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A G OS ALK0  WICEIVÍZTÁROLÓ —
— Lengyelország legnagyobb felületű víztárolója. Hossza 25 km, felülete a vízállás
tól függően 2-300 ha. Vizét a Visztula adja. Már folyamatban levő behalasítása 
a lengyel halászati kutatás és  gyakorlati haltenyésxtés egyik  legszebb  feladata. 
Képünkön a víztároló sxivattyútomyai láthatók
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angolna adatok
fna.gya.fi v.ÚLe.k\&í. . ,

Hosszú évek óta egyre nagyobb ér- 
deklődésslel figyelem hazai vizeink
ben ezt a távoli tengerekről ide- 
szájimázott vándorló állatot. Termé
szetjáró ember nem hagyhatja az 
angolnát érdektelenül, hiszen még 
ma is annyi kérdőjel van életében és 
édesvízi vonatkozásban is oly sok 
róla a kideríteni való.

Az utóbbi években lapunk hasáb
jain ismételten közreadtam az angol
nával kapcsolatos fogási adataimat, 
valamint akváriumi megfigyelései
met. (Halászat, 1957. szeptember, 
1957. december, 1958. szeptember.) 
Majd Vásárhelyi István lapunk 1959. 
évi júniusi számában hosszú időt fel
ölelő, értékes adatgyűjteményével 
csatlakozott közleményeimhez. Ez- 
ideig kettőnk publikációi 65 adatot 
ismertettek. Tekintettel arra, hogy 
végső fokon bármilyen vonatkozás
ban vizsgáljuk egy állat életét, a ki
induló pont mindig a kvantitatív 
statisztika, úgy hiszem nem lesz ér
dektelen, ha közleményemben to
vább ismertetem az időközben tudo
másomra jutott angolna-fogásokat. 
Eddigi beszámolóimban 1958 augusz
tusáig bezáróan közöltem az előfor
dulásokat. A továbbiakban ugyan
csak vizek szerinti csoportosításban, 
időrendi soiTendben közlöm egyrészt 
a régebbi keletű, de csak most tudo
másomra jutott, valamint folyamato
san, az 1958 szeptemberi cikkem 
óta feljegyzett észleléseket.
Tisza

1947: Szeged, XI. 4. 50 cm-es pél
dány (Acta Bioi. Szegediensis IV. 
1958 p. 226. közi.); 1959: Hódmezővá
sárhely—Körtvélyes VII. 19. 60 cm-es

példány, a holt Tiszából varsával fog
ták; AJgyő VII. 20—25 között. Csong- 
rád VII. 26. 29 cm-es példány. Gilisz
tával csalizott horoggal fogták; Hód- 
mezővásárhely-Barci rét IX. 9. 3 kg- 
os példány, kérészlárvával csali zott 
horogra kapott.
Duna

1958: Tass IX. 28. 30 cm-es példány, 
horogról leszakadva elmenekült; Tass 
IX. 28. 60 cm-tes angolnát horoggal 
fogtak. Mindkét tassi példány 7 m-es 
mélységből került felszínre; Budapest 
Szilágyi Dezső tér magasságában IX. 
29-én 80 cm-es darabot táplival fog
tak;

1959: Budapest, Szilágyi Dezső tér 
magasságában VII. 25-én 45 cm-es 
példány gilisztás horogra akadt; 
Kecskesziget (Budapesttől 18 km-re 
északnak) VIII. 20-án éjjel horoggal 
2,70 kg-os angolnát fogtak; Dunapa- 
tajon VIII. 21-én mély vízből 2 
db, egyenként cca. másfél kg-os pél
dány került hálóba. Vác-Gomfbkötő 
szigetnél IX. 10-én 65 cm-es angolnát 
zsákmányoltak; Almásfüzitőn IX. 23- 
án 60 cm-es példány akadt horogra.
Rába

1958: Rábahídvégnél IX. 20-án 70 
cm-es példány került fogságba.
Balaton

1959: Sajnos pontos dátumát nem 
közölhetem. A fogásról a Magyar 
Nemzet VIII. 22-i számából értesül
tem. Balatonfüreden horoggal 60 cm- 
es példányt fogtak. A napilap a fogás 
pontos dátumát nem közölte.

így, ha a Szegedi Egyetem Actá- 
jában már publikált, 1947-es példányt

Motoros szivattyútelepek emelik a vizet a Soroksári Dumaágba a Kvassay-zsilipnél
(Veszprémi felv.)

leszámítjuk, újabb tizenöt adattal 
bővült az angolna ismeretünk. Saj
nos biztosak lehetünk abban, hogy 
a valóságban sokkal több példányt 
fognak, mint amennyiről itt-ott hal
lani lehet, de hát a hiányos statisz
tika még mindig többet ér, mint a 
semmilyen. Korábbi közleményemben 
már felhívtam a figyelmet arra a sajá
tos jelenségre, hogy hazai vizeinken 
az angolnák fogási ideje a nyár má
sodik felétől ősz kezdetéig eső idő
szakra tömörül. Az idei adatok zöme 
ugyancsak j úlius-au gusztus-szeptem
ber hónapokról tanúskodik. Egy ideig 
e tekintetben osztottam dr. Wiesinger 
Márton feltevését: a nyárvégi ala
csony vízállás emeli a tipikusan 
mélyvízi hal fogási lehetőségeit. Ké
sőbb azonban bővebb adatismeret 
birtokában már ez a valószínűség 
számítás kezd csődöt mondani. Az 
utóbbi években a legtöbb fogási adat 
a Duna tágabb értelemben vett bu
dapesti szakaszáról származik Ugyan
akkor ezen a 40—50 km-es folyósza
kaszon a legalacsonyabb vízállásokat 
a késő őszi hónapokban mérték, de 
ennek ellenére az augusztus-szep
temberben egymást követő angolna 
fogások a „komoly ősz” beköszönté
sével egyszeriben elakadtak, hogy 
azután a következő év júliusában is
mét egyre gyakrabban jelezzék az 
újabb „inváziót“. Az angolna késő 
nyári adattömörülése mindinkább 
arról tanúskodik, hogy ebben az idő
szakban a hal folyóinkban meglehető
sen aktívan viselkedik. A hálós zsák
mányolás mellett elég gyakori a gi
lisztával, kérésszel csalizott horgon 
rajtavesztő példány, tehát nyilván 
táplálkozása is élénknek mondható.

Érdekes lenne tudm, hogy vajon 
nemek szerint miképpen oszlanak 
meg a nálunk fogott angolrák. A 
szakleírások szerint a nemek meg
határozása nem könnyű feladat és mi, 
aprólékos rendszertani bélyegeket 
nem ismerő, gyakorlati halászok e 
téren kénytelenek vagyunk beérni a 
nagyságkülönbségekból adódó, félig- 
meddig pontos nem-meghatározás le
hetőségeivel. Szakkönyveink szerint 
ezideig a hím angolna maximális 
nagysága 50 cm. Ennél nagyobb pél
dányt ezideág (Bauch, G. 1955) nem 
találtak. A nőstény teljes fejlettségé
ben 150 cm. A Vásárhelyi és saját 
adatgyűjteményünkben eddig ismer
tetett angolnákról sajnos csak rész
ben rendelkezünk méret adatokkal. 
A meglevők megoszlása a következő: 
15 cm 1 db; 29 cm 1 db; 30 cm 1 db;
37 cm 1 db; 45 cm 1 db; 50 cm 1 db.
60 cm 5 db; 65 cm 2 db; 70 cm 3 db;
75 cm 1 db; 76 cm 1 db. 77 cm 1 db;
80 cm 8 db; 81 cm 1 db; 82 cm 1 db;
85 cm 4 db- 90 cm 1 db; 92 cm 1 db.
100 cm 1 db; 130 cm 1 db; 150 cm 
1 db.

Ügy látszik, hogy ha az ember 
utánajár, évről évre sikerül néhány 
újabb fogási adatot összegyűjtenie. 
És minél inkább növekszik a statisz
tikai adataink száma, annál érdeke
sebbé válik a magyar vizek angolna 
problémája. Érdemes rá felfigyelni. 
Egyszer talán még a Duna és Tisza 
óceáni vendégei sok újat mondhat
nak majd nekünk. Sterbetz István
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Teremtsünk rendet a halászati tsz-ekben f
A Halászati Termelőszövetkezetek 

Intézőbizottsága október 19-én ülést 
tartott. Ennek napirendjén a közel
múltban tartott ellenőrzések során 
feltárt hibák és hiányosságok ismer
tetése szerepelt. Az Intézőbizottság 
ülésén részt vett a Termelőszövetke
zeti Tanács Titkárságának és az F. M. 
Halászati Felügyelőségének képvi
selője is. Az I. B. igen tárgyilagosan 
és nagy ön bírálattal hozott határo
zatot a htsz-ekben található hibák 
kiküszöbölésére. E határozat meg
állapítja, hogy bár a htsz-ek többsé
gét a nagyarányú gazdasági és szer
vezeti megerősödés jellemzi, vala
mint általános az a törekvés is, hogy 
egyre inkább a szocialista kollektív 
gazdálkodás követelményeinek meg
felelően fejtsék ki működésüket, 
mégis vannak még olyan htsz-ek, 
melyek az alapvető követelmények
nek sem tesznek eleget. Az Intéző
bizottság ezért úgy határozott, hogy 
felszólítja a htsz-ek vezetőit és tag
jait, hogy maradéktalanul tegyenek 
eleget a szocialista elosztás elvének 
és ezért mindenütt a munka sze
rinti jövedelemelosztást érvényesít
sék. Meg kell szüntetni a még he
lyenként előforduló egyéni értékesí
téseket.

Nem engedhető meg egyetlen htsz- 
ben sem az a gyakorlat, hogy a ki
fogyott hal után esetenként 60%-nál 
magasabb osztalékban részesítsék a 
tagokat, valamint az sem, hogy a 
hal becsült és nem a tényleges ér
tékesített ára legyen az előlegezési 
alap. A jövőben tehát semmiféle cí
men nem adhatnak ki a htsz-ek ve
zetői a kifogott hal értékénél maga
sabb előlegeket, ezt is mindig az ér
tékesítés után oszthatják ki a tag
ság között. Csak ezeknek a rend
szabályoknak megtartásával küszö
bölhető ki a túlelőlegezés, ami több
ször abból adódott, hogy a halakat 
egyes esetekben magasabb értékű
nek tekintik, mint ahogy az a való
ságban értékesíthető.

Fel kell számolni azt — a szeren
csére csak elvétve előforduló — gya
korlatot is, hogy egyes személyek 
mint felhajtok, értékesítők vagy a 
különböző termelésben elfoglalt 
helyzetüket kihasználók méltatlanul 
jelentős jövedelemre tehessenek 
szert a htsz-ek jóvoltából. Érvényre 
kell juttatni a htsz-ekben is azt, 
hogy mindenki csak a saját maga 
végezte munka után részesülhessen 
a közös jövedelemből.

Sok javítani való van még a 
htsz-ek nyilvántartásában is. Arra

kell törekedni, hogy minden kifogott 
hal és annak értéke pontos nyilván
tartásba kerüljön, mert csak így le
bet egészséges arányban fejleszteni 
a közös alapot, így lehet megvalósí
tani azt is, hogy a tagság — kikü
szöbölve mindenféle visszaélési lehe
tőséget — érdem szerint részesüljön 
a termelt javakban.

Az Intézőbizottság felszólít min
den htsz-t, hogy a nagy szerszámo
kat mindenütt azonnali natállyal ve
gyék közös tulajdonba.

Hálószárítás a Rezétben
(Keszthelyiné felv.)

Határozat született arra is, hogy a 
jövőben — éppen a halállomány 
megfelelő utánpótlása érdekében — 
még fokozottabban meg kell köve
telni a szerződésben kikötött halasí- 
tásokat; Elmarasztalta azt a két 
htsz-t, mely eddig — elsősorban ön
hibájából — nem tett 100° o-ig eleget 
ezirányú kötelezettségének.

A htsz közös vagyonának növelése 
és a halállomány gyarapítása érde
kében szigorúbban meg kell köve
telni azt a szerződésben előírt köte
lezettséget is, hogy a területi enge
délyekből befolyt összegek 50%-át 
az oszthatatlan közös alap növelésé
re fordítsák.

Az Intézőbizottság rosszalóan álla
pította meg, hogy a htsz-ek tagjai 
között még vezető beosztásban is 
vannak olyan egyének, akik nincse
nek teljesen tisztában az egyes hal
fajokra megállapított legkisebb fog
ható mértékkel. Az Intézőbizottság 
elvárja, hogy a htsz-ek minden egyes 
halásza — elsősorban természetesen 
az elnök és vezetőségi tagok — pon
tosan ismerjék azokat a rendeleteket 
és szabályokat, amelyek szerint a ha

lászatot gyakorolni lehet. Felszólítja 
az Intézőbizottság a htsz-ek veze- 
sőit arra is, hogy a jövőben saját 
hatáskörükben is toroljanak meg 
minden olyan szabálysértést, amely 
a tilalmi rendelkezések megszegé
sére irányulnak, annál is inkább, 
mert az ellenőrzés során megállapí
tottak méreten aluli halfogást is.

A halászati termelőszövetkezetek 
működésére hátrányos az, hogy még 
nem rendelkeznek véglegesen jóvá
hagyott alapszabállyal, ezért kérte 
az Intézőbizottság az FM jelenlevő 
képviselőit, hogy az alapszabály mi
előbbi jóváhagyásában működjenek 
közre.

Az IB. helyeslőén vette tudomásul 
azt is, hogy az FM Halászati Fel
ügyelősége a továbbiakban sem fog 
engedélyezni a jelenleg működő kis- 
szerszámosokon felül további új kis- 
szerszámos halászatra irányuló ké
relmeket.

Az IB ülésen mind a Tsz Tanács, 
mind az FM részéről a legnagyobb 
jóindulatról és segítőkészségről bizf- 
tosították a htsz-eket, ugyanakkor 
arra hívták fel a htsz-ek képviselőit, 
hogy a termelőszövetkezetek érintett 
hiányosságait mielőbb küszöböljék 
ki.

A Halászati Felügyelőség részéről 
bejelentették azt is, hogy a tisza
füredi htsz halászati bérletét 1960. 
január 1-i hatállyal felmondták, mi
vel a nevezett htsz életképtelen.

Végül az IB határozott abban is, 
hogy néhány héten belül a htsz-ek 
valamennyi elnökét összehívják és a 
feltárt gyengeségeket és hibákat 
mélyrehatóan megvitatják és a to
vábbiak során teendő intézkedéseket 
meghatározzák.

> Béres Sándor

Moszkva környékén eredményes 
kísérletek folynak az amurhal bete
lepítésével. Kihelyezéskor súlyuk 530 
% volt. Súlygyarapodásuk öt hónap 
alatt 1990 g, életük harmadik, illetve 
negyedik nyarán elérték a 3700 g-t 
és 1958. őszén már közel 5000 g volt 
a darabsúlyuk. Kis súlyapadóval, jól 
teleltek. ívás nem volt, tehát nemi 
érettségüket még ilyen súly mellett 
sem érték el. Megfigyelés szerint este 
táplálkozik és főleg a víz felletti, ill. 
alámerült növényzet gyengébb hajtá
sait fogyasztja. A kísérlet célja volt: 
megfigyelni e halak táplálékfogyasz
tását és ellenálló képességét a fertőző 
hasvízkórral szemben. Kitűnt, hogy 
e betegséget nem kapták meg.
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A korcsoportok elhatárolása
Ezen a területen természetszabta 

adottságok vannak. Ezek a helyels 
meghatározást úgyjszólván paran- 
csolóan előírják. És mégsincs ebben 
a vonatkozásiban szabatos szóhaszná
latunk, sőt a legtöbb zavaró pontat
lanságot éppen ezen a területen 
találjuk.

A hivatalos árulista és az árjegy
zék, valamint a tervezési utasítások 
két’ főcsoportot különböztetnek meg, 
éspedig:

1. áruhal,
2. tenyészhal.
Áru hal természetesen az, ami kész

áruként piacra kerül, mégpedig — 
ezt külön ki kell emelnünk —■  ̂fo
gyasztás céljából. Mert az eladásra 
kerülő tenyészhal, melyet termelő 
vásárol meg tovább tenyésztés céljá
ból, az eladó szempontj ából áru ugyan 
de nem a fogyasztói piac számára. 
Szabatosabb volna tehát, ha áruhal 
helyett mindig piaci halról beszél
nénk, amikor késztermékre gondo
lunk. Termelői szempontból a piaci 
hal — a mi esetünkben a ponty — 
lehet kétnyaras, lehet háromnyaras, 
sőt lehet több éves mustraanya is. 
Piaci szempontból azonban a keres
kedelem elsősorban egyedsúly és kül
ső tulajdonságok szerint tesz meg
különböztetést.

