íte t te k ” a tisza i ha lászok. 
Hal teh á t van . A  gondolat is 
m é t fe lm erü l:  h e lyes lenne  egy  
k ije lö lt А В С -b en  élőha lárusí
tá st rendszeres íten i. Ha pedig  
ez n em  lehetséges, a k k o r  va 
la m e ly ik  halászati s zö ve tkeze t  
va g y  tógazdaság n y ith a tn a  egy  
halcsarnoko t, állandó jelleggel. 
Csongrád m éltá n  h íres vo lt 
halárusításáró l . Igaz, e n n ek

e m lé k é t m a  m á r csa k  a ,,H al
p iac u tc a ” őrzi. A  h e ti p iaco
k o n  leh e t ka p n i halat, de ez 
csak  k is  m en n y iség  és k o rá n t
sem  elég íti k i  az ig é n y e k e t.

A Fertő-tóba 62 m ázsa, a 
M osoni-D unába, a Bábába és 
a szigetközi D una-ágakba p e
dig 52 m ázsa kétnyaras p on 
tyot telep ített a győri Előre 
H alászati T erm előszövetkezet. 
A Fertő-tóba em ellett k ih e 
lyeztek  70 ezer előnevelt csu 
kát is. Innen nyert zsákm á
n yuk  jelen ték en y  részét a l
kotja az angolna, m elyet a 
m egállapodás értelm ében az 
osztrák halászati szervek te 
lep ítenek  a Fertő-tóba. Az 
Előre Htsz halászai az idén  
az utóbbi évek  legnagyobb  
angolnafogását érték e l : 420 
m ázsát zsákm ányoltak  az elő 
nyösen  exportálható ha lfajtá
ból. (N épújság, H eves)

1980 óta üzemel a halászati 
szövetkezet és a csányteleki 
Egyetértés Tsz közös tógaz
daságában halszivattyú. Az 
eltelt idő elég hozzá, hogy 
m egállapíthassák: az új m ód
szer beváltotta a hozzá fűzött 
rem ényeket. Gazdaságos az 
eljárás, hiszen a szivattyú el
m életi teljesítm énye óránként

50 tonna, ha lenne ennyi hal 
és megfelelő kiszolgáló sze
mély. Gyakorlatilag naponta 
200 tonnát term el a berende
zés. A beruházás költsége az 
egyszerűsített változatnál rö 
vid időn belül m egtérül. Iga
zolja m indezt a szövetkezet 
által gyárto tt berendezésekből 
eddig harm incnál többet tu d 
tak  < értékesíteni. (Csongrád 
Megyei Hírlap)
H alpusztu lás vo lt a szé k e ly i  
tónál. A  F első-T isza  V id é k i 
V ízü g y i Igazgatóság o sz tá lyve 
ze tő jé n e k  tá jéko zta tá sa  szerin t, 
a v íz tá ro lóná l a gyom ai ha 
lászati s zö v e tk e ze t vég ze tt le
halászást. A  tó észa kn yu g a ti 
sarkában  levő k is  öbölben se 
k é ly  vo lt a víz , v iszo n t annál 
nagyobb , m in te g y  fé lm éteres  
az iszap. E zt a laza iszapot a 
leha lászáskor a laposan fe lk a 
va rtá k , s az o x ig én h iá n y  m ia tt 
e lp u sz tu lta k  az o tt re k e d t ha 
lak, becs lésü k  szer in t m in teg y  
12—13 m ázsa . A  v íz  m inő ség é t 
is m eg v izsg á ltu k , s m egá llap í
to ttu k , h ogy e n n ek  n em  leh e t 
köze  a h a lpusztu láshoz, a tó  
tiszta , n em  k e rü lt bele szen y -  
n yező d és. (K elet-M agyarország)

A halállom ány fejlődése nem  
pusztán a vízm inőség javu
lásának köszönhető, hanem  a

Balatoni H algazdaság te lep í
téseinek  is — írja G yulay  
Zoltán a M agyar Nem zetben  
a Balaton fejlesztési k érd ései
vel foglalkozó cikkében. 1985- 
ben huszonegy m illió  Ft folyt 
be a kiadott horgász en ged é
lyekből. A  k öltségek  levonása  
után a halgazdaságnak átutalt 
pénzből fedezik  a telep ítések  
nyolcvan  százalékát. Sajná
latos tén y , hogy a tavon és a 
befolyókon  is m egnövekedett 
az orvhalászok szám a. Az e l
lenőrök ezerszáz m éternyi 
m erítőhálót, húsz em előhálót 
és sok varsát találtak 1987- 
ben — ha a Som ogy M egyei 
Tanács is hozzájárul — m in 
den üdülőjegy nyolcvan  fo 
rinttal drágul. 1988. január 1- 
től pedig a többi engedélyek  
árának az em elésére is rá
kényszerültek . Elek L ászlónak, 
a B alatoni H algazdaság ig a z
gatójának tájékoztatása sz e 
rint ebben az évben néhány  
tizennyolc-húszszem élyes h a 
jót állítanak be, am elyekről 
nem csak a halászat m eg te
k intésére nyílik  m ód, hanem  
— m egfelelő jogi rendezés 
után — horgászni is lehetne  
róluk.

Pöschl Nándor : I

Í É  л+ж 1 É + i É +Л amur roston elkészítve olyataletelek amurból, busából finom mint az adagos sünő

Amur, busa rántva
1 kg halhús, étolaj, liszt, 

zsemlemorzsa, tojás, körítés, 
só.

A megtisztított, beirdalt hal
szeleteket egy órán át sóban 
állni hagyjuk, ezután megfor
gatjuk lisztben, tojásban és 
zsemlemorzsában, közepes tű
zön étolajban kisütjük és szal
maburgonyával tálaljuk.

Egészben sült amur, busa
1 kg halhús, 3 dkg só, 1 dkg 

pirospaprika, 15 dkg vaj, 1,5 
kg kifliburgonya, 2 dl tejföl,
2 db citrom.

A megtisztított halat mind
két oldalán mélyen bevagdal
juk 1 cm-es közökben. Sóval- 
bedörzsöljük a belsejét is. A 
vágásokba egy-ерг darabka ^  
kemény vajat teszünk. A meg
tisztított és egyformára fara
gott burgonyát karikára sze
leteljük. A halnak megfelelő 
nagyságú zománcozott tepsit 
kivajazunk és a szeletelt bur
gonyát gyengén megsózva, so
ronként egymásra fektetve be
lerakjuk.

A tepsin keresztbe kenyér
pirító rácsot, vagy fapálciká
kat helyezünk el, erre tesszük 
a halat, előzőleg mindkét ol
dalát meghintjük pirospapri
kával. Forró sütőbe tesszük és 
időnként a telföllel megöntöz
zük. Ha szép pirosra sült és 
a burgonya is megsült alatta, 
a sütőből kivesszük és a tejfö
lös vajjal megöntözzük. A 
megsült halat egy nagy por

celán tálra helyezzük lapátká
nál segítségével, salátalevél
lel és citromgerezdekkel dí
szítjük.

Amur- és busaszeletkék bor*
sósán, tar tár már fással
1 kg halhús, só, 10 dkg liszt, 

bors, 20 dkg zsír.
A halszeletkéket hosszú, vé

kony csíkokra vágjuk, meg
sózzuk, a borsos lisztben meg
forgatjuk és forró zsírban 
megáütjük. Tartármártással 
fogyasztjuk. Köretnek burgo
nyát vagy rizst adhatunk.

Amur- és busafiié Orly mód
ra, tartármártással
1 kg halhús, só, 30 dkg liszt, 

30 dkg zsír, 5 db tojás, 7 dl 
olaj, 5 dl sör.

