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Üzemben a szakállaspusztai 
ívató és ivadéknevelő

A  szolnoki „Felszabadulás” halá
szati termelőszövetkezet 1958-ban 
vette át a szakállaspusztai mező- 
gazdasági termelőszövetkezettől az 
összesen 2 kát. holdas ívató, iva
déknevelő és teleltető tavakat. 
Ezt a területet azonban 1963. tava
szig nem hasznosította rendeltetés 
szerint. Az indok szerint a fegy- 
verneki holt—Tiszaág vize — 
ahonnan a tápvizet kapta — nem 
alkalmas az ívatásra, másrészt 
a tófenék talaja annyira vízát
eresztő, hogy a vízszint-ingadozás 
következtében még akkor sem 
ívna le a hal, ha a tápvíz minő
sége megfelelő lenne. Sok heves és 
eredménytelen vita volt emiatt a 
halászati termelőszövetkezet volt 
elnökével, és vezetőségével. Az 
eredmény csak akkor született 
meg, mikor leváltásra került a ha
lászati termelőszövetkezet elnöke 
és a helyét Sipos Gyula foglalta le. 
Az új tsz elnök nem félt az újtól, 
bátran kezdeményezve, a vezető
séggel és a tagsággal egyetértés^ 
ben megkezdte a szakállaspusztai 
ívató és ivadéknevelő rendeltetés- 
szerű hasznosítását 1963. év tava
szán. Kihelyezésre került 10 nagy 
törzs. Sajnos., az anyák nagyon 
rossz állapotban voltak, megfelelő 
tenyészanyag hiányában bárká- 
zott, nagyobb részben tőpontyok 
kerültek ívatásra. Ilyen tenyész
anyag kihelyezése után nem sok

remény volt a sikerre. A  megfelelő 
körülmények biztosítása — jó 
takarmányozás, kitűnő aljnövény
zet, megfelelő tápvíz és kedvező 
idő — mégis meghozta a kívánt 
eredményt. Az ívás nagyon jól 
sikerült, a termékenyülési száza
lék is kitűnő volt. Ezt követően 
egy hét múlva a termelőszövetke
zet gazdái saját szemükkel győ
ződhettek meg arról, hogy a 
szakállaspusztai ívató igenis alkal
mas az ívatásra. Mivel kis terüle
ten igen nagy volt a darabszám, 14 
napos korban már mesterséges 
táplálékot is kapott az ivadék. A 
felhasznált takarmány az ivadék 
számára kedvező táplálék minősé
gét meg sem közelítette (a kezdeti 
időszakban tiszta kukoricadarát, 
tehát az 1:5-ös helyett 1:9, igen 
tág emészthető fehérje-keményítő 
aránnyal rendelkező takarmány 
volt biztosítva augusztus hóna
pig). A  termelőszövetkezet csak 
augusztusban tudott a keverőüze
mektől különböző táp-hulladéko
kat beszerezni. A  tiszta kukorica
dara etetésével párhuzamosan 
nagy adag szervestrágya biztosítá
sával igyekeztek a természetes 
hozamot fokozni. A  takarmányt 
etetőasztalkákra adagolták, na
ponta többször, az étvágynak meg
felelően. Amikor az ivadék elérte 
az 1 cm-es nagyságot, az ívatóból 
áthelyezésre került az ivadékne

velő és a teleltető tóegységekbe. 
Itt meg kell jegyezni — mivel a 
darabszám igen nagy volt és a 
rendelkezésre álló tó területe 
kicsi — a teleltető tóegységeket is 
ivadékneveléssel hasznosították. 
Az ivatóból az ivadékot a termelő- 
szövetkezet saját maga házilag ké
szített ivadékfogó csapdával ha
lászta át. Ennek alkalmazása igen 
előnyösnek bizonyult, szinte ma
radék nélkül ki lehetett vele fogni a 
zsenge ivadékot és az törődésmen
tesen került át az ivadéknevelőbe. 
Egy-egy ívató lehalászásakor két 
csapdát alkalmaztak. Az egyik a 
lecsapoló műtárgyhoz volt elhe
lyezve, a másik a tápvíz befolyó- 
hoz. Amikor a víz már csak né
hány centiméteres volt az íva tó
ban, a tápláló csatornán friss v i
zet csurgattak az itt elhelyezett 
csapdába, s erre a friss vízre a 
még benne levő ivadékok odagyü
lekeztek. A  nevelő tóba áthe
lyezett ivadékok takarmányozása 
szintén etetőasztalokról történt, 
így figyelemmel lehetett kísérni a 
takarmány fogyasztást, a takar
mányveszteséget minimálisra le
hetett szorítani.

A  tó ősszel nem került lehalá
szásra, ebben teleltettük át azo
kat az ivadékokat is, amelyeket a 
teleltető tóegységekből lehalász
tak. Az 1964. év tavaszi halászás- 
kor a végleges terméseredmény 14 
q volt, tehát 7 q kh-anként. Ez 
egyenlő 70 000 db 2 dkg-os átlag
súlyú ivadékkal. Ezek az ivadékok 
1964. év tavaszán részben a fegy- 
verneki intenzív holtágba, részben 
a kakati víztárolóba kerültek ki
helyezésre nyújtás céljából. A 
fegyvernek! holt—Tisza-szakaszon 
rendszeresen megtartott próbaha
lászat eredményei alapján, vala
mint a kakati víztárolón dolgozó 
halászok varsáiba bekerült ponty 
egyedek súlya alapján a várható 
termés a kihelyezett ivadékokból 
kb. 70—80 a. Ha a kakati víztáro
lóból a visszafogás a tervezettnek 
megfelelő lesz, a következő évben 
nagy mennyiségű piaci árut tud a 
termelőszövetkezet biztosítani a 
népgazdaságnak, saját nevelésű 
ivadékából. A  Szolnoki „Felszaba
dulás” Halászati Termelőszövetke
zet ívatóján elért eredmény igen 
jó és követendő példaként szolgál
hat a többi halászati termelőszö
vetkezetek részére is,

Kálmán Dániel
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NÉZZÜNK ELŐRE!
Az Országos Halászati Felügyelőség 

szeptember hó folyamán valamennyi 
megye halászati felügyelőjét felren
delte, hogy megbeszélje azokat a ten
nivalókat, amelyeket az egyes me
gyék halászatával kapcsolatosan az 
év hátralevő idejében el kell végezni.

A megyei halászati felügyelők be
számoltak ez évi munkájukról, és a 
halászati és mezőgazdasági termelő- 
szövetkezetek megbecsült haltermését 
bejelentették. Beszámoltak arról is, 
hogy a várható termés hogyan osz
lik meg, mennyi piaci és tenyészhalra 
számíthatunk, és a várható igényeket 
a rendelkezésre álló termésből ho
gyan tudják fedezni.

A  jelentésből igen kedvező tenden
ciát lehet felismerni: a termelőszö
vetkezeti vonal a folyó évben is igen 
örvendetesen és rohamosan fejlődött, 
mert a várható haltermés a tavalyi 
23 000 q-val szemben várhatólag 
28 000 q-ra becsülhető.

Nem homályosíthatják el azonban 
az eredmények azokat a hibákat, 
amelyekkel a halászati igazgatás ap
parátusának meg kell küzdenie. Ta
lán azzal kezdhetnénk, hogy egyes 
megyékben még ma sem tekintik fon
tos feladatnak a halászat ügyét, és 
noha a törvényerejű rendelet szerint 
minden egyes megyében függetlení
tett halászati felügyelőt kell alkal
mazni, ezeket a felügyelőket sok 
egyéb más munkára is igénybe ve
szik, amelyek rendeltetésszerű mun-

Az iszaprobbantót is bemutatták 
a Kiállításon

kájuk végzésében akadályozzák őket. 
Nem véletlen, hogy éppen ezek a me
gyék azok, amelyekben jelentős prob
lémák akadnak, amelyek nem egy 
esetben felvetik a felelősség kérdé
sét is. Sajnálatos, hogy az említett 
megyei vezetők talán nem érzékelik 
kellően ennek a súlyát.

Megállapítottuk, hogy az 1954. óta 
megépített termelőszövetkezeti tógaz
daságok egy része sajnos nem üzemel. 
Olyan gazdaságok nem működnek, 
amelyek egyébként alkalmasak len
nének nagyon jó hozamok elérésére is.

Az Országos Halászati Felügyelőség 
azt az álláspontot képviseli, hogy 
minden nem üzemelő gazdaságot az 
illetékes Vízügyi Igazgatóság és a 
Megyei Mezőgazdasági Osztáy kije
lölt szakemberei vizsgáljanak felül. 
A megállapításoktól függően el kell 
rendelni az üzemeltethető halastavak 
tógazdasági művelésbe vonását, az al
kalmatlanokat pedig a jelenlegi mű
velési ág figyelembevételével át kell 
minősíteni, mindenképpen törölni kell 
a tógazdasági kataszterből.

A közeledő őszi lehalászások egy- 
egy helyen előrevetik bizonyos érté
kesítési problémák árnyékait. Ezeket 
a törvényes termelési társulások ke
retein belül kell megoldani — esetleg 
halászati termelőszövetkezetek segít
ségével — az értékesítési nehézsége
ket.

Sajnos a termelőszövetkezetekben 
előfordultak még szakmai fogyaté
kosságok, a tavasz folyamán túlnépe
sítettek egyes vizeket, a nyár folya
mán nem takarmányoztak, és az ősz 
folyamán csodára várnak. Néhol az 
őszi lehalászás igen nehéz munkáját 
bagatell ügynek tekintik, s ennek 
megfelelően a gondos felkészülés 
munkáját elhanyagolják.

A  megyei halászati felügyelők 
rendkívül fontos feladat előtt állnak: 
most vetik meg a következő év jó 
termésének alapjait. Gazdaságaikat 
tavanként kell ismerniük. A  most kö
vetkező időszak is olyan, hogy a jó 
felügyelő nem ül az irodájában, ha
nem a hét legtöbb napján termelő- 
szövetkezeteiben tartózkodik.

A termésbecslés képe kedvező mind 
piaci, mind tenyészanyag tekinteté
ben. A  megyei felügyelők zöme fia
tal, igen jól képzett szakemberedé 
egyikük-másikuk szakmai gyakorlata 
vitathatatlanul hiányzik. Ezért most a 
helyszínen kell ellenőrizni a becslé
sek helyességét.

A tenyészhal állományt mind 
mennyiségben, mind minőségileg sze
mélyesen kell ismerni. A  tényadatok 
birtokában pedig hozzá kell fogni az 
1965. évi termelési tervek elkészíté
séhez, ki kell jelölni azokat a tava
kat, amelyeket még őszre ki kell, il
letőleg ki szabad helyezni, és azokat 
is, amelyek nem kerülhetnek ősszel 
kihelyezésre. Általában az egész te- 
nyészanyagmozgatást lehetőség sze
rint ősszel kell bonyolítani. A te- 
nyészhalnak hosszas teleltetőben tar
tása veszélyes, ezért javasoljuk, hogy 
ettől óvakodjanak a tsz-ek.

Az idei kedvező takarmánytermelés 
reális alapokat ad arra, hogy a közös 
gazdaságok a jövőben is ésszerű op
timális kihelyezést tervezzenek nieg. 
Külön is felhívjuk azonban a megyei 
halászati felügyelők figyelmét, hogy 
a kihelyezési tervek elkészítésében 
működjenek közre, és ha problémá
ik adódnak, azt az Országos Halá
szati Felügyelőséggel vitassák meg.

Mindezt összevetve az OHF-en a 
felügyelőkkel folytatott tárgyalásaink 
— egy-két kivételtől eltekintve — 
megnyugtatóak voltak. Ügy goldol- 
juk, ha a következő évben is ilyen 
tevékenyen működnek közre, az ered
mények nem maradhatnak el.

PÉKH GYULA

A  Mitterstiller-féle önetető 
a Mezőgazdasági Kiállításon

(Tőig felvételei)
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Oxigéndúsítás, az angolna megelégedésére, Franciaországban
(Antalfi íelv.)

A z  angolna nemrég csak vendége 
^  volt a magyar vizeknek, néha- 

néha mutatkozott meg egy-egy hír
mondó ebből a kígyótestű, értékes 
kopoltyúsból, mely titokzatos úton- 
módon ütött tanyát minálunk. De a 
néhány éve megindult tervszerű és 
intenzív betelepítése óta ma már tel- 
jesjogú „állampolgára” vizeinknek, 
melytől halászatunk már csak azért 
is vár sokat, mert hiszen az angolna 
ma a legkeresettebb és legjobban 
megfizetett exporthal, nincsen az a 
mennyiség, melyet a nyugati piac 
kemény valutáért fel ne venne. Az 
angolna jól érzi magát minálunk és 
ezt kitűnő növekedéssel hálálja meg, 
de — még mindig újonc, és azok is 
újoncok,, legalábbis angolna szem
pontjából, akiknek a keze alá ke
rül. Különös, titokzatos hal az an
golna és életében, biológiájában van
nak olyan jelenségek, melyek ala
posan elütnek attól, amit a nálunk 
régen meghonosodott, vagy éppen 
őslakó halaknál tapasztalni. így pél
dául az, ahogyan az angolna a szi
gorú tél megpróbáltatásait tűri. Ért
hető okokból időszerű ezzel a kér
déssel már most, jóval a tél beállta 
előtt foglalkozni, hogy minden eset- 
legés meglepetés ellen felvértezzük 
magunkat.

Dr. D. Scheer professzor, a berlini 
Humboldt Egyetem tanára a Deut
sche Fischerei Zeitung idei 5-ös szá
mában tűzte napirendre a kérdést, 
megállapításait, melyek az angolna 
hidegtűrésének problémáját új meg
világításba helyezik, tanácsait, me
lyek a gyakorlati tógazda számára 
értékesek: az alábbiakban ismertet
jük olvasóinkkal.

A  halászati szakirodalom mond
hatni egyöntetű véleménye szerint 
az angolna mérsékelt oxigénigényű 
hal, mely az éltető gázból^ nem kö
vetel többet, akár a pontyunk, fulla
dásától nem is kell tartani, amíg a

víz literjében legalább fél milliliter 
tér az oldott oxigén. Ennyi pedig 
vizeinkben még akkor is van, ami
kor azokat vastag jégpáncél borít
ja, hiszen a hideg víz sokkal több 
oxigéngázt tud oldani, mint a lan
gyosabb, másrészt a halak életfunk
ciója és oxigénigénye az alaposan 
lehűlt vízben sokkal kisebb. A  ha
lászatnak azok az irányítói, akiknek 
keze alá az NDK angolnás vizei tar
toztak, nem nagyon foglalkoztak a 
téllel kapcsolatos problémákkal és 
nem tartottak attól, hogy egy esetleg 
rendkívül szigorú tél különösképpen 
veszélyeztetné az angolnaállományt.

Annál nagyobb és keserűbb volt 
a meglepetés, amikor az 1962—63. 
évi emlékezetesen szigorú tél folya
mán az angolnaállomány az NDK  
tavaiban és folyóiban komoly kárt 
szenvedett, sőt az is kitűnt, hogy 
a fagy mintha éppen az angolnát 
pusztította volna erősebben a többi 
halnál. Az NSZK hivatalos statisz
tikája szerint például a Majna folyó 
aránylag kis szakaszán nem keve
sebb, mint 22 tonna angolna pusz
tult el.