Ezek szerint tehát, ami nem áru
hal, illetve piaci hal, az szükségkép
pen a másik főcsoportba tartozó „te- 
nyészhal” . És valóban ebben a főcso
portban a kikelt ikrától a mustrálás- 
ra kerülő anyapontyig a szakmai szó- 
használat mindenre kiterjed. Sűrűn 
használt kifejezéseink, melyek a be
szédben és a szakirodalomban egy
aránt megtalálhatók: poronty ivadék, 
nyújtott ivadék, egynyaras ivadék, 
nyújtás, kétnyaras ivadék, nyújtott 
ponty, tenyészanyag, anyajelölt, anya
hal — mindez a megjelölés — többé- 
kevésbé általánosan használt és 
mindez „tenyészhal“ . Nézzük meg 
ezeket közelebbről és kezdjük a ki
kelt ivadéknál. Nem lesz érdektelen, 
ha röviden ismertetünk egy érdekes 
külföldi szabályozást.

A gyakorlatias németek nagyon 
egyszerűen megoldották a problémát. 
Nemcsak hogy írásban nem., de szak
mai beszélgetésben sem hallani olyan 
kifejezést minit: „poronty, nyújtott 
ivadék” vagy pláne „tenyészanyag” . 
A használatos megjelölési rövid és 
félreérthetetlen: a kikelt pontyiva
déknak nincs kora, vagyis a kora 
nulla. Az írásjele, mely beszédben 
ugyanígy hangzik, olyan, mintha mi 
azt mondanánk Po (P nulla). Amikor 
már a néhány hetes ivadékot az ívó
tóból előnyújtásra kihelyezik az iva
déknevelő tóba „P ”-nek lép elő, ami 
az előnyújtott pontyivadék megjelö

lése. Csak lehalászáskor nyeri el a 
„Pi” elnevezést, tehát amikor már 
valóban egynyaras. Ha nyár folya
mán megkérdezzük, hogy mi van a 
tóban, akkor —• például — megad
ják: mennyi Pa, tehát a tavasszal ki
helyezett és második betöltött nyara 
után másodszor is áttelelt ponty és 
mennyi P , vagyis előnyújtott az évi 
ivadék. Utóbbinak a számát is pon
tosan tudják, mert amikor Po-ból 
előlép P -vé, már a szokásos repre
zentatív számlálási móddal megszá
molták. Olyan választ, hogy egy tó
ban bent van például X  db kétnya
ras és az idei ívású pontyivadék, 
amiről persze nem tudjuk, mennyi, 
fejlett tógazdaságban nem kapunk.

Varsa felnézés
(Woynárovich felv.)

Ez a múlté és ezt „titkos üzemnek“ 
nevezik a hírhedt „titkos bíróságoké
ra használt megbélyegző német ki
fejezéssel.

Ügy érzem, hogy a magyarban az 
élőszóban használt ilyen írásjeles 
megjelölések —* noha kétségtelenül a 
legszabatosabbak — nem gyökerez
nek annyira a nyelv szellemében, 
mint a németben. De jó volna, ha 
olyan kifejezések használatát, mint 
„poronty, tenyészanyag, kétnyaras 
ivadék” elhagynék. A poronty szó 
főként a békák családjában haszná
latos és legkevésbé a halakra vonat
koztatva érzem helyesnek. Elég, ha a 
gyakorlatban előfordul, hogy gyenge 
szemű kezdők az ebihalat nehezen 
különböztetik meg a kikelt ivadéktól. 
Azonkívül milyen csúnyán is hang
zik: „pontyporonty” . A „tenyész
anyag“ kifejezést a gyakorlatban tu
lajdonképpen a kétnyaras pontyra 
használták, de nem lehet azt helyes
nek telfogadni. A hal legfeljebb át
vitt értelemben anyag, a kétnyaras 
ponty pedig még nincs is ivarérett 
korban, tehát ez az elterjedt szóhasz

nálat több szempontból is hibás. 
Éreztek ezt, amikor a tenyészanyag 
kifejezésről a hivatalos tervezésben 
áttértek a „kétnyaras ivadék” meg
határozásra. De ez sem helyes, mert 
egyrészt a kétnyaras hal már nem 
ivadék, tehát a kifejezésben ellent
mondás van, másrészt gyakran nem 
is nevelik tovább, hanem már piaci 
halként értékesítik. „Tenyészhal”-on 
pedig helyesen csak tenyésztésre al
kalmasnak minősített és erre a célra 
tárolt ivaréríett, teháit háromnyaras 
kort betöltött tejes és ikrás pontyot 
érthetünk.

Végeredményben kevés szabatos 
szóból futná a szükséges meghatáro
zásokra. A kikelt ivadékot idei iva
déknak, vagy friss ivadéknak nevez
hetjük. Ha ívótóból átszámolva kerül 
ivadeknevelő tóba, akkor előnyúj
tott ivadék. Első lehalászása után 
vagy kétéves üzem esetén az etetés 
beszüntetése után lesz egynyaras 
ponty. Amikor kihelyezzük is egy
nyaras, de a tenyésztés előrehaladása 
során nem esik félreértés, ha később 
másodnyarasnak nevezzük. Kétnya- 
rasnak azonban csak ősztől kezdve 
nevezhető. Ekkor felhasználásától 
függően lehet kihelyezésre szánt két
nyaras, vagy piaci ponty. Nem szán
dékom plántálni, inkább a helytelen 
kifej ezéseket szeretném gyomlálni, 
de mégis megpendítem, hogy a „nö
vendékponty” kifejezés szerény vé-1 
leményem szerint egészen találó és 
magyaros meghatározás volna a to
vább tartásra szánt kétnyaras pontyra 
vonatkozóan. Ez összhangban is vol
na az állattenyésztésben hasonló jel
legű korcsoportra használt megjelö
léssel. Nem ejt szakembert zavarba, 
ha az ívásra visszatartott három- 
nyarast továbbra is pontyanyápak 
nevezzük. Nyelvhasználatunk ezt így 
is szokta meg és a tejes és ikrás 
arányt amúgy is külön határozzuk 
meg. A „tenyésztörzs” kifejezés éllen 
sem lehet kifogás és éppúgy félre- 
érhetetlen az is, hogy milyen össze
tételt értünk „kistörzs” és „nagy
törzs” alatt. Újabban egyre inkább 
tért nyer a tiszta tenyésztés érdeké
ben az egy ikrás éis egy tejes kihe
lyezése kis ívómedencékbe. Ezeket 
talán helyesen „tenyészpámak”, vagy 
„ívópámak” nevezhetnék.

Dr. Sivó Emil

A SZÍNTOK (ACIPENSER NUDI- 
VÉNT RI S) 1959. ÉVI ELŐFORDU
LÁSAI A TISZA HÓDMEZŐVÁ

SÁRHELYI SZAKASZÁN
Ez év nycvrán Hódmezővásárhely 

közelében három ízben került elő 
halfaunánk e ritka képviselője. Az 
elsőt — 30 cm-es darabot —» Bakos 
János saséri révész kecsegéző horog
gal fogta a Saséri-rezervátum ma
gasságában 1959. június 14-én. A 
második, mintegy 15 kg-os példány 
Lúdvárnál, S,asértől 3 km-re délre 
került hálóba. A harmadikat ismét 
Balog János fogta horoggal, ugyan
csak a Sasérnél, 41 cm^es nagyság
ban, ez év szeptember 11-én. (S.)
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K É T S É G E K  —

—  a kormeghatározás körül.

Haltenyésztésünk, term észetes
vízi halgazdálkodásunk kutatásai
nak, kísérleteinek közismerten 
egyik legfájóbb hiányossága a hal
jelölés kérdésének megoldatlan
sága. Azok a vizsgálatok, amelyek  
során a halak életkorát, valamint 
növekedési ütem ét a pikkelyek  
növekedési vonalain alapuló kor
meghatározással igyekszünk meg
állapítani, illetve visszaszámítani, 
ezt a hiányt csak részben pótol
ják, —  mégis nagy jelentőségűek, 
mert jelölés hiányában szinte 
egyedüli támaszt jelentenek a ku
tatás és a gyakorlat számára. Nem 
lehet tehát csodálkozni azon, hogy 
a pikkelyek felhasználásával tör
ténő kormeghatározással a világ 
szakirodalma századunk elejétől 
kezdve rendkívül sokat foglalkozik, 
főleg egyes vizekben egyes halfa
jok növekedési ütemének vizsgá
latával kapcsolatban. E közlemé
nyekben azonban a kormegállapí
tás technikájának „ finomabb”  
részleteiről általában csak keveset 
olvashatunk.

Magam is tapasztaltam már, 
hogy a gyakorlat ilyen vizsgálatok 
eredményét, adatait kételkedéssel 
fogadja, mivel azok olykor saját 
megfigyeléseinek ellentmondanak. 
Egyre többen vonják azonban két
ségbe az eljárás megbízhatóságát 
a kérdéssel tudományosan foglal
kozók közül is. Részleteiben bon
colja a problémát U. Lieder a ZfF. 
ez évi áprilisi számában a tavi 
pontyfélék pikkely vizsgálatán ól
írt dolgozatában.

Mindenekelőtt sajá.t vizsgálatai 
alapján megerősíti más kutatók 
megállapítását? hogy a pontyfélék  
pikkelyén az évgyűrű nem ősszel, 
hanem tavasszal vagy kora nyáron 
képződik, kárászokon végzett vizs
gálatai szerint májusban. A  „téli 
gyűrű”  elnevezést ezek alapján 
helytelennek, m egtévesztőnek mi
nősíti.

Dolgozatának legérdekesebb ré
sze az, amelyben a kormeghatáro
zás pontosságára, tehát megbízha
tóságára nagy veszélyt jelentő 
zavaró —  zónákkal foglalkozik, 
ezeket másodlagos gyűrűknek ne
vezi. Megállapítása szerint a valódi

évgyűrűk és a másodlagos gyűrűk 
között alapvető különbség nincs, 
a „téli gyűrűk” -nek nevezett csík
sűrűsödések m egtévesztő hason
másai is előfordulnak. Megjegyzi 
viszont azt is, hogy ennek ellen-

Negyednyaras ponty pikkelye
(Pékh felv.)

Harmadnyaras ponty pikkelye
(Pékh felv.'

kezője is előfordul, vagyis az év
gyűrűk sokszor nem jelennek meg, 
képződésük nem ismerhető fel. 
Annak igazolására, hogy mindez 
milyen súlyosan eshet latba, utal 
Eckstein „kísérletére”  (1927), aki 
ponty pikkely eket égymástól füg
getlenül több specialistával vizs
gáltatott meg s a vizsgálati ered
m ények között több év eltérés is 
volt!

Az ismertetett m egtévesztő je 
lenségek okának magyarázatául a 
kutatók különböző körülm énye
ket jelölnek m eg: a táplálékálla
tok mennyiségi változását, a víz 
kémiai változását, betegséget, a 
testméretarányok változását stb.

Mindezek alapján Lieder úgy 
véli, hogy a ponty, kárász és ezüst
kárász életkorára vonatkozó pik
kelyvizsgálatok adatait magas „b i
zonytalansági tényező”  terheli. 
Ugyancsak kétes értékű a növeke
dési ütem megállapítása az év
gyűrűk visszaszámítása alapján, 
mert a pikkelyek gyakran kiseb
bednek felszívódás miatt (a növe
kedés szünetelése idején s kivált
képp olyan esetben, amikor kop
lalás miatt megnyúlik a test
forma).

P. J.

A széntrágyázási módszer helyes
ségének legfontosabb bizonyítéka a 
hozam fokozódása. Ebből a szem
pontból a legszebb bizonyítékot ha
zánk egyik legnagyobb, többszáz hol
das tava szolgáltatta. Álljanak itt a 
természetes hozam adatai kataszteri 
holdanként.
1952. 60 kg 100% ekkor még nem

1953. 124 99 207%

volt széntrá
gyázás
a széntrágyá

1954. 136 99 227%
zás első éve

1955. 151 99 252% sertés- és fe-

1956. 164 99 2730/o

káltrágya szén
trágyázási 
módszerrel ki
szórva

1957. 205 „ 342%
1958. 216 99 360%

Az évenként kiszórt trágyameny- 
nyiséget nem emelték olyan mérték
ben, mely megmagyarázná a termé
szetes hozam ilyen arányú növeke
dését. Azt is feltételezhetjük, hogy a 
széntrágyázás általános tó javítási ha
tást fejt ki, mely még a következő 
évek terméseredményeire is kihat.
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Megoldható —

az élő horgász csalihal „konzerválása"?...^

Nagy problémája a rabló halhorgá
szatnak az élő csalihal kérdése, hi
szen a kis hal éppen arról nevezetes, 
hogy akkor van reá a legégetőbb 
szükség, amikor — nem áll rendel
kezésre. A süllő, vizeinknek ez a leg
nemesebb, legízesebb, bár sporthal
nak csak nagy jóakarattal nevezhető 
rablója ugyancsak válogatós szerzet 
és többnyire csak az élő csaldhal 
iránt hajlandó fokozott érdeklődést 
mutatni. Igaz, reákap az ügyesen 
mozgatott, vonszolgatott halszeletre 
vagy halfarokra, horgászaink túlnyo
mó része azonban még ma sem lelke
sedik ezért az igen érdekes, nagy 
ügyességet követelő horgászmód
szerért és inkább a tartások ágai és 
bogai közé szereti nagykényelmesen 
leeresztgetni élő kishalát, hogy a 
süllő tanya „spájzából“ varázsolja elő 
az ezüstkabátos, dülledtszeműt. SajT 
ncs, még ma sem született meg az 
a műcsali, mely éppen úgy hatna a 
süllőre, mint a jófajta körömvillantó 
vagy szivarólom a balinra. Vannak 
ugyan időszakok, amikor a mélyen 
vontatott, erősen vibráló körforgó 
kanál elakad a süllő száj bán, ez azon
ban tagadhatatlanul azoknak a kivé
teleknek a sorába tartozik, amelyek
től a szabály hízik. A süllő klasszi
kus csalija az élő kishal, legyen az 
akár kisebb süllőszájra méretezett 
babáhal, azaz öklécske, vagy akár a 
nagy pof ájúak ínyére való nagyob
bacska küsz, „tudományos“ néven — 
snájder. Persze vannak, főleg a Ba
latonon egyes korszerűbb horgászok, 
akik okulva Woynárovich dr. felis
merésén, hogy a balatoni süllő ked
venc falatja a roppant tüskékkel dí
szített paptetű, ezt a horgon jól moz
gó, elnyűhetetlen életű és gilisztával 
mindenkor könnyen fogható aprósá
got tűzik horgukra, de — ez sem áll 
mindig rendelkezésre 

A süllő fő fogási időszaka az ősz, 
amikor a hidegebb idők beálltával az 
apróhalnépség már leállóban van, 
amikor már sokkal nehezebb .csali- 
halra szert tenni, mint azokban az 
időkben, amikor a szélvizekben csak 
úgy nyüzsögnek a horogra kíván
kozó apróságok. A horgásztanyák 
halőrei többnyire el tudják látni a 
horgászokat élő csalihallal, de ugyan 
kivel nem fordult elő az az eset, ami
kor —« miután annyi idő alatt tette 
meg az utat a fővárosból a soroksári 
Dunaág egyik délibb pontjára, 
amennyi idő alatt Budapestről akár 
Bagdadig is eljuthat repülőgépen — 
jól kap a süllő, a horgásztársak már 
degeszre fogták magukat, de a mohó 
sporttársak zsíros baksisok lengeté- 
sével úgy kifosztották a kishalas bár
kát, hogy az újonnan érkezőnek 
egyetlen ökle sem jut. Ezért gondos
kodnak az óvatosak előre élő kishal
ról, járják a főváros környékének ti
tokzatos kishalforrásait és költséget, 
valamint bosszúságot nem kímélve

szállítják kannában a csalihalat, 
hogy a vízhez érve legyen mit horog
ra tűzni a tartásnál, ahol hírek sze
rint csak a méreten felüli tepsik gaz
dái tudják egyben megsütni azokat 
a kapitális példányokat.

Az élő kishal szállítása azonban 
korántsem egyszerű feladat, különö
sen, amikor még nem hűlt le egé
szen a levegő és a vonat vagy HÉV 
fűtött kocsijában csakhamar felme
legszik a kanna vize. Köztudomású, 
hogy minél langyosabb a víz, annál 
kevesebb oxigént képes oldani, a 
csalihaikanna lakói viszont tekinté
lyes mennyiségben követelik ezt az 
éltető gázt. A probléma annál súlyo
sabb, mert a leginkább használt süllő- 
csali, a küsz egyike vizeink legoxi- 
génigényesebb halainak, mely a ha
mar elhasznált vízben igen gyorsan 
pusztul el. De ha sikerül is életben 
tartani, annyira elgyengül, hogy 
csalihalnak nem nagyon felel meg, 
hiszen a süllő inkább az élénken 
mozgó kishal iránt mutat érdeklő
dést, a horgon bénán döglődő csali
hal vonzereje igen mérsékelt.

Rengeteg megoldással próbálkozr 
tak már a horgászok. Léteznek lég- 
pumpás szellőztetők, kis villanymo
torral ellátott szivattyúk, melyeket 
az autó akkumulátor ja táplál, de mit 
tegyen, akinek nemcsak autója nin
csen, de még akkumulátor ja sem. 
Látná képeket kis oxigénpalackocsr- 
kákról, ezek azonban nehezek, aki 
gyalogszerrel rója az utat, az aligha 
vállalkozik arra, hogy többkilós oxi
génbombával cepekedjék.