A masszát elkészítjük, to
jás, olaj, liszt, sör keverékével. 
A halat vékony szeletekre 
vágjuk, megsózzuk, a masszá
ban megforgatjuk és forró 
zsírban megsütjük. Tartármár- 
tást adunk hozzá. Burgonya
vagy rizskörettel fogyasztjuk.

Amur, busa roston
1 kg hal, só, paprikás liszt, 

olaj vagy zsír.
A megtisztított halat meg

mossuk, a vastag húst mé
lyen beirdaljuk, szeletekre 
vágjuk, sózás után fél óráig 
állni hagyjuk. Paprikás liszt
be forgatjuk, majd forró olaj- 
ban( zsírban) kisütjük. Az ún. 
adagos (25—30 dkg súlyú)

Apró busa sütve
10— 20 dkg-os busából ké

szítjük. A megtisztított hala
kat a lehető legsűrűbben be
irdaljuk, megsózzuk, lisztben 
megforgatjuk. Tegyük őket 
egy kizsírozott vagy olajjal 
felöntött tepsibe és forró sütő
ben süssük pirosra, ropogósra.

Marinírozott halszeletek
1 kg halhús, hagyma, ecet, 

só.
A rostonsült szeleteket ki

hűlni hagyjuk. Karikára vá
gott hagymával, ecettel és só
val ízlés szerint salátaecetet 
készítünk, ebbe helyezzük  ̂ a 
kisült halszeleteket. 4— 6 óra 
múlva fogyasztható.

Busaragu
1 kg halhús, 1 dl étolaj, 5 

dkg liszt, 2 db babérlevél, 20 
dkg gomba, 5 g törött bors, 2 
dl fehér bor, só és köret.

A megtisztított halat két- 
ujjnyi szeletekre vágjuk. Olaj
ban, kevés vízzel megpároljuk. 
Lisztet és gombát szórunk rá. 
Borssal, sóval, babérlevéllel 
fűszerezzük és ráöntjük a 
bort is. Ha a hal és a gomba 
már megpuhult, rizskörettel 
tálaljuk.

Alufóliás busafilé
Az ízlés szerint fűszerezett 

halszeleteket kiolajozott, vagy 
kivajazott alufóliába egyen
ként becsomagoljuk és a sü
tőben 15—20 percig sütjük. 
Tálra rakjuk és a fóliában 
levő levet ráöntjük.
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Szintetikus piretroid  
hatóanyagú inszekticidek  
h atása a  h a la k ra

DR. NÉMETH ISTVÁN
M ÍM  NAK Vízélettani Laboratórium a
Százhalom batta

Az intenzív mezőgazdasági terme
lés hatékonyságának növelése és a 
természeti környezet egyidejű vé
delme a jelenkort foglalkoztató leg
nagyobb problémák egyike. Az élel
miszer-előállítás növelése és az élő 
vizek megóvása sokszor nehezen 
egyeztethető össze. Ugyanis a nö
vekvő kemizálás jelentős környeze
ti szennyezés forrásává válhat. 
Munkánkban, a rovarkártevők elle
ni védekezésiben — a klórozott szén- 
hidrogének és a foszforsav észterek 
használata után — a világviszonylat- 
ban is egyre inkább előtérbe kerülő 
szintetikus piretdoid hatóanyagú 
mszdkrticidekkel készítettünk össze
hasonlító haltoxikológiai vizsgálato
kat.

A statikus haltesztekkel végrehaj
tott fiziológiai, adaptációs elemzé
seken túl a vizsgált szerek hatását 
kórszövettani vizsgálatokkal is el
lenőriztük. A felületi nyálkahártyák 
mikrotoxikus elváltozásait scanning- 
elektronmikroszkóposan is sikerült 
kimutatni. A statikus vizsgálatok 
eredményeit komplett vízi ökoszisz
témát modellező teszteljárással ka
pott értékekkel is összehasonlítottuk. 
Ez utóbbi módszer alkalmasnak lát
szik arra, hogy egyes, a természe
tes vizekben is előforduló jelenjsé- 
geket, hatásokat nagy területre ki
terjedő veszély nélkül vizsgáljunk. 
A haltoxikológiai kísérletekkel egy
idejűleg gázkromatográfiás ható
anyag-meghatározásokat is végez
tünk, amelyek eredményei alátá
masztották a különböző modellek
ben kialakult mortalitásokból levon
ható következtetéseinket.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Teszt anyag ok: Amibush 25 ЕС (ak
tív hatóanyag: 25% permetrin), (In- 
teroooiperation RT, Anglia); Sumi- 
cidin 20 ЕС (aktív hatóanyag: 20% 
fienvailerat), (Smitomo Chemical Со, 
Japán); Deciis 2,5 ЕС (aktív ható
anyag: 2,5% deltametrin), (Russel 
U claf, Franciaország). Tesztálla
tok: teszthalként egy-egy ragadozó, 
növényvédő és vegyes táplálkozású 
fajt választottunk. így csukát (Esox 
lucius L.), amurt (Ctenopharyngo- 
don idella V.) és pontyot vontunk 
be a vizsgálatba. A csuka érzé-

1. ábra. Az Am bush 25 ЕС 8,6 uS/l koncentrációja 14 nap alatt okozta atrophia és 
fedőhám -proliferáció amur bőrén (H. E. 400X)

2. ábra. A Sum inicidin 20 ЕС 1,2 j^gfí koncentrációja 14 nap alatt okozta légzőhám - 
hiperplázia amur kopoltyúján (H. E. 250X)
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kény tesztszervezet, és a piretroi- 
dokról eddig megjelenít toxikológiai 
közleményekben még egyáltalán 
nem szerepelt, pedig egész Európá
ban elterjedt, gyakori faj. Az amurt 
a víztoxikológiai tesztekben eddig 
alig használták, holott nagy gyako
risága és egyre növekvő jelentősége 
megköveteli, hogy érzékenységéről 
információkat szerezzünk. A ponty 
tógazdasági változata, a „tükrös”

(Cyprinus carpio L. rnorpha nobi
lis L.) elterjedt tesztobjekitum a 
haltoxikológiában. Anatómiája és 
szöveti felépítése a leginkább lieírt 
a laboratóriumi vizsgálatokba vont 
fajok közül. A pisztráng mellett leg
több n övén yvédős zer- ható anyag
LC50 értékét pontyra is meghatároz
ták, így azok jól összehasonlíthatók 
az új készítményekkel. A teszthalak 
átlagadatai a következők voltak:

tünk él. A növényvédőszeres keze
lést megelőzően 30 nappal népesí
tettük be az akváriumokat mind
azon szervezetekkel, amelyek az 
édesvízi ökoszisztémákban általáno
san előfordulnak. Tehát minden ren
delkezésre állt, hogy az élettelen ás
ványi anyag—alga—zooplankton— 
hal, illetve halürülék—baktérium 
—ásványi anyag körforgalom műkö
dőképes legyen. A medencék egyik ré
szét azonban nem láttuk el homo
kos aljzattal — amint az a termé
szetben van —, és itt a magasabb 
rendű vízi növényzetet lebegve 
hagytuk. Ezen megoldás segítségé
vel vártuk a választ arra a  kérdés
re, hogy a hatóanyag a komplett 
ökoszisztémát modellező tesztekben 
gyorsabban bomlik-e (pl. a levegőz-

Esox lucius L. Ctenopharyngodon 
idella V.