A  nem várt kellemetlen tapaszta
lat nyomán felvetődött a gondolat, 
hogy az angolna nyilván érzéke
nyebben reagál az oxigénhiányra, 
mint ahogyan azt feltételezték. A  
vizsgálatok azonban ezt nem támasz
tották alá ezt a véleményt, nyílt 
maradt a probléma, melynek megfej
tése a felette értékes angolnaállo
mány megóvása szempontjából első
rendű feladatnak minősült.

Egyes jelentések szerint az NDK 
vizeiben, melyek oxigéntartalma 
megfelelő volt és szennyvíztől sem 
voltak terhelve: nagy mennyiségben 
pusztult a ponty, amikor a kemény 
tél folyamán a víz hőfoka +0,5 C°-ra 
hűlt le, vagy még ennél s alacso
nyabbra. Ezen azonban nincsen mit

a z  A N G O L N A
csodálkozni, hiszen a ponty ún. me
legkedvelő hal, mely eredetileg a 
a melegebb éghajlatok alatt volt ho
nos, amíg ide nem telepítették és 
nem akklimatizálódott. De az an
golna nem melegkedvelő hal, mi le
het az oka annak, hogy a kemény 
tél mégis akkora rendet vágott a so
raiban?

A. Gitter már 1933-ban foglalko
zott azzal az érdekes kérdéssel: mi
lyen kapcsolat, milyen kölcsönhatás 
létezik az angolna légzése és szív
működése között és a különböző hő
mérsékleteknél hogyan aránylik a 
a szívműködés és a légzés ritmusa 
egymáshoz? Gitter vizsgálatai során 
kitűnt, hogy az angolnánál ez a két 
funkció nincsen egymással koordi
nálva, tökéletesen egybekapcsolva. 
A  +  5 és +  30 C° közötti vízhőmér
séklet tartományban a két funkció 
még normálisan, egymással arányo
san folyik, de az ennél alacsonyabb, 
vagy magasabb hőmérsékletnél már 
másképpen alakul a dolog.

Plusz 5 C°-os hőmérsékleten az 
angolna szíve percenként 14-et dob
ban, légzése percenként 9. Ha a hő
mérséklet eléri a 15 fokot, a szív
verések száma percenként 33-ra, a 
légzéseké 37-re emelkedik. Ha azon
ban a vízhőmérséklet eléri a 30 C°- 
ot, lényegesen megváltozik a hely
zet, a szívverések száma emelkedik 
és eléri a percenkénti 72 dobbanást, 
a légzés azonban már nem tart ez
zel lépést, nem emelkedik a szív
verések számával arányosan, alatta 
marad a percenkénti 50-nek. Ha a 
vízhőmérséklet ennél is magasabbra 
emelkedik, a légzések száma nem 
emelkedik, hanem ellenkezőleg 
csökken, majd egészen ki is marad, 
fellépnek a hő okozta bénulás tü
netei, melyek azonban azonnal meg
szűnnek, ha a halat hűvös vízbe he
lyezik, ahol magához tér és nagyobb 
károsodás nélkül vészeli át a meg
próbáltatást. Sajnos Gitter csupán 
a magas hőmérsékleteknél tapasz
talható jelenségekkel foglalkozott, 
nem vizsgálta azt, hogy az angolna 
miképpen viselkedik alacsony hő
mérsékleteken. Csupán annyit jegy
zett fel, hogy az angolna szívmű
ködése és légzése -f- 3—5 C°-nál
erősen lelassul, és a légzés ilyenkor 
néha teljesen ki is marad. De nem 
kutatta ennek az okait.

Meg kell tehát vizsgálni, hogy az 
1962—63. évi kemény télen tapasztalt 
nagymértékű angolnapusztulás mi
vel magyarázható? A  hideg hatásá
nak tudható be, vagy a vízben fel
lépett oxigénhiánynak? A  kérdés 
alapos vizsgálata gyakorlati szem
pontból jelentős, hiszen másképpen 
kell védekezni a víz túlságos lehű
lése ellen és másképpen, ha oxigén
hiány lép fel!

Az angolna másképpen reagál a hő
mérséklet erős emelkedésére és csök
kenésére, mint a? édesvízi halak ál-
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tálában! Amint a vízhőmérséklet a 
+5  C° alá süllyed, természetesen 
csökken a légzések száma és a szív
működés is alábbszáll, kevesebb lesz 
a szív percenkénti dobbanása. Ha 
azonban a vízhőmérséklet ennél is lej
jebb száll, bizonyos eddig fel nem de
rített és meg nem magyarázott zava
rok keletkeznek az idegfunkciókban, 
szabálytalan, hosszú légzési szünetek 
lépnek fel, sőt a légzések teljesen 
meg is szűnhetnek. És ezek a rövi- 
debb-hosszabb légzési szünetek néha 
olyan időtartalmúakká válnak, hogy 
az angolna megfullad még akkor is, 
ha a vízben még mindig megfelelő 
mennyiségű az oldott oxigén.

Az angolna tehát télen a + 5  C°- 
nál hidegebb vízben nem azért pusz
tul el, mintha abban életének fenn
tartásához nem volna elegendő az ol
dott oxigén, hanem: mivel a vízben 
oldott oxigént légzésének hosszú ki
maradásai miatt felvenni nem tudja! 
Az angolnát tehát nem az oxigénhi
ány pusztítja el a vízhőmérséklet erős 
csökkenése esetén, hanem a hideg!

A  Gitter-féle vizsgálatok, melyek 
az angolna szívműködésének és lég
zésének alakulását és kölcsönhatását, 
arányát kutatták a különböző hőmér
sékleteknél: oxigénnel bőven ellátott 
vízbep történtek. így természetesen 
nem volt megállapítható,* hogy vajon 
az angolna — akárcsak a másfajta 
halak — az oxigénellátás csökkenésé
re gyorsabb légzéssel reagál, avagy 
sem. Az elhullások azonban azt lát
szottak alátámasztani, hogy a víz ala
csony hőmérséklete okozta légzéslas
súbbodást nem egyenlítette ki az oxi
génhiány hatására általában gyorsu
ló légzés.

Nem könnyű válaszolni az önkénte
lenül felvetődő kérdésre, miért ennyi
re érzékeny az angolna a hideggel 
szemben, miért pusztítja el néha az 
olyan hőmérsékletcsökkenés, mely a 
többi halfajtára általában károsító 
hatással nincsen? Az a hideg, melyre 
őshonos halaink nem reagálnak pusz
tulással?

Az angolna eredetileg tengeri hál, 
a tengerben ívik, ott születik meg az 
utánpótlása, ivadéka a tengerben 
végzi el hosszú, sok ezer kilométeres 
vándorútját és voltaképpen csak át
menetileg él édesvízben, hogy utána 
ismét tengeri vándorútra kelvén tér
jen vissza ívóhelyére. Életfunkciói, az 
életkörülményekhez való alkalmaz
kodásának módjai, lehetőségei és kö
rülményei tehát inkább a tengerek, 
mint az édesvizek lakóira jellemzőek. 
A  tengereken pedig, legalábbis azok
ban a régiókban, ahol az angolna él 
és vándorol, sokkal kisebbek a víz
hőmérséklet változásai és szűkebbek 
azok a határok, melyeken belül a hő
ingadozások lejátszódnak.

A  tenger vize a mélység fokozódá
sával egyre hűvösebbé válik, sok ezer 
méteres mélységben a hőmérséklet a 
fagyponthoz közeli, de a hőmérséklet

„Habos’1 angolnakeretek
(Tőig felv.)

csökkenése igen fokozatos. Olyan 
alacsony hőmérséklet, mely a Gitter- 
féle vizsgálatok szerint az angolnára 
életveszélyes, csak az olyan mélység
ben uralkodik, ahová az angolna el 
nem jut. Feltételezhető, hogy elke
rüli az ilyen alacsony hőmérsékletű 
vizeket, hiszen angolnalárvákat kizá
rólag olyan vízterületeken találni, 
ahol a hőmérséklet nem süllyed a 7 
fok alá. Az angolna nagy tengeri ván
dorút ja során sohasém jut olyan hi
deg vizekbe, melyek életét veszélyez
tetnék, erre csak akkor kerül sor, 
amikor átmenetileg édesvízi hallá vá
lik, felhatol a folyótorkolatokon a fo
lyók magasabb szinttájaira és olyan 
vizekbe kerül, ahol a hőmérsékleti 
ingadozások igen nagyok és a tél néha 
olyan szigorú, hogy azt az angolna 
nem állhatja és elpusztul.

Milyen gyakorlati következtetése
ket vonhatunk le az elmondottakból?

Amíg más halakon a vastag téli 
jégtakaróval borított vizekben azzal 
segíthetünk, hogy a víz oxigéntartal
mát megfelelő módszerekkel a kellő 
szinten tartjuk és ezzel a halak ful
ladását megelőzzük, oxigént vagy le
vegőt fújtatunk be, lékeket vágunk, 
a vizet farmotorok csigáival áramol
tatjuk, a hótakaró rendszeres sepré
sével, „hóablakok” létesítésével tesz- 
szük lehetővé a fénynek vízbe való 
behatolását és ezzel a vízinövények 
fotoszintézisét és oxigéntermelését 
biztosítjuk: ezekkel a módszerekkel 
csak akkor tudjuk az angolnák életét 
megvédeni, ha azokat oxigénhiány 
fenyegeti. De ha életükre a hideg tör, 
ezek a módszerek nem nyújtanak vé
delmet, $őt bizonyos esetekben fokoz
zák a pusztulást azzal, hogy a víz hő
mérsékletét csökkentik. Ha tehát an
golnával erősen népesített vízről van 
szó, nagyon meg kell fontolni a teen
dőket. Sajnos a víz hőmérsékletének 
emelése nem jöhet szóba, erre mód

nem kínálkozik. De ha az oxigén
mennyiséget kell fokozni tegyük azt 
olyan módszerrel, ami a vizet nem 
hűti még jobban és ezzel nem fokoz- 
za az angolna pusztulását.

Az angolna telepítésénél feltétle
nül figyelembe kell venni azt, hogy 
a kihelyezés olyan vízbe történjék, 
ahol a legszigorúbb teleken sem ta
pasztalni a vízhőmérséklet túlzott 
süllyedését, legalábbis nem a +4  C° 
alá. Azok a vizek, melyek annyira 
lehűlnek, hogy bennük az angolna a 
kellő oxigéntartalom ellenére is a ful
ladás veszélyének van kitéve, csak 
kevésbé alkalmasak angolnásításra. 
A  fulladás veszélye azonban szeren
csére csak a kivételesen kemény fa
gyoknál áll fenn, igaz viszont, hogy 
a szigorú telek szinte sorozatosan kö
vetik egymást, nem könnyű meg
nyugtató megoldást találni. Az azon
ban nem lehet vitás, hogy erősen le
hűlő vizekbe üvegangolnát telepíteni 
semmiképpen sem célszerű. Üvegan
golnát csakis télbiztos, általában na
gyobb kiterjedésű és mélyebb tavak
ba telepítsünk, ahol a vízhőmérséklet 
a legkeményebb télen sem süllyed az 
angolnára már veszélyes szint alá.

Akármennyire is keserűek voltak 
az NDK vizeiben az 1962—63-as ké
mény tél folyamán szerzett tapaszta
latok, mégis hasznos tanúlságokkal 
jártak: megállapítható volt, hogy me
lyek azok a vizek, ahol az angolna
állomány a legkevésbé veszélyeztetett, 
melyek azok a teljesen télbiztos ta
vak, ahol az értékes állomány a pusz
tulás minden veszélye nélkül képes 
átvészelni a hideg megpróbáltatásait.

Ügy hisszük, hogy dr. Scheer meg
állapításaiból mi is leszűrhetjük a 
kellő tapasztalatokat és figyelembe 
vehetjük azokat a szempontokat, me
lyek az angolna teleltetésénél játsza
nak szerepet.

<f.)
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Halbírálat eredménye
a Mezőgazdasági Kiállításon

Az idei Mezőgazdasági Kiállításra 
felhozott halakat az F. M. Állat- 
tenyésztési Főigazgatóság megbízása 
alapján működő Halbíráló Bizottság 
a következő díjazásban részesítette.

Nagydíjat kapott:
A  Halászati Termelőszövetkeze

tek Központi Intéző Bizottságának 
Dinnyési Ivadéknevelő Tógazda
sága:

tükrös tenyész anyapontyaiért, 
ponty ivadékaiért, és II. nyaras 
tény észpontyaiért.

Aranyérmet kapott:
1. „Bocskay” Halászati Termelő-

szövetkezet Haj dúszoboszló

III. nyaras tükrös piaci pontyai
ért; tükrös anyapontyaiért, és 
tükrös pontyivadékaiért;

2. Tolna-Baranyamegyei Halgazda
ság Dombóvár:
I. nyaras tükrös piaci pontyáért;

3. „Vörös Csillag” Halászati Tsz. 
Paks:
III. nyaras tükrös piaci pon
tyáért;

4. Tatai Halgazdaság, Tata;
III. nyaras pikkelyes piaci pon

tyáért.
5. Szegedi Halgazdaság Szeged:

II. nyaras tükrös piaci pontyáért;
6. Alsósomogymegyei Halgazdaság 

Nagyatád:

III. nyaras tükrös piaci pon
tyáért;

Ezüstérmet kapott:
1. A  Középtiszai Állami Gazdasá

gok igazgatósága:
tükrös anyapontyokért és tükrös 
pontyivadékért;

2. Alsósomogymegyei Halgazdaság 
Nagyatád:
tükrös pontyivadékért;

3. Hortobágyi Állami Gazdaság 
Hortobágy:
II. nyaras tükrös pontyivadékért.

Bronzérmet kapott:
1. Hortobágyi Állami Gazdaság 

Hortobágy:

I. nyaras tükrös pontyivadékért;
2. „Felszabadulás” Halászati Tsz. 

Szolnok:
III. nyaras tükrös piaci pontyért;

3. Kísérleti Halastavak, Szarvas:
I. nyaras tükrös pontyivadékért. 

A  többi kiállító elismerő oklevelet 
kapott.

A bírálat pontozásos alapon tör
tént. A  könnyebb érthetőség ked
véért a bírálati lap mintáját bemu
tatjuk.

Ugyancsak ábrán mutatjuk be a 
bírálati lap tartozékát képező adat
szolgáltatási, illetőleg nyilvántartási 
részt.

A  bírálatot öttagú bizottság vé
gezte, amelynek tagjai az alábbiak 
voltak:

Antalfy Antal,
Barts Jenő,
Pékh Gyula,
Rimanóczy Endre,
Várhidy Viktor.
Az elért pontszámok alapján a dí

jazás egyhangúan történt.