Nagy reményekkel kecsegtettek 
azok a titokzatos tabletták, melyek a 
vízbe helyezve oxigént fejlesztenek. 
Sajnos, ez a megoldás sem mutatko
zott százszázalékosnak. A tabletták 
többnyire karbamidhoz kötött hidro- 
génperoxidot tartalmaznak, ugyan
azt az anyagot, mellyel reggeli fog
mosás során öljük el a bacilusokat, 
melyet a patikusok hiperol néven 
árusítanak. ®Ez az anyag valóban fej
leszt vízbe téve oxigént, ugyanakkor 
azonban ez az oxigén erősen roncso

A válogatás fontos mozzanata a külemi 
vizsgálat. Testméretek felvétele ívkörzőve1

(Jászfalusi felv.)

ló hatású, a kötőanyag pedig mér
gező. A halak valóban megkapják 
oxigénadagjujkat, ugyanakkor azon
ban mérgezés következtében pusztul
nak el, vagy gyengülnek le annyira, 
hogy horogra űzve mozogni sem ké
pesek. Ahogyan mondani szokták: si
kerül a hasműtét, csak éppen meg
hal a beteg . . .

Kitűnő megoldás kínálkozik, ha — 
megfordítjuk a dolgot. Nem arra tö
rekszünk, hogy 'megfelelő mennyi
ségű oxigént biztosítsunk a csalihal- 
kannában, hanem ellenkezőleg: a ha
lak oxigénigényét csökkentjük! Erre 
igenis van mód, csak kölcsön kell 
venni azt az eljárást, melyet ma már 
világszerte alkalmaznak az érzéke
nyebb piaci és tenyészhalak nagyobb 
távolságra való szállításakor. Ugyan 
mi az akadálya, hogy egy kis lele
ményességgel kiaknázzuk ezt a lehe
tőséget és a kitűnő eljárást bevezes
sük a horgászat világába, új, hasz
nálható „szerszámot“ adva horgász- 
tízezreink kezébe?

Aki figyelemmel kísérte lapunk 
cikkeit, minden bizonnyal találko
zott már olyan vegyianyagok leírá
sával, melyek csökkentik a halak 
metabolizmusát, életjelenségeit. Ezek 
hódító hatású szerek, melyek hatá
sára a halak mozgása a minimumra 
csökken, leszáll az pxigénigényük, 
szívverésük lassúbbá, vérkeringésük 
ennek megfelelően lustábbá válik. 
Az így elhódított halnak jelentősen 
csökken az oxigénigénye, hiszen a? 
élet jelenségek csökkenése lényegesen 
kisebb oxigénfogyasztással jár. A hó
dított halak sokkal kevesebb mennyi
séget fogyasztanak el a tartány vi
zében oldott oxigénből, tehát hosz- 
szabb ideig élnek akkor is, ha a tar- 
tányba a szokottnál nagyobb meny- 
nyiségű halat zsúfolnak. Ezt az el
járást kell bevezetni a csalihalak vi
lágába, hódító anyagot oldva a csali
haikanna vizébe.

Számos hódító anyagot próbáltak 
ki a halbiológusok és használnak hal- 
szállításkor, ezek közül igen jó ha
tású a gyógyszertárban nálunk is 
kapható etiluretán. Ez az anyag jól 
oldódik vízben. Remélhető, hogy 
miután a kísérletek befejeződnek, 
akad olyan horgászcikk előállító 
üzem, mely forgalomba hozza a bó
dításhoz szükséges, pontosan kiméri 
hatóanyagot tartalmazó tablettákat.

Az érdekes anyagnak igen előnyös 
tulajdonsága, hogy ha a vele hódított 
hal friss vízbe kerül, percek alatt ép
pen olyan életerőssé és virgonccá 
válik, mintha mindig friss, oxigén
dús vízben tartózkodott volna. Az 
előzetesen hódított és órákon át 
oxigénszegény vízben tartott halacs
ka egy-két perc alatt olyan életerős
sé válik, hogy a leglustább süllő is 
érdeklődéssel fordul feléje.

Nagyon érdekes, hogy a külföldi 
szakirodalomban még nem találkoz
tunk ezzel az eljárással csalihalak 
„konzerválására“, úgy látszik ez is 
egyike az úgynevezett „ziccereknek“* 
melyeket — kihagytak. Pedig az el
járás olyan kézenfekvő és logikus, 
hogy szinte kínálgatta magát.

(farkasházy)
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Lengyelországban víztároló láz 
van! Ez a benyomása a szakmabeli 
külföldinek, ha víztároló építési ter
vekről és az elkészült mesterséges 
tavakról beszélnek a lengyel kollé
gák. A víztárolók építésének célja 
rendszerint ipari jellegű, avagy az 
ivóinzellátás megjavítását szolgálja. 
A főcél kissé távol áll a „Halászat” 
olvasóitól, de a víztárolók mellék
hasznosításaként kifejlesztett hal
gazdálkodás bizonyára érdeklődésre 
talál.

Lengyel tanulmányutamon sok időt 
töltöttem a Gosalkowicei Víztároló 
mellett épült Biológiai Állomáson, és 
az új halásztelepen. A halászat veze
tője ez év tavaszán a tihanyi Bioló
giai Intézet vendégeként a balatoni 
süllőszaporítást tanulmányozta, így 
régi ismerősként üdvözöltük egy
mást.

A Gosalkowicei Víztároló jelenleg 
— amíg nem építenek egy méq na
gyobbat — Lengyelország legna
gyobb felületű víztárolója. Katowicze 
ipari- és ivóvíz-ellátás ár a építették. 
A legnagyobb lengyel folyó, a Visz
tula vizének felfogásával, a vízállás
tól függően elárasztott területe 2000— 
3200 ha között ingadozik. A záró
zsilip 3 km, míg a víztároló hossza 
25 km. Partjain erdők díszlenek és 
itt-ott még a fák alá is behúzódik a 
felduzzasztott víz. A nagy mester
séges tó építésekor három falut rom
boltak le. A lakókat teljesen kárta
lanítva, újonnan épült falvakba tele
pítették. Erdőket vágtak ki, és az 
mész jövendő tófeneket elegyenget
ték. gondolva a hálóhúzás megkönv- 
nyítésére. A víztároló mellett mo
dem szivattyútelep, nagy víztisztító 
üzem, halfá^ztelep, biológiai állomás 
évült. A létesítmények dolgozói mo
dern faluban laknak. A tároló meg
tisztított vizét csővezetéken szivnty- 
tyúzzák a 60 km-re fekvő Kato- 
wiczébe.

Már a víztároló építése előtt meg
kezdődött a tudományos halászati 
kutatás. A halászati szakemberek a 
Visztula e szakaszának halfaunáját 
vizsgálták, míg a biológusok a táp
lálékszervezetek, a paraziták kiku
tatását végezték el. Vízkémim mun
ka is folyt. A víztárolók tápláló vizé
ben élő halfajok és egyéb állatok 
megismerése után nwlvánvalóvá vált, 
hoav az új „tó” halállományát mes
terségesen kell betelepíteni. Ezen a 
szakaszon a felső máma szinttájhoz 
tartozó Visztulában, vem éltek az 
építendő nagy víztároló halászati le
hetőségeit jól kihasználó halfajok. 
Hiányzott a dévérkeszeg, a süllő, csu
pán a rózsás máma (Barbus barbus 
L.). a veténvi m^rna (Barbus meri- 
dionalis petényi Heckel). néhány fel- 
vándorolt csuka, göndér, s a víztá
roló jövő halállománya részére je 
l^nféktelen va+atii fajok fordultak 
elő a Visztulában. A legfontosabb

háltáplálék-szervezetek vizsgálatakor 
hasonló eredményre jutottak, de a 
planktonikus szervezetek terjedése 
sokkal egyszerűbb a halakénál. Az 
ezirányú betelepítést a természet 
maga végezte.

Halgazdálkodási szempontból te
hát a szakemberek már a víztároló 
születésekor tudták teendőjüket. Az 
új víz halállományának kialakítása
kor a gazdálkodó embernek kell irá
nyítania a munkát; az adott víz
tároló jellegének legmegfelelőbb hal
fajokat kell betelepítenie. Gosal- 
kowicében a dévérkeszegre. a sül
lőre és a compóra esett a választás.

A betelepítési munka előkészületei 
a nagy tároló mellett elterülő 0.5—2 
kát. hold nagyságú ívótavak, kel
tetőtavak építésével kezdődött. Az 
első időszakban (5—6 év) ivadék
betelepítésre még nem gondoltak. 
Ezekben az években folyt az élő
világ természetes átalakulása. A pa
taki hidegvízi elemek helyét lassan 
átvették a meo duzzaszt ott folyó jel
legének megfelelő, természetesen elő
forduló tavi. folyami fajok. A halak 
közül elszaporodott a küsz. a gön
dör és a csuka. Ebben az időszakban 
a halászok csupán ellenőrző fogáso
kat végeztek a halállomány össze
tételének, nagyságának figyelemmel 
kísérésére. A kifogott halakat n ö v e 
kedési és táplálkozási, szempontból 
a halbiológusok vizsgálták. A szak
emberek szeme előtt játszódott le a: 
természetes honosülás folyamata és 
c. vizsgálatok a részleteket is fejtár- 
tá  ̂ Az eredmények és az érdekes 
adatok joggal lelkesítették a lenavel 
halászokat. Gyönyörű munka folyt a 
Gosalkowicei Víztároló mellettf 

A természetesen előforduló halfa
jok (csuka, göndér) felszaporodása

után elkezdődhetett a mesterséges 
betelepítés.. A compóval kezdték. A 
betelepített anyahalak kitűnő ívó
helyet találtak az új víztároló füves 
partjai mentén. Két-három év alatt 
elszaporodott a compó, a víztároló 
első „vendéghala” . Jelenleg a hal
fogás 19°/0-a compó. A füves, sekély 
vizű ívóhelyek nemcsak a compónak, 
hanem a csukának is kedveztek. Hi
hetetlen mértékben szaporodott el a 
ragadozó. Jelenleg a 34 t évi hal
fogás 50%-áí adja. Ezenkívül 1958- 
ban a horgászok is kb. 25—30 ton
nát fogtak. Az elsőrendű ívóhely, a 
táplálékul szolgáló küsz és göndér 
elszaporodásával magyarázható ez a 
szinte hihetetlen csuka-invázió. Fo
kozott halászatával, és korlátozás nél
küli horgászatával jelenleg már le
felé kanyarodik a csukafogás gör
béje.

1956-ban kezdődött a süllő és a 
dévérkeszeg betelepítés. A süllőt tó
gazdaságokból ivadék korában vásá
rolják, míg a keszeget anyahalak be
telepítésével szaporítják el. Terveik 
szerint e két halfaj adja majd a víz
tároló halállományának többségét. 
Fogásuk jelenleg még csekély, 
együttvér>e az összfogás 2°'{)-a. A 
halásztelep vezetőinek, az ott dolgozó 
hat halásznak a feladata a Biológiai 
Állomással karöltve megoldani a kéi 
kívánatos halfaj elszaporítását.

Majd 1960 tavaszán kezdődik az 
igazi munka. A betelepített süllők 
egy részé már ivarérett, így a bala
toni példa szerint süllőfészkeket he
lyeznek ki és süllőikrát gyűjtenek. 
Permetkamrakat, keltetőkádakat épí
tenek a süllőikra minél eredménye
sebb kikeltetésére A süllőivadékot 
a tároló m eVett épített kisebb tavak
ban kívánják nevelni 2—3 cm-ps 
nagyságig. A. süllőn kívül a dévér
keszeg szaporítására is naay terveik 
vannak. Mesterséges fészkek kihelye
zése, ívótavak beállítása, újabb dé- 
vérkeszeg-szálHtmány. Az új halállo
mány kialakítására 10 évet szán
nak . . .  Tőig István

£rd(5 Qvezte partra húznak ki a gosalkowicei halászok
(Tőig félv.)
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A Halászat már több alkalommal fog* 
lalkotott cikkekben a nyári halászattal, 
mechanikai megoldásokkal, szállítási 
problémákkal, tárolással stb.

A tógazdasági nyári hal kérdése min
den évben jobban előtérbe kerül és a ter
melőknek tudomásul kell venniök a fo
gyasztók követelését. Tudomásul kell 
venni, hogy a kereskedelem nem öncé
lúan kéri a mind több nyári halat.

A tóterületek nagymérvű felfutása, de 
a meglevő régi területeken az örvendetes 
hozamemelkedés is egy-két év múlva azt 
eredményezi, hogy az első és negyedik 
negyedben — az export jelenlegi, esetleg 
fokozott mennyisége mellett is —, a tó
gazdasági halhústermelés eladhatatlan 
lesz. Nézetünk szerint az első és negye
dik negyedben 55—60. a második és har
madik negyedévben 40—50% megosztásban 
kellene a tógazdasági haltermelést piac
ra adnunk. Az áruhaltermelés ilyen ará
nyú megosztását csak a késő tavaszi és 
nyári halászatok fokozásával érhetjük el.

Gazdaságaink idegenkednek (talán sok 
helyen erről már múlt időben beszélhe
tünk) a nyári halászattól, a terméskiesés, 
többletmunka és kockázat miatt. AZ 
idényszerűen változó árak a nyári halá
szat rentabilitása tekintetében sok segít
séget nyújtottak. A tenyésztés jobb meg
szervezésével — az ún. kettős termelés
sel, ahol a megfelelő előfeltételek ren
delkezésre állnak, a nyári halászattal a 
termést még fokozni is lehet, a maga
sabb értékesítési ár mellett.

Törvényként kell leszögeznünk, rentá
bilis nyári halászat csak ott lehetséges, 
ahol egészséges, kiváló fejlődőképességü 
tenyészanyag és — az év minden szaká
ban — víz úgyszólván korlátlanul áll ren
delkezésünkre. A tavaszi kihelyezés és a 
korai lehalászat kétségtelenül terméski
esést eredményez, amit a magasabb ár 
nem egyenlít ki.

A nyári hal túlnyomó részét a horto
bágyi halastavaknak kell biztosítaniok. 
(I960 évben 7000 kh víztükör, 800 kh tó
fenék szárazművelés.) Tekintettel arra, 
hogy a jelenlegi vízrendszerrel a telelők 
csak puffer“ vízből, vágy állandó szi
vattyúzással táplálhatók, költségmegtaka
rítást is jélent, ha telelőinkben csak any- 
nyi halat tárolunk, amennyit a téli szál
lítás igényel. A nyári minőségi hal elő
állítását nem a nagy egyedsúlyú tenyész
anyag tavaszi kihelyezésével javasoljuk 
elérni, hanem az őszi, ill. nyári halásza
tok után azonnali népesítéssel, amikor is 
halaink a tavaszi kihelyezés utáni 4—5 
hónappal szemben 10, sokszor 11 hónapig 
fejlődnek zavartalanul halastavainkban. 
Tapasztaltuk, hogy a nyári halászat után, 
a frissen feltöltött tavakban tömegesen 
jelentkezik a Chironomus és nem ritkán 
észleltünk a teljes tóterületen olyan 
planktonfelhőket, melyek a májusi plank
tonrajzást is meghaladják.

Hortobágyon a kettős termelésre beállí
tott kísérleteink közül négy év termés- 
eredményét közöljük 1 kh-ra viszonyítva.

Kh. Kihelyezés
időpontja

Lehalászás
időpontja

Kihe
lyezett,
db/kg

Átlag,
kg

Lehal.
db/kh

Átlag,
kg

Hozam,
kg/kh

Felh.
tak.
kuk.
ért.

kg/kh

Térni.
hoz.
kg/kh

85 1956. Y. 1956. X. 500 0,06 470 0,70 299 640 157

85 1957. III. 1957. VII 400 0,50 392 1,26 294 894 96

85 1958. VII. 1958. VI. 
20-— 400 0,30 400 1,35 420 1170 160

85 195§. VIII. 1959. VI. 1— 400 0,26 390 1,30 406 1090 .164

85 1959. VI. 30. 1960. VI. 1— 400 0,25

A felhasznált takarmány 50°/o-ban csil- helyezett és nyáron lehalászott termés,
lagfürt, 50%-öan rozs és árpa volt. Leg- legjobbat pedig 1958—59 évben a tízhóna-
rcsszabb eredményt az 1957 tavaszán ki- pos tény észidő produkálta.

Ilyenkor, télvíz idején különösen jól esnék egy kis nyári halászat
(Pékh felv.)

Egy cca 1000 kh-as területegység nyári 
halászatát és termelési, ill. kihelyezési 
tervét az alábbiak szerint javasoljuk.
A halgazdaság tavai:

I. sz. tó 342 kh (áruhalat termel)
II. „ 227 „ (áruhalat termel)

III. „ 150 „ (tenyészhalat termel)
IV. „ 85 „ (áruhalat termel)
V. „ 65 „ (áruhalat termel)

VI. „ 65 „ (tenyészhalat termel)
VII, „ 14 „ (tenyészhalat termel)

VIII. v 13 „ (tenyészhalat termel)
IX. „ 13 ,, (tenyészhalat termel)
X. „ 13 „ (áruhalat termel)

XI. ., 13 ,. (áruhalat termel)
összesen: 1000 kh
Tehát a területnek cca 75%-án áruhalai 

termelünk.
őszi kihelyezés után június 1—10-ig 

terjedő időben lehalászásra Merül a IV. 
sz. 85 kh-as tavunk. A fertőtlenítés és 
azonnali feltöltés után, ill. a feltöltés 
megkezdése utáni 2—3 napon kihelyezzük 
a VII. sz. tavunkból 400 db/kh, erre az 
időpontra ott előállított 20—25 dg-os két- 
nyarassal. (A VII. sz. tóba zsenge harcsa
ivadék és anyapontuok kerülnek a leha
lászat befejezése után.)