Cyprinus 
carpio L.

súly (S) 65 mg+10 mg 17 g+4 g 12 g+5 g
hossz (L(.) 25 mm+ 3 mm 72 mm+15 mm 60 mm+8 mm
életkor 4 hetes+4 nap 33 hetes+1 hét 33 hetes+1 hét

A tesztállatok mindhárom halfaj 
vonatkozásában a százhalombattai 
Temperáltvizű Halszaporító Gazda
ságból származtak. Az állandó ál
latorvosi felügyelet mellett műkö
dő, mindig azonos genetikai telje
sítőképességű szülőpárokkal dolgo
zó ivadéknevelő halgazdaság folya
matos lehetőséget nyújt szinte min
dig azonos nagyságú és korú teszt
halak beszerzésére- A halak gyűjté
se, illetve az egész vizsgálat elő
készítése és végrehajtása a magyar 
„Statikus halteszt” (MSZ 22902/3— 
77) szabvány eljárás szerint történt. 
Ennek megfelelően a halakat a tesz
telést megelőzően minden esetben 
legalább 10 napig szoktattuk ̂ a kí
sérleti körülményekhez. Ez idő alatt 
táplálásukra Daphnia magna-t és 
Tubifex tubifex-et használtunk. A 
teszteket 25 liter űrtartaimú, ra
gasztott üvegű akváriumokban vé
geztük, 18—20 °C hőmérsékleten. Az 
akváriumokon egyedi szűrést nem 
alkalmaztunk. Az LC50 értékeket 3 
párhuzamos kísérlet eredményeiből 
számítottuk. Az LC50 meghatározá
sokat a probitanalízis grafikus mód
szerével végeztük. Ördög (1981) to
xikológiai tesztek kapcsán veti ösz- 
sze a probit-anaiízis egyszerű gra
fikai módját a számítógépes adat- 
feldolgozáson alapuló probit-analí-: 
zis eredményeivel, s rámutat, hogy 
a két módszer végeredménye alig* 
különbözik egymástól. Az ЪС50 meg
határozása matematikai szempont
ból azért indokolt, mert a probit- 
egyeneshez tartozó konfidencia-sáv 
probit-5-nél a legszűkebb. A fény
mikroszkópos vizsgálatokhoz hema- 
toxilin-eozin festésű metszeteket ké
szítettünk. Az eljárást részleteiben 
Krutsay (1980) módszere alapján 
hajtottuk végre. A scanning-elekt
ronmikroszkópos vizsgálatokhoz a 
mintákat a felhasználásig glutár-al- 
dehidben tartósítva tároltuk.

A komplett vízi ökoszisztémát mo
dellező kísérleteket 130 liter űrtar
talmú, ragasztott üvegű akváriu
mokban hajtottuk végre, melyeket 
sűrített levegő beporlasztással lát
tunk el. A medencéket napszakos 
megvilágítottságú, állandó hőmér
sékletű tesztelő helyiségben helyez-

3. ábra A D ecis 2,5 ЕС 41 ^g/1 koncentrációja 14 nap elteltével okozta pangás amur
vesevénájában (H. E. 300X)

4. ábra. K ezeletlen  amur egészséges veséjének  szöveti szerkezete (H. E. 300X)
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tetés hatására [kialakuló intenzí
vebb oxidáció révén), vagy csak a 
talaj (homok) abszorpciója csökkenti 
a víztér hatóanyag tartalmát, így 
toxicitásárt is. A 14 napos haltoxiko- 
lógiai vizsgálatok végén gázkroma
tográfiás hatóanyag-meghatározáso
kat is végeztünk, amelyek eredményei 
megmagyarázzák a különböző mo
dellekben kialakult mortalitási kü- 
lönbsiégeket.

EREDMÉNYEK ÉS 
KÖVETKEZTETÉSEK

A vizsgált anyagok közepes legá
lis koncentrációit táblázatokon mu
tatjuk be. Az 1. táblázat az Ambush 
25 EC, a Sumicidin 20 ЕС és a Desic 
2,5 ЕС LC5(Hértékeit mutatja be 24, 
48 és 96 óra alatt. A kísérletek során 
mindhárom készítményt hasonló 
viselkedési reakciót váltott ki a há
rom fajnál. Természetesen az azo
nos reakciók merni azonos koncent
rációknál jelentkeztek. Az expozí
ció kezdetétől számított 4—6. órá
ban a halaik nyugtalanok lettek, 
majd a tünetek szemmel láthatóan 
gyorsan súlyosbodtak. Idegi túlér
zékenység és légzészavarok alakul
tak ki, majd a halak teljesen el
vesztették reakcióképességüket a 
külső ingerekkel szemben, oldaluk
ra fordultak, pörögtek. Később per
cekig körkörösen hanyatt úsztak és 
a kopoltyúipulzációk szánna a nor
málisnál kevesebb és görcsös jelle
gű lett. Az agonizáló halak többsé
ge száját nagyra tátva, kopoltyú
fedőit felemelve, testét ívesen fél
körbe hajlítva pusztult él. E tüne
tek a halaiknál idegmérgezósre utal
nak.

A szerek 14 napos expozíciók után 
az LC5o^értékek alatti koncentráci

ókban, a bőrön, a kopoltyún, a ve
sében, a májban és az agyban okoz
zák a fő morphológiái elváltozáso
kat- A haljak bőrén, a kezdeti elvál
tozás a hámrétegben mutatkozik, a 
nyálkasejtek elfajulnak, eliökődnek. 
A kötőszövetekben vérzések, ödéma 
alakul ki. Az 1. ábrán a nyálkasej
tek atrophiáját (nyíl) és a fedőhám 
(H) súlyos proiiferációját láthatjuk. 
A 2. ábrán az amúrok kopoltyúján 
létrejött légzőhám-hipenpláziát, illet
ve proliíerációt figyelhetünk meg, 
amelyeket nyilakkal jelöltünk. Sú
lyosan károsodtak a vesék is, a ve
sevénában pangás alakult ki (nyíl), 
mellette pedig erősen nekrotizálódó 
terület (N) látható (3. ábra). A 4, 
ábrán a kezeletlen amur egészséges 
veséjének szöveti szerkezetét mutat
juk be. Az 5. ábrán a szer okozta 
tipikus toxikus máj károsodás és az 
apró cseppes zsíros infiltráció az 
egész kép felületén jól látható. Ez
zel szemben a 6. ábrán egészséges, 
kontrollként tartott amur májszöve
te figyelhető meg. A kórszövettani 
eredmények alapján a bőrt dolgoz
tuk fel scanning-elektronmikrosz- 
kóppal. Az eredmények alátámasz
tották a kórszövettani vizsgálatokat- 
A 7. ábrán az Ambush 25 EC LCl0 
értékének 1/10 része 96 óra alatt 
okozta elváltozás figyelhető meg. A 
tükörponty bőrfelülete elvesztette 
jellegzetes ujjlenyomatra emlékez
tető szerkezetét. A kevés ép kehely
sejt (nyálkasejt) körül szétesett 
(barlangszerű) hámcafatok láthatók.
8. ábrán a kontrollként tartott tü- 
körponty azonos anatómiai terület
ről kiprepalált bőrfelülete látható.

A 14 napos ökoszisztéma modell
tesztek eredményei közül az Am
bush 25 ЕС példáján mutatjuk be 
a toxiciitás változását. Az Ambush 
25 ЕС 14 napos LC-érrtékei (/ug/l- 
ben):

Ponty
(Cyprinus carpio L.)

Amur
(Ctenoph. idella V.)

Aranyhal 
(Car. auratus aur.)

LQo LC50 LCgo LQo IAo LC90 IAo LC50 LCoo

„A” 4,3 6,9 9,7 5;0 8,4 11,2 9,0 13,4 17,2
„B” 4,2 7,1 9,8 5,4 8,6 10,8 9,7 14,2 17,9
„C” 84,9 103,2 130,1 бЗ? 1 98,4 124,6 100,7 155,2 170,6

„A” ~  statikus halteszt.
„B” =  ökoszisztéma modellteszt aljzat nélkül. 
„C” =  ökoszisztéma modellteszt alj azzal.