Pékh Gyula

DR. GÜNTER MERLA a Deutsche 
Fischerei Ztg. 1964. júliusi Stzámában 
foglalkozik a tógazdasági szempont
ból fontos kérdéssel: hogyan fejlő
dik a halak természetes tápláléka a 
nyári félév során. A  télen szárazon 
tartott nyújtótavakban az elárasztás 
után csak nagyon lassan alakul ki a 
Zooplankton, néha még májusban is 
csak igen kis mennyiségben tartal
maz a fenéktalaj árvaszúnyogálcákat. 
Ez érthető módon igen károsan hat 
főleg azoknak a pontyoknak a fejlő
désére, melyek rossz kondícióban 
teleltek át, hiszen néha már a július 
is bekövetkezik, mire megfelelő a 
chvronomidák mennyisége, a pon
tyok addig sovány koszton vannak 
még takarmányozás esetében is. És 
alaposan megfogyatkozik a szúnyog
álca állomány, amikor kikelnek és 
szárnyra kapnak a szúnyogok. A  ta
vak népesítésekor figyelemmel kell 
lenni ezekre a szempontokra, annyi 
halat szabad csak kihelyezni, hogy 
azok tápláléka biztosított legyen. A 
télen is víz alatt tartott tavakban, 
melyeket azonban nem alkalmaztak 
telelőként, már koratavasszal meg
felelő mennyiségű a természetes hal
táplálék.

i.
NYILVÁNTARTÁSI RÉSZ

KÍSÉRŐ JEGY AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSRA  
FELSZÁLLlTOTT HALHOZ 

(Adatszolgáltató lap)
Akvárium száma:

1. A  kiállító gazdaság neve és pontos címe: .....................................................
2. A  kiállított halfaj: ....................................................................................... .

a) életkora .....................................................................................................
b) pikkelyezettsége: ......................................................................................
c) darabszáma: ...............................................................................................
d) átlagsúlya: .................................................................................................
e) származása: ................................................................................................
f) egyéb megjegyzés: .....................................................................................
g) profilindexe: ..............................................................................................

3. A kiállított halból kb. milyen mennyiséggel rendelkezik a gazdaság:
................  db ................kg

ad. a) Egynyaras, másodnyaras, harmadnyaras, negyednyaras, anyajelölt, vala
mint anyaponty.

ad. b) Pikkelyes, tükrös (oldal és hátsoros) és bőrponty.
ad. c) Minimális darabszám: Egynyarasnál 40, másodnyarasnál 15, harmadnya- 

rasnál 8, negyednyarasnál 6, anyapontynál 3 db. 
ad. d) Minimális átlagsúly: Egynyarasnál 0,05, másodnyarasnál 0,30, harmad- 

nyarasnál 1,50, anya és anya jelölt pontynál pedig 3,00 kg. 
ad. e) Pl. biharugrai, tatai, mórichelyi stb.
ad. f) Pl. tavasszal chlorociddal oltva: hipofizált anyáktól, NDK export.
ad. g) A  2,2-es értéknél kisebb és a 2,7-esnél magasabb profilindex szám 

kizáró ok.
Kelt, 1964. augusztus ....... -n.

P. H.
cégszerű aláírás

n.
BÍRÁLATI LAP

A kiállított ponty bírálati adatai és az elért pontszámok.
a) Küllem (5 pontig értékelhető) ....................................  =    pontszám
b) Kondíció (5 pontig értékelhető) .................................  =    pontszám
c) Egyöntetűség (Egyöntetű 3, szétnőtt 2. heterogén 1)—  =  ................  pontszám
d) Érkezési állapot (jó 3, közepes 2, gyenge 1) ...........  = .................. pontszám
e) Egészségi állapot (egészséges 2, gyógyúlt 1) ...........  = .................. pontszám
f) Összbenyomás: (jó 3, közepes 2, gyenge 1) ......  = .................. pontszám

összes pontszám: .-v. .......
Budapest, 1964. augusztus hó 27-én.

A  bíráló aláírása:
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zsákmányolhatóságban felfokozott le
hetőségeket nyújtó táplálékbőség 
juttatja azután olyan következteté
sekre a tógazdákat hogy egy,-egy 
gém, vagy sirály napi haltápláléká
ról elképesztően nagy számokhoz ve
zetnek az elképzeléseik. Igen sok faj 
van, melyek egészséges hallal szem
ben úgyszólván tehetetlenek és csu-

Szürke cankó törpeharcsát zsákmányolt 
egy lehalászott tófenékről

(Sterbetz felv.)

pán járvány, vagy lehalászás idején 
jutnak számottevő haltáplálékhoz. 
Ilyen pl. a dankasirály, a gólya, né
hány varjúféle és ragadozó. Olyan 
halastavakon, ahol piaci anyaggal né
pesítünk, szintén kívánatos a csupán 
apróbb halfajokkal táplálkozó mada
rak jelenléte, mivel a nemes anyag
ban, kárt nem tehetnek, de ugyanak
kor pusztítják azok táplálékkonkur-

A Madártani Intézet alkalmazott 
ornithológiai vizsgálatai során már 
évtizedek óta törölte szótárából a 
„ hasznos” vagy „káros” faj fogalmát. 
Nagynevű elődeink sok ezer gyomor- 
tartalom, és számtalan megfigyelés 
alapján rendre beigazolták, hogy a 
madarak étrendje változatos, táplál
kozási életformájuk rendkívül rugal
mas és a mindenkori adottságokhoz 
gyorsan, érzékenyen alkalmazkod- 
dik.

Egyre világosabban látjuk mind
ezt azóta, hogy a kulturális tájala
kulások mindjobban fokozódva, 
mélyrehatóbb környezeti változások
kal módosítják a vadon élő állatvi
lág életjelenségeit. Hatások-kölcsön- 
hatások örök láncolatával állunk itt 
szemben. Beavatkozunk a termé
szet rendjébe, mire a megbolygatott 
biológiai egyensúly következtében 
az állatok is más-más formában mu
tatkoznak be előttünk, miközben 
arra törekednek, hogy az új adottsá
gok között is biztosítani tudják élet- 
feltételeiket. Ezek az örökös válto
zások azután a legtöbb faj esetében 
hasznot és kárt váltogatva produ
kálnak. Ezért nehéz a mai környe
zeti viszonyok örökös ingadozása kö
zepette egy-egy fajról általánosítható 
véleményt alkotunk. Gazdasági ér
tékelésünknél mindig a pillanatnyi 
helyzetnek megfelelően kell bírál
nunk táplálkozási tevékenységüket és 
így helyes szemlélettel még sok, ál
talánosságban kártevőnek ismert 
madár jelenlétéből is hasznot húz
hatunk.

Tógazdáink a halevő madárfajok
kal szemben többnyire általánosítva, 
minden időszakban hadilábon áll
nak. Vannak azonban időszakok, 
amikor felesleges erőfeszítéseket 
tennünk a halpusztító fajok távol
tartására, mivel kifejezetten terme
lésünk sikerességét segítik elő a gé
mek, vagy egyéb halevők. Gondolok 
itt elsősorban a különböző járványok, 
halbetegségek időszakára. Legyen a 
kezünkben bármilyen sikeres gyógy
mód, örök szabály marad a fertőzött, 
veszendőbe menő, vagy elhullott 
egyedek eltávolítása, a fertőzés ki
terjedésének, dögbűz felszámolásá
nak kérdése. Gondoljuk csak el, 
mekkora munka és időráfordítást je
lentene mindez, ha a természet nem 
sietne segítségünkre. Tógazdasági 
viszonylatban elsősorban a különbö
ző gémfajok és sirályok érdekeltek. 
A féldöglötten lebegő, hasvízkóros 
haltömeg könnyen megszerezhető, 
korlátlanul fogyasztható konjuktúra- 
táplálékot nyújt számukra és ilyen
kor sokszorta nagyobb mennyiséget 
vesznek magukhoz, mint máskor, 
egy egyöntetűen egészséges, mélyebb 
vízrétegekben tartózkodó halállo
mány idején. Ez a mennyiségben és

renseit. A nyár végén kiszáradó, fo
lyómenti kubikok esetében ugyancsak 
a madarak akadályozzák meg, hogy 
dögbűz terjengjen a füzesek kö
zött és a tökéletesen le nem csapolha
tó tavakról is ők tüntetik el a sze
méthalat.

Felesleges itt bővebben részletez
nem a lehetőségeket, hiszen a vízi 
madárvilág hullaeltakarító szerepe 
közismert. Rövid közleménnyel csu
pán azt szertném hangsúlyozni, hogy 
ne kicsinyeljük le az ilyen termé
szetű madártevékenység jelentősé
gét, melyet csak akkor tudnánk iga
zán értékelni, ha a halevő madarak 
teljességében hiányoznának vizeink 
életközösségéből és köztisztasági te
vékenységüket az embernek kellene 
elvégeznie. Lődíjban, lőszerben, 
munkaidő ráfordításban, különböző 
riasztóeszközök üzemeltetésében egy
aránt költséget jelentő távoltartásu
kat korlátozzuk olyan területekre, 
ahol táplálkozásukkal valóban kárt 
tehetnek. Hagyjuk azonban békésen 
tevékenykedni őket ott, ahol higié
niai szerepet játszanak és természet
adta, ingyen munkával, maradékta
lan tökéletességgel végzik el azt a fe
ladatot, ami számunkra meglehető
sen költséges, időrabló kényszert je
lentene. Sterbetz István

DR. J. HEMSEN az Österreichs 
Fischerei 1964/1-es számában azt a 
kérdést vizsgálja: milyen biológiai 
hatást gyakorolnak az elektromos 
erőművek tárolómedencéi a vízben 
élő szervezetekre, elsősorban a ha
lakra? Megállapítható, hogy a nagy
méretű medencékben a vízszükség
letnek megfelelően különböző meny
nyi ségű vizet tárolnak, ennek követ
keztében nemcsak a tároló, hanem a 
beömlő folyó vízszintje is változó, 
ami a talajban élő hal táplálékszer
vezetek produkciójára negatív hatást 
gyakorol, a halak természetes táplá
lékkal való ellátottsága néha erősen 
gyengül. Tavasszal káros hatású a 
hóolvadásból származó víz, mely a 
víz hőmérsékletének kívánatos emel
kedését gátolja, mondhatni meghosz- 
szabbítja a telet. A  téli jégtakaró 
képződése abnormálisán alakul, ami 
a vízben élő szervezetekre, halakra 
és haltáplálékra szintén káros.

Fekete gólyák csapata húz a kiszáradó tiszai kubikokra
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Az evezőlábú rákok kifejlődve 
0,3— 10 mm nagyságú állatkák. 
Mindenféle vízben, még a talaj
vízben is élnek. Testük szel vényei 
zett, általában 17 tagból áll. Ezek 
közül 6 a fejet, 6 a tort és 5 a pot- 
rohot alkotja. A  fej az első torszel
vénnyel egyesült. Potrohvégük fa
rokvillában végződik, amelyen le
begtető serték vannak. A  serték 
alakja és száma faji bélyegként 
szolgál. Elülső csáppárjuk egyágú, 
jól fejlett, lebegtetésre és helyvál
toztatásra szolgál; a hímeknél 
gyakran fogószervvé módosul. Má
sodik csáppárjuk rövidebb. Torlá
baikat is helyváltoztatásra hasz
nálják, tipikus hasadtlábak. Öt pár 
torlábuk van. Szökdelve haladnak 
előre. Egy-egy ugrással testhosszuk 
tízszeresét teszik meg. Az öt pár 
láb egyidejű evezőmozgást végez 
és úszásukat az elülső csáppár 
evezőszerű csapkodása segíti elő. 
Csak nauplius szemük van. Légző
szervük nincs, bőrükön keresztül 
veszik fel az oxigént. Legtöbbször 
szívük is hiányzik.

Táplálékuk változó, lebegő al
gákból, korhadó, elhalt növényi és 
állati anyagokból áll. Kisebb cso
portjuk élősködő.

Az evezőlábú rákok váltivarúak. 
Átalakulással fejlődnek. A  kibo
csátott peték néha egyesével ke
rülnek a szabadba, többnyire azon
ban a petevezeték váladékával 
összeragadnak, petecsomók (pete
zacskók) képződnek. Egyes Cope- 
poda fajoknak (Diaptomus) egy 
petecsomója van, másoknak (Cyc- 
lops) kettő. A  petecsomót á nős
tény magával cipeli a lárvák meg
jelenéséig. A  petezacskóba jutott 
termékenyített petéből az évszak 
szerint 2—10 nap alatt fejlődik ki 
a tojásformájú Nauplius-lárva. Ez 
különböző fejlődési szakaszokon 
(metanauplius, copepodit) m egyét 
(néha 10— 12 vedlés után), nyáron 
2—3 hét alatt, télen 2—3 hónap 
alatt fejlődik ki teljesen. Az eve
zőlábú rákok közül a Diaptomu- 
sok tartós petékkel telelnek át, a 
Cydopsok fiatal, vagy felnőtt ál
lapotban vészelik át a kedvezőtlen 
viszonyokat.

Szabadonélő planktonikus és 
halakon élősködő fajaik vannak.

A  szabadonélő, planktonikus eve^ 
zőlábú rákok igen fontos haltáp- 
1 ál ék szer vezetek. Egész éven át te
nyésznek. Nemcsak a melegebb 
időszakban, hanem különösen kora 
tavasszal, amikor a halak a telel- 
tetés után legyengülve kerülnek 
ki, játszanak nagy szerepet táp- 
lálkozásukbán.

Nőstény lebegő kandics (Diaptomus ceuru- 
lens) testrészei: 1. első csáp, 2. második 
csáp, 3. szem, 4. fejtor, 5. potroh, 6. pete

csomó, 7. farokvilla

Nevezetesebb evezőlábú rákfa
jok a következők.

Szabadon vízben él, planktoni
kus faj az egy petecsomót viselő 
lebegő kandics (Diaptomus graci- 
lis). Testhossza 1— 1,5 mm. Elülső 
csáppárja visszahajtva túlér a fa
rokvilla sertéjén, s lebegtetésre 
szolgál. Táplálékszűrő berendezése 
van. A  tavaszi kandics (Cyclops 
vernalis) első csáppárja az első 
torszelvényig ér. Két petecsomója 
van. Testhossza 1,3—2,2 mm, test
súlya 0,08—0,18 mg. Szökdelve 
úszik, ragadozó. Színe sárgás pete
csomója kékes. A  sárga kandics 
(Cyclops strenuus) nőstényei 2,2— 
3,5 mm hosszúak, a hímek kiseb
bek 1,6— 1,8 mm. Sárgás színezetű,

nauplius-lárvája, c) mászó kandics (Can- 
thocamptus staphylinus)

kerek petecsomói barnás vagy 
ibolyás színűek. A  nyári plank
ton vezérfajai közé tartoznak. Jú
lius közepéig igen nagy számban 
előfordulnak, azután jelentőségük 
csökken. A  zöld kandics (Cyclops 
viridis) testszíne zöldes, petecsomói 
kékeszöld, vagy ibolyás színűek. 
Nagysága 2—3 mm között válto
zik. Planktonikus faj. A  mászó
kandics (Canthocamptus staphyli
nus) apró (0,8—0,9 mm) rák. Egy 
petecsomója van. Növényzettel be
nőtt vizekben az iszapon mászkál, 
rossz úszó.