Június 20—30-ig halásszuk le az elmúlt 
évben kihelyezett 65 kh-as V. sz. tavun
kat. Az újratültés megkezdése után ki
helyezzük a nyújtásra népesített II. sz. 
tavunkból, nagy vízi halászattal, szoktató 
etetés után. (A 150 kh-as tavunkat 3000 
db/kh népesítettük nyújtásra és a takar
mányozást április második felében meg
kentük.)

Július hónapban halásszuk a U. sz. 227 
kh-as tavat. A tó halászatát nagyvízzel 
kezdjük és a víz állandó csökkentésével 
a csalogató etetés befejezésével, a teljes 
lehalászat után azonnal feltöltjük és ki
helyezzük a VITT., IX. tavak nyújtott 
anvagával kh-anként 400 darabra, kiegé
szítve a 150 kh-as nyúttó tavunkból. 
Augusztus hóban halásszuk le a X., Xf. 
tavainkat. & tavakat következő évi nyúj
tásra ivadékkal népesítjük 2—3 ezer db 
kh-ankévti kihelyezéssel.

őszi lehalászatra így ez évben a 342 
kh-as tavunk marad. A tenyészanvag ter
mésünk tavakban telel és a következő év 
tavaszán kerül lehalászásra.

A következő évben uguanezen sor
rendben kerülnek lehalászásra tavaink, 
10—20 nappal korábbi időpontban. Három 
évig folytattuk a kettős termelést, ami
kor is a kihelyezési és lehalászási sorren
den, esetleg a tavakon is változtatunk.

Helyi adottságoktól függően a vízzel 
való takarékosságot tartsuk szem előtt és 
egy-egy alkalommal a lehalászásra ke
rülő tavunkból az üresen álló tóba a 
feliöltést részben gravitációsan, részben 
átemeléssel meg oldhatjuk.

A késő tavaszi — április vége. májusi 
— halellátás biztosítására jó megoldás az 
erős III. osztályú halunk 1000—1200 db-os 
tóban ieleltetése. amikor is korai etetés
sel, enyhe március és jó április esetében 
IT. o. pontyot tudunk produkálni.

A nvári halászatról elmondottak egy 
gazdaság lehetőségeit mutatták be. Ter
mészetesen más elrendeződésű és adott
ságú területen — kisebb egységben is 
megoldható a kettős haltermelés, azon
ban az úgyszólván egész évi halászat na
gyobb felkészültséget, a korszerű s?ök- 
tetéses halászat bevezetését, jó és gyors 
szállítási eszközöket és nem utolsósorban 
hozzáállást és lelkesedést igényel.

Antalfi

SOMOGY MEGYE 5 JÁRÁSÁBAN 
29 termelőszövetkezet jelentette be 
halastó építési tervét, mely járáson
ként — nagyságrendben — így fest: 
Kavosvári járásban 371 kh, fonyódi 
járásban 113, barcsi járásban 105, 
tabi járásban 74, siófoki járásban 50 
kh. A tervezett építés meghaladja a 
700 kát. holdat, amely, ha megvalósul, 
Somogybán 46 tsz közel 1000 kh tó
felületen fog' gazdálkodni. Ezer hold 
tógazdaság gyenge hozammal kb. 2, 
közepessel 6, korszerű műveléssel pe
dig 10 millió forint termelési értéket 
jelent évenkint. P. N.
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0 Milyen a halászat <=Jw c m l?

Svédországot is méltán lehet az 
1000 tó országának nevezni, mert aki 
repülőgépről szemléli a svéd tájat, 
millió tavat, szigetet, öblöt lát a 
fenyves erdővel borított hegyes-völ- 
gyes dombok között. Két hatalmas 
tó — a Vönem és a Váttérn tó — 
is ott fekszik, az ország szívében, jó
val nagyobb vízfelülettel, mint a mi 
Balatonunk. A fővárost, Stockholmot 
is megszámlálhatatlan sziget, öböl 
veszi körül. Ezért is nevezik sokan 
„Észak Velencéjének

Ennyi víz és körben a tenger lát
tán joggal gondolhatja bárki, hogy itt 
a halnak és a halhúsnak sokkal na
gyobb a becsülete, mint egyéb — kü
lönösen szárazföldi — országokban. 
Ezt a feltevést alátámasztja még az 
a hivatalos közlemény is, hogy Svéd
országban az 1 főre jutó halhús fo
gyasztás évente kb. 19 kg, az 55 
kg-os, melegvérű állatokból szárma
zó húsfogyasztáson felül. A 19 kg-ból 
a friss, nyers hal 11 kg, a többi pe
dig feldolgozott állapotban kerül fo
gyasztásra. Felvetődik a kérdés, va
jon ebből mennyi nemes pontyot, 
süllőt, vagy harcsát fogyasztanak 
ilyen nagy felhasználás mellett, vacm 
kizárólag csak tengeri halat esznek?

A halfogyasztáson belül döntő sze
repet a tengeri halak visznek, a tavi 
halak fogyasztása nem jelentős. En
nek ellenére nagyon értékelik a sül
löt, mert a húsa sovány. Hasonló- 
i'-é'npen rí csukát is szívesen iomiaszt- 

n. h a rcsát, azonban a. közönséa 
nem ismeri. Mindenek fölött kedvel
tek: a. lazac és pisztránafélék. Ezek
ből a halakból bőven van és még im
portálnak is. A ponty nem számít 
olvan csemegének. mint ahogyan mi 
gondolnánk, túl zsírosnak tartják. A 
svédek pedig a zsíros étkezést na
gyon kerülik. Érthető az álláspont
juk. Amikor az 1 főre jutó átlagos, 
melegvérű állatoktól származó hús
fogyasztás az 50 kg-ot meghaladja és 
19 kg-on felül van még a halfogyasz
tás is, akkor az ember már biológiai 
szükségleti alapon nem kívánja a ne
hezen emészthető zsírokat. Inkább a 
fehérjéket fogyasztja.

A bő fehérjetartalmú húsokból is 
a könnyen emészthető húsfélesége
ket részesíti előnyben. Nálunk is szá
mítani lehet arra, hogy eljutunk mi 
is ahhoz a ponthoz, amikor a hús- 
fogyasztás annyira emelkedik, hogy 
a zsíros étel nem lesz annyim ked
velt és a halak közül is előnyben ré
szesítik nálunk is a sovány húsú hal
féleségeket.

így hát Svédországban a pisztrán- 
gos S*s lazacos vizek halászata a je
lentősebb, nemcsak a fogyasztás, ha
nem a természetadta feltételek miatt 
is. A hűvösebb kiima, a sok hegyi 
patak a pisztrángnak és lazacfélék
nek kedvenc tanyája. De nagy élve
zettel fogják az angolnát is, amely

füstölve, vagy nyersen egyik legdrá
gább húsuk.

Évente több mint 2 millió mázsa 
halat zsákmányolnak. Az édesvizek
ből származó halfogásuk azonban 
alig éri el a 40 ezer mázsát. Hiába 
van a sok víz, nem elég a halzsák
mány és így importra szorulnak. A 
nagy mennyiségű heringimport mel
lett pisztrángot, angolnát és egyéb 
nemes halat vásárolnak más külföldi 
országokból.

A nemeshal fogásban tekintélyes 
részt képviselnek a lazacfélék, me
lyek a Balti-tengerben élnek, de 
ívásra a svéd, finn, szovjet folyókba 
vándorolnak fel. Az utóbbi időben 
azonban Svédországban nagyon sok 
vízierőművet építettek, melyek mes
terséges gátként állják útját a lazac
vándorlásnak. Ezt a körülményt ha
mar felismerték a svéd haltenyész
tők és a természetes ívási körülmé
nyek zavarainak ellensúlyozására 15 
ihrakeltető telepet állítottak üzembe. 
Az ikrakeltetőkben nemcsak a fejést 
és termékenyítést végzik el, hanem 
előnevelik 2—3 grammtól 20—30 
grammos nagyságig a lazacivadékot.

Évente több mint 15 millió lazac- 
ikráxt keltetnek ki. Az ikrakeltető te
lepeken az egynyaras lazacivadékok- 
ból átlagosan 17°/n-ot nevelnek fel 
20—30 grammos kétnyavassá.

Van olyan folyócska, amelyen a 
mesterséges energiatelepek okozta 
természetes íváskiesést teljesen pó
tolták mesterségesen nevelt ivadé
kokkal.

A mesterséges ivadékok egy részét 
a tengerbe visszajuttatás előtt mű
anyagból készített kis táblácskákkal 
és számokkal látják el, amelyre a 
fontosabb adatokat feljegyzik. A 
visszafogott halak táblácskáinak a 
központi laboratóriumba visszakül
déséért prémiumot kapnak a halá
szok, vagy horgászok, még hozzá nem 
is keveset.

A svéd természetes tavak halállo
mányának növelésével szinte nem is 
foglalkoznak, pedig nagyon sok van 
belőlük. A hideg vizű tavak hozama 
1,5—2 kg kát. holdanként.

A tógazdasági haltenyésztés jelen
téktelen. A déli részeken néhány 
visztrángos és pontyos tógazdaság 
működik.

A halak vándorlásának, életmoz
zanatainak lerögzítésére sok kisfil- 
met készítenek, melyek is a halak 
életének megismeréséhez igen jó se
gédeszközül szolgálnak.

Reméljük egyszer hazánk napsü
tötte tavaiban termelt hal is eljut a 
svéd fogyasztókhoz, persze akkor, ha 
az ottani fő foayasztási kívánságot:
o. sovány, zsírtalan húsminőséget ki
elégíti.

Nagy László

Sokféle parazita kínozza a tenger
lakókat, a halak túlnyomó része bél
férgek gazdája, ezek között akadnak 
több méter hosszú, vastag szalags^e- 
rű galandférgek. Ezek a roppant élős
ködők néha hűtlenül elhagyják a ha
lak béltraktusát és szabadon lebeg
nek a vízben. A délolaszok kifogják 
ezeket a fehérszínű, nadrágszíjszerű 
gilisztákat, elnevezik tengeri makaró
ninak, utána olajban megsütik és jó
ízűen megeszik. Jó étvágyat!. . .

A rekesztő és kerítő halászat a Mezőgazdasági Múzeumban. Felül a csontos kerítő
háló eredetiben. Alul oldalt a Hermán Ottó-féie vejsze modell (részlet) és egy nagy

hálóvarsa
(Mezőgazdasági Múzeum felv.)
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rxomplex v
törekszik, itt is már olyan terelő tx 
rendezést létesítették, amely a ha] 
állománynak hálóval történő kifogs 
sát feleslegessé teszi.

A tározóból 60 m hosszú, 80 cr 
átmérőjű, lengő ráccsal felszerel 
ikeircsőzsilipen át jutnak ki a hala
— az apadó vizet követve — a küls 
halágyba. Ide torkollik a teleltető 
Lecsapoló csatornája is, így lehetőv 
válik, hogy az ide zsúfolt halak meg 
felelő vízáramlás esetén feljussanai 
tel éltetők csendesítő medencéihez é 
az itt elhelyezett osztályozó rácsoko: 
keresztül — nagyság szerint csopor 
tosítva — bekerüljenek az egyes me 
dencékbe. Piacra vitel esetén a tele] 
tetőkből ugyanígy ki tudják terein 
a pontyot egészen a külső halágy le 
csapolójáig, ahonnan darus emelő 
háló segítségével, már lemázsálVc 
kocsira rakhatják a halat.

Az itt vázolt terelőrendszerű leha 
lászást sikerrel mutatták be ismé 
olyan tapasztalatcserén, amelye: 
több, mint háromszázan vettek rész 
az egyes halászati, vízügyi és okta 
tási szervek részéről.

Énről a nemrég szabadalmazol 
Tóth-féle víz alatti halterelésről, il 
Lelve szöktetésről Antalffy főagronó 
mus múlt havi számunkban má 
részletesen beszámolt, így ezútta 
csak a tározó műszaki berendezésé
— különösen az elsőként itt alkalma 
zott légszívó zsilipet — kívánom rö 
viden ismertem.

A tározó területe 254 (kh és telje 
tárolási kapacitása (2,2 m vízmélyséj 
mellett) 3,2 millió m3, amelyből i 
halélet szempontjából minimálisai 
szükséges 70—80 cm vízréteg min 
denkori benthagyása mellett 2,2 mii 
lió m3 öntözővíz pótlására használ 
ható fel. A tározótó belső padkává 
1 :2 hajlású rézsűkkel (a padka alat 
1 : 3 rézsüvei) épült, a padka felett 
töltésrész bevédésével. Tekintve azon 
bán, hogy egyelőre csak a padfa 
szintig szintig töltik fel vízzel, íg: 
a padkán tervbe vett nádtelepítés el 
maradt és átmenetileg a padka alatt 
rézt védték be csupán nádkévékkel 
A tónak egyetlen műtárgya biztosítja 
a táplálást és a lecsapolást is, sőt le 
hetővé teszi a szivattyú-aggregát fel 
ékelését, továbbá a Villogó felől ér 

"kező belvizek részbeni bevezetését é 
visszatartását is.

Járulékos halászati berendezések
1. 10 db 20 X  30 m-es telelő me 

dence, 30 cm-es fenekezéssel, 180 cn 
vízmélységgel, ugyanazon medence 
végen (de ellentétes sarkokon) elbe 
lyezett légszívós táp-Tsilipekkel, to 
vábbá kiüríthető barátzsilippel.

2. Egy 40 'kát. holdes víztükrű é 
átlag 1,3 m rnélv ivadéknevelő, iPetv< 
a téli vízutánpótlást is biztosító rak 
tartó, 2 m koronaszélességű, a ví 
felől 1 m mélységig 1:1, éz alatt Ír
tört rézsüvei, rőzsefonással minta 
szerűen bevédve, míg a mentett old3 
Ion 1 :1,5 hailású töltéssel körülha^á 
rolva. A raktártó felső, 55 cm vastai 
vízrétegét (126 000 m3 vízmérővisé 
get) használják fel a telelők tápláláA X. tározó reverzibilis zsilipje a víztükör felöl

A villogói csatorna tiltós hídjának építése a külső halágy torkolatánál 
1959. augusztusában

z a tározó, amelynél legutóbb (ok
tóber végén) halászati tapasztalat- 
cserén vettünk részt, Kunhegyes kör- 
ség határában, a villogói csatorna és 
a tiszafüredi X. sz. öntöző főcsatorna 
keresztezésénél terül el, ezért röviden 
„X-es” tározónak is nevezzük. A tó 
építését 1955 nyarán kezdte el a Szol
noki Vízügyi Igazgatóság, db a soro
zatos hitelcsökkentések folytán csak 
a múlt év végén tudták befejezni. 
Fenti tározót — még az öntözések 
„felfutása” idején — vették tervbe, a 
rizsárasztási vízigények maradékta
lan kielégítése, továbbá kiegyenlítő 
víztározás céljából.

Az öntözések stabilizációja során 
— a Villogói belvízcsatorna kikap
csolása után — ugyanis a tiszafüredi 
öntözőrendszer víztárolás nélkül nem 
képes ellátni a csatorna felső szaka
szának balparti területeit. A víztároló 
heti, illetve napi tározámedendeként 
működve, kiegyenlíti a vízbetáplálás

és a vízkiszolgáLás között jelentkező 
ingadozásokat, tartalékolja az éjsza
kai és a munkaszüneti napok olcsóbb 
energiával beemelt vízmennyiségének 
fel nem használt részét, amelyből a 
hiányzó öntözővíz pótolható. De bel
vizes időszakokban a belvizek kisebb 
mérvű visszatartása is lehetséges a 
tározóban, végül járulékosan intenzív 
hal tenyésztés is folytatható benne 
különösen addig, amíg nagyobb meny- 
nyiségű öntözővíz-pótlásra nincs 
szükség. így most, az öntözések 
részbeni visszaesése folytán, ala
csonyabb, csak a belső padkáig érő 
vízszinttel átmenetileg intenzív tó
gazdaságként üzemeltetik a tározót. 
Elvégből korszerű halászati berende
zésekkel: telelőkkel, ívó- és raktártó
val, valamint vízi úton történő szál
lítási lehetőséggel látták el a tározót.

Kihasználva a ponty ismert tulaj
donságát, hogy a lassan apadó vizet 
követi, míg az áramló vízzel szemben
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sára, ami megfelelő vízforgatással 
biztosítja a telelők vízellátását.

3. A tarelőréndszerű lehalászást 
biztosító külső halágy és a telelők 
lecsapoló csatornájában épített hal- 
befogó csillapító medencék, osztá
lyozó rácsokkal, továbbá a Villogói 
csatornában épített és a külső halá0y

1 vízszínét szabályozó tiltós híd, illetve 
duzzasztó.