A 14 napos vizsgálatok végén gáz
kromatográfiás hatóanyag-megha
tározásokat is végeztünk a kísérleti 
medencék vizéből, amelyek ered
ményei megmagyarázzák a különbö
ző modellekben kialakult mortalitá
si különbségeket- A 14 nap alatt be
következett hatóanyag (permetrin) 
csökkenés a víztérben: „A”: 60%; 
„B”: 67%; „C”: 91%. A talaj nélküli 
ökoszisztéma mod éli tesztekben a 
vártnál mérgezőbb volt az Ambush 
25 EC-bészítmény, hiszen a növény
védő szerek fölvételében, lebontásá
ban nagy szerepet játszó szesztoni-

kus részecskék, algák, baktériumok 
csak 7%Jkal növelték a permetrin- 
bomlás ütemét, és ezen észter típu
sú vegyületék várható gyorsabb oxi
dációja is elmaradt a levegőztetett 
és a statikus medencék között.

Kísérleteink eredményei alapján 
feltételezhetjük, hogy természetes 
vizekben miniden bizonnyal alacso
nyabb pl. az Ambush 25 ЕС mérge
ző hatása a halakra, mint a stati
kus haltesztekben, laboratóriumi 
körülmények között. Ugyanis a ta
vak isziapos üledékében, anyagkol
loidjain, a folyók homokpadjain —

1. táblázat
Az Ambush 25 ЕС LC50 értékei 

jugl/-ben

Cyprinus carpio L.
Esox
lusius

L

Ctenop- 
haryngo- 
don idel- 

la V.

24 h 44,5 16,3 47,1
48 h 25,0 9,1 16,1
96 h 11,8 5,3 12,0

A Sumicidin 20 ЕС L™ értékei
wg/l-ben

IRcny Ctenop-
Cyprinus carpio L-

DoUA
lucius

L.
haryngo- 
don idel

la V.

24 h 91 2,6 9,3
48 h 89 1,3 5,4
96 h 78 0,6 2,7

A Decis 2,5 ЕС LC50 értékei 
^g/l-ben

Cyprinus carpio L
Esox
lucius

L.

Ctenop- 
haryngo- 
don idel

la V.

24 h 8,9 44 155
48 h 5,2 30 96
96 h 2,1 23 91

hasonlóan mint a komplett öko
szisztémát modellező medencék alj
zatán — abszorbeálódnak e lipofil 
észterek és kevésbé fejthetik ki ha
tásukat a haliakra, mint az aljzat 
nélküli, „statikus” haltesztek végre
hajtására alkalmazott akváriumok
ban. Ennek ellenére a halveszélyes- 
ségi kategóriába sorolás alapjaként 
mégis célszerűbb a statikus halteszt 
szigorúbb eredményét elfogadnunk.

A különböző ökoszisztéma modell 
tesztek eredményei csak mint érté
kes, kömyezethiigiénés információk 
foghatók fel. Hiszen biztos kije
lentéseiket a kémiai anyagok vízi 
szervezetekre gyakorolt hatásáról 
csak a természetben elvégzett vizs
gálatok után lehetne megfogalmaz
ni. Ugyanis, az élővizekben már je
lenlevő kémiai anyagok és az új
onnan bekerülő agrofcemikáliák, il
letve ipari szennyezők között olyan 
komplex interakciók — és azok to
xikus hatásai — jelentkezhetnek, 
amelyeket akváriumban előre sem
milyen körülmények között sem le
het modellezni (Németh és K. Ga
yer, 1984). Kísérleteink eredmé
nyei alapján mindhárom vizsgált 
kereskedelmi rovalölő-készítmény 
(Sumicidin 20 EC; Ambush 25 ЕС; 
Decis 2,5 ЕС) a halakra kifejezetten 
veszélyesnek minősíthető, miután 
96 órás LC50 értékük 0,1 mg/1 alatt 
van. Ezért hazánkban nem használ
hatók a felszíni vizektől 200 m-es,
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5. ábra. Az Am bush 25 ЕС 6.4 uSll koncentrációban 14 nap 6. ábra. K ezeletlen kontrollként tartott am ur m áj szövete
alatt okozta tipikus toxikus m ájkárosodás és apró cseppes (H. E. 90X)

zsíros infiltráció amur m ájszövetében (H. E. 150X)

7. ábra. Az Am bush 25 ЕС 1,18 uX/1 koncentrációja 96 óra 
alatt okozta elváltozás tükörponyt bőrfelületén (SEM: ÍOOOX)

8. ábra. K ezelés nélküli tükörpontynak a  7. ábrával azonos 
anatóm iai területről preparált bőrfelülete (SEM: Ю00Х)

a Balatonitól 1000 m-es parti sávban. 
E kísérleti sávokat nemzetközileg is 
javasoljuk betartani.

ÖSSZEFOGLALÁS

Munkáinkban a rovarkártevők el
leni védekezésben egyre inkább elő
térbe kerülő szintetikus piretroid 
hatóanyagú készítményekkel végez
tünk halttoxikológiai vizsgálatokat. 
A fiziológiai adaptációs elemzése
ken túl az Ambush 25 EC, a Sumi-

cidin 20 ЕС és a Decis 2,5 hatását 
kórszövettani vizsgálatokkal is el
lenőriztük. A felületi nyálkahártya 
elváltozásait scanning-elektronmik
roszkóposán is sikerült kimutatni. 
Az ЬС50-értékeket a statikus hal
teszt módszerével határoztuk meg 
24, 48 és 96 óra elteltével, átfolyás 
nélküli medencékben. Az eredmé
nyek matematikai értékelését a pro- 
bitanalízis grafikus megoldásával 
végeztük. Teszthalként a következő 
fajokat használtuk: csuka (Esox lu-

cius L.)s ponty (Cyprinus carpio L.) 
és amur (Ctenopharyngodon idella 
V.). összehialsoniítottuk a vizsgált
szerek toxicitását statikus és öko
szisztéma modell tesztekben. Rámu
tattunk a két modellben levő kü
lönbségek okaira, melyeket gázkro
matográfiás hatóanyag-meghatáro
zással is alátámasztottunk.

(A tanulmányhoz tartozó irodalom- 
jegyzéket a szerző kérésre meg
küldi.)
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A ponty és az időjárás (II.)
Az elmúlt évben tartott egyik előadásomon érdekes 

kérdésre kellett választ adjak. A kérdés így sízólt: 
„Változtak-e elképzelései a halak időjárás- és étvágy- 
öisszefügigésed között?” Válaszomban elmondottam, hoigy 
nekem ilyen öss zef üggésekiről sosem voltak elképzelése
im. Voltak ellenben sokszorosan ellenőrzött gyakorlati 
tapasztalataim arról, hogy a ponty étvágyát — egyéb 
tényezők mellett — döntően befolyásolja a hazánk fö
lött átvonuló légtömegek változása, az időjárási fron
tok átvonulása. Ezeket a tapasztalatokat az utolsó év
tizedek megfigyelései is megerősítették.

Mégis, mind a vizek halasításában, mind a meteoro
lógiai ismeretekben bekövetkezett változások miatt a 
ponty frontérzékenységére vonatkozó gyakorlati ta
pasztalataim ma kiegészítésre szorulnak, illetve ponto
sabban fogalmazhatók meg.

Ami a Vizek halasításában bekövetkezett változásokat 
illeti* közismert, hogy a felszabadulás előtti időkiben 
alig halasztottunk. Vizeink akkoriban kevésbé voltak 
szennyezőitek, s természet még bőven tudta reprodu
kálná önmagáit, sok volt az ívóhely, s természetesen vi
zeinkben bőségés volt a pontyállomány. Az ügyes pon- 
tyozó horgász egy-egy jó napon 10—15 pontyot is ki
foghatott, bár előfordult egy-egy váratlan leégés. Ak
ikor még nem volt mennyiségi korlátozás, de fogási 
napló sem . Kii-kl annyit tartott meg a kifogott zsák
mányból, amennyire szüksége volt. A többit visszaeresz- 
tette a vízibe.