A  halak bőrén és kopoltyúján 
élősködő evezőlábú rákok szerve
zete az élősködő életmód követ
keztében nagyon elváltozott. Ezek
nek egypár csápjuk, állkapcsa lá
buk kapaszkodó készülékké ala
kult át. Szájuk szúró-szívó szervvé 
módosult. Végtagjaik csökevénve- 
sek vagy hiányzanak. Egyeseknél 
a test szelvényezettsége teljesen 
elmosódott. Közismertebb fajok: 
Ergasilus sieboldi nőstényei a ha
lak kopoltyú ján élősködnek, míg 
lárvaalakjai és a hím szabadon a 
vízben úszkálnak, nem élősködők. 
Nagysága 0,5— 1 mm. Komolyabb 
veszedelmet akkor idéznek elő, ha 
tömegesen telepszenek meg a ha
lakon. A  Laemaea cyprinacea 
pontyok és keszegek bőrén élős
ködők. Testhossza 1—2 cm. Csukán 
élősködik a Lemaeocera esocina, 
sügéren az Achteres percarum.

Dr. Jászfalusi Lajos

A  KA N A D A I J. Fisheries Re
search c. folyóirat 1964. évi harmadik 
kötetében J. R. Hunter és W. J. 
Wisby számol be azokról a kísérle
tekről, melyek célja annak megálla
pítása volt: hogyan igyekszik a ponty 
elkerülni a halászhálót? Számtalan 
kísérlet során kitűnt, hogy ha a víz 
hideg, a ponty a háló alatt igyekszik 
menekülni, ha viszont a víz hőfoka 
viszonylag magas, 
a halak a háló 
felett ugranak ki 
vagy surrannak el 
a veszélyezteteti 
területről. Érdekes 
az a megállapítás is, hogy a csoport
ban járó pontyok eredményesebben 
tudják elkerülni a hálót, mint a 
magánosok Az akváriumi kísérletek 
során az is kitűnt, hogy a pontyok 
idővel bizonyos tapasztalatokra tesz
nek szert a háló kikerülésénél, az 
ilyen „trenírozott” pontyok sokkal 
könnyebben menekülnek mint azok, 
amelyek még nem „ tanulták” meg a 
helyes magatartást veszély esetében. 
A felismerésből bizonyos gyakorlati 
következtetéseket is lehet levonni.
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Sokan olvashatták már rövid kis- 
hírként újságból, vagy hallhatták a 
rádión, hogy a Tiszán Kiskörénél 
a közeljövőben felépül a második víz
lépcső: a Tisza II. A  duzzasztóműnek 
a halállományra gyakorolt hatásáról 
a halászok, s általában a gyakorlati 
szakemberek körében is elég sok a 
téves nézet, ezért ehhez a témÁhoz 
szeretnék néhány gondolatot adni:

Először egy pár műszaki adatot 
közlök. A  Tisza II. vízlépcső által fe l- 
duzzasztott vízfelület nagysága kb. 
20 000 kh lesz, tehát 1/5 Balaton 
nagyságú. A  tároló mellett a hal 
utánpótlásra 1000 kh területű iva
déknevelő tógazdaság építését terve
zik.

Nézzük a gyakorlati szakember 
szemével, mit veszt a halászat a fel
épült duzzasztómű által. Ismerve a 
megváltozó körülményeket, összevet
ve a jelenlegi halfauna környezeti 
igényeivel jelentős állományválto
zást kell várnunk a Tisza II. vízlép
cső felépülése után néhány éven be
lül. Jó példa erre a tiszalöki duzzasz
tómű által létrehozott változás.

A Tisza II. által érintett szakaszon 
jelenleg ponty, harcsa, süllő, márna, 
kecsege az elsőrendű haszonhalak. A  
a duzzasztómű hatására a folyás le
lassul, fellép az iszapolódás, és a fo
lyás sebessége, valamint a szinttáj je l
leg is megváltozik. Egy pár halfaj, 
köztük a jellegzetes tiszai kecsege és 
a márna elvesztik szaporodási és táp
lálkozási feltételeiket. Mindkét hal
fajtánál a szaporodási körülmények 
megváltozása a jelentősebb, hiszen 
pl. a kecsege megél iszapos fenekű 
tóban, de nem ívik eredményesen az 
ilyen helyen. A  két halfaj mestersé
ges szaporítása és évenkénti telepíté
se jelentős technológiai és anyagi 
feltételeket kíván. Egyenlőre ezek 
még nincsenek biztosítva, a kecsege 
azonban a Felső Tiszán kihalásra 
volna ítélve, hacsak nem teszünk va
lamit. Ezzel szemben ponty, és a 
többi keszegféle az eddigieknél ked
vezőbb életfeltételekre talál. Akik 
ismerik e halak környezeti igényeit, 
azokat nem kell erről meggyőznöm, 
különben ezt mutatja a nyíregyházi 
Alkotmány htsz halzsákmányának 
minőségi változása is a Tiszalöki 
Erőmű beindulását követő években.

Ha magára hagynók a vizet, a ke
szegfélék hihetetlen mértékben el
szaporodnának. Persze azt is mond
hatnák, hogy ez a körülmény maga 
után vonja a ragadozók, elsősorban 
a harcsa, a süllő mennyiségének 
emelkedését és növekedési ütemének 
fokozódását is. Itt újra hivatkozni 
szeretnék az Alkotmány htsz terme
lési adataira. A ragadozó halak növe
kedése a zsákmányban ellensúlyoz
za az első- és másodrendű hal ará
nyában bekövetkezett kedvezőtlen el
tolódást. A  tapasztalatok alapján te
hát mesterségesen kell beavatkoz

—  a Tisza II-től?

nunk a halállomány minőségi válto
zásába, ~es meg kell akadályoz
nunk a szeméthalak előnyomulását. 
Ezt elsősorban a ponty gyors elszapc- 
rításával és erőteljes ragadozóhal- 
népesítéssel lehet elérni. Ezekhez hi
vatott segítséget nyújtani az 1000 kh 
ivadéknevelő tógazdaság. így, ha

Artéri erdők között kanyarog a szolnoki 
Tisza

(Csorna felv.)

minden évben megfelelően tudunk 
pontyot, süllőt és csukát is népesí
teni, 20 000 kh félintenzíven hasz
nálható vízfelületet kapunk. Sze
rény számítás mellett is 200 vagon 
halra számíthatunk, melynek fele 
megfelelő népesítéssel ponty lehet, 
tehát nemhogy csökkeni fog a hal
állomány „jó hal” aránya, hanem 
igen nagy mértékben megnöveked
het.

Van aggodalom a fogyasztók részé
széről az előállított hal minőségével 
kapcsolatban. Ismerve a jelenlegi és 
jövőbeni hozam közti különbségeket, 
úgy teszik fel a kérdést, hogy 200 
vagon tógazdasági halat, az X  vagon 
igazi tiszai hal helyett?

Valóban a fogyasztók egy része 
kifogást emel a tógazdasági hal 
„iszap” ize miatt. Ezt viszont a víz
tárolónk által termelt hal esetében 
nem fogjuk tapasztalni, hiszen a 
Tisza-szakasz továbbra is folyóvíz 
marad, és a hal nem veheti fel az 
ún. „pocsolya” ízt.

Ezzel szemben víztároló halasztásá
nak van egy elsősorban a fogyasztó
kat érintő része: a halellátás meg ja
vulása, elsősorban Szolnokon és Mis
kolcon. Mindkét város igen gyors 
ütemben fejlődik, s húsellátásához a 
Tisza II. felépülése, s a tároló oksze
rű hasznosítása nagyban hozzá fog 
járulni.

Biztos, hogy a Tisza II. halászati 
jelentőségéről egy halászemberrel 
sem kell majd vitatkozni, mert sem 
a termelő halász, sem pedig a fo
gyasztó szemében egy percig sem 
lehet vitás, hogy fontos, az utóbbi 
évek halászati szempontból is leg
jelentősebb beruházása készül a T i
szán.

Nem akartam részletekbe bocsát
kozni, hiszen a létrehozandó új, nagy 
vízfelület halászati hasznosítása 
egyedülálló próbálkozás lesz hazánk
ban, s rengeteg problémát vet majd 
fel a halászat technológiája és a ter
melés megszervezése terén. Bízom 
benne, hogy a feladatokkal megbir
kózunk. Szeretném azonban ha a kér
dés ismertetése sok halászban és sza
kemberben vetne fel olyan hasznos 
gondolatokat, melyek meghallgatása 
és megvitatása megkönnyíti majd 
munkánkat a víztároló hasznosításá
ban.

Csorna Antal
a szolnoki „Felszabadulás”  htsz 

agronómusa
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A Roczniki Nauk Rolniczych című 
lengyel folyóirat 1964/4-es száma 
közli Dabrowski és Kozun tanulmá
nyát azokról a matematikai képle
tekről, melyek segítségével a halas

víz produkciója 
meghatározható és 
felbecsülhető. A  
képletek segítsé
gével a produkció 
gazdaságossága is 

egyszerűen határozható meg olyan 
adatok felhasználásával, melyek úgy 

, a tervezésnél, mint az utókalkuláció
nál a tógazda rendelkezésére állanak, 
de felhasználhatók annak megállapí
tására is, hogy adott esetben és adott 
eredmények elérésére milyen arányú 
telepítés ígérkezik a legelőnyösebb
nek.

SZENZÁCIÓS LEÍRÁST közöl a 
„Trawler” c. folyóirat arról a tengeri 
robot-halászhajóról, melynek tervei 
a leningrádi tervezőintézetben ké
szülnek. A jövő évben vízrebocsá- 
tandó szovjet halászhajót elektroni
kus számítógép „aggyal” látják el, 
mely a betáplált programot való
sítja meg. A kibernetikus berende
zés nemcsak vezeti a hajót, nemcsak 
a kormányzást látja el, hanem pon
tosan odavezeti a hajót, ahol a leg
jobb fogás ígérkezik. Az elektronikus 
érzékelő szervek meglelik a legsű

rűbb halrajokat, a 
hajót abba a pozí
cióba irányítják, 
ahol a fogás a leg
egyszerűbb. A szá
mítóközpont egyik 

blokkja adja meg ilyenkor a „paran
csot” a hálók leeresztésére és a leg
kedvezőbb irányban való vontatá
sára. Amint a háló zsákja megtelt 
hallal, az automatikusan felemelke
dik a hajó fedélzetére, kinyílik és a 
pneumatikus szervek be szivattyúzzák 
a zsákmányt a hajó gyomrának tá
roló rekeszeibe. Önműködő gépek 
válogatják, mélyhűtik és csomagol
ják a halat, majd elhelyezik az 
ugyancsak mélyhűtött raktárban. A  
hajó építési költségei vagy 30°/0-kal 
magasabbak a hagyományos halász
hajókra fordított összegeknél, de az 
emberi munkaerőben jelentkező 
megtakarítás következtében az üzem 
az eddiginél olcsóbb lesz.

WERNER STEFFENS a Z. f. 
Fischerei u. Hilfswissenschaften 1964 
áprilisi kötetében részletes és na
gyobb terjedelmű tanulmányban fog
lalkozik a ponty átteleléséről, mint 
fizológiai problémáról, részletesen is
mertetve mindazokat a körülménye
ket, melyek a ponty tógazdasági te- 
leltetésének eredményét befolyásol
ják. A  szerző saját kutatásai és a 
bibliográfiai anyag felhasználásából 

leszűrt tanulságok 
alapján válaszol a 
kérdésekre: ho-

Lgyan befolyásolja 
a halak hiberná- 
cióját az élőhely 

hőmérséklete, oxigéntartalma, pH-ér- 
téke? Mi a jelentősége a sikeres te- 
leltetés szempontjából a pontyok

nagyságának, korpulenciájának, tes
tük zsírtartalmának, szöveteik ké
miai összetételének, szárazanyagtar
talmának, nitrogéntartalmú anyagá
nak, vitaminnal való ellátottságá
nak? A  vér vörösvérsejt számának, 
hemoglobin-tartalmának, fehérvér
sejtek mennyiségének, a vérsavó pro
tein-tartalmának? Igen érdekesek 
azok az adatok, melyek alapján a 
teleltetés és a betegségek fellépésé
nek összefüggéseit ismerteti, különös 
tekintettel a hasvízkórra. Steffens 
kutatásainak eredményei olyan ada
tok birtokába juttatják a gyakorlati 
tógazdát, melyek gyakorlati értéke 
jelentős.

A FISHING NEWS International 
teljesen alumíniumból épült halász
hajók építéséről számol be, ezek 
egyike rövidesen munkába is áll a 
mexikói öbölben. Az új halászhajók 
érdekessége: tengervízzel töltik a hal
tároló rekeszeket és a vizet a fogott 
halak mennyiségének arányában jut
tatják ismét vissza a tengerbe, úgy
hogy a hajók vízvonala független a 
terheléstől, ami a manőverezést köny- 
nyíti meg. Ugyanakkor hírt ad üveg
szállal erősített poliészter panelekből 
épített halászhajók terveiről is, ezek 
a hajók olyan erős külb ehat ásóknak 
is ellenállnak, melyeknél a mai konst
rukcióknál a hajótörés elkerülhetet
len. A műanyag-hajók rendkívül el
lenállók zátonyos tengerszakaszokon 
és olyan területek lehalászását teszik 
lehetségessé, ahová a mai hajókkal 
bemerészkedni a vakmerőséggel ha
táros.

A Z ÖSTERREICHS FISCHEREI 
1964/'2-es számában dr. J. Deufel a 
pisztráng száraztakarmányozásának 
problémáival és lehetőségeivel fog
lalkozik. Felhívja a tógazdák figyel
mét arra, hogy a túlzott fehérjeada
golás igen gyakran máj-károsodá
sokra vezet. A  száraztakarmányok
ban több a proteinanyag, mint a ha
gyományos vágóhídi hulladékban, 
elengedhetetlen tehát a haltáp pon
tos adagolása betegségek és elhullá
sok megelőzésére. A  száraztakar
mány ne tartalmazzon 28—32%-ndZ 
több fehérjét, nagyobb fehérjeada
gok etetésével a növekedés ugyan 
meggyorsul, de ettől a kockázat miatt 

el kell tekinteni. 
A pisztráng-iva
déknak több fe
hérjére van szük
sége, mint a „fel
nőtt” halnak, de 

40% fehérjetartalmú tápnál koncent
ráltabbat ne etessünk. A  pisztráng a 
ponttyal ellentétben nem hasznosítja 
a szénhidrátokat, a száraztakar
mányba kevert keményítő-tartalmú 
anyagok a pisztrángot nem táplálják, 
legfeljebb mint ballasztanyag jön
nek számításba. Egyes gyakorlati tó
gazdák olyan száraztakarmányt tar
tanak előnyösnek, melynek nincsen 
zsírtartalma. Ez a felfogás merőben 
helytelen, a zsírt nem tartalmazó ta
karmánnyal etetett pisztráng szinte 
feltétlenül elpusztul, nem nélkülöz
heti a zsírokban levő vitaminokat, de

O »

ĉínt&l be —

az anyagcsere szempontjából feltétle
nül szükséges zsírsavakat sem. Rend
kívül fontos, hogy a száraztakarmány 
meszet tartalmazzon, de egyéb ás
ványi sókat és nyomelemeket is. Jól 
válnak be azok a száraztakarmá
nyok, melyek ballasztanyagként lu
cernalisztet, árpa, zab stb. korpát 
tartalmaznak, ezek az anyagok elő
segítik a fehérje emésztését és érté
kesítését, de olyan hatóanyagok is 
kerülnek velük a halak szervezetébe, 
melyek a pisztráng egészségére és nö
vekedésére kedvező hatást gyako
rolnak.