4. A Villogói főcsatornának 750 
méterrel való meghosszabbítása a 
kisújszállási vasútvonalig, a hal és 
különféle anyagok vízi úton szállí
tására, három darab, hornyokkal el
látott, bárkázható és kamanazsilipe- 
lést is biztosító híddal.

A tógazdaság üzemi épületei köz
vetlenül a teleltetek és a külső hal
ágy közti területen létesülnek. A Vil
logó túlsó partján pedig a vízügyi 
igazgatóság csatomaőrházá épül.

Fenti halászati beruházásokat az 
[ PM Tervezőiroda V. részéről Tóth 

József mezőgazdasági mérnök ter-

Ívezte, az általa szabalmaztatott és 
részben újított megoldások alapján.

Mielőtt a tározók üzemelésére is 
kitérnénk, előzőleg a nálunk először 
itt beépített légszívós zsilipet ismer
tetjük, amelynek alkalmazását a rak
tártó és a telelők üzemvízszíne között 
biztosított 90 cm-es nívókülönbség 
tette lehetővé.

A légszívó zsilip eternit tápláló 
csővel készült, amely 20—25 cm-re 
áll ki a tápcsatorna fenekéből (az el- 
iszapolódás ellen) és ide nyúlik be a 
kónuszosra kiképzett zárcső. Ennek 
emelése biztosítja a vízellátást olyan 
mértékben, amint emeljük a zárcsö
vet. A felemelt zárcső mellett betó- 

i dúló víz a végébe illesztett légsípon 
át levegőt szív be és az a könyökcső
ben vízzel keveredve oxigén-dúsítva 
táplálja a medencéket. A tápcső vé
gére ferde szűrő van ráhevederezve, 
amely a telelők feltöltése elején meg
töri a víz energiáját, majd a víznek 
a cső vonaláig történő emelkedése 
után, a szűrőt elforgatva, rákerül a 
ferde metszésű tápcső végére és így 
megakadályozza a halak ide való be- 

. jutását. A beömlő nyílás eldugulásá
nak megakadályozására még egy vé
dő szűrőkosarat is alkalmaztak.

A zsilip működése tehát víz alatt 
történik, így a fagyveszély kizárt, a 
műtárgya könnyű, ezért a lazább töl
tésekbe is beépíthető, az általa oxi- 
gén-dúsított víztáplálás folytán pedig 
lényegesen nő a medencék tarolásn 

I kapacitása.
Korábbi csehszlovákiai tanulmány- 

■ utunk során a nizsbori állami hal- 
I  gazdaságban láttunk hasonló víztáp- 
I tálást, a Jungvirt-féle haltároló be- 
I  rendezésnél, amely mellett vízköb- 
i méterenként közel félmázsa áruhal 

zavartalanul telelt, medencénként 
alig 3 lit/s. állandó vizpótlással.

[ Ezzel a berendezéssel fedett beton- 
csatornában vezették a vizet és a 
csatornából vascsövén keresztül az 
e§yes medencék közepén nyomás 

I alatt folyt be a víz, a fenék mentén 
I haladva a telelő medence szemben

A légszívó zsilip távcsövének kitorkollása energiatörő, illetve elfordítható szitával
(Fóris felvételei)

levő oldala felé, ott a víz színéig 
emelkedett és visszatérve az ugyan
azon oldalon (a befolyó alatt) elhe
lyezett kiürítőn keresztül cserélődött. 
A tápcsatornából történő kiágazás- 
nái egy vékonyabb és alul kónuszor- 
san kiképzett cső volt behelyezve 
mozgathatóan, amely levegőt szívott 
be ás oxigén-dúsított vizet sodort az 
egyes medencékbe, a vízlturbulencia 
egyidejű csökkentésével. A vízsugár a 
visszafordulásnál félkör alakban 
ketté válik és szív alakú görbét írva 
le, jut a kiürítő zsiliphez. A halak íöy 
nem vermelnek le, hanem az áramlás 
mentén egyenletesen oszlanak szét a 
medencékben. Ez a sajátságos áram
lás megakadályozza * a víz nagyobb 
mérvű befagyását is.

Ezt a lényegében injektoros leve
gőztető berendezést — javaslatomra 
— a Vízterv is alkalmazta (1956-ban), 
a telelői tápzsilipek típus terveinek 
vázlatos alternatíváinál, hittel hiányá
ban azonban nem tudtuk ezeket a 
szakmai irányelveket kidolgoztatni.

A légszívó zsilip további előnyei: .
1. a telelő medencék termelési 

idényben esetleg ivadéknevelésre is 
felhasználhatók ezzel a víztáplálás
sal. Csehszlovákiában például tavasz
tól őszig pisztrángot nevelnek ben
nük, majd 2—3 heti szikkasztás után 
kitisztítják azokat, meszezik és áru
hallal töltik meg;

2. az alföldi, öntözőrendszerek e 
kapcsolt tógazdaságokban, ahol idé
nyen kívül csak a tárolókban rezer
vált víz forgatásával tudjuk a táo- 
iálást biztosítani, lehetőség nyílik 
arra, hogy csekély vízszükséglet mel
lett is nagymennyiségű halat tájol
hassunk, illetve teleltethessünk.

A tároló vizét itt ősszel lassú ütem
ben leengedik, célszerű azonban 
előbb a raktártavat lehalászni, hogy 
a tározóból az még gravitációsan új
ból feltölthető legyen. Ezzel egyide
jűleg természetesen a telelőket is 
fel kell tölteni üzemszintig.

Dr. Fóris Gyula

A X. tározó részben feltöltve
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Ez alkalommal a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek vezetőihez szó
lunk, akiknek feladata a gazdaság 
üzemtervének elkészítése. A feladat 
fontosságával és végrehajtásának 
módjával mindnyájan tisztában van
nak, ezért csak néhány speciális kö
rülményre, továbbá a sok év tapasz
talata alapján megállapított, gyak
rabban előforduló és kiküszöbölendő 
hibákra óhajtjuk felhívni szíves fi
gyelmüket.

A tógazdasági termelés sikerének 
egyik döntő tényezője az okszerű né- 
pesítés. Szárazföldi hasonlat: X  ki
terjedésű és Y minőségű legelőn Z 
számú legelőjószág tartható. Több 
vagy kevesebb állat tartásá esetén 
a következmény közismert. Amíg 
azonban a jószág által nem haszno
sított legelőrészen szénát lehet ka
szálni, addig a — kevés hal kihe
lyezésével — alulnépesített tóban a 
táplálék egy része veszendőbe megv 
A másik esetben: amíg a legelőn 
éhező állatokon takarmánypótlássa! 
azonnal segíthetünk, addig a — sok 
hal kihelyezésével — felülnévesíteti 
tóban halaink nem hasznosítják kel
lően a takarmányt, mert az optimá
lis hasznosítás csak megfelelő menv- 
nyiségű természetes táplálék. — fő
képpen állati fehérje — felvétele 
mellett lehetséges.

Feltétlenül ismernünk kell tehát a 
tavainkban trágyázás és takarmá
nyozás nélkül termő halhús mennyi
ségét, a természetes hozamot. Itt vi
gyázzunk! A tervkészítés alkalmával 
a tógazdaság jövedelmezősége is 
vizsgálat tárgya, és ennek kapcsán 
sor kerülhet más üzemágakkal való 
összehasonlítására. A természetes 
hozam nem hasonlítható a szántó
földi vagy más termelési ág hoza
mához, mert egyéb művelésnél az 
évszázados gyakorlat szerint rend
szeres talajerő-visszapótlás íszerves- 
és műtrágya) folyik. Tavaink hoza
mát csakis akkor vethetjük egybe 
más terméseredményekkel, ha a -ta
vaknak is megadjuk a korszerű gaz
dálkodás elveinek megfelelő trágya- 
féléket.

Az üzemterv készítésékor meg kell 
állapítanunk, milyen átlagsúlyú ha
lat akarunk őszre termelni. Ismer
nünk kell a tenyészidő folyamán az 
elkallódás százalékát, mely merő
ben eltérő lehet. Egynyaras ponty
nál lehet 10—20%. de esetleg felme
het— igen kedvezőtlen körülmények 
között — 50%-ra is. Ezzel a mennyi
séggel növelnünk kell a kihelyezen
dő darabszámot, mert ez a lehalá
szásig menthetetlenül elvész.) Két- 
nyarasnál 5—10%.)

A természetes hozam fokozásához 
Szükséges szerves- és műtrágyákat, 
valamint a takarmányokat beállítjuk 
a tervbe. Gyakori hiba, hogy a te
nyészidő elejére nem tartalékolnak

takarmányt. Ezáltal legalább két hó
nap (május 15—júli. 15) kihasználat
lanul marad. Az összes szükséglet 
egynegyedét-egyharmadát feltétlenül 
az előző év terméséből kell adnunk.

Nem feledkezünk el a tavak tisz
tántartási munkáinak megtervezésé
ről sem. Nagyobb tóra a megyei ha
lászati felügyelő közben jöttével sze
rezzünk be motoros nádvágó gépet 
(ára 13 500 Ft), mély ugyancsak a

Halbefogó csillapító medence a teleltetők 
lecsapoló csatornájában (az emelőháló 

darujával) (Fóris felv.I

felügyelővel való megbeszélés alap
ján segítségére lehet a szomszédos 
kisebb tánsgazdaságoknak. Kis ta
vakon kézierőt irányozzunk elő a 
tókaszálásra.

Az üzemtervet alábbi példán szem
léltetjük:

A Jóbarátság Tsz terve: kh-anként 
400 kg — 500 db 80 dkg-os piaci pon
tyot termel. Két tava van: 10 +  8 kh 
kiterjedésben. Nézzük a 10 holdas tó 
tervét. Természetes hozam — egyelő
re becslés alapján — 150 kg/kh. Fel
tételezett kallódás az egynyaras pon
tyokból 25%.

1 kínra kg
Terv 400
Népesítés: 500 db-j-25%=125 

darab=625 db 8 dékás egy
nyaras ponty=50 kg, a kal- 
lódási súly (10 kg) levo
násával 40

Természetes hozam 150
Szervestrágyahozam 15 q 

trágya, ä 3 kg halhús 45
Műtrágyahozam 75 kg szu

perfoszfát 10
Takarmányozással állítandó 

elő 155
összesen: 400

Beszerzendő tehát a 10 kh-ra 6250 
db 8 dg-os =  500 'kg egynyaras 
ponty. Takarmányszükséglet az 1550 
kg takarmányhozam 4,5-szerese, ke
reken 70 q — pl. 50 q árpa és 20 q 
búzaocsú. (Ennek egyharmada má
jus—július 15-ig 23 q!)

A tervet tavanként kell elkészí
teni, így járunk el tehát a másik tó
val is. melynél — ha mondjuk isme
retesen gyengébb talajon létesült — 
a természetes hozamot 100 kg-mal 
kalkuláljuk. A példából alkalmasint 
lói látható, hogy mind a kihelyezés
kor. mind pedig a lehalászáskor 
miért kell a halakat megolvasni és 
lemérlegelni, vagy legalább is több
szöri átlagsúly mérései a darabszá
mot megállapítani.

Törekedjünk arra, hogy ragadozó
hal (harcsa) és cornpó telepítésével 
is növeljük a súly- és forinthozamot.

Néhány szót az értékesítésről. Is
meretes, hogy hazánk halhúsfogyasz
tása más országokéhoz képest ma 
még nagyon alacsony. A városok el
látása egyre jobb, a fejadagot a vi
dék rontja. A tsz-ek tehát elsősorban 
helyben, és a környező falvakban hi
vatottak a halhúsfogyasztást növel
ni. Ezt úgy mozdíthatják előre, ha 
nyár vége felé megkezdve az árusí
tást, hosszabb időn át ellátják a fo
gyasztókat az ilyenkor még kapósabb 
halhússal. Azért mondjuk ezt el a 
terv készítésénél is, mert ilyen eset
ben 10—20%-kai felemelhető a né
pesítő® mértéke, hogy a tenyészidő 
vége előtt kihalászott hal súlygyara
podásában beálló veszteséget legyen 
mi pótolja. A lényeg ugyanis a te
rület teljes hasznosítása. A folvama
ros ellátásnak iól szervezett példájá
ról értesültünk Komlón, melynek 
piacát előbb a mágocisi Béke tsz, 
majd ezt követőleg a mekényesi Biz
tos Jövő tsz tógazdasága táplálta. —

Az üzemelés menetéhez# tartozó 
feladat ugyan, hogy a télen elkészí
tett terv végrehajtását a nyáron el
lenőrizzük is, de már most felhívjuk 
erre a figyelmet az őszi kellemetlen 
meglepetések elkerülése végett. Elő
fordul, hogy a tenyészidő folyamán 
táplált remények a lehalászáskor 
semmivé válnak. Az ok sokféle lehet. 
Mi a teendő? Rendszeres próbahalá
szat, és ha bármi hibát találunk, 
melyen magunk segíteni nem tudunk, 
nyomban forduljunk tanácsért szak
körökhöz. (Kisállattenyésztési Kuta
tó Intézet. Gödöllő, vagy szomszédos 
nagyüzemi tógazdaság.)

P. N.

IGEN ÉRDEKES összefüggésekre 
hívja fel a fenékzsinóros halászok 
figyelmét G. Predel (DFZ 1959 júliusi 
szám) a fogási eredmények és a 
használt horogtípusok között. A 
különféle típusú, alakú és úgy
nevezett káros szögű horgok szinte 
rendszeresen jártak más és más fo
gási eredménnyel, ami arra vall, 
hogy a legmegfelelőbb típusú, alakú 
és nagyságú horgok kiválasztása dön
tő hatású a fogott hal mennyiségére.



A DFZ 1959. októberi száma az is
mert műanyag hálószakértő, dr. 
Rümmler tollából közöl cikket az új 
NDK gyártmányú 
műanyagfonálról, 

az úgynevezett 
Dederonról, mely 
rövidesen hatal
mas mennyiségek
ben kerül forga
lomba, többek kö
zött az új gyáróriás 
a Chemiafaserkombinat Guben napi 
sok tonnás adagokban kezdi meg a 
gyártást. A Dederon periontípusú 
poliamid, melynek mechanikai tulaj
donságai kiemelkedőek és kereske
delmi ára a fejlett gyártási techno
lógia következtében mérsékeltnek 
ígérkezik. Különösen értékesnek ígér
kezik a Dederon a halászat vonalán, 
tömeggyártásával hamarosan telje
sen kiszorítja a természetes rostból 
vert hálókat.

*
A DFZ IDEI OKTÓBERI SZÁMÁ

BAN A. Schuberth mérnök, az NDK 
érdemes feltalálója igen részletes 
cikkben hasonlítja össze és értékeli 

ki a különféle tó
trágyázó gépek tel
jesítményét. Rá
mutat arra, hogy a 
sokféle konstruk
ció, a rengeteg kü
lönféle gép szüksé
gessé tette azok 
gyakorlati és telje

sítménybeli vizsgálatát, melyet az il
letékes hatóság végzett el. A hetedfél 
oldalnyi összehasonlító táblázat ér
tékes adatokat szolgáltat a magyar 
tógazdáknak is, lehetségessé válik az 
egyes típusok jellemző tulajdonságait 
összehasonlítani. A táblázatokból 
megállapítható a megvizsgált gépek 
minden műszaki tulajdonsága, sebes
sége, munkaerő és időigénye.

*
L. NAGEL TÓGAZDA az NDK 

halászati folyóiratában, a Deutsche 
Fischerei Zeitung idei 10. számában 
ismereteti azokat a süllőivadék ete
tési módszereket, melyeket a krebai 
telepen végeztek azzal a céllal, hogy 
lehetőleg gyorsan és veszteség nél
kül állítsanak elő kihelyezésre alkal
mas, életerős és jóltáplált 3—£ cm 

testhosszúságú sül
lőivadékot. Igen jó 
eredményre veze
tett a külön erre a 

. célra tenyésztett 
takarmányhallal és 
vorvtyinwdékkal va
ló etetés, mellyel —- 
megfelelő mennyi

ség biztosítása esetén — sikerült erő
sen csökkenteni a kannibalizmus 
okozta veszteséget. A kb. 100 m2 
nagyságú tavacskákba helyezett és 
táplálékhalakkal bőven ellátott süllők

já rn á l he —

KIWQILBD iA JTO f
4—6 hét alatt elérték a kihelyezés
hez szükséges nagyságot. A nagyobb 
tavakba kihelyezett és takarmány
halakkal etetett süllők növekedése a 
nem etetett kontrollpéldányokkal 
szemben igen jó volt, az előbbiek át
lagos nagysága a szeptemberi lehalá
szás során 16,1 cm volt, míg az utób
biak csak 10,5 cm átlaghosszt értek 
el. A szerző tanulmányában rámutat 
arra, hogy túlnépesítéskor, ha ehhez 
takarmányhalhiány is járul, többnyi
re igen komoly, 50% felüli veszte
séggel kell számolni, s ennek oka a 
kannibalizmus.