A felszabadulás előtt magam is nem egyezer fogtam 
a Balatonon, a Velencei-tavon, a Ráckevei-Dunán tu
catnál több pontyot. Családom nemigen lelkesedett a 
pontyért; de horgásztársak sem mindig akadtak, akik 
elfogadták az ajóndékpontyot. Ezért — felfcantározva a 
hazaViendő 3—4 pontyot — többnyire abbahagytam a 
pontyozást. így csak ritkán jutottam el a napi 20 da
rabig, bár ez is előfordult. Annál inkább kitartottam a 
„rossz” napokon, amikor nem volt kapás. Ugyanis 
már akkor sok tapaisiztailat gyűlt össze a ponty prefnon- 
tális időszaki étvágytalanságáról; s annak igazoláísa, 
önmagja számára való bizonyítása, hogy újból és újból 
igazolódnak a korábbi megfigyelések: csekken a lég
nyomás, délies a szél, s íme: most sincs kapás — na
gyobb örömet szerzett, mint a rekordra való törekvés, 
így joggal állapíthattam meg, hogy a ponty a prefron- 
tális napokon szinte teljesen elveszti étvágyát, hiába 
keresem fel sorra a legjobb helyeiket. Az étvágy csök
kenés mértéke naplójegyzeteim alapján — szélsőséges 
esetben — 15:1 között lehetett. -

A felszabadulás után jelentősen> megváltozott a hely
zet. Vizeink egyre jobban elszennyeződtek, a horgá
szok száma meg ugrásszerűen megnőtt. Az utóbbi egy
két évtizedben inkább csak az olyan zárt vizekben le
het eredményesen pomtyozni, amelyek pontyállományát 
jelentős ivadékkihelyezéssel feljavították. A halasztás 
tógazdaságokban nevelt, etetéshez szoktatott, „háziasí
tott”, 2—3 nyaras pontyokkal (történik. Ezekbe az „in
tenzív* Vizekbe évente legalább 2 máZsia ponty kerül. 
Ma már a jó pontyos vizek állományát túlnyomórészt 
ezek a háziasított pontyok teszik M. A gyakorlat azt 
mutatta, hogy a mai pontyállomány kevéssé érzékeny 
az időjárás-változásra, mint a természetes környezetben 
született és nevelkedett pontyállomány. A kitartó hor
gász még a 'legkedvezőtlenebb prefrontális időszakban 
is ki tud fogni naponta két-három méretes pontyot az 
erősen halasított „intenzív” vizekből.

Az utóbbi években magam is többször horgásztam 
olyan horgászkezelésű, vagy vadászterületen levő ki
sebb-m!agy óbb intenzív telepítésű Vizeiken, amelyen a jó 
szóralkiozáls mellett lehetőség nyílt az időjárás-változás
nak a ponty étvágyára gyakorolt hatását alaposan meg
figyelni. A tapasztalatok megerősítették, hogy a pre

frontális időszakban ezeken a vizeken is jelentősen 
csökken a kapások száma; de két-három méretes 
pontyot még a legkedvezőtlenebb időszákban is ki tud
tam fogni, legfeljebb a napi horgászórák számát kel
lett megnövelni. Jó időszakban viszont az egy napra 
eső fogáls a 20—25 darabot is meghaladhatta. így pél
dául az 1979. június 15-én, a tihanyi Belső-tavon ren
dezett 4 órás horgásizversenyt 26 darab ponttyal nyer
tem meg, de a második helyezett is 24, a harmadik 
pedig 17 pontyot fogott. Naplójegyzeteim alapján az 
étvágy csökken és aránya ezeken az intenzív vízieken — 
— szélsőséges esetben — 25:3 lehet.

Ajmii a meteorológiai vonatkozású változásokat illeti, 
az utolsó évtizedben niagyot fejlődött a meteorológia 
tudománya, ami nemcsak tudományos művekben (dr. 
Péczely György, Koppány György), hanem külföldi 
szerzőik magyarra fordított népszerű könyveiben (pl. 
Czeslow Szczecinski, Sz. K. Koncsarenko) mindenki 
számára lehetővé teszi a légtérben lejátszódó folyama
tok lényeges vonásainak jobb megértését, a ciklonok, 
frontok létrejöttét, a légtömegek áramlásii viszonyait, 
a szélirány alakulását a ciklonokban és a magas lég- 
nyomású területeken.

Ezek áttanulmányozása után nem volt nehéz olyan 
táblázatrendszer kidolgozása, amely naponkénti bon
tásban feltünteti azokat az időjárási elemeket, ame
lyek hatással lehetnek a ponty étvágyára (pl. déli hő
fok, légnyomás, szélirány, szélerősség, borultság' s'tb.), 
s amelyek a napi meteorológiai jelentések alapján 
könnyen beszerezhetők.

Az 1. ábrán feltüntetem az általam vezetett táblázat- 
renjdszer egy rövidebjb szakaszát a módszer megismeré
se céljából. Az 1. ábra az 1982. június 4—8. közötti 
idöszlák adatait mutatja be; lényegileg egy ciklon ha
zánk felé közeledését, egy közepes erősségű prefronfcá- 
lis helyzet kialakulását és befolyását rögzíti. A nyugat 
felől közeledő ciklon hidegfrontja 3 nap alatt elérte 
hazánkat és áthaladt fölöttünk. Közben 8 mbar-ral 
csökkent a légnyomás, majd a hidegfront áthaladása 
után újból emelkedni kezdett. A délies szelet pedig 
erős északnyugati szél váltotta fel. Ha a ciklon (A) 
kelet felé halad — így is alakult —, akkor hidegfront
ja előtt prefrontális helyzetnek kell kialakulnia, délies 
(délkeleti, déli, délnyugati) széllel és légnyomás csökke
néssel. Ez be is következett.

Most csak arirla szeretnék rámutatni, hogy a prefron- 
tállis időjárási helyzet nem mindig következik be az
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előbb ismertetett módon. Néha sóikkal intenzívebben, 
máskor pedig kevésbé hatékony módon fejti ki hatását. 
Ennek az az oka, hogy a déli irányból, az Egyenlítő 
felől észak felé tartó meleg, könnyű légtömegek és az 
északi irányból dél felé tartó hideg, nehéz légtömegek 
a mérsékelt ógöivben ütköznek egymással, s az ütközés 
folyamán az egymás alá nyomuló és egymás fölé emel
kedő légtömegiek forgó-kavargó áramlása alakul ki, 
melynek során ciklonok (A) és anticiklonok (M) vo
nulnak hazánk területe fölött.

Bár a tavasztól őszig tartó fő pontyozó időszakban 
(nagyjából április 15—október 15. között) az északi 
földgömbön a mérsékelt égövben, így haizánk területén 
is a ciklonok túlnyomórészt nyugatról kelet felé ha
ladnak, mégis előfordul ennek a fordítottja is. Emel
lett a ciklonok mozgási iránya és sebessége igen vál
tozatos lehet. Emiatt a ciklon hidegfrontja néha teljes 
erővel, „frontálisan” tör hazánkra, nagy légnyomás
esést okozva. Máskor viszont a hidegfrontnak csak a 
széle éri hazánkat, a légnyomás alig csökken, s meg
változik a szélirány is. Módosítja a hatást az Alpok és 
a Kárpátok hegyvonulata is. Előfordul, hogy naponként 
vonul át felettünk egy-egy zivataros képződmény; 
máskor meg a ciklon hidegfrontja megreked aiz Alpok 
felett, s hazánkban napokig is eltarthat a prefrontális 
időszak.