S. EPPEL a Deutsche Fischerei 
Zeitung 1964. januári számában a 
komplex ponty-kacsatartásnál elért 
eredményeit és tapasztalatait ismer
teti. Számszerű adatokkal, statisztikai 
kimutatásokkal, az általa vezetett te
lep műszaki jellemzőit felsorakoztat
va mutat reá az eredmények értékére.

Gyakorlati útmuta
tásokat ad a kacsa
tojások keltetésére, 
a napos kacsák fel
nevelésére, a szár
nyasok szabadvízi 

hizlalásának módjaira, a kacsitartás 
révén elért halhúshozam pluszokra, 
a fellépő betegségek megelőzésére és 
gyógyítására, a kacsatartással kap
csolatos kalkulációk végzésére. Éppel 
tanulmánya sok olyan szemponttal 
foglalkozik, melyek ismerete a gya
korlati tógazdának ma már elenged
hetetlen.

GYÓCYSZ£RT/fe

DR. W. EINSELE az Österreichs 
Fischerei 1964/-es számában ismerteti 
az osztrák pisztrángtenyésztők eljá
rását, akik gyógyszertárban beszerez
hető vitaminokat kevernek a halak 
takarmányába, többnyire vágóhídi 
hulladékba. Meg is jelöli a mennyi
ségeket: az A  vitaminból 6000—8000 
nemzetközi egységnyit vegyít egy kg 
takarmányba. A  B vitamin csoport
ból takarmánykilögrammonként a 
következő mennyiségek szükségesek: 
Bi-ből 5, vagy inkább 20—30 mg., ha 
a hús friss és így ebből az anyagból 
dúsan tartalmaz — kevesebbet. A  

Bo-vitaminból 13— 
15, a B6-ból 5, a 
B12-ből 0,03 mg a 
legjobb adag. A  
felsorolt vitami- 

____  nők mellett elő
nyös még 300 mg cholin, 0,65 mg dia
cin, 20 mg panthotensav és 0,3 mg 
biotin hozzákeverése takarmány kg- 
onként. Einsele a beteg pisztrángok 
eredményes gyógyításával is foglal
kozik tanulmányában, furunkulózis 
esetén kitűnő eredménnyel járt 100 
kg-nyi halnál naponta 10 g Sulfame
razin és 3 g Sulfaguanidin feletetése 
takarmányba keverve. A  gyógysze
res kezelést egy héten át folytatva a 
gyógyulás bekövetkezik, ha idővel



újra fellángol, megismételhető. A  ne
hezen felismerhető, élősdi okozta Oc- 
tomitus-betegségnél jellemző a halak 
étvágytalansága, forgó úszómozdula
tok, bélgyulladás. A  betegség elha
talmasodását elősegíti a Bt vitamin
ban szegény takarmány, ez a fontos 
vitamin a halhulladékból teljesen 
hiányzik, főzés elpusztítja. A  betegsé
get jól lehet kalomellel gyógyítani, 
egy kg takarmányba 0,2 g bekeverése 
naponta háromszori etetésnél három 
nap alatt kifejti a gyógyító hatást.

G. MARSTEIN a Deutsche Fisch. 
Zig. 1964/6-os számában azokról a 
nehézségekről számol be, melyek a 
mohaállatkák (Bryozoa) elszaporodá
sa következtében jelentkeztek az 
NDK halászatában. Ezek a nagy tele
pekben élő apró lények sűrű és vas
tag lepedőkkel vonják be az állóha
lászati eszközöket, kedvező körül
mények között néhány nap alatt úgy 
elszaporodnak, hogy eltávolításuk a 
hálóléhésről nehéz feladatot jelent. 
Ha az időjárás napos és szeles, a 
hálók szárítása néhány nap alatt el
pusztítja a nem kívánatos lényeket, 
de esős időben az eljárás nem vezet 
eredményhez. De káros a léhési 
hosszú időn át süttetni a napon, 
hiszen a műanyagfonál a napsugár
zás hatására erősen veszít szakító
szilárdságából.

A DFZ 1964. júniusi számában dr. 
K. Anwand foglalkozik a süllőknél 
egyre gyakrabban észlelt fejtorzulá
sokkal, melyek néha túlhaladják az 
1 százalékot is. A szerző a torzulást 
részben örökletesnek, részben pedig a 
lárvakorban elszenvedett káros beha
tások következményeinek minősíti, 

de szerepe lehet a 
D-vitamin hiányá
nak és a nem ki
elégítő fénynek is. 
A torzult koponyá- 
jú süllő rosszabbul 

fejlődik, táplálkozása az állkapocs 
torzulása következtében megnehezí
tett, hiszen sokkal nehezebben tud 
szert tenni zsákmányra, különösen, 
ha az állkapcsok egymást keresztezik, 
vagy a felső állkapocs elsatnyulása 
következtében úgynevezett mopsz-fej 
alakul ki. Egyes vélemények szerint 
a torzulások abban lelik magyaráza
tukat, hogy a süllők lárvakorukban 
oxigénben szegény vízben éltek.

A Z  USA-BÓL származó kutatási 
eredmények arm a meglepő felisme
résre vezettek, hogy egyes, nagy 
mennyiségekben burjánzó tengeri 
algák erős antibiotikus hatásúak és 
elsősorban a rendkívül ellenálló tu
berkulózis bacillusokra pusztító hatá
súak.

A FISCHWIRT 1964/6-os száma 
ismerteti a halászat jelenlegi állását

a Szovjetunióban, nem kevesebb, 
mint 30 kutatóhajó működik a ten
gereken biológiai vizsgálatokat vé
gezve és új halász
területeket derítve 
fel. Az 1958-ban 
munkába állított 
halászati tenger
alattjáró, helyeseb
ben búvárhajó által elért eredmények 
minden, várakozást felülmúltak, a 
hajó farába épített három nagymé
retű ablak a vizek mélyének alapos 
megfigyelését annál inkább teszi 
lehetővé, mert a nagyteljesítményű 
reflektoroknak egész ütege varázsol 
nappali világosságot a megfigyelni 
kívánt területen.

G. MTCHTJER halászmester a 
Deutsch. Fisch. Ztg. idei júniusi szá
mában vizsgálja a kérdést: milyen 
hatással van a telelő-tó jóságának a 
pontyoknál előforduló veszteségekre? 
Sokévi tapasztalat vezette arra a fel
ismerésre, hogy a kihelyezés után ész
lelt elhullások, megbetegedések stb. 
nagyrészt a helytelen teleltetésre ve
zethetők vissza. A  pontyos tógazda
ságok túlnyomó része nincsen jónak 
minősülő teleltetőkkel ellátva, csak 
olyan medencékkel, melyek nem elég

nagyok, túl seké
lyek és vízellátásuk 
bizonytalan, néha 
kémiailag nem 
megfelelő a tápvi
zük. Bevált a telel- 

tetők teljes mellőzése abban az eset
ben, ha az ivadékot tároló tavak 
eléggé tél-biztosak, ebben az esetben 
feleslegessé válik a tavaszi lehalá
szás, mely közismerten káros a kis
méretű egyedekre. A  legjobb megol
dás: megfelelő méretű és jó vízellá
tású olyan telelők építése, melyek 
nyáron szárazon tarthatók. A helye
sen, megfelelő tóban teleltetett pon
tyok a tél folyamán nem romlanak 
le és sokkal ellenállóbbak a tavasz és 
nyár folyamán, a telelők létesítésé
nél tehát arra kell törekedni, hogy 
bennük a halak a lehető legjobb kon
dícióban vészeljék át a nehéz idő
szakot.

H. M ANN ÉS H. ENGELHARDT a 
Fischwirt idei júniusi számában rész
letesen ismerteti a pisztrángos tó
gazdaságokban végzett száraztakar
mányokkal való etetés során tapasz
taltakat. A  halak alapos vizsgálata

. és boncolása során
semmiféle károso- 
dást nem tapasz- 

__m taltak, a halak
mája egészséges

------------------ - volt és az elzsíro-
sodásnak semmi nyoma sem volt 
észlelhető, az elhullást százalék nor
málisan alakult.

A  ZEITSCHRIFT F. FISCHEREI
u. Hilfswiss. idei V2-es kötetében W. 
Schäperclaus és M. Bauer a fluores- 
cens baktériumnak a pontyok jár
ványos hasvízkórjának szempontjá
ból való jelentőségét ismerteti. Fog
lalkozik az ennek a baktériumnak 
kimutatására bevezetett egyszerű el

járással, melynek segítségével kimu
tatható, hogy néha ez a mikroorga
nizmus játszik szerepet a betegség 
íellángolásánál, egyes esetekben rend
kívül patogén törzseket is észleltek, 
ezek azonban csak ritkán fordulnak 
elő. A  fluoreszcens baktérium tudva
levőleg ellenálló a klóramfenikollal 
(chlorocid) szemben, leküzdésére te
hát más antibiotikumokat kell csata
sorba állítani: sztreptomycint, tet- 
racyclint, klórtetracyclint és oxitet- 
raejadint, ezek alkaímazására azon
ban csak akkor kerüljön sor, ha min
den kétséget kizáró módon állapít
ható meg a fluoreszcens baktériumok 
jelenléte, a klóramfenikol ugyanis 
olyan jelentős előnyöket nyújt, hogy 
alkalmazásától csak indokolt esetek
ben szabad eltekinteni. Vannak ese
tek, amikor előnyös antibiotikum
keveréket alkalmazni, mint például 
klóramfenicol és sztreptomycin kom
binációt.

O. BANK a Der Fischwirt idei jú
liusi számában a pontyok hasvízkór
jának leküzdésére széltében használt 
chloramphenicol (Chlorocid) gyógyha- 
tását elemzi az évszakoknak megfe
lelőig. Ez az antibiotikum jól gyó
gyít, ha tavasszal injekció formájá
ban juttatják a beteg pontyok hasüre
gébe, nyáron, amikor a frissen meg
betegedett halak még táplálkoznak 
a takarmányhoz vegyítve hatásos. De 
merőben hatástalan a chlorampheni- 
colos kezelés, ha a beteg halakat ősz
szel, a telelés előtt látjuk el antibio
tikum adagokkal. Ennek az érdekes 
ténynek egyenlőre nincsen elfogad
ható magyarázata, közel járhat az 

igazsághoz Schä
perclaus felfogása, 

saki szerint a ha- 
' lak a nem f ertőtle- 

„ nített téli szálláson 
fertőződnek ismét, 

ha ellenállóképességük csekély. Kü
lönféle antibiotikumokkal való keze
lés során megállapítható volt, hogy a 
hasvízkóros pontyok őszi kezelésére 
a Tetracyclinhydrochlorid (Hostacyc- 
lin) sokkal alkalmasabb a chloram- 
phenicolnál, hatása erősebb, erélye
sebb A jövőben ezt figyelembe kell 
venni a hasvízkór elleni küzdelemben 
és a rendelkezésre álló antibiotiku
mokat differenciálva adagolni: gyen
gébb fertőzéseknél az ilyen esetek
ben kielégítő hatású chlorompheni- 
colt alkalmazni. Az erősebb hatású 
Hostacyclint tartaléknak tekintsük, 
melyet csak a legsúlyosabb megbe
tegedéseknél kell elővenni.

A FAO KIADÁSÁBAN megjelenő 
Worlds Fischeries Abstracts 1964/1-es 
füzete a friss halhús tartósításánál 
ionizált besugárzással elért jó ered
ményeket ismerteti. 50 00—100 000 
radnyi besugárzás után 12 C° hőmér
séklet mellett a hal 12 napon át tel
jesen friss állapotban tárolható, ha a 
hőmérséklet a fagypont körüli, há
rom hétig is eláll akkor is, ha a 
halat felszeletelve sugározták be, 
tehát könnyebben fertőződhetet a 
feldolgozásnál. (f-)
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AZ A G R Á R T U D O M Á N Y I
E G Y E T E M E N

A  felsőbbszintű halászati vezetők 
képzése az Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Karán már 
évek óta folyik. Mind ezt a gyakor
lati élet is bizonyítja a végzett szak
embereken keresztül, a képzés e for
mája magasszintű igényeket is kie
légíti. Szakmérnökeink a nehéz és 
bonyolultabb feladatokat a halgazda
ságainkban jól megoldják. A  gyors 
és gyakran a kívánatos előrehala
dást nehezíti az a tény, hogy a kí
vánt poszt mindegyikére nem jut 
szakmérnök. Ugyanis a mérnök
szintű utánpótlás kevés. Bár egye
temünk ennek érdekében is széles 
körű tevékenységet folytat. A  rend
szeres mérnökképzés keretében 
aránylag kevés lehetőség van a 
halászat oktatására. Ezen úgy segí
tünk, hogy fakultatív tárgy keretében 
fél éven keresztül heti meghatározott 
óraszámban ismertetjük a halászat 
alapvető kérdéseit, az érdeklődő 
hallgatókkal. Az elmúlt évben is a 
fakultatív tárgy keretében 28 hall
gató vizsgázott halgazdaságból. Ez a 
létszám elegendő is volna a halászati 
szakember utánpótlásra. Hogy ennek 
ellenére hiány mutatkozik szakember 
vonalon, ebben talán az anyagi kér
dések is szerepet játszanak.

A  halgazdasági munkakör — el
térően a mezőgazdaság egyéb ágaza
tától — teljesen speciális ismerete
ket igényel. Szakmai szeretet nélkül 
ezt a munkakört jól ellátni nem is 
lehet. Hallgatóinkkal iparkodunk a 
szakmát megszerettetni olyan for
mában, hogy a tógazdasági halte- 
nyésiztés szakmai szépségeivel meg
ismertetjük őket.

Az vitathatatlan, hogy a szakma 
szívesen fogadná a kész szakembe
reket. Azonban, mivel a halgazdaság 
az egész mezőgazdaságnak csakis 
része, a jelenlegi anyagi erők nem

teszik lehetővé az egyetemi oktatás 
keretében a mérnöki alapképzés spe- 
cializálását. Ezért a jelenlegi képzési 
formát kell elfogadnunk és a fejlő
déssel párhuzamosan korszerűsíte
nünk.

Ismerjük meg közelebbről a szak
mérnökképzést. Egyetemünk kereté
ben két éven keresztül 4 félévre ta
golva folyik a halászati szakmérnök- 
képzés levelező tagozaton. A  szak- 
mérnökképzésre csak azok az okle
veles mezőgazdasági mérnökök és 
halászati vonatkozású munkakörben 
dolgozó egyéb egyetemi végzettségű 
szakemberek vehetők fel, akik mint
egy 2 éves szakmai gyakorlattal ren
delkeznek^ munkaadójuk felvételü
ket javasolja és szakmérnöki mun
kakörben való foglalkozásukat to
vábbra is biztosítja.

A  szakmérnökképzés új évfolyama 
1965. év januárjában ismét megindul. 
A  kérelmeket az Egyetem Mezőgaz
daságtudományi Kar Dékánjának 
Gödöllőre kell elküldeni. A  szak
mémökképzés re javasolt mérnökök 
felvételéről a felvételi bizottság de
cember hó 15-én dönt. A  jelölteknek 
vizsgát tenniök nem kell. A  bizottság 
határozatáról Mezőgazdaságtudomá
nyi Kar Dékánja a munkaadót és a 
jelentkező szakembereket írásban 
értesíti.