*
E. AMLÄCHER érdekes kísérletei

ről számol be a Z. f. F. idei szeptem
beri száma. Amlacher a Scháperclaus 
professzor vezette Berlin-Friedrichs- 
hagen-i (NDK) intézet témakörében 
vizsgálta a három- 
nyaras pontyok fej
lődését túlzott 

szénhidráttakar
mányozás mellett.
A kísérleti halak 
majdnem kizárólag 

kenyérmorzsával 
táplálkoztak, a 
részletes vizsgálatok annak megálla
pítását célozták, hogy az egyoldalú 
táplálkozás következtében mennyi
ben voltak kóros elváltozások észlel
hetők a belső szervekben, nevezete
sen a szívben, májban, hasnyálmi
rigyben, vesékben és a bélrendszer
ben. A vizsgálat negatív eredmény
nyel járt, a bonctani és szövettani 
leletek semmiféle rendellenességet 
nem mutattak.

*

DR. OTTO BANK az AFZ idei no
vember 15-ös számában megállapítja, 
hogy a nedvesen maradt tófenék ki
fagyasztásának nincsen aktiváló ha
tása. A kísérletek során szerves anya

gokban gazdag ta
lajú, valamint „so
vány” tavakkal vé- 

3 geztek összehason- 
hL Utó vizsgálatokat 

oly módon, hogy a 
talajmintákat ned
vesen és kiszárít- 

' va, különböző idő
tartamú és hőfokú fagyasztásnak alá
vetve vizsgálták, majd lassú felme
legedés után vetették alá kémiai 
meghatározásoknak. A vizsgálatok 
eredményei a következő, gyakorlat
ban is hasznosítható felismerésekhez 
vezettek: a tavak kiszárítását nem 
pótolja a kifagyasztás, a nedves tó
talaj aktiválódása fagyasztással a 
nullával egyenértékű! A tógazda hi
bát követ el, ha a téli fagyra bízza 
magát, hogy az szabályozza a pro
dukciós feltételeket. A talajt a tél 
beállta előtt ki kell szárítani.

A FAO kiadásában megjelenő
World Fisheries Abstracts 1959/4-es 
száma idézi Meyer—Waarden-nek a 
hannoveri műszáki főiskola évköny
vében közölt tanulmányát, melynek 
tárgya az elektromos halászat mai 
állása. Megállapítja, hogy az egyen- 
és váltóáram használata helyébe be
vezetett szaggatott impulzus áram 
igen eredményessé tette az elektro
mos halászatot olyan vizekben is, 
melyek csekély vezetőképessége a 
szokásos áramne
mek felhasználása 
esetén csak gyenge 

eredményeket 
nyújtottak. A ku
tatások még nem 
vezettek teljes 
eredményre, nem 
lehet még megálla
pítani, hogy az elektromos halászat 
milyen végső gyakorlati eredménye
ket nyújthat, ehhez az elektrotechni
kusok és elektro-biológusok szoro
sabb együttműködésére van szükség. 
Annyi azonban máris bizonyos, hogy 
a pulzáló áramnak van a legnagyobb 
hatása a halakra, ugyanakkor a leg
kevesebb a káros utóhatása. A szag
gatott áram hatása nem egyenletes a 
halakra, sok függ ennél az áramnem
nél is a víz vezetőképességétől, de 
az eredményeket erősen befolyásol
ják a biológiai tényezők, mint például 
a halak metábolizmusának intenzitá
sa, érettségének foka, fiziológiai ál
lapota.

A ZEITSCHRIFT F. FISCHEREI 
idei 4—6. számában G. Reichte rész
letesen foglalkozik 
a pontyvese makro- 
és mikroszkópikus 

anatómiájának 
kérdéseivel, külö
nös tekintettel a 
járványos hasvíz- 
kór okozta kór
bonctani és kór- 
szövettani elválto
zásokra. A tanulmány értékes anya
got kínál azoknak, akik részletesebb 
ismereteket kívánnak szerezni a hal- 
bonctan tárgyköréből.

#
a z  a r c h ív  f ü r  f is c h -

WISSENSCHAFT 1957.1—2-es köte
tében M. Lühmann és H, Mann a 
ponty szerveinek nagyságával fog
lalkozván, megállapítja, hogy az élet- 
körülményeknek és az élettérnek 

igen nagy szere
pe van az egyes 
szervek nagyság- 
rendi fejlődésében. 
A növekedés so
rán a relatív fej

nagyság erősen csökken, az izomzat 
viszont aránylagosan több lesz. A 
jól táplált, kedvező életkörülmények 
között tartott ponty feje aránylag 
kicsiny, béltraktus szervei viszont 
súlyosabbak, mint a rosszul táplált 
egyedeknél, de változik a bél hosz- 
sza is aszerint, hogy a hal jól vagy 
rosszul táplált. A ponty szívének 
nagysága inkább a fej, mint a test 
növekedésének függvénye.

W



Hogyan lett másodszor is nagydíjas —
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A három lóré indulhat, tessék, itt 
a jegyzék, szivattyút bekapcsolni, 
cseréljük a vizet a kádakban! — hang
zik TaSnádi Róbertnek, a Szegedi 
Halgazdaság fiatal agronómusának a 
szava a Xl. tó partján. Vadvíz
országban.

Mint jól olajozott gépezet, úgy 
dolgozik a válogató gárda: Papp 
István Mucsi Ferenc, Kisnéter Jó
zsef, Szabó Ferenc és társaik és fogy 
a hal a tartóhálóból, egyik kosár a

Mucsi Ferenc halászmester egy kis jó
kedvért nem megy a szomszédba

másik után kerül a mérlegre, az ál
lomány szép. egészséges, egyöntetű, 
szinte „pattog” a válogatóasztalon. 
Erőteljes tempót diktálnak a szege
diek, hiszen már november végén 
járunk és még mintegy 650 mázsa 
hal vár lehalászásra.

A szép tükrösök láttán nincs ok a 
csodálkozásra, hogy a gazdaság első
sorban szép tenyésztüferös anyagáért 
kapta meg a nagy díjat a Mezőgazda- 
sági Kiállításon. — Hogy érte el ezt 
a gazdaság? Erre a kérdésre már 
Németh Sándor, a Szegedi Halgazda
ság főagronómusa — akit a ripor
ter á kimutatások közül ásott ki — 
adja meg a választ az irodában.

Nagyon sok minden közrejátszott 
abban, hogy ilyen szépen sikerült az 
állományt kialakítani. Elsőnek az 
évek óta tartó állandó és tervszerű 
kiválasztást kell megemlítenem. Ez 
mindennek az alapja. A tavakat 
rendszeresen trágyázzuk a Woyná- 
rovich-féle trágyaszóró gévpel. A. 
gazdaságban a lehetőségekhez ké
pest mindent gépesítettünk. 1956 óta 
halainkat rendszeresen részesítjük 
Chlorocid-oltásban. 4  hipofizálást 
bevezettük és ma már minden íva- 
táskor alkalmazzuk a korszerű hal
tenyésztési technikának ezt a mód
szerét. (Jól esik hallani, hogy a fő- 
agronómus, aki a haltenyésztő agro- 
nómusi kar egyik legidősebb tagja, 
hagy híve minden újításnak — ter
mészetesen az ésszerű újításoknak — 
és szinte minden esetben elsőként 
igyekszik felhasználni a haladó tu

domány és technika legújabb mód
szerét és eszközeit.)

Nemcsak Szeqeden folyik most a 
lehalászás, folytatja Németh Sándor. 
Kelebián Simon Pál igazgató szemé
lyesen irányítja a munkálatokat. De 
térjünk vissza Szegedere. Régebben, 
a felszabadulást megelőző években 
a Fehértó természetes hozama átlag
ban 72 kg volt kát. holdanként. Az 
1953—58. évek átlagában viszont már 
143 kg-os átlagos holdankénti ter
mészetes hozamról számolhatunk be. 
Ismétlem, adataink csak Fehértóra 
vonatkoznak, mert Kelebiára és Pé
terire nincsenek adataink a háborúi 
előtti időkről. Ezidén egyébként Pé
teriben már befejeztük a lehalászást, 
a tervteljesítés 109°/0-os. Kelebián, 
sajnos, nem számíthatunk ilyen ered
ményre, nagyon örülünk, ha a 100 
százalékot elérjük. (E sorok írója 
1950-ben Kelebián járt lehalászás
kor. Kelebia akkoriban került a 
Szegedi Halgazdaság kötelékébe. 
Megdöbbentő látvány volt az a tö
méntelen mennyiségű, semmire sem 
használható, egészen apró kárász, 
ami az akkor átvett gazdaság „le
halászási eredményének” oroszlán
része volt. Ma már ez a múlté. A 
kelebiai állomány szépen javul, a 
kárászok már nem „uralkodnak” a 
határmenti tavakban.)

Most építkezünk Szegeden — foly
tatja Németh Sándor —>, ha az új 
tavak építése kapcsán megtervezett 
— és artézi kútra alapozott — 15 
ívótó korai ívási lehetőséget fog

Kispéter József (Fehértó) szép halainál 
csak gyermekeire büszkébb. Joggal!

Áz öreg halász és a Fehértó. Címszerep
ben Szabó Ferenc

adni és az anyajelöltek részére elkü
lönített kisebb tó is megépül, még 
lényegesen jobb eredményre is szá
míthatunk.

Mennyi most a terület?
1959-ben tógazdasági területünk a 

szárazon maradt tavakat is beszá
mítva 2190 kát. hold.

Közben hírnök jő s pihegve szól. 
hogy a „trezina” készen áll, indul
hatunk megnézni az építkezést. A 
trezina, vagyis az elegáns, bőrüléses 
ötszemélyes sínautó pillanatok alatt 
kiröppent bennünket Sándorfalva 
határába az építkezésekhez. Kint 
nagy a nyüzsgés. Készül a duzzasztó, 
épül 575 hold új tóterület és Németh 
Sándor már a távolabbi jövőről be
szél, hol épülnek még újabb tavak 
az 1960 utáni években és a lüktető,

Papp István már régi, gyakorlott halász- 
mester

eleven munka láttán nem is kell sok 
képzelőerő ahhoz, hogy az ember a 
fehérlő szikes foltok . helyén lelki 
szemeivel már a csillogó víztükröt 
lássa és azt a pillanatot, amikor a 
szöcskelegelő eltűnik a térképről és 
a sándorfalvai országút másik olda
lán is az arany hasú pontyok tartják 
meg az új honfoglalást.

’—tay

Dr. H. W. Hattop, az elektrohalá- 
szat ismert NDK-beli úttörője és 
szakértője a Deutsche Fischerei Zei
tung 1959 7. számában a telepes be
rendezésekről ír és hasonlítja össze 
a régi ólomakkumulátorok használ
hatóságát a korszerű nikkelkadmium 
telepekkel. Megállapítja, hogy a Ni- 
Cd telepnek azonos tárolóképesség 
mellett jóval kisebb súlya, hosszú 
élettartama (1000—2000 töltés és ki
sütés), nagy elektromos és mechani
kai ellenállóképessége, kevés karban
tartása nagy előnyt jelent. Az új 
nikkel-kadmium akkumulátor akár 
hónapokon át is tárolható kisütött 
állapotban, ami pedig az ólom
akkut csakhamar tönkrement. A 
korszerű telep fémdobozba van sze
relve, tehát törhetetlen és karban
tartásához elegendő évente egyszer 
felújítani a lúgos elektrolitját,



— A
A Szovjetunióban tett tanulmánv- 

utunk néhány tapasztalatáról a Ha
lászat előző számaiban már beszá
moltunk, most a leningrádi intézet
ben a halegészségügy terén nyert 
értesülésekről szeretnék tájékozta
tást adni olvasóinknak.

A leningrádi kutatóintézetet a ha
lászati tudományos körökben világ
szerte jól ismert és három éve el
hunyt Dogéi professzor alapította- 
Az Intézet fő feladata 30 éves fenn
állása óta a halegészségügyi kutató~s: 
a különböző betegségek feltárása. és 
a megelőzés kérdései. Az Intézet 
munkatársainak komoly érdemeik 
vannak abban, hogy a fertőző és va- 
razitás megbetegedéseket a SZU te
rületén komoly mértékben sikerült 
visszaszorítani. Különösen a ponty- 
félék betegségeinek leküzdése terén 
értek el jó eredményeket.

A halbetegségek között náluk is 
első helyen a hasvízkór áll, értesülé
seink szerint ez a betegség leggyak
rabban a Szovjetunió délebbi terüle
tein fordul elő és a közelmúlt évei
ben Ukrajna egyes gazdaságaiban 
40—50%-os terméskiesést is okozott. 
A szovjet kutatók feltételezései sze
rint a betegséget vírus okozza. Ezt a 
vírust állítólag az NDK-ban elektron- 
mikroszkóppal már sikerült megfi
gyelni. Előállítani mesterséges te
nyészetben még nem tudták.

A hasvízkór elleni küzdelemben a 
legfőbb védekezési mód az egészség- 
ügyi zárlat, — tehát a megelőzés. 
Azokon a területeken, ahol hasvíz
kór fordul elő, 4—5 éves zárlatot 
rendelnek el, a zárlat a szerint szi
gorúbb vagy enyhébb, hogy a beteg
ség erőteljesebb vagy gyengébb mé
retekben lép fel.

Hazai viszonylatban a Halászati 
Felügyelőség részéről szintén meg
fontolandónak tartjuk ilyen zárlatok 
elrendelését azokra az esetleges te
rületekre, ahol leggyakoribbak a be
tegségek. Ennek azonban előfeltétele 
volna olyan halegészségügyi hálózat 
létrehozása, amely a betegségek elő
fordulását figyelemmel kísérné és. 
azokról időben adna jelzéseket.

Mint érdekességet jegyezték meg 
a szovjet elvtársak, hogy a kétéves 
üzemelésű halastavakban a megbete
gedések előfordulása ritkább, mint a 
3 éves üzeműekben.

A tavak fertőtlenítése náluk is 
elsősorban kalciummal történik. Ál
talában 25 q-4 használnak fel hektá
ronként. Azokat a tavakat, amelyek
ben erősebb volt a fertőzés, égy-két 
évre még az üzemelésből is kikap
csolják. Az utóbbi időben antibioti
kumokkal is védekeznek. Ezeknek 
500 mg/liter oldatában, 10—12 órán 
át fürdetik az egynyaras halakat.

Halegészségügy,
küzdelem

a halparaziták ellen —

S Z O V J E T U N I Ó B A N
Alkalmazásuk célja elsősorban meg
előzés.

A Szovjetunióban a következő je
lentősebb betegségek fordulnak még 
elő:

Darabetegség (Ichthyophthiriasis). 
Főként Ukrajnában és Blejorussziá- 
ban fordul elő, védekezési mód itt is 
elsősorban a zárlat, gyógyítási és 
megelőzési módja fürdetés konyhasó
oldatban. Ezt a betegséget 4—5 éve 
vitték be a Szovjetunióba, azt meg
előzően ott nem fordult elő.

-------------------

Téli betegség vagy ászkor (Cocd- 
diosis). Az ivadékok rendszerint a 
szülőktől kapják el ezt a betegséget. 
Ezért leghatásosabb védekezésnek 
bizonyult ellene az a módszer, hogy 
ívás után a szülőket az ívótóból 
azonnal eltávolítják. Védekezni lehet 
még ellene sós oldatban fürdetéssel 
és a halak jó táplálásával.

Kopoltyúpenész (Branchyomicosis). 
Sok organikus anyag bomlása ese
tén fordul elő a tavakban.

Változatosan ezekben foglaltam 
össze azokat az ismereteket, amelye
ket a leningrádi intézetben szerez
tünk. Ügy gondolom, néhány dolog
ban segítséget nyújthat tavainknál a 
betegségek elleni küzdelemben. A 
későbbiek során azt a rendeletet is 
szeretném ismertetni, amely a 
szennyvizek halastavakba eresztését 
szabályozza. Béres Sándor

------------------
Az Alig. Fischerei Ztg. 1959/21-es 

szamában dr. Otto Bank tanulmá
nyát közli a tófenék aktiválódásának 
különbségeiről különféle mészvegyü- 
ietekkei történő trágyázás esetében. 
A tófenék trágyázásának célja azt 
kalciummal ellátni, szabályozni a víz 
pH értékét. Az elbomlott és csökkent 
funkciójúvá vált fenéktalaj részecs
kék aktiválódásaikor nem a felhasz
nált mészvegyület kémiai összetétele, 
hanem annak kalciumtartalma a 
döntő, amit a mésztrágya adagolása
kor figyelembe kell venni. Égetett 
mész 100 kg-ja helyett tehát azonos 
kalciumhatás elérésére 178 kg 
85%-os, vagy 160 kg 95%-os szénsa

vas meszet kell fel
használni. Savanyú 
vegyhatású tóvíz 
esetében indokolt 
az égetett mésszel 
való trágyázás, 
nyáron, amikor a 
fdtoplankton elsza
porodása követ

keztében túl magas pH veszélye fe

nyeget, kalcium karbonát adagolása 
célszerű. Az égetett mész emeli a víz 
pH értékét, ezt az általa előidézett 
biológiai folyamatok is támogatják, 
úgyhogy hatása tartósabbnak fogad
ható él. Az aktiváló meszezést rend
szeresen kell végezni még akkor is, 
ha a talajban elegendő mennyiségű 
kalcium van, gondoskodni kell arról, 
hogy ugyanakkor megfelelő mennyi
ségű szervesanyag kerüljön a vízbe, 
mert a szerves anyagban szegény ✓ ta
lajban a mész aktiváló hatása igen 
csekély. A finomra őrölt kalciumkar
bonátnak kifejezettebb az aktiváló 
hatása, mint a nagyobb szemcséjűé, 
célszerű tehát a szemcsenagyságot is 
figyelembe venni: a durvaszemcsés 
minőséget, melynek hatása lassabban 
jelentkezik, ősszel vagy télén használ
juk, a lisztté őrölt minőséget kora ta
vasszal, amikor az á cél, hogy a ta
vak hamar aktiválódjanak. A lisztté 
őrölt szénsavas meszet igen finom el
osztásban kell adagolni, hogy minél 
nagyobb kontaktus felület legyen biz
tosítható.