Tapasztalataim szerint a prefrontális időszak maxi
mális hatását akkor fejti ki a ponty étvágyára, ha a hi
degfront előtt felettünk tartózkodó meleg légtömegek

a) minél hosszabb ideig (több napon át) tartózkod
nak felettünk;

ib) ezalatt minél nagyobb a légnyomásesés (10— 20 
mbar);

c) ha a légáramlás délies (déli, délkeleti, délnyugati) 
irányú.

Minél erőteljesebben valósulnak meg ezek a felté
telek, annál hatékonyabban (100%-osan) érvényesül a 
prefrontális időjárási helyzet étvágycsökkentő hatása a 
pontyra.

Minden eltérés a felsorolt feltételektől, pl. kis lég
nyomásesés, rövid időtartam, nem délies szél, gyengíti 
a hatást. Ezért a gyakorlatban a prefrontális időjárási 
helyzet hatása többnyire nem 100%-os, hanem ennél 
gyengébb (70—80%-os), sőt esetleg egyáltalán nem ér
vényesül. Tulajdonképpen nem is, alakul ki prefrontá
lis időjárási helyzet, még ha az újságokban közölt idő
járási térképek alapján erre is következtetünk. De 
mindez teljesen érthető, hiszen a hidegfront betörése 
azt jelenti, hogy a korábban felettünk levő, dél felől 
áramló meleg, fülledt, sajátos fizikai, kémiai, elektro
mos tulajdonságokkal rendelkező légtömegeket észak
nyugat, észak felől áramló, eltérő fizikai, kémiai, elekt
romos stb. tulajdonságokkal rendelkező légtömegek 
váltották fel. Ha a kétféle légtömeg között kicsi a kü
lönbség, a hatás is kevésbé érvényesülhet.

A légtömegek cseréje termésizétésen nem pillanatok 
alatt zajlik le, hanem a hidegfront jellegétől függően 
hosisziaíbb ideig is eltarthat A változást néha eső előzi 
meg, máskor hirtelen betörő, hideg szél. A frontátvo
nulás ezért nem mindig jelent azonnali gyökeres vál
tozást a ponty étvágyában. Sokszor már néhány órá
val korábban megindul a változás. Máskor azonban 
csak akkor következik be, amikor a pontbetörés utá
ni gyors légnyomásemelkedés megszűnik, lecsillapodik 
a szél és derült, csendesebb, északias légáramlás ala
kul ki.

Szulámán Ákos aporttáirsajm 1983-ban közölte velem, 
hogy a Békés megyei I. B. rendelkezésére bocsátotta 
az 1982. évi fogási naplókat, így módjában áll közel 
6000 napló adatai alapján számítógépes eljárással ki
értékelni a vízjárási' és időjárási tényezők hatását az 
egyes halfajok étvágyaira, kiapókedvére. A kiértékelés
kor igen érdekes anyag gyűlt össze, amelynek rövi
dített szövegét a Magyar Horgász 1985 novemberi szá
mában ismertette.

Magam sokat vártam az anyagtól, elsősorban a ponty 
étvágyával kapcsolatban. Reméltem, hogy a legmoder

nebb eljárás, a számítógépes kiértékelés nemcsak az 
általam „becsült” arányban, hanem pontos, megbízható, 
ellenőrzött számokkal fogja megadni a ponty étvágya 
csökkenésének mértékét a prefrontális időszakiban. An
nál nagyobb volt a csalódásom, amikor Szullimán sport- 
társ cikkében azt olvastam, hogy „Adataim feldolgo
zásakor több ilyen esetet találtam, amelyek igazolni 
látszanak Antos sprottárs közlését.”

Igazolni látszanak? Hét csak annyit tud mondani a 
számítógép? Vagy az én feljegyzéseimben volna a hi
ba? Szulimán sporttárssal sokat törtük a fejünket, mi 
lehet ennek az eltérésnek az oka. Talán a Budapest— 
Békéscsaba közti 200 tom-es távolság és az esetleg emi
att eltérő időjárási viszonyok, vagy talán a fogási nap
lók hiányos vezetése, vagy más okok miatt nem ju
tottunk eredményre.

A beszélgetések és a továbbgondolkodás újabb prob
lémákat vetett fel. A ponty étvágyának csökkenését 
és a csökkenés mértékét a fogási naplók alapján csak 
úgy tudjuk megállapítani, ha összehasonlítjuk a napi 
egy főre jutó pontyok darabszámát a különböző napo
kon. De hát rendelkezünk-e mi ezekkel az adatokkal? 
Ki tudjuk-e mutatni a napi l főre jutó fogást a fogá
si naplók alapján? Sajnos, nem! Hiszen a fogási nap
lóba csak azoknak a horgászoknak a fogása kerül be, 
akik eredményesen horgásztak Azok, akik nem fogtak 
semmit, kimaradtak a számításból. Tehát az 1 főre 
jutó átlagfogás kiszámításához elengedhetetlen horgász
létszám helytelen, megbízhatatlan a fogási naplók 
alapján.

Az én horgásznaplómban szereplő létszám mindig 1 
fő — saját magam —, nálam tehát nem lehet tévedés. 
De van egy másíik baj is. Az utóbbi évek törvényes 
előírásai maximálisan napi 3 ponty kifogását engedé
lyezik. A fogási naplóban tehát legfeljebb 3 ponty 
szerepelhet. De egy ennyire kényes összefüggés (a 
ponty étviágycsökkienésének mértéke a prefrontális 
időszakiban) pontos kiszámításánál megengedhető-e, 
hogy az eredménytelenül horgászok teljesen kimarad
janak a számításiból, a fogás felső határa pedig ilyen 
szűk keretek közé legyen szorítva? Velem nem egy
szer megtörtént, hogy az engedélyezett 3 pontyot egy 
óra alatt kifogtam, s abba kellett hagyjam a horgá
szatot, pedig a nap hátralevő ideijében — 6— 8 órai 
horgászat esetén — ennek (a 3 darabnak) esetleg hat
szorosát—nyolcszorosát is kifoghattam volna! A halfo
gási naplók tehát a kifogott darabszám tekintetében 
is megbízhatatlanok. Nálam ez másképpen szerepel. A 
horgászkárándulásokon mindig feljegyzem, hány óra
kor kezdtem el hajnalban, mennyi szünetet tartottam 
napközben, s hány órakor fejeztem be. Így számítógép 
nélkül is pontosan kiszámíthattam, hány órát töltöttem 
el horgászattal az egyes napokon.

Tehát az 1 főre jutó pontyfogással számolhattam, s 
ezt viszonyíthattam egy másik, pl. prefrontális na
pon elért egy főre és egy órára jutó pontyfogáshoz. így 
adódtak az általam „becsült” értékek. Nem a számító
gép hibája tehát, hogy pontatlanul betáplált kérdések
re nem volt képes pontos választ adni a Békés me
gyei halfeifogási naplók alapján. A fogások naplórend- 
szere igen alkalmas a vizeken naló helyes gazdálko
dás, a halasítás mértékének meghatározására, de al
kalmatlan annak eldöntésére, miképpen hat az időjárás- 
változás a ponty étvágyára.