A  felvételi kérelemhez csatolni 
kell:

a) egyetemi vagy főiskolai vég
zettséget igazoló oklevelet, vagy má
solatát

b) önéletrajzot, mely a pályázó 
eddigi szakmai működését teljes 
részletességgel tartalmazza

c) működési bizonyítványt,
d) üzem, vállalat, intézmény, stb. 

vezetőjének és MSZMP titkárának 
együttes támogató javaslatát.

e) hatósági orvosi bizonyítványt

annak igazolására, hogy a pályázó 
a szakosítással elnyerhető munkakör 
ellátására alkalmas.

Az Agrártudományi Egyetem á 
halgazdasági szakon előírt vala
mennyi vizsga (államvizsga, ill. dip
lomaterv megvédése) eredményes le
tétele után mezőgazdasági szakmér
nöki oklevelet ad ki, a nem mező- 
gazdasági mérnöki képzettséggel ren
delkezők részére pedig halgazdasági 
mérnöki oklevelet.

A  halgazdasági szakon a következő 
tantárgyakat oktatjuk az alábbi fél
évi megoszlásiban:

1. Marxizmus-Leninizmus 1. félév
2. Termeléspolitika 2. félév
3. Üzemtan és számvitel 3. félév
4. Anatómia és élettan 1. +  2. fél

év.
5. A  víz- és talaj kémiája 1.+2. 

félév
6. A vizek növény- és állatvilága

1. - f  2. félév
7. Természetes vizek hasznosítása

2. +  3. félév
8. Kultúrtechnika (tóépítés) 1. +  2. 

félév
9. Tógazdasági hal tenyésztés 

1. +  2. +  3. +  4. félév
10. A  hal ellenségei, betegségei

3. +  4. félév
11. A  halhús ipari feldolgozása 

3. félév
12. Tógazdasági melléküzemágak 

1. +  2. +  3. +  4. félév
13. A  Halászat gépesítése 3. félév
A  tananyag összeállításakor mesz-

szemenően figyelembe vettük azt, 
hogy csak olyan témakörök ismerte
tésére kerüljön sor, amelyek a 
szakma műveléséhez hozzátartoznak, 
illetve a halászat valamely ágazatá
ban előfordulnak. Ez az oktatási 
forma lehetővé teslzi, hogy a két év 
alatt a hallgatók a szakma minden 
alapvető kérdését megismerjék.

A  hallgatók munkáját azzal is 
könnyítj ük, hogy minden félévben 12 
napon keresztül részt vesznek a 
konzultációs megbeszélésen, ahol az 
előírt anyagot ismertetjük, esetleg a 
tudomány új álláspontja is megvita
tásra kerül. A  vizsgákra felkészülést 
elősegítik az erre a célra készített 
jegyzetek.

Az elméleti ismereteket gyakorlati 
órákkal és gyakorlati bemutatókkal 
egészítjük ki (tantárgyi gyakorlatok). 
Ezzel az elmélet és gyakorlat szoros 
kapcsolatát az oktatáson keresztül is 
érvényesíthet j ük.

Mivel hallgatóink eltérő munkakö
rökben dolgoznak, ezért a gyakorlati 
ismereteik általában egyes speciális 
ágazatokra szorítkoznak. A  gyakor
lati ismereteket tanulmányutakkal 
iparkodunk bővíteni, ill. kiegészíteni. 
A  tanulmányutakat úgy szervezzük, 
hogy a tógazdasági pontytenyésztés, 
valamint a ragadozóhalak tenyészté
sének minden fontosabb mozzanatát 
megismerjék. De bemutatjuk Ve
lence, a Balaton, a Duna stb. tehát a 
természetes vizek halászatát is. A  
tanulmányutak keretében lehetőséget 
nyújtunk arra is, hogy a tóépítés, 
melléküzemágának, stb. egyéb tan
tárgyak anyagát gyakorlatban is 
megismerjék.

dr. Pacs István
Az V. éves halászati szakmérnökök a Rezét-Dunaágban

(Tóth felv.)
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1964. májusában néhány hetet töl
töttünk a dalmát tengerparton Dub
rovnik (Ragusa) közelében.

Minthogy utunk nem hivatalos, ha
nem csak privát jellegű volt lehe
tőségeink sem nőttek túl egy magán 
akvarista lehetőségein s ennek mó
dozatairól szeretnék néhány szóval 
beszámolni. Eleve elhatároztuk, hogy 
csak olyan állatokat gyűjtünk, me
lyek korábbi tctpasztalataink szerint 
jó l bírják a szállítással járó nehéz
ségeket, nem nagyon igényesek a 
vízhőmérséklettel kapcsolatban, egy
szóval melyek könnyebben beakvarí- 
zálhatók. Ezek azok a fajok melye
ket tengerjáró hajóinkon is sikerrel 
szoktak szállítani halakkal foglalko
zó tengerészeink. Eleve kiesett tehát 
a tengeri sün, a tengeri uborka, a 
legtöbb halfajok mint amelyek a 
szállítást és később a tartást általá
ban nem bírják s elhullásukkor az 
akvárium vizét teljesen tönkretehe
tik.

Leginkább a kora reggeli órákban 
gyűjtöttünk, amikor a nem nagy 
szintkülönbséggel jelentkező apály
dagály következtében a sziklák kö
zött levő kisebb nagyobb gödrök, 
mélyedések friss vízzel teli hátra
maradtak. Csodálatosan gazdag „ak
váriumok” ezek! Apró gébek, tűzpi
ros testtel és élesen határoltan ko
romfekete fejjel, tarka nyálkásha
lak, áttetsző üvegrákok, remeterá
kok és színes csigák között válogat
hattunk. Az állatokat részben kéz
zel, részben hálóval gyűjtöttük. Na
gyon jó l bevált egy hajlékony drót
keretre erősített elég nagy emelő
háló, melyet mindig az éppen leha
lászandó sziklamélyedés formájára 
lehetett alakítani. Ez azután szépen 
elfeküdt a fenéken és segítségével 
az oldalról megzavart állatokat 
könnyen ki lehetett emelni. A  haza
vitelre szánt példányokat nylon
zacskókba helyeztük s egy szivattyú 
segítségével fújtattunk föléjük leve
gőt. A  lekötött szájú zsákok kevés 
vízzel a sátor mellett, árnyékos he
lyen álltak s az állatok napi egyszeri 
vízcsere mellett általában jó l visel
ték el a hazautazásig eltelt időt.

A  partvidék állatait ökológiai 
szempontból vizsgálva néhány érde
kes dolgot tapasztaltam, amit akva
risztikái vonalon is lehet hasznosí
tani. A  talált lóaktiniák szinte vala
mennyien a felszín közelében, repe
désekben és egyéb árnyékos ponton

A  NYUGATNÉMET VOGEL
KUNDE c. folyóirat megállapítja, 
hogy az úgynevezett kacagó-sirály 
(Lairus ridibundus) komoly kártevője 
a tógazdaságoknak, bár nem ügyes 
halfogó, táplálékának legalább 20%-a 
hal, ezért minden eszközzel távol kell 
tartani az ivadékot tartalmazó pon
ty os tavaktól. Ajánlatos az állomány 
ritkítása a tojások összeszedésével.

tapadtak meg, néha olyan helyen, 
hogy a visszafutó hullámokkal 
együtt a víz állandóan le-le szaladt 
róluk. Feltételezhetően több szerves 
anyag, táplálék sodródott így hozzá
juk mintha több méteres mélység
ben a viszonylag nyugodt vízben ül
tek volna. A  viaszrózsák néhol tele
pese^ szinte eleven szőnyeget al
kotva éltek a köves fenéken, szintén 
nem nagy mélységben, gyakran ki
kötők, csatornák közvetlen közelé
ben. Hatalmasan fejlett példányok 
akadtak közöttük, de miután akvá
riumi tartásuk általában nehezebb s 
szállításra nézve is kényesebbek, 
csak egy-két példányt gyűjtöttünk, 
azt is a kisebbek közül.

Szűk átmérőjű, de mély üregek
ben, nyílásokban éltek a nagyon 
mutatós, de közelebbről még meg 
nem határozott üregi rózsák. Ezek 
kivétele véső és kalapács nélkül 
úgyszólván lehetetlen, de még így 
is sok nehézségbe és fáradságba üt
között ezeket az első érintésre ősz- 
szeugró, összehúzódó állatokat rej
tekhelyükről kifejteni. A  szállítást 
viszont nagyon jó l bírták s az akvá
riumban azóta hatalmasan megnőt
tek.

Érdekes volt megfigyelni a már
ványrákok viselkedését. Az apró 
vagy nagyobb rákocskák sorban ül
tek a partok nedves szikláin s em
berek közeledtére villámgyorsan 
dobták magukat a vízbe vagy sza
ladtak furcsa oldalozó mozgással 
valami búvóhelyre. Ha a víz felől 
közelítettük meg őket elfogásuk 
rendszerint sikerült. Valószínűleg 
ezért van az, hogy az akváriumból 
olyan szívesen másznak ki és tűn
nek el rákjaink, vagy pusztulnak el 
véletlenül egy édesvízzel telt meden
cébe pottyanva. Olyan lehetőséget

kell tehát számukra biztosítani, 
hogy akváriumi tartás mellett is kö
vethessék eme szokásukat és kiül
hessenek a szabad levegőre. De 
nemcsak rákok, de több esetben egy 
apró tengeri gébfajnál is megfigyel
hettük, hogy mellúszói segítségevei 
szép lassan kimászik a vízből s 
mintegy 8 cm-re előrekúszva pihen 
mozdulatlanul a sziklákon. Amikor 
egy ilyen példányt megzavartam bé
kés pihenésében, látszólag nem is 
ijedt meg nagyon s néhány perc 
múlva ugyanoda mászott ki folytat
va megzavart sziesztáját.

Tengeri csillagokat kövek felfor
gatása segítségével egy kis öböl egé
szen alacsony vízében tömegesen 
gyűjthettüpk. Az ugyancsak kövek 
alól szedett tengeri kígyókarú csil
lagok sajnos már a nylon-zacskók
ban eldobálták” karjaikat, miáltal 
szállításra természetesen alkalmat
lanná váltak. Könnyű volt a garné- 
lák, remeterákok és csigák gyűjtése. 
Puszta kézzel fogdostuk őket, saj
nos a szállítást csak az utóbbiak bír
ták jól, az üvegrákok közül sok pél
dány elhullott a kétnapos út alatt.

Schmidt Egon

AZ ALLG. FISCHEREI ZTG. idei 
június 15-iki száma W. Husmann pro
fesszor tanulmányát közli, melynek 
tárgya a szintetikus mosószerek okoz
ta vízszennyezés. A szerző megálla
pítja, hogy az újabb mosószerek ké
miai összetétele annak gyors lebom
lását teszi lehetővé, legalább is 80%- 
ban, a fennálló rendelkezések ellené
re azonban még mindig sok gyárüzem 
állít elő lebomlásra alig képes mosó
porokat. A vizsgálat szerint az úgyne
vezett alkybenzolszulfonátok bomla
nak le a leggyorsabban, ezeknek ál
talános használatát kellene szorgal
mazni, ha vizeink halállományát meg 
őrizni kívánjuk, de gondoskodni kell 
arról is, hogy az üzemi és háztartási 
szennyvizek csak akkor kerülhesse
nek a folyókba, ha azok megfelelő 
biológiai tisztításon mentek keresztül.

Viaszrózsák lelőhelye a város mellett
(Országh felv.)
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amely néha még ma is előfordul a 
délkelet-ázsiai vizek ezüstkárászai 
között.

Mi a tetszetős színváltozat magya
rázata? A  bőrben lévő sárga szín
sejtek (xantophorok) szokatlanul el
szaporodnak, a testfelszínre húzód
nak és így uralják a hal alapszínét.
A  sárga színsejtek ezzel túllépnek 
eredeti kettős feladatukon: a hal „te
repszínének” kialakításán és a túl
zott fénysugarak káros hatásának 
megelőzésén. A  szerény védelmi sze
repkörből kilépve, a természet játé
kaként aranyhalat teremtenek.

A  sejtek színét a belsejükben, 
anyagcsere végtermékként felhalmo
zódott sárga szemcsék adják. A  sárga 
színsejtek mellett a halak bőrének 
irharétegében olyanokat is találunk, 
amelyek protoplasmájában a piros 
(lipophor), a fekete (melanophor), a 
gyöngyfényű (guanophor), vagy a 
többszínű (allophor) szemcsék rakód
nak le és ennek megfelelően külön
böző színű sejteket alkotnak. A  ha
lakban és a kétéltűekben nagyon 
gyakoriak a helyüket és nagyságukat 
változtató színsejtek. Mindig a kör
nyezet az évszak, az életkor és az 
állat hangulata határozzák meg a 
mozgékony színsejtek helyzetét és 
ezzel viselőjük alapszínét. Az arany
halak színsejtjeire a felszíni elhe
lyezkedés és számuk felszaporodásán 
kívül még az is jellemző, hogy he
lyük és nagyságuk általában válto
zatlan. Ezzel rendszerint állandó 
színt kölcsönöznek gazdájuknak. Más 
halakon, pl. az ezüstkárásszal rokon 
szivárványos öklén az elszíneződés 
csak az ívási időszakban, tavasszal 
tapasztalható, majd a színsejtek ösz- 
szehúzódásával a hal elveszti pompás 
nászruháját.

Kínában az aranyhalak őseit már 
az i. sz. 900-as években díszként tar
tották az előkelőségek házai körül.
Pontos adatok szerint az i. sz. 968-tól 
elkezdték mesterséges tenyésztésüket 
is. Négy év múlva 1968-ban lesz ezer 
éves a kínai árny haltenyésztés. Az 
egy évezrede folyó tenyészmunka 
az egyszerű, a többi haltól csupán 
aranyfényükben elütő halacskákból a 
legváltozatosabb színű és formájú 
fajtákat hozták létre. Az aranyhallal 
a tenyészmunka csodáit mutatták be 
Kínában. A  haltenyésztés területén, 
sőt az alacsonyabbrendű gerinces ál
latok (halak, hüllők) világában is 
egyedülálló az a szinte művészi mes
terséges kiválasztás, amelyet a kínai 
aranyhaltenyésztők végeztek; mun
kájuk változatosságával és gondolat
gazdagságával az állattenyésztésen 
belül csak a díszgalamb és a kutya
tenyésztés eredményei versenyezhet
nek.

Az aranyhalnemesítésben kétségte
len segítség volt az, hogy az ezüst
kárász már másodéves korában ivar
érett és rendkívül szapora faj, tehát 
nagy egyedszám állt a mesterséges

Fátyolos farkú aranyhalak az egyik kerámia-hordóban
(Tőig felv.)

A háziállatok között az aranyhalak 
a virágok” — tartja a régi, na

gyon találó kínai közmondás. A  ha
sonlat igazságáról személyesen győ
ződhettünk meg, amikor 1963. júliusá
ban a Kínai Népköztársaságban jár
tunk. Ütünk fő célját nem az arany
halak, hanem két növényevő halfaj a 
fehér amur (Ctenopharyngodon idella 
Cuv. et Val.) és a fehér széleshom- 
lokú hal (tolsztolóbik, Hypothal- 
mychtys molitrix Cuv. et Val.) iva
dékainak behozatala adta. A  jelentős 
gazdasági haszonnal kecsegtető halak 
beszerzése mellett sok időt töltöttünk 
a kínai hal tenyésztés „virágoskertjei
ben” , az aranyhaltenyésztő telepe
ken is.