A Ligula valósággal összesajtolja a íertőzött Jhai zsigerszerveit
(Sterbetz felv.)
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fékben megnövekedett A fogyasz
tók gyakran felvetik a kérdést, mi az 
oka annak, hogy főként csak az őszi 
lehalászások után lehet halhoz jutni. 
Nem lehetne-e a haltermelésünket 
olyan szintre emelni, hogy a kereslet 
kielégítése más húséhoz hasonlóan 
folyamatos legyen. A távlati tervek 
szerint néhány éven belül a dolgozók 
haligénye folyamatosan kielégítést 
nyer.

Hazánk tógazdaságainak halte
nyésztési eredményei az utóbbi évek
ben nagy fejlődésre vallanak. Sorra 
épülnek az ország különböző helyein 
a tógazdaságok. Terméseredményeik 
is kedvezően alakulnak, ugyanakkor 
a vízszabályozásokat követően ter
mészetes vizeink haltermése nem fe
dezi a felmerülő szükségleteket. A 
mesterséges tavak létesítésével kez
dett kibontakozni a halgazdálkodási 
tudomány. A két világháború között 
kb. 18 000 kh halastóval rendelkez
tünk. A felszabadulás után a tógaz
daságok területi fejlesztése is nagy
mértékben megindult. Tóterületünk 
az előzőnek közel a kétszeresére sza
porodott. Jelenleg 30 000 kh tóterü
lettel számolhatunk. Mesterséges ta
vaink termése ezer vagonhoz közele
dik. A halastavak építése és bőví
tése állami gazdaságainkban és ter
melőszövetkezeteinkben egyaránt 
nagymértékben fokozódik.

A tervek szerint 1965-ig vizeink 
haltermését jelentősen 2000 vagon 
fölé kell emelni. Nagy és komoly 
feladat ez, de nem elérhetetlen. A 
fejlődés nagy mértékével és rohamos

a halászati szakemberek
képzése felsőfokon . . .

ütemével kik tarthatnak lépést? 
Csak azok, akik a szaktudást elsajá
títják. A halgazdaságtan magasszintű 
tudománya sokrétű. Elsajátítása ala
pos elmélyülést igényel.

Ez ideig az Agrártudományi Egye
tem keretében is mérsékelt lehetősé
gek álltak rendelkezésre a tárgy ok
tatására, és mint tudományág műve
lésének elmélyülésére. Az oktatási 
rend átszervezése ezen a vonalon is 
megteremtette annak lehetőségét, 
hogy a halgazdaságion nemzetgazda
sági fontosságának megfelelően egy 
teljes éven keresztül a szakosított V. 
év keretében oktatásra kerüljön.

1960. február 15-én indul a szako
sított V. év. Jelentkezhetnek a mező- 
gazdasági mérnöki diplomával ren
delkező és halászattal foglalkozó 
szakembereink. Kivételesen jelent
kezhetnek más egyetemi, vagy főis
kolai végzettséggel rendelkező, halas 
szakmában dolgozók is, kiknek fel
vételét külön-külön az egyetemen 
alakult bizottság dönti el. Az okta
tás időtartama 1 év, mely február
ban kezdődik és decemberben feje
ződik be. Az oktatás bentlakásos. A 
hallgatók előző fizetésüktől függően 
kereset-térítésben részesülnek.
(1200—2500 Ft havonta.)

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
a) egyetemi, vagy főiskolai vég

zettséget tanúsító oklevelet,
b) önéletrajzot (mely az eddigi 

szakmai működést teljes részletes
séggel tartalmazza),

c) működési bizonyítványt,
d) a munkahely vezetőjének és a 

párt alapszerv titkárának javaslatát.

A mezőgazdasági mérnöki diplo
mával rendelkezőknek felvételi vizs
gát tenniök nem kell.

A szakosított továbbképzésre fel
vett hallgatók szolgálati jogviszonya 
az oktatási idő alatt nem szünetel.

A kérelmet a munkaadó vállala
ton keresztül az illetékes felügyeleti 
szervekhez kell eljuttatni úgy, hogy 
azok 1960. január 5-ig az Agrártudo
mányi Egyetem Mezőgazdaságtudo- 

. mányi Kar Dékánjához Gödöllőre be
érkezzenek.

A tógazdaságokban működő szak
emberek létszámát vizsgálva megál
lapíthatjuk, hogy létszámuk kepés. 
Legtöbb esaétben a meglevőknek sem 
volt meg a lehetőségük e tudomány
ág rendszeres elsajátítására. A cél az, 
hogy jó halászati felkészültségű szak
embereket neveljünk.

Az oktatás tematikája úgy készült, 
hogy az a halgazdaságtani szakhoz 
kapcsolódó tudományágakat felölel
je. A heti 28—30 órai oktatás ta
lán elegendő lesz ahhoz, hogy magas
szintű halgazdaságtani ismereteket 
adjon a hallgatóknak.

Hazánk tógazdaságait járva megál
lapíthatjuk, hogy a termelés helyes 
technikája lassan kibontakozik. Az 
ütem azonban kissé lassú. Ennek 
oka egyéb tényezők mellett szakem
berhiány. A pótlás most megindul, 
de eredményes csak úgy lehet, ha a 
termelő szektor megfelelő segítséget 
nyújt.

A 14 halgazdaságtani tárgy kb. 20 
oktatója várja hallgatóit.

Pacs István

„A  SZOVJETUNIÓ HALÁSZA
TA A  HÁBORÜ BEFEJEZÉSE 
ÓTA RENDKÍVÜL N AG Y MÉR
TÉKBEN FEJLŐDÖTT“. Így 
kezdi egyik cikkét a Nyugat-Né- 
metországban megjelenő „Der 
Teichwirt“ című szaklap folyó 
évi 4. száma. A  cikkből megtud
juk, hogy amíg 1940-ben 1 millió 
404 ezer tonna volt az eredmény, 
1958-ban már 2 millió 850 ezer 
tonna halat fogtak. Az emelkedés 
meghaladja a 100%-ot. Annak el
lenére, hogy már jelenleg is az 1 
főre jutó évi haltermelés kb 14 kg, 
még mindig kevés a hal iránt 
egyre fokozódó kereslethez viszo
nyítva. Az új hétéves terv 1965-re 
4 millió 626 ezer tonnát irányoz 
elő. Ennek a nagyszabású tervnek 
a megvalósítása érdekében —  mi
ként az ugyancsak nyugat-német 
AFZ 15./1959. száma írja —  mind 
a halkutatást, mind pedig a ha
lászó —  és feldolgozó hajóflottát 
máris nagy mértékben fejlesztik, 
és többek között egyedül a fa
gyasztóhajók tonnatartalmát hat
szorosára emelik. (Dr. R. P.)Kisszerszámok: milling, viliik, bokorháló és kecék

(Mezőgazdasági Múzeum felv.)
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Lehalászás L E N G Y E L O R S Z Á G B A N  . . . J
Október hónapot a lengyel Tudo

mányos Akadémia Hidrobiológiái 
Intézetének vendégeként Lengyel- 
országban töltöttem. Az Intézet köz
pontja: Krakkó. A városban épült 
laboratóriumokon kívül korszerűen

Nyilván ide kerülnek a pontyok, de 
hogyan? Talán visszaduzzasztással 
friss vizet eresztenek a halágyra és 
errek jönnek fel a halak? Találgat
tam és vártam. A magyar lehalá
szási eljárást ismerő lengyel bará

A víztároló mellett épült halásztelep főépülete
(Tőig felv.)

berendezett dolgozószobákat, bioló
giai állomásokat tartanak fenn, a 
várostól messze eső vízterületek 
mellett. A tógazdasági kutatómunka 
az Intézet közéi 2000 hektár vízterü- 
ietű halgazdaságában folyik. A hal
gazdaság központja: Landek (Szilé
zia), hajdan a pontyívatás atyames
terének, Dubisch Tamásnak munka- 
nelye volt. Az ő tervei szerint épült 
első ávatótavak még ma is működ
nek, és a gazdálkodás gerincét a 
Dubisch-féle haltenyésztés (termé
szetesen korszerűsített formában) al
kotja.

A mostohább őszi időjárás miatt 
Lengyelországban a fő lehalászási 
hónap: október. A tógazdaságba ér
kezve közölték, hogy másnap leha
lászásra megyünk. A készülődéskor 
feltűnt, hogy sehol sem látok kerítő
hálót. Csupán a halsaroglyák, a 
mérleg, a zsákok és még néhány ha
lászeszköz foglal helyet a gépkocsin. 
A nagy háló már biztosan ott van — 
gondoltam. A lehalászandó tó mellé 
érve azonnal láttam, hogy itt kerítő
hálóra már nincsen szükség. A 15 
kát. hold nagyságú halastó állo
mánya a lefolyózsilip előtt a minta
szerűen kiképzett, hosszan elnyúló 
halágyban nyüzsög. A töltés másik 
oldalán, a kifolyónyílás mögött, be
tonozott. rekeszekre osztható csator
na húzódik. A kifolyót követő csa
tornaszakasz oldalága betonműtárgy 
segítségével szintén elrekeszthető.

taim mosolyogtak keresgélő érdeklő
désemen.

Az előkészítési munkálatok után, 
a szekerek megérkeztével a halász
mester működésbe lépett. Két halász 
merítőszákkal felszerelve a halágy 
végéhez ment, másik kettő a kifolyó
nyílásnál várakozott, és a halszál
lító munkások, a válogatók is ké

szenlétben várták a pontyokat A 
„mester” kinyitotta a zsilipet, jelt 
adott, s a halágyból a két halász za
varni, tolni kezdte az egymás he
gy én-hátán úszó pontyokat. A halak, 
a gyenge vízárammal szemben úsz
va, eleinte tiltakoztak, de lassan ki
fáradva, oldalra dőlve a lefolyóvíz
zel együtt, a zsilipen át a töltés má
sik oldalán kiképzett halgyűjtő me
dencébe kerültek. Innen gyors szá
kolással az elválasztott betonreke
szekbe jutottak, ahonnét máris vit
ték az első saroglyákat a válogató
asztalra. Lengyelországban legtöbb
ször csak azonos évjáratot népesíte
nek, így a válogatás igen gyors. A 
válogatott, lemért, megszámlált pon
tyokat szintén a rekeszre osztott, 
betoncsatornába borítják, ahonnét 
legtöbbször ponyvával kibélelt, víz
zel töltött szekéren szállítják a te
lelőbe a halakat. Gyakran alkalmaz
zák az új típusú, cső vázas, használat 
után teljesen összecsukható, pony
vából varrt halszállító „ládákat” is.

A mintaszerűen kiképzett halágy, 
az egyenletesen lejtő tófenék (ahol 
ezt a terep akadályozza, ott a csa
tornázás segít) .s az ésszerűen meg
épített „halgyűjtő” műtárgy, nagy 
segítséget nyújt a halászok nehéz 
munkájánál. A fent ismertetett és a 
képeken bemutatott lehalászási el
járás csak ilyen körülmények között 
eredményes, s — gondolom — csu
pán a 15—20 kát. hold, vagy ennél 
kisebb területű tavaknál alkalmaz
ható. Egy brigád, 10—15 halász, 
100—150 q pontyot képes ezzel a 
módszerrel naponta lehalászni. El
marad a nehéz hálóhúzás, a pontyok 
jóformán odajönnek a válogatóasz
talra. Halászt kímélő, és eredmé
nyes ez a lengyel eljárás, újonnan 
építendő kisebb tavaink tervezése
kor talán érdemes elgondolkozni 
rajta. Kísérletképpen • építhetnénk 
néhány ilyen halastavat, főleg a 
munkaerő-nehézségekkel küzdő tó
gazdaságokban.

Tőig István

Tanya a lengyelországi gosalkowicei tároló zárózsilipje mellett
(Tőig felv.)
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Ha továbbra is olyan ütemben növek
szik a világ halfogása, mint amilyen 
mértékben 1958-ban gyarapodott, akkor 
kétszer 5 év elegendő lesz ahhoz, hogy 
megkétszereződjék a már eddig is több 
mint 30 millió tonnányi mennyiség. 1958- 
ban ugyanis a FAO (Egyesült Nemzetek 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) 
halászati statisztikai kimutatása szerint

földünk vizeiből különféle célra kihalá
szott halmennyiség 3,1 mill. tonnával nö
vekedett. Bár az 1958. évi összes fogás 
egy részét — Kína termelése miatt — 
becslés alapján állították be, a fejlődés 
olyan nagy, hogy a hal és halászati ter
mékek eddiginél sokkal nagyobb megbe
csülésére hívja fel a figyelmünket.

A világ halfogása földrészenként mil
lió tonnában a következő volt:

1. táblázat
1958

1938 1950 1955 1956 1957 1958 év
%-ban

20,50 20,23 28,20 29,79 30,60 33,71* 100,0
0,52 1,06 1,69 1,80 1,91 1,93 5,7
3,15 3,78 3,89 4,29 3,95 3,90 31,6
0,24 0,49 0,80 0,86 1,11 1,38 4,1
9,36 7,11 11,59 12,02 13,30 16,27* 48,2
5,59 6,07 7,62 8,08 7,66 7,49 22,2
0,09 0,09 0,11 0,12 0,13 0,í 3 0,4
1,55 1,63 2,50 , 2,62 2,54 2,62 7,8

Afrika........
É.-Amerika. 
D.-Amerika
Ázsia..........
Európa . . .  
Óceánia . . . .

* =  becsült adatokat is tartalmaz.

A halászat szinte ugrásszerű fejlődése 
fentiek szerint az ázsiai országokra esik. 
Ebben vezető szerepet — érdekes mó
don — most nem Japán, hanem Kína 
visz, amelynek összes ; fogása az elmúlt 
évben utolérte, illetve, ha a becslést tény- 
szám is alátámasztja, el is hagyta a vi
lág addig vezető halászati „nagyhatal
mát“  Japántr

Az európai haltermelés az elmúlt 3 év
ben csökkenő tendenciát mutat. Emel
kedő tendencia a latin-amerikai orszá
gokban tapasztalható, de ott sem jelen
tős mértékben.

Jelentősebb halászattal rendelkező or
szágok. fogási eredményei országonként 
1000 tonnában.

2. táblázat

Országok 1953 1956 3 957 3 958

K ín a .................. . . 1900 2640 2950 6000
Japán ................ .. 4521 4763 5399 5505
USA .................. .. 2437 2959 2732 2671
Szovjetunió . . . .. 1980 2620 2540 2620
Norvégia .......... .. 1557 2202 1755 1415
India ................ 819 1012 1233 1065
Kanada ............ 924 1105 993 1003
Anglia .............. .. 3122 1050 1015 999
Spanyolország . . 635 749 768 836
Peru ................ 297 483 750
Német Szöv. Közt. 730 771 754 715
Indonézia ........ 617 714 727 705

Dánia................ 343 463 533 598
Izland .............. 425 517 503 580
Franciaország . 520 538 514 525
Hollandia ........ 343 298 301 314
Olaszország . . . 208 218 210 209
Lengyelország . . 94 327 130 ' 136
Jugoszlávia . . . . 26 28 31 31

A halászatót nagymértékben növelték Kí
nán kívül még Peruban is, ahol a nőve-
kedés az előző évhez viszonyítva 55,2%.

3. táblázat

1953 1956 1957 3958 3 959
év %-ban

Édesvízi halak . . 2,57 3,03 3,51 5,28 15,8
Lazacfélék........ . 0,59 0,72 0,71 0,70 2,3
Tányérhalfélék . . 0,54 0,66 0,66 0,76 2,2
Tőkéhalfélék .. . 3.78 4,92 4,47 4,33 323Heringfélék . . . . ß,25 7,02 7,23 7,10 21,1
Makrélafélék . . , 3,36 1,71 133 1,96 53
Tengeri, pér és
Tengeri pér és

sügérfélék . . . , 2,35 2,99 3,20 3,49 10,4
Cápa, rája, stb. . . 0,30 0,31 0,33 0,32 0,9
Vegyes halak ,. . 4,41 5,/21 5,22 6,51 3 9,3
Rákfélék .......... . 0,68 033 0,82 0,75 2,3
Puhatestűek . . . . 1,71 139 2,04 2,01 6,0
Egyéb víziállatok

és növények . . 0,42 0,50 0,58 0,51 3,5
összesen ; . . 24,96 29,79 30,60 33,72 100,0

Ezek után érdekes lesz megvizsgálni 
azt, hogy az 1958. évi nagyarányú fogás
növekedés milyen halféleségekben „ke
rült szárazra“ . Amint a 3. táblázat 
szem]élteti, zömében az édesvízi halfo
gás növekedett, ez bemutatja a világ halá
szati zsákmányának megoszlását millió 
tonnában:

A negyedik táblázat arra ad útmu
tatót, hogy az összes halzsákmányt a 
Föld melyik részén, mely területek édes
vizeiben, vagy a tengerek melyik részén- 
fogták.