A magam megnyugtatására megvizsgáltam még egy 
olyan, horgászkezelésben levő intenzív víz, mint ami
lyen a tihanyi Belső-tó fogási könyveit. Ezen a vízen 
az áradás-apadás hatásától el lehet tekinteni, emel
lett olyan fogási könyveket vezetnek, amelybe a hor
gász nevét még a horgászat megkezdése előtt bejegy
zik, távozáskor pedig neve mellé odaírják az általa 
fogott halak, főképpen a pontyok darabszámát és sú
lyát. Itt tehát pontosan adott a horgászok számla és az 
általuk fogott pontyok darab száma. így az egy főre jutó 
napi átlagfogások pontosan számíthatók — sajnos, itt 
is csak leszűkített mértékben. Ugyanis itt is érvényes 
a napi 3 db-os korlátozás (1982-ben), sőt 1978—1979-ben 
még 2 db ponty volt a kifogható felső határ.
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Legelőször az 1982. évi fogási adatokat, a napi átlag- 
fogásokat számítottam ki. Meglepő volt, hogy az egyéb
ként igen pontosan vezetett fogási napié milyen ala
csony átlagfogásokat mutatott ki. A napi egy főre jutó 
fogás átlagosan 1 db körül mozog, s a napi 2 darabot 
egyszer sem éri el. Viszont előfordul a napi 0,15 dJb/fő 
fogós. is. Ez a leggyengébb eredmény 1982. augusztus 
23-án született, amiikor is 53 fő 8 db pontyot fogott. A 
pontyok átlagsúlya alig haladta meg az 1 kg-ot, ami
ből az is következik, hogy a horgászok túlnyomó része 
egyetlenegy pontyot sem fogott.

Az 1. ábrán feltüntettem a tihanyi В első-tavon az 
egyes napokra jutó átlagfogási adatokat is, kettős kör
rel jelölve azokat. Érdemes megfigyelni, hogy a fogási 
görbe miilyen pontosan követi a légnyomásváltozás gör
béjét (a légnyomás csökkenése egyik fő jellemzője a 
prefrontális időszaknak), s bemutatja, hogy ebben az 
időszakban miképpen csökkent a fogás a június 4-i 
1,6 d)b/fő-ről 5-étn 0,8 db/fő-re, 6-án 0,33 db/fő-ne és 7- 
én 0,3 db/fő-re, tehát közel egynegyedére. Viszont a 
front átvonulása után 8-án újból emelkedett 1,3 db/fő 
értékre. Ezek az adatok tehát számos más adattal 
együtt kétségtelenül bizonyítják az étvágycsökkenés 
tendenciáját, még ha alatta is maradnak az általam 
becsült „szélsőséges” értékeknek. De hogyan is érhe
tik el azokat, amikor a napi maximális 3 db felső ha
tár szinte lehetetlenné teszi az összehasonlítást.

Hiszen a mai intenzív horgószvizeken még a leg
rosszabb napokon is ki lehet fogni 1—3 db pontyot. 
Ugyanakkor előfordulhat, hogy rövid (napi 1—3 óra) 
horgászidő miatt még a legjobb napokon sem fog a 
horgász 2—3 db-mái többet Emiatt — a fogási korlá
tozás miatt — még ezek az igen pontosan vezetett 
belső-tavi fogási könyvek sem alkalmasak a prefron
tális időszak étvágycsökkentő hatásának, illetve a ha
tás mértékének pontos meghatározására.

Ez csak úgy volna lehetséges, ha tudományos kutatás 
céljából egy-egy tapasztalt nyugdíjas horgásznak le
hetőségét adnánk a 3 db/map túllépésére valamely hor
gászkezelésben levő „intenzív’’ vízen. Ily módon több 
napon, esetleg hónapokon át, prefrontáliis időszakra és 
jó fogási napokra is pontosan meghatározhatnánk a 
tényleg fogott pontyok számát és egymáshoz viszonyí
tott arányát. Természetesen a 3 db/nap feletti meny- 
nyiséget Vissza kelletne ereszteni a vízibe, vagy más 
kollektív célra lehetne felhasználni. Meggyőződésem, 
hogy a kapott értékek közel fognak jári^i az általam 
megadott értékekhez.

De a vizsgálatok legfőbb tanulsága horgász szempont
ból mégsem az, hogy milyen módszerrel tudjuk meg
határozni a ponty értékcsökkenésének pontos arányát, 
hanem az, hogy milyen fontos az arra alkalmas vizek 
ponttyal való halasitásámiak minél nagyobb mértéke. 
Hiszen a jól halasi to tt vizeken még a legkedvezőtle
nebb prefrontális időszakban is elérhetjük a rendele
tek álfal előírt napi maximum 3 pontyot, legfeljebb 
meg kell növeljük a napi horgászati órák számát, ami 
nem feltétlenül hiba, sőt! Ugyanakkor a horgász a 
legjobb időszakban sem foghat 3 darabnál többet, s 
olykor hamar abba kell hagyníi a horgászatot.

Annál fontosabb lenne halgazdálkodási szempontból 
pontosan megvizsgálni a ponty étvágyának és az idő
járás-változás kapcsolatrendszerének teljes mechaniz
musát. Ez ugyanis nemcsak tudományos szempontból 
tisztázná a jelenleg még nem eléggé ismert összefüggé
seket, hanem a tógazdasági haltermelés gazdaságossá
gának növeléséhez, az etetés mértékének pontosabb 
meghatározásához is hozzájárulhatna.

Antos Zoltán

Szabó S. András:

Aktivációs analízis 
az élelmiszer-kémiában

(Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986.)

Úgy vélem, hogy a 216 oldalas 
könyv joggal kelti fel valamennyi, 
az élelmiszer-^gazdaság legkülönfé
lébb ágában dolgozó szajkember fi
gyelmét, hiszen magyar nyelven ez 
az első olyan szakkönyv, amely az 
aktivációs analízisnek (AA), ennek 
a korszerű nukleáris méréstechni
kának az élelmi anyagok vizsgála
tára történő alkalmazási lehetősége
it ismerteti. E módszer az elemi

összetétel (a legkülönbözőbb mak
ro- és mikroelemek) meghatározá
sa terén az egyik legszélesebb kör
ben alkalmazott, nagy érzékenysé
gű és nagy teljesítőképességű mű
szeres analitikai eljárás.

A halászati és vízügyi szakembe
rek előtt jól ismertek azok a gon
dok, amelyek a felszíni vizek és 
talajvizek elszennyeződésével kap
csolatosak. Természetesen ez a

probléma érzékenyen érinti a vízi 
flórát és faunát is. Azért hívom fel 
a HALÁSZAT szaklap olvasóinak 
figyelmét külön is Szabó S. András 
könyvére, mert a könyv nagyon sok 
hasznos adatot ismertet, pl. a ha
lak higanytartalmáról, s más mikro
elem (pl. Cu, Cd, Cs, Zn, As, Se, Cr) 
koncentrációjáról is. Érdekes ada
tok olvashatók a hallisztek összeté
telének röntgenfluoreszcenciás,
vagy pl. a folyóvizek ásványi kom
ponenseinek neutroaktivációs vizs
gálatáról.

Az igényesen megírt, szépen szer
kesztett könyvet részletes irodalom- 
jegyzék, s terminológiai kisszótár 
zárja. Ez utóbbi segítségével bátran 
hozzáfoghat a nukleáris technikában 
kevésbé jártas olvasó is a könyv el
olvasásához.

Korány Kornél
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A régi magyar halászati
szakirodalom két iotézmóay könyvtárában

1986 közepén még úgy gondoltam, hogy a régi magyar 
halászati irodalomhoz lehetetlenség egy újabb cikkhez 
elegendő további ismertetőanyagot össsizegyűjtérni. Ezt 
a tévedésemet teszem most jóvá, amikor két neves in
tézménynek, a Központi Statisztikai Hivatal és az Ál- 
latorvostuidomáinyi Egyetem könyvtárai által nyilván
tartott, régi magyar halászat könyveit és tanulmányait
— az eddig szokásos módon (szerző neve, a mű címe, 
megjelentetése helye, éve és terjedelmének oldalszáma)
— kiegészítve még az előbbieket a könyvtárakban al
kalmazott raktári jelzések feltüntetésével. A Központi 
Statisztikai Hivatal Könyvtára Budapest II., Keleti Ká
roly u. 5—7. sz., az Állatorvos-tudományi Egyetem 
Könyvtára Budapest VII., Landler Jenő u. 2. sz. alatt 
található. Minőikét könyvtár katalógusszekrényében 
megitalálható régi magyar halászati műveik felsorolása 
a következő:
1. BETEGH Lajos: Űtmutataás a halakban élősködő és 

betegséget oikozó parányi szervezetek (tanulmányo
zásához. Bp. 1911, Pátria Ny. 55. oldal. (Klny. a 
Halászatból.)
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 356 578.