Az aranyhalat, igaz csak az egysze
rűbb formáit, nálunk is sokan isme
rik; a parkok tavacskáiban ritkábban 
az akváriumokban gyakran láthatók. 
A  margitszigeti források langyos vizű 
tavait az egyik legszebb hazai arany
halállomány népesíti be, de hol van
nak ezek a halak a kínai csodalé

nyektől? Az összehasonlítás olyan, 
mintha a szerény hóvirágot az orchi
deákkal vetnénk össze.

A  Margitsziget aranysárga és na
rancsvörös, íátyolfarkú halait szem- 
lélgetve gyakran halljuk itt is ott is 
a kérdést: Honnét és mikor kerültek 
hozzánk ezek a mesébe illő élőié
n ek ?  A  természet vagy talán az 
ember hozta létre különös formái
kat?

A  kínai haltenyésztők már több 
mint ezer éve felfigyeltek arra, hogy 
a természetes vizekben egyes halak 
különös „aranyszínnel” tűnnek fel a 
közönséges oljazöld halacskák között. 
A  tudomány azóta kiderítette, hogy 
ez a színváltozat a már hozzánk is 
betelepített (1953) ezüstkárász (Ca- 
rassius auratus gibelio Bloch) halfaj 
állományában fordul elő. Az ezüst
kárász pikkelyzete — amint a hal 
neve is mutatja — különös fénnyel 
csillog. Néhány példányánál az ezüst 
alapszínt az arany váltja fel és máris 
megszületik az aranyhal ősi formája,

Kerámia- és fabordókban tartják az aranyhalat
(Pénzes felv.)
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kiválasztást irányítók rendelkezésére.
A  szaporaságon kívül még az is oka 
a fajták szín- és formagazdagságá
nak, hogy az ezüstkárász nagymér
tékben alakítható (plasztikus) faj. Ezt 
a tulajdonságot a mesterséges tartási 
viszonyok a felszínre hozták és a te- 
nyészmunkával sikerült az egyes 
szín- és formaváltozatokat felhal
mozni és nemzedékeken át állandó
sítani.

A  kínai aranyhaltenyésztésnek tör
ténelme van. Néhány fontosabb kor
szakot ismertetünk:

968—1160: Az aranyhaltartás a csá
szár és a főurak kiváltsága. Még 
csak az egyszerű (hal) formájú, 
aranyszínű példányok ismeretesek. A  
paloták kertjeinek apró tavaiban 
tartják az aranyhalakat.

1160—1280: Megjelennek az első 
színváltozatok. Már nemcsak az elő
kelőségek kiváltsága az aranyhaltar
tás. Földbevájt medencékben széles 
körben kedvenc háziállatként tartják 
az aranyhalat.

1550—1640: A  kis tavakon kívül 
már kerámia edényekben, fadézsák
ban is tartják, szaporítják az arany
halakat. A  természetellenes, szűk fé
rőhely nemzedékeken át a farokúszó 
fátyolosodását, rendellenes megnöve
kedését és megkettőződését idézte 
elő. Ebben az időszakban tűzik ki 
tenyészcélul a rövid, csaknem gömb
szerű törzset és a faroknyél elsor
vasztását.

1850—1925: Nagy tenyésztőtelepek 
alakulnak. Az aranyhaltartás nép
szórakozássá válik. Az úszó- és test
forma változatokon kívül a legkülön
bözőbb színű (fekete, vörös foltos, 
lila stb.) fajtákat hozzák létre. Újabb 
torzulásokat állandósítanak (telesz
kópszem, labdaszem, sapkák, orosz
lánfej stb.). A  tervszerű mesterséges 
kiválasztással és a keresztezésekkel 
kb. 12—15 új fajtát alakítottak ki, így 
a tenyészmunka sikerét tekintve ez 
az időszak volt a legtermékenyebb.

Pekingi tartózkodásunk során sza
bad időnk nagyrészét a kínai arany
halak megismerésére fordítottuk. 
Többször meglátogattuk a három 
legnagyobb pekingi tenyésztelepet, 
az állatkertben, a Sun-Yat-Sen és a 
Pe-Hay parkban. Az aranyhal-szapo- 
rító nagyüzemeken kívül több árusító 
telepet is láttunk, így átfogó képet 
nyertünk a főváros aranyhalkultúrá
járól.

A  nagy tenyésztőtelepeken — 
amint a képeken is látható — kisebb- 
nagyobb (50—300 lit.) félgömb alakú 
agyagedényekben nevelik a halakat.
A vízmagasság az óriási agyagtálak
ban 30—80 cm; a mi akváriumaink
hoz hasonló homok nincs az aljukon. 
Az aranyhaltelep mindig napfényes 
területen helyezkedik el, a medencé
ket semmi sem árnyékolhatja, így 
bennük dúsan tenyésznek a fonalas 
algák.

A  kínai aranyhaltenyésztők edé-

Fekete testű, piros fejű aran yh a l

nyeikben nem törekszenek a biológiai 
oxigén-széndioxid egyensúlyra. A  vi
zeket gyakran cserélik, miközben 
tisztára súrolják az arany halaskádak 
bealgásodott falát. A  halak benntar- 
tózkodása közben apró hálókkal szű
rik le a vízfelszínre emelkedő mo- 
szatlepedéket.

Hogyan küzdenek a fonalalgáknál 
gyorsabban szaporodó és a vizet 
megzavarosító lebegő algák ellen? — 
Kérdezhetik az akvarisztikában jártas 
olvasók. Az algák visszaszorításának 
ez a része szoros kapcsolatban van az 
aranyhalak táplálásával. Eledelül fő
ként élő ágaskapcsú rákokat, leg
többször Daphniákat adnak. Ezekből 
a mozgás közben szűrőhatást kifej
tő apró rákocskákból többet tesznek 
az edényekbe, mint amennyit a ha
lak gyorsan elfogyasztanak. A  DapIl
mával időszakosan „túlnépesített” 
medencék vize mindig tiszta marad, 
mert a sok ezer ide-oda úszkáló rá- 
kocska alaposan átszűri azt. Minden 
lebegő anyagot visszatartanak állan
dóan mozgó levéllábaikkal. A  meg
maradt élő táplálékot a víz kitisztí
tása után kis hálókkal a következő 
medencékbe helyezik át a gondozók

és az „élő szűrők” folytatják felada
tukat. Mikorra vége az etetésnek, az 
összes medencében kristálytiszta lesz 
a víz.

A  szaporításhoz nem félgömb 
alakú edényeket, hanem 30—50 cm 
vízmagasságú 5—15 m2 felületű, 
többnyire téglalap alakú betonme
dencéket használnak. A  fonalas al
gák ezekben is jól szaporodnak, de 
ennek örülnek a tenyészők, mert az 
aranyhalszülők szívesen ikráznak az 
algacsomókra.

Oldalról szemlélve a mi üvegak
váriumainkban némi csalódást kelte
nek a különböző, érdekesebbnél ér
dekesebb aranyhalfajták. Egészen 
más képet kapunk, ha felülről néz
zük halainkat. Tündérfátyolként le
begnek a hosszú úszók, vízi drágakő
ként tűnnek fel a halak fején lévő 
színes „sapkák” , szinte bizarr a fejet 
pörölyszerűvé alakító kidülledt te- 
ieszkópszem és kimondhatatlanul 
furcsa a galambtojásnyi átlátszó hó
lyag a szemük alatt. Mindezeket a 
legkülönbözőbb színelosztások teszik 
még változatosabbá.

Pénzes—Tőig

Különféle aranyhalak, kínai bélyegeken
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y l. /r a hal és a F énysugár

Lapunk legutóbbi számában a hal és környezete 
közötti viszonyt vázoltuk és rámutattunk azokra a ha
tásokra, amelyek az élő és élettelen környezetből jelen
tős hatást gyakorolnak a halakra (az ehhez tartozó, át
tekintést megkönnyítő ábrát most közöljük). Ezeket a 
hatásokat tenyésztési és halbiológiai szempontból 
egyaránt fontos megismernünk. Az élettelen környezet 
hatótényezői közül a többi között a víz fényáteersztő- 
képességét is számításba kell vennünk. A  víznek ez a 
tulajdonsága szabja meg, hogy a hal testét milyen 
mennyiségű és minőségű (hullámhosszú) fénysugarak 
érik. Ennek taglalása során jogosan felmerül az a kér
dés: vajon milyen hatása van a fénysugárnak a ha
lakra.

Erre a látszólag nagyon egyszerűen megválaszol
ható kérdésre azért nehéz mégis egyértelmű, teljesér
tékű feleletet adni, mert a fénysugár csak közvetve, a 
víz közvetítése útján jut a halhoz, e közben a sugarak 
egy része elnyelődik, más része visszaverődik, vagy 
különböző hullámhosszú sugarakra bomlik szét, függ 
ez a víz összetételétől, mozgásától, a benne élő lebegő 
szervezetek mennyiségétől és minőségétől, a vízszeny- 
nyeződésétől, a víz mélységétől stb. Érthető tehát, 
hogy az összefüggések miatt most már bonyolultabb
nak látszó kérdésre ma még a tudomány sem tud kel
lően megalapozott választ adni.

Legtöbbet arról tudunk mondani, hogy különböző 
vízmélységekben (szennyezésmentes, tiszta vizet felté
telezve) milyen fénysugarak érhetik a halat. Az egyes 
sugártípusoknak hullámhosszuk szerint különböző sors 
jut osztályrészül. Ha a különböző színű fénysugarakra 
érzékeny film segítségével a víz alatt eltérő mélység
ben felvételeket készítünk, kiderül, hogy a vörös fény 
alig 10 m mélységig jut le, a narancsszínű sugarak 
20 m-ig, a sárgák már kb. 100 m-ig jutnak a víz mé
lyére. A  zöld sugarak 300 m mélységben is kimutatha
tók, s végül a kék és ibolyaszínű sugarak még 500 m 
mélységben is rögzíthetők. 1000 m mélységben azon

ban már semmiféle fény nem mutatható ki. Mivel mai 
ismereteink szerint több ezer méter mélységben is ta
láltak már élő halakat, úgy látszik, hogy a mélytengeri 
halak fény nélkül is megélnek.

Azt azonban, hogy a fény mégsem közömbös a ha
lak ^életére sok megfigyelés bizonyítja. Már az ikrában 
fejlődésnek indult halembrió is érzékeny a fényre. A  
pisztrángikra sötétben jobban fejlődik, világosban az 
ikrafejlődés lelassul. Ezt az a körülmény magyarázza 
meg, hogy a vizekben szabadon élő pisztrángok fény
szegény vízfenékre rakják ikráikat. Viszont a lebegő 
(pelagikus) ikrákban az embrió jó fényviszonyok kö
zött fejlődik csiak megfelelően. A  kísérletek azt is be
bizonyították, hogy a fény minősége sem közömbös az 
embrió fejlődésére. A  pisztrángembrió például kék
színű sugarak hatására gyorsabban fejlődik, mint zöld
színű sugarak mellett. Érdekes, hogy a fény minősége 
nemcsak a kezdeti ritmusát és ezen keresztül az új 
egyed életképességét befolyásolja, hanem hatással van 
az izom szelvényezettségére is. Két szovjet tudós nem
régiben arról számolt be, hogy ha csuka-ikrákra ultra
viola sugarakat bocsátottak, a belőlük kikelt egyedek 
izomszelvényeinek száma redukálódott. Kiderítették 
azt is, hogy az ikra további normális fejlődéséhez 
nem elégséges az ultraviola sugárzás, a teljes fénysu
gárra van szükség.

A  fény a halak mozgására is kihat. Sok mélyvízi 
halfaj nappal mélyebb vízrétegekben tartózkodik, a 
víz felszínét csak az éjszakai órákban közelíti meg. A  
nappal táplálkozó halak éjjel, fény hiányában, csökkent 
reakcióképességet mutatnak („alszanak” ). A  heringek 
viszont nappal alszanak (érdekes módon függőleges 
helyzetben), e halfaj aktivitását, tehát a fény csök
kenti. Nagyon meglepő a heringek vízszintes és függő
leges irányú mozgása, valamint a fényviszonyok vál
tozása közötti összefüggés is. Napkelte előtt a herin
gek kelet felé vonulnak, naplemente után ellenkező 
irányban, nyugat felé. Gyenge holdfényben napkelte
kor és napnyugta táján a heringek a víz felszíne köze
lében úszkálnak. Erős nappali fényviszonyok mellett 
viszont a mély vízrétegekbe húzódnak, éspedig az idő
sebbek mélyebbre, mint a fiatalabbak. Akváriumban 
tartott heringek csak nappal táplálkoznak, sötétben 
nem esznek, táplálékukat tehát szemükkel keresik.

Több kísérleti bizonyíték van arra nézve, hogy a 
fény jelentős befolyást gyakorol a hal belső szerveire 
is. A  halmáj jelentős D-vitamint szintetizáló képessége 
a fényviszonyokkal függ össze. A  hal pajzsmirigyének 
működését is szabályozzák a fényviszonyok. Ismere
tes, hogy a fénymennyiség (a hőmérséklettel együtt 
döntő a növekedés és fejlődés ritmusára. Az ivari élet 
szezonális jelige is a fényviszonyokkal kapcsolatos. 
Egy kutató (Dannevig) fiatal, part mentén élő tőke
halakon kevesebb csigolyát számolt, mint a nyílt ten
gervízben élő fiatalokon. E különös eltérésnek is a 
fényviszonyok adhatják magyarázatát.

A  fénysugarak hatása alatt alakult ki a halak 
(különösen tengeri és akváriumi halak) testének sokszor 
káprázatosán gazdag színeződése. Ennek bizonyításá
hoz talán elég megemlíteni azt a nálunk is közismert 
tényt, hogy mély, vagy állandóan zavaros vízben a ha
lak élénkebb színűek, mint a fényt jobban áteresztő 
tiszta, fénydús körülmények között (ezért halványabb 
árnyalatú pl. a balatoni fogassüllő, mint a dunai). Bar
langi halak bőré rendszerint színtelen. A  halak test
színe életkora szerint is eltérő. A  lárva vagy ivadék 
színe ritkán azonos a szülőkével. Először (embriókor
ban) barnásfekete színeződés jelenik meg a bőrben, 
majd lárvakorban alakulnak ki a gazdagabb színtónu- 
sok. A  hal színének biológiai jelentősége elsősorban a 
környezethez való alkalmazkodásban rejlik. Emellett 
a szín az ivari élet kísérője is és fontos szerepe lehet 
rajban élő halak együttmaradása esetén is.