. 4. táblázat

Földrészek 1953 1956 1957 1958

Édesvízi fogások %-ban
Afrika ...................... 13 14 13 9
É.-Amerika .............. 5 4 3 2
D.-Amerika.............. 3 2 2 2
Ázsia ........................ 57 60 65 76
Európa...................... 4 4 3 2
Szovjetunió ............ 18 16 34 9

összesen . . . .  
Tengeri fogások %-ban

100 100 100 100

Északi félgömbön . . . .  
ebből:

Észak-nyugat

75 75 75 74

Atlanti ó................
Észak-kelet

13 12 31 10
Atlanti ó................

Földközi és Fekete
28 29 28 26

, teng.........................
Észak-nyugat

4 4 4 3
Csendes ó...............

Észak-kelet
28 28 31 33

Csendes ó............... 2 2 1 2
Meleg-égöv alatt..........

ebből:
19 19 20 21

Atlanti-ó.................... 5 4 4 4
Indiai-ó....................... 1 1 1 1
Csendes-ó................... 13 14 3 5 16

Déli félgömbön ............
ebből :

A 6 5 5

Atlanti-ó................ 5 "5 4 4
Csendes-ó................... 3 3 ‘3 1

összesen . . . . 3 00 100 100 3 00

Az édesvízi halfogások zöme Ázsiára 
jut, ahol India és Indonézia vizeinek 
„halgazdagsága“ a zsákmányban is ki
fejezésre jut. Feltűnő az, hogy a tengeri 
halak javarésze az északi félqömbön ke
rül hálóba, ott is az Atlanti-óceán északi 
és keleti részén* valamint a Csendes
óceán észak-nyugati vidékein.

Ha azt vizsgáljuk, hogy az utóbbi évek
ben Földünk melyik részén növelték a 
halászatot és a fejlesztés jövőbeni irá
nyát és helyét keressük, akkor a követ

kező táblázatból megtudhatjuk, hogy az 
elmúlt 5 év alatt édesvízi halakból leg
jobban az ázsiai vizeken növekedett a 
halfogás. Érdekes módon a tengeri hal
fogás viszonylagos növekedése a trópusi 
vizeken a legnagyobb, ott is a csendes
óceáni részeken. Ügy látszik itt még ki- 
nasználatlan tartalékok vannak. A tár
gyilagosság kedvéért azonban meg kell 
jegyezni hogy a trópusi vizeken 5 év 
alatt 2 mülió tonnával, az északi fél
gömbön pedig 4 millió tonnával növeke
dett a halfogás. Az északi félgömbön ó 
évvel ezelőtt 17 millió tonna halat fog
tak, a trópusi vizeken pedig csak 4 mil
lió tonnát. A  növekedés lehetőségei tehát 
adva vannak, nemcsak az északi fél
gömb halban gazdag vidékein, hanem a 
trópusi vizeken is.

A halzsákmány -földrajzi elhelyeződé- 
sének irányzata az elmúlt 5 évben:

5. táblázat

Földrészek 1953 1956 1957 3 958

Édesvízi halfogás %-ban
Afrika ................. ÚOO 324 132 144
É.-Amerika ............ 100 109 109 109
D.-Amerika.............. 100 100 314 329
Ázsia ........................ 100 124 154 272
Európa...................... 100 100 3 00 100
Óceánia .................... 100 100 100 100
Szovjetunió ............ 300 104 102 98

Tengeri halfogás %-ban
Északi félgömbön .... 100 118 319 124

ebből:
Észak-nyugat

Atlanti-ó................. 100 114 107 100
Észak-kelet

Atlanti-ó................. 100 122 316 116
Földközi és Fekete 

tenger.................... 100 111 311 311
Észak-nyugat

Csendes-ó............... 300 337 130 3 45
Észak-kelet

Csendes-ó............... 300 125 3 00 125
Melpg-égöv alatt . . . v.. 3 00 3 24 129 143

ebből :
Atlanti-ó..................... 100 125 112 112
Indiai-ó....................... 100 120 128 140
Csendes-ó.................... 100 160 180 240

Déli félgömbön ............ 100 115 115 108
ebből:

Atlanti-ó..................... 100 111 111 100
Csendes-ó................... 100 150 150 150

N agy László

A halászmester kinyitja a zsilipet és két 
halász zavarni, tolni kezdi a pontyokat 

a lefolyózsilip felé
(Tőig felv.)
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Kétezer éven át megfejthetetlen 
rejtélynek látszott az angolna sza
porodása, mindaddig, míg Schmidt 
1922-ben felállította elméletét, 
mely annyira közismert, hogy 
könnyen elfelejtjük, hogy nem 
mindenben bizonyított. Denys W. 
Tucker újabb vizsgálatai eredmé
nyeképpen érdekes, új megállapí
tásokat közölt a „Nature” c. folyó
iratban.

Az angolnának (Anguilla) két 
fajtáját különböztetik meg: az A. 
anguilla L.-t (előfordulása Európa 
és Észak-Afrika, csigolyáinak szá
ma 115), valamint az A. rostrata 
Le Sueur-t (Észak-Amerika, csigo
lyáinak átlagos száma 107). 
Schmidt teóriája szerint a két faj 
a Sargasso-tenger két különböző 
ívóhelyéről származik, az európai 
faj ivadéka az európai, az ameri
kai fajé észak-amerikai folyókba 
vándorol, ott éri el ivarérettségét, 
amikor is ívásra visszavándorol 
születési helyére. Nem talált azon
ban ikrát és a nyílt Óceánból soha
sem fogtak még ivarérett angol
nát.

Tucker mindezekkel szemben ki
fejti, hogy az előbbi két faj való
jában nem kettő, hanem egyazon 
fajnak külső körülmények hatásá
ra keletkező két típusa. Állítását

az angolnák
v á n d o r l á s á r ó l  .  . .

szont csak 20 C°-ig emelkedik. 
Tucker szerint ez okozza a csigo
lyaképződésben az elöljáróban is
mertetett eltérést a két típus kö
zött. Az amerikai típus lárvájának 
a magasabb hőmérséklet folvtán 
erősebb az anyagcseréje, több 
planktontáplálékot talál, ezért 
gyorsabban fejlődik és lárvaideje 
rövidebb. 9 hónapos korában 60—  
65 mm hosszú, 1 éves korában 
vándorol fel a folyókba. A kedve
zőtlenebb körülmények (alacso
nyabb vízhőmérséklet, lassúbb

Prága legszebb terén, a Vencel té
ren, a Magyar Kultúra termeiben 
nyílt meg november 12-én a magyar 
mezőgazdasági szakkönyvek és folyó
iratok kiállítása. Gondoskodott a 
rendezőség arról is, hogy mezőgaz
daságunk exporttermékeiből is ízelí
tőt kapjon a látogató: gyönyörű Jo- 
nathán almától kezdve a „szegedi 
halászlé“ konzervig számos élelmi
szer. valamint a híres magyar italok 
is felsorakoztak.

A megjelent szakembereknek, ér
deklődőknek alkalmuk volt végig
nézni mezőgazdasági szakkönyveink 
és lapjaink gazdag választékát. Igen 
sok elismerő vélemény hangzott el,

anyagcsere) az európai típus lár
vaidejét 3 évre megnyújtják, ez
alatt a 75 mm testhosszt éri el.

Tucker teóriáját támasztja alá 
Fish 1925-ben végzett kísérlete, 
amelynek során —  e kérdés szem
pontjait még nem is ismerve —  az 
angolnák ívóhelyének északi, hi
degebb, „európai” zónájából 900 
méter mélységből gyűjtött 4 db 
angolnaikrából 24— 27 C° vízhő
mérsékleten (tehát a természetes 
viszonyoknál 10°-kal magasabban) 
nevelt fel lárvákat és azok tény
leg az amerikai típus jellegét mu
tatták.

(A Schweizerische Fischerei- 
Zeitung nyomán.)

teli viegoldasok, szép illusztrációk 
dicséretében. A kiadványok tartalmi 
értékét is sokan kiemelték, különösen 
azokét a kiadványokét, amelyek kö
zös kiadásban, illetve fordításban je
lentek meg, tehát már cseh vagy 
szlovák nyelvű változatban is isme
retesek az ottani szakemberek előtt.

A kiállítás ilyen szempontból ta
pasztalatcsere szerepét is betöltötte. 
Egyúttal hiven tükrözte a pozsonyi, 
a prágai és a budapesti mezőgazda- 
sági kiadók jó együttműködését, 
s ezen keresztül is népeink barátsá
gát igyekszik előmozdítani.

(Sárközi)

P. J.

hVjezőgazdaiági könyvek kiállítása 
Csehszlovákiában

mégpedig elsősorban az ízléses kivi

a következőkkel támasztja alá.
Az „európai” angolna tipikusan 

degenerált, nem lehet képes arra, 
hogy a Sargasso-tengerbe, több 
mint 5600 km-es úton ívásra visz- 
szavándoroljon. Nem ívik a közeli 
Földközi-tengerben és a nyugat
indiai medencében sem, noha' az 
ívási lehetőségek itt a Sargasso- 
tengieriekhez hasonlóak. Ezzel 
szemben az „amerikai” angolná
nak nem jelent a vándorlás nehéz
séget: a vízáramlat délnyugati 
irányú, újabban a Golf-áramban 
erős déli áramlást is észleltek, ez 
elősegíti az egyenes vonulást a ke
leti partok felé.

Az angolnák ívása 400— 700 m 
mélységben történik. Aimint az 
ikra felfelé emelkedik, 300 m 
mélységig még egyenletes a víz
hőmérséklet emelkedése is, attól 
kezdve azonban szélességben erő
ien változó, mégpedig az ívóhely 
déli részén 24 C°-ig, az északin vi-

Az ilyen alaposan lemeszezett telelőkben elpusztulnak a halparaziták
(Páskándy felv.)
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IföaRwyííJzJtLkutatás -

Izraelben jelentős helyet foglal el 
az édesvízi haltenyésztés. Van egy 
haltenyésztési kutatóállomásuk Dór
ban (cím: Fish Culture Research 
Station/Doar nah hof Hacarmel/DOR 
Izrael), ahol 114 különböző nagyságú 
(összes tóterület 32 hektár) kísérleti 
tó áll a kutatás szolgálatában. Állan
dó tudományos munkatárs 3, ezt 9 
technikai és tógazdasági segéderő 
egészíti ki. Vendégkutatók is jár
nak az állomásra dolgozni. 1957-ben 
330 q pontyot és 1,5 q tilapiát adtak 
piacra a kísérleti tavakból. A kutató
állomás gazdasági szempontból csak
nem önellátó.

Annak ellenére, hogy a kutatógár
da létszáma kevés, az állomáson sok
oldalú munka folyik. 1957-ben tanul
mányozták a halastavi mellékhal 
kérdést, erre a célra Tilapiát és Mu- 
gilt telepítettek a pontyok mellé.

Kísérlet folyt a nagy szájú Buffalo 
hal (U. S. A.) (Megastomatobus Cyp- 
rinella), fűevő ponty (Ctenopharin- 
godon Idellus), Kína és az Indus 
ponty (Catla catla) (India) meghono
sításával kapcsolatban. Ezeknek a 
halaknak elsősorban a biológiáját 
(növekedés, szaporodás, táplálkozás, 
táplálékigény, halandóság stb.) ta
nulmányozták.

Folytatták a ponty vitaminszük
ségletével kapcsolatos vizsgálatokat. 
Különös gondot fordítottak a Lernea 
nevű halparazita tanulmányozására. 
Ez a Buffalo halat támadja elsősor
ban.

A biológiai laboratóriumban az 
előző év termelési eredményének a 
kiértékelését végezték el. Részlete
sen vizsgálták a halastavak termelő- 
képességét, s annak megfelelő keze
lés útján való emelési lehetőségeit 
tanulmányozták.

A kémiai laboratórium a halas
tavak trágyázásának tanulmányozá
sát folytatta. Megállapították a ha
lastavaknak ajánlott standard ada
gokat. Részletesen tanulmányozták a 
trágyák dinamikus hatását a halas
tó életére, kiegészítve a trágyázást 
takarmányozással. A kísérletek célja 
a trágyázás! időszakok és a trágyák 
kémiai hatásának megállapítása. E 
célból kéthetes, hetes teljes adagos 
és hetes féladagos trágyázással kí
sérleteztek.

—  I Z R A B L B E N . . .

Érdekes eredményeket állapítot
tak meg a trágyázott és trágyázatlan 
tavak oxigéntartalmának vizsgálata 
során. Az oxigéntartalom fluktuá
ciója a nap és éjszaka folyamán sok
kal nagyobb a trágyázott tavakban. 
Ez a fluktuáció a hőmérséklet emel
kedésével erősödik. Nem figyeltek

Az NDK-ban megjelenő Deutsche 
Fischerei Zeitung 1956/7-es számában 
olvashatjuk dr. E. Amlacher érdekes 
tanulmányát a hasvízkóros pontyo
kon előforduló tipikus kórképekről. 
A szerző az egyik tömeges elhullás 
során 1956-ban sok száz olyan has
vízkóros pontyot vizsgált meg, mely 
külsőleg semmiféle jelét nem mu
tatta a betegségnek, hasüregükben 
vizenyő sem jelentkezett és csak 
szövettan-kémiai és szövettani vizs
gálatokkal volt kimutatható, hogy 
valóban hasvízkórról volt szói Mint 
1953-ban is tapasztalták, igazolja, 
hogy a járványos hasvízkór milyen 
variábilis betegség, mennyire külön
böző kórképek jelentkezhetnek. A 
„száraz” hasvízkórban megbetegedett 
pontyok szövettani és kémiai vizs
gálata azt mutatta, hogy bár semmi
féle külső elváltozást nem lehetett 
észlelni és a máj is többnyire nor-

Kácser Mihályt — az ercsi Ság- 
vári halászati tsz tagját — az FM 
Halászati Felügyelősége méreten 
alóli süllőfogáson tetten érte. Az el
járás nevezett ellen megindult.

P>
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meg ilyen szempontból különbsége
ket a különböző mennyiséggel trá
gyázott tavakban. Azokban a tavak
ban, amelyek a standard adagot két
hetenként kapták, az oxigénemésztő 
folyamatok erősebbek voltak, mint 
azokban a tavakban, melyek heten
ként kaptak egy standard adagot. 
(Ezekre a jelenségekre vonatkozóan 
a fordító kísérletei alapján már 
évekkel ezelőtt magyarázatot adott.)

Az adatok az Intézet kiadványából 
származnak: címe Bamidgeh (Bull. 
of Fish. Cult, in Israel vol. 10. 1958 
dec.)

Dr. Woynárovich Elek

mális külemű volt, eltekintve a néha 
megállapítható összenövésektől, & 
glikogén reakció gyengén pozitív 
volt negatívig. A májsejtek kissé 
szétesetetteknek mutatkoztak, gyak
ran a cirrhozis is megállapítható 
volt. A különféle hasvízkór típusok 
differenciál-kórismézésénél igen hasz
nosnak mutatkozott a glikogén-pró
ba, akár a Bauer-féle glikogén, 
vagy a Langhaus kidolgozta jód- 
reakció. Ezek a p̂róbák, sajnos, ko
rai kórismézésre alkalmatlanok, leg
feljebb feltételesen fogadhatók el.

A nem ragadozó óriáscápáknak 
meglehétősen fáradsággal kell előte
remteniük a soktonnás testük gyara
pítására és fenntartására szolgáló ele- 
séget, kiszűrni az apró rákocskák 
millióit, melyekből szerencsére fel
mérhetetlen mennyiség akad az 
óceánokban. Ha az ember valami 
szellemes fogószerkezettel rendet 

tudna vágni ezek
ből az aprócska, 
igen jóízű állat
kákból, egyszeri
ben megszűnné
nek világunk egy
re égetőbb fehérje
gondjai. Hiszen ha 
az emberiség a je

lenlegi mértékben szaporodik és en
nek következtében megsokszorozódik 
a kétlábúak létszáma, ugyan ki fogja 
belevalóval ellátni az újabb és újabb 
gyomormilliárdokat? Ki más, minit ős
bölcsőnk, a végtelen tenger, melyből 
mindnyájan származunk, mely gon
doskodni fog hűtlenül szárazföldre 
mászott gyermekeiről akkor is, ami
kor azok régen elfelejtik, hogy vala- 
mikor, sok-sok millió évvel ezelőtt 
bizony szép és hasznos kopoltyúpárt 
viseltek ott, ahol ma a fülük kevély- 
kedik.

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

bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: Siófok.