2. BODNÁR Róbert: Adatok a dév érik eszeg Abramis 
braima ívási kiütésének kórszövettanához, tekintet
tel a pontyféle halak egyes fertőző bőrbántalmaira. 
Disis. kiv. Bp. 1925. Állatorv. Főisk. 15. oldal. 
Állatorvos-tudományi Egyetem Könyvtára: 7918/II.

3. EGSEDI István: Népies halászat a Közép-Tiszán és 
a tiszántúli kiisvizeken. Debrecen, 1934, 186. oldal. 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 324 554.

4. FISCHER Frigyes: A magyar halászat, összefoglaló 
ismertetésié, szerepe és jövője a mezőgazdasági ter
melésben és a vízgazdálkodásban. Budapest, 1931, 
224. oldal.
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 360 376.

5. HANKÓ Béla: A halbetegségek és az ellenük való 
védekezés. Bp. 1923, Stúdium. M. Tud. Társ. ny. 
64. oldal.
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 242 182.

6.  HÉZSER (Aurél): Halászat (a Földön). M. (1:250 mill)
17X8 cm. (Bp. 1940), Áll. Térképészet. 43X29 cm. 
12 térkép, 1 lapon. >
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: ТВ 1048 
- I I .

7. HIRSCH Ferenc: Halastavak termelési viszonyai
nak vizsgálata. (Dissz.) Bp. 1938, Szerző, Váci fegy- 
init. ny. 60. oldal.
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 350 787.

8. HOMÉR Janka: Magyarország halászati földrajza. 
(Vác) 1933, (Orsz. fegyint. ny.) 47 (1) oldal.
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 338 795.

9. JANKÓ János: A magyar halászat eredete. Zichy
Jenő gróf előzetes beszámolójával. Herkunft dér 
magyarischen Fischerei Budapest—Leipzig, 1900,
Hornyászky Hiersemann, (8) 634. oldal.
(Zichy Jenő Harmadik ázsiai utazása 1.)
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 401 033— 
4.

10. JÓZSEF Lajols: A pisztráng és horgászata. Bp. 
(1944), Vadászati útmutató, Minerva ny. 45. oldal. 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 106 893.

11. KISS Lajos: A Nyírség halászata. Fischerei im 
Nyírség. Budapest, 1943, (Kertész ny. Karcag) 38. 
oldal.
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 324 589.

12. KRIESCH János: Halaink és haltenyésztésünk. Pest, 
1868, Emi eh ny. 235. oldal.
Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára: 794.

13. KRIESCH János: Hasznos és kártékony állatainkról. 
Kézikönyv. II. rész. Budapest, 1876.
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 111 038.

14. LANDGRAF János—(HANKÓ Béla: Tógazdasági ta
nácsadó pontyos tógazdaságok részére. Budapest, 
1924, Pátria ny. 96. oldal. (Köztelek gazdasági 
könyvtár 7.)
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 334 977.

15. MIKA Ferenc—VARGA Lajos: Természetes piszt- 
rángos vizeink hasznosítása. Bp. 1942, Országos Ha
lászati Egy. Kapisztrán ny. Vác. 107. oldal.
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 245 340.

16. MIKES Hdador: Adatok Erdély ősihalászatához. A 
mezőségi tavak halászata. Bp. 1903, Hornyánszky 
ny. 41. oldal. (Klny. a Nemzeti Múzeum Néprajzi 
Értesítőjéből.)
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 334 929.

17. PAP István: Szeged környéke vízrendezésének meg
oldása és annak hatása a fehértói tógazdaság léte
sítésére. Budapest, 1935, Egyetemi ny. 21 (3) oldal. 
(Klny.. a Vízügyi Közleményekből.)
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 317 270.

18. PÁTER Béla: A haltenyésztésről. 7. kiad. Kolozs
vár, 1913, Ajtai ny. 50, 2. oldal. (Az Erdélyi Gazdasági 
Egylet Könyvkiadó Vállalatának 34. füzete.) 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 334 932.

19. RÁTZ István: A halaikban élősködő férgek. Bp. 
1897, Hornyánszky Viktor, 10. oldal. 
Állatorvos-tudományi Egyetem Könyvtára: 3613.

20. RÁTZ István: A pontyok vöröskórsága. Bp. 1903, 
Pátria Rt. 9. oldal. (Klny. Halászat, 5. évi., 1. sz.) 
Állatorvos-tudományi Egyetem Könyvtára: 5838.

21. RÉPÁSSY Miklós: Édesvízi halgazdaságok. Bp. 
(1923), Athenaeum 3. 140. oldal. (Gazdasági Tanács
adó 20.)
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 242 013.

22. RÉPÁSSY Miklós: A Tisza halászata hajdan és 
most. Budapest, 1903, 35. oldal. (Klny. a Halászat
ból.)
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 238 450.

23. RÉPÁSSY Miklós: Édesvízi halászat és halgazdaság. 
Budapest, 1909, 502. oldal.
Állatorvos-tudományi Egyetem Könyvtára: 9153.

24. TASNER Dénes: Javaslat halászatunk és hailtenyész- 
tésünk érdekében. Pest, 1868, Athenaeum ny. 47. old. 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 295 683.

25. UNGER Emil: Magyarország halai és halászata. 
Bp. 1941, Országos Halászati Egy. Kapisztrán ny. 
Vác, 64. oldal.
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára: 107 263. 

Végezetül a bevezető részre hivatkozva — óvatosan 
fogalmazva — e folytatásos részleteken kívül további 
részletek attól feltételezetten kerülhetnek majd köz
lésre, ha az újabb kutatási helyekről újabb régi halá
szati irodalom kerülne elő — természetesen az elolva
sásukhoz elengedhetetlenül szükséges, raktári jelzések
kel együtt. A későbbiekben még megvalósulhat né
hány speciális tudományos intézményhez kapcsolódó 
szakkönyvtár régi halászati anyagának áttekintése, és 
újalbb forrásmunkák esetén e kutatómunka eredmé
nyeinek az előzőkhöz hasonló közreadása megtörténhet.

Várhidy Imre
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Halak az avarok 
kincsei között

Páratlan  kiállítást m utattak  be 1986 nyarán 
a Nemzeti M úzeumban: az avarok kincseit. Ez 
a titokzatos nép hazánk területén  élt a VIII. 
században, s m iután „elfelejtette” megszervezni 
államát, feloldódott a Kárpát-m edencei etni
kumban. Közel egymillió lelet, régészeti tárgy 
m aradt u tánuk — múzeum aink raktáraiban. 
Ebből válogatott négyezret, Trógm ayer Ottó 
irányításával, több hazai muzeológus, s ez az 
összeállítás szerepelt Moszkvában, F rankfu rt
ban, Nürnbergben, Párizsban, Bécsben és most 
Budapesten. Huszonnégy hazai múzeum és

gyűjtem ény anyaga látható itt: számtalan arany
ékszer, kerámia, bronzveret, csontsíp, ivókürt, 

Csanyteleken találták  meg a halábrázolással 
díszített kettőspajzs övveretét. Két hal helyez
kedik el a foglalatban, érzékeltetve, hogy halá
szattal is foglalkoztak az avarok, megélhetésük 
egyik forrása volt. Zam árdiban lelték meg azt 
a bronz delfint, mely egy avar nő övének éke 
volt, a női szépség díszítőeleme. Játékos ked- 
vességű, pontosan m intázott delfin.

Losonci Miklós