Dr. Széky Pá l
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A  halászlé lassan nemzeti elede
lünkké és idegenforgalmi nevezetes
ségünkké vált. Ez nem vitás. Vitás 
azonban az, hogy halászlé-e a ha
lászlé? A  kérdés több felé ágazik. 
Vegyük sorjába. A  halászok viszony
lag ritkán esznek „halászlét” , inkább 
halpaprikást, paprikás halat, vagy 
egyszerűen halat főznek. Egyesek 
még tréfálkoznak is, hogy a halász 
levét nem szokás megenni, csak a 
hal levét. Ebben a nyelvészek az il
letékesek, s ők már meg is válaszol
ták, hogy a „halászlé” kifejezés 
nyelvtanilag helyes. Középkori okle
velekben előfordul pl. „halászvíz” ' 
kifejezés, ami halászó vizet jelent. 
Mai nyelvhasználatunkban is sok ha
sonló kifejezést találunk, pl. az 
„ebédszünet”, „árvízvédelem” stb., 
ami nem az ebéd szünetelését vagy 
az árvíz védelmét jelenti, hanem épp 
ellenkezőleg. Egyébként nyelvünk 
mesterei is használták ezt a kifeje
zést, mint Vörösmarty Mihály, vagy 
Gárdonyi Géza, akik igencsak dicsér
ték a „halászlét” .

Másik kérdés, hogy mióta ismer
jük ezt az elnevezést és ezt az ételt. 
Régi főúri szakácskönyveinkben sem 
a nevet, sem a receptet nem talál
juk, pedig a hal elkészítésének száz
nál több módját leírták. Nem isme
rik azonban a paprikát sem, helyet
te borsot használtak, és a halételek 
fűszerezéséhez bőséggel éltek a 
gyömbérrel, sáfránnyal, nádmézzel, 
szerecsendió virágjával, s más külön
leges fűszerszámokkal. A  paprika 
ebben az időben még csak főúri ker
tek dísznövénye, s az 1700-as évek
ben kezdik orvosságként szedegetni, 
s a század folyamán terjed el a nép 
körében is fűszerként.

Tudomásunk szerint 1800-ból szár
mazik a halászlé első említése. Bre- 
detzky Sámuel Bécsben németül ki
adott útikönyvében írja le a tolnai 
vízihalászatot, s az azt követő ebé
det, melynek első fogása pontyból 
készült, „melyet borsos lében főztek, 
az itt élők „Halászly”-nek nevezik 
ezt s a halrészek fűszerezéséhez a to- 
rökborsot használják. A  halszeletek 
ízlettek nekem, de ilyen égető pap
rikaleveshez az én ínyemnek nem 
volt kellő fogékonysága” .

Érdekes ez az adat két szempont
ból is. A  németajkú Tolnán, ahol 
még a közelmúltban is a Paprika
fisch volt a halászok mindennapi 
eledele, 1800-ban „Halászly”-t etettek 
a németnyelvű könyvet író vendég
gel. A  másik érdekessége az, hogy 
63 évvel később a Vasárnapi Újság 
a komáromi „halászlét” emlegeti, 
mely azért is nevezetes,, mert egye
dül Komáromban és Szegeden isme
retes. Egy évvel később kiadott szó
tár a Balaton vidékén híres fenéki 
(Keszthelynél) „halászlét” említi.

Ezek a elszórt adatok azt bizo
nyítják, hogy a halászlé mint étel
különlegesség (de mint kifejezés is), 
csak a múlt század közepe táján és

a század második felében kezd csak 
ismertté lenni. A  budai halászcsár
dák is csak az 1860-as években ke
letkeztek, de az akkori magas hal
árak miatt a század végére meg is 
szűntek.

Végül az utolsó kérdés, hogy mi
lyen az „igazi halászlé” ? Olyan, 
ahogy a halászok kint a vízparton 
főzik. Egységes receptet nehéz lenne 
adni, de az biztos, hogy a vízparton 
munka közben vagy munka után ra
finált konyhai műveletek végzésére 
sem idejük sem felszerelésük nincs. 
Olyan egyszerűen főzik, ahogy csak 
lehet. Ezzel szemben sokkal ízlete- 
sebb, mint a „főszakácsok” által ja
vasolt receptek alapján készített ven
déglői halászlé. Hogy aztán melyik

ÜJ „RUHADIVAT” a kohóknál.. 
a halastavaknál címmel a Napló 
(Veszprém) beszámol a SZOT mun
kásvédelmi kutatóintézete munkájá
ról, melynek során több textilgyárral 
és az érdekelt üzemekkel együttmű
ködve kidolgozta a korszerű védőru
hák teljes új sorozatát. Ezek között 
a halászöltöny is szerepel.

A GERJENI RÁKÓCZI TSZ má
sodszor hasznosítja a község közvet
len közelében levő földjét. Először 
felépítette belőle házait, istállóit vá
lyogtéglából vagy vert fallal. Az így 
keletkezett sok-sok gödröt, egy-két 
dózer elegyengette, gátat emelni alig 
kellett. 3 tó létesül 10 hold terület
tel. így hasznosul másodszor a terü
let és mert rájár a sok kacsa-liba, 
bizonyosan sokat emlegetett „falusi 
tavak” kiváló termelésével Gerjen

a legjobb, a tésztával, paradicsom
mal, krumplival vagy paszírozott ke
szeggel készült változat? Ezen sokat 
vitatkoznak a „szakértők” , de abban 
megegyeznek, hogy csak férfi főzheti, 
szabadban, bográcsban, és nem aján
latos vizet inni rá.

Tehát: halászlé-e a halászlé? 1800- 
ban már az volt, s akkor is pontyból 
főzték, nem halászból. Nyilván a víz
parton élő halászok „találták fel” , s 
a halásztanyákra járó vendégeknek 
nagyon ízlett. Később, a jó üzleti ér
zékkel rendelkező csárdások segítet
tek megismertetni az utasokkal. Egy
némely halászcsárda országos hírne
vet szerzett magának, a milleneumi 
ünnepségek alatt a Singhoffer féle 
halászcsárdát még a királynő is fel
kereste. Sok víz lefolyt azóta a Du
nán, sokminden megváltozott, de a 
halászlé azóta is tartja rangját a ma
gyar ételek között.

2000 lakosának megadja az évi 2—3 
kg halhús fejadagot. P. N.

AZ IZRAELI BAMIDGEH c. folyó
iratban S. Sárig ismerteti a halászat 
helyzetét a közel-keleti országban. A 
haltermelés olyan mértékben fejlő
dött, hogy ma már az egész fogyasz
tás 69%-át fedezi, a fejadag évi 9,9 
kg. A  halkonzervek fogyasztása csök
kent, ami annak tudható be, hogy 
friss ponty egész éven át korlátlan 
mennyiségben áll rendelkezésére a pi
acnak, a tógazdasági területek elérik 
a 4572 hektárt, ha-onként 2000 kg az 
átlagtermelés Egyre növekszik a ti- 
lapia-termelés, ami annál jelentősebb 
hiszen a piacon a félkilós hal a legke
resettebb, a tilapiák különböző fajtái 
a kedvező hőmérsékleti viszonyok kö
zött igen gyorsan érik el ezt a mé
retet.

dr. Sólymos Ede 
(Baja, Múzeum)
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Szekrényes varsa a schwerini tavon

A német természetes vizekben az 
50-es évek közepétől a fő halfo

gási eszközök — a fenék élővilágának 
kímélése és a halak állandó zaklatá
sának elkerülése végett — a külön
böző típusú varsák.

A  varsás halászat csak úgy gazda
ságos, ha ezzel a módszerrel az elő
forduló halféléket az év minden sza-

1. ábra. Szekrényes varsatípusok és 
méreteik

kaszában egyformán fogják, ezért az 
alkalmazott szembőség 15—30 mm-ig 

terjed. így az angolna is fogható, 
ezért külön angolnavarsa megkülön
böztetését nem teszünk.

A  varsafogás a halnak azon a tu
lajdonságán alapul, hogy a táplálék- 
keresés, vagy vándorlás közben az 
akadályokat a víz mélyebb része felé 
úszva igyekszik megkerülni, így a 
varsa terelőszámya mentén haladva 
a vízközép felé eső fogórendszerbe 
kerül.

A  schwerini Halászati Üzemben 
használt varsák W. Breitenstein cso
portosítását figyelembe véve a kúp
varsák csoportjához tartoznak.

A  legelterjedtebbek a következők:
a) Szekrényes vagy rekeszes varsák 

(1. ábra)
b) Visszafogó varsák vagy zsákok 

(2. ábra)
c) Közönségési szárnyas varsák 

(3. ábra)
d) Hármas varsák (4. ábra)
e) Kettős vagy bakzsákok (5. ábra) 
A  felsorolt varsatípusok közül az

a) pontban levők a mély vizek, a
b) , c) pontokban felsoroltak a 2—3

4. ábra. Hármas varsa

m-es, míg a d), e) ponthoz soroltak 
a szegélyvizek halászatára alkalma
sak.

A  varsák egyes részeinek elnevezé
sét a 6. ábra szemlélteti.

A  szárnyak és előépítmények: a 
hal terhelésére, irányítására szolgál
nak. Követelmény, hogy a halra mi
nél kisebb „ellenállást” gyakorolja
nak, ezt a nagyobb szembőség és vé-

Varsás h á lá s
konyább fonalak alkalmazásával érik 
el. A  vezetőszámy és a szekrények 
szembősége 28—30 mm, fonalvastag
sága 34/9, anyaga dederon, vagy PC 
fonal. A  vezetőszámy ak hossza 
80—120 m, mélysége a varsázandó 
hely vízmélységéhez igazodik, a 2:3 
as arány +  10 %  figyelembevételé
vel. (Pl. 2 m víznél 3 m háló +  10%) 
A  vezetőszárny alin része 10%-nál 
hosszabb a felinnál, azért, hogy a 
háló fenkét résmentesen fedje. Ki
szabása 50 m hosszú, 300 szemes 
gyárilag készített hálóból történik. 
A  hálófal rögzítése karókhoz törté
nik, melyek 3 m-re vannak egymás
tól. A  gyakori és erős viharok miatt 
a karókat két oldalról ki is horgo
nyozzák a károk megelőzése érdeké
ben. Ebben az esetben azonban a ka
rókat nagyobb távolságra lehet egy
mástól elhelyezni. Mind a vezető-

6

5. ábra. Ej

szárnyak, mind az előépítmények 
alinj ára 6—8 mm vastag láncot hasz
nálnak, ami a hálót lehúzza az iszap
ba és így a fenék egyenetlenségeit 
kitölti.

Az előrész átmenet a vezetőszárny 
és a varsa fogó része között, közbe
iktatásával lehetővé válik, hogy a 
fogó rész teljesen a fenéken feküd
jék. Hosszúsága a vízmélységtől 
függ, szembősége azonos a vezető
szárnynál elmondottakkal.

A  6. ábrán feltüntetett varsarészek

r ------------------------------
H. W. HATTOP a Z. Fisch. « 

Hilfswissenschaften 1964. évi 3, 4, 5 
számú kötetében a pisztrángos pata 
kokban végzett elektromos halásza 
tokkal foglalkozik, leszögezi: a pata 
kok halászati hasznosítása a belvíz 
halászatnak talán egyedül olyan ága 
ahol teljesen átálltak az elektromoi 
halászatra, mint egyedül megfelelj 
halfogási módszerre A elektromos ha 
lászat lehetővé teszi a más vizek iva 
dékolására szükséges halak egyszeri 
és károsodás nélküli kifogását, tekin 
télyes mennyiségű ivadék és tenyész 
hal gyűjtését.

AZ ELM ÚLT ÉVBEN teljes sikerre 
járt a halivadékmentési akció t 
Szovjetunióban — írja a Sportfischer 
A tavaszi áradások után a folyók ár
területén, pocsolyákban és kubikgöd- 
rökben visszamaradó halivadék men
tését a szovjet ifjúsági szervezetei 
vállalták. Az elmúlt évben nem keve
sebb mint négy milliárd ivadékhala 
sikerült a folyókba juttatni és ezze 
megmenteni.

____  _______
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a z  NDK-ban
[., II., III.) magukban foglalják a 
erőkbe járatot, torkot, torokkifutót 
s a törzset. A  torokbejárat magas
ága és kerülete a varsák méretezé
snek alapadatait határozza meg. A 
arsa magasságát a szekrényvarsák 
ivételével a varsázandó vízterület 
tlagmélysége szerint változtatják. 
l szekrényvarsáknál a zsákok ma- 
assága a szekrénymagasság 1/2— 
/3 része. A  varsák fogókészsé- 
.ére, nagyban hat a torkok hosszá- 
ak aránya az egyes törzshosszak- 
oz, amennyiben a torkok egymás
ul távol állnak, a hal könnyen vi^z- 
zajuthat, míg az egymáshoz közel
iié meredek torkok a halra riasz- 
5an hatnak. A  német tapasztalatok 
zerint a 3 torkú varsák jobban fog
ak. A  torok kifutások a zsák vége 
*lé szűkülnek (7. ábra).

A  varsa egyes részeit gyárilag el- 
:észített léhésből szabják ki. A  háló 
zembősége az I. résznél 28, a II. 
észnél 22—25, Ill.-nál 18—20 mm.
A  varsákat általában 4—11 kari- 

iával tótják el, melyek fenyőfából 
lészülnek. A  karikaátmérő az első- 
51 kezdve fokozatosan kisebbedik, 
záltal keletkezik a kúp-alak, mely- 
ől a varsacsoport a nevét is kapta.

Szekrényes nagyvarsa kifeszítve a hálóműhely udvarán

jobban azok a varsák fognak, me
lyeket a főszél irányába helyeznek 
el és fogórendszerük, a szekrények
kel együtt, mélyülésen fekszik (a fo
górész 8—10 mm-ig lejthet). Egyen
letes mederfenék esetén pedig az ál
landó vízmozgású helyeken van jó 
eredmény.

Kihelyezésnél a karókat helyezik 
ki először, pontosan kimérve az elő
írt távolságokat, ügyelve a varsatí
pus alakjának pontos kialakítására. 
A  varsa kirakását az előépítmények 
és a vezetőszárny kihelyezésével 
kezdik, majd az előbbiektől függet
lenül felszerelhető fogórendszer le-

A nagyvarsákat március végén he
lyezik ki egyesével, vagy különböző 
típusokat kombinálva a partszakasz
ra merőleges vonalban.

Az elalgásodás és beiszapolódás 
miatt az év során a varsák több íz
ben felszedésre kerülnek. Az algá
kat a varsákról legtöbbnyire kiszá
rítás útján távolítják el.

A  varsák felmérése a nyári hóna
pokban hetente kétszer, a tavaszi és 
koraőszi hónapokban kétnaponként 
történik. Egy nagyvarsás brigád két 
főből áll és 30—34 varsát kezel.

Tavasszal főleg az ívások idején a 
kis varsák, melyeket 50—150 cm-es 
vízmélységekben helyeznek el ered-

A varsák kihelyezése, kezelése: A  
lémet szakemberek szerint a leg-

A DFZ 1964/7-es száma analizálja 
- 1963. év folyamán az NDK-ban 
pasztáit halpusztulások okait, ösz- 
esen 162 heveny esetet jegyeztek 
1. Ezek 58%-a oxigénhiánynak volt 
itudható, 13%-ot szennyvíz-mérge- 
s 5,6%-ot növényvédőszer okozott, 
többi eset oka kinyomozható nem 
)lt. Figyelemreméltó az oxigén- 
ány okozta pusztulások számának 
ős emelkedése, ezek túlnyomó ré- 
ét a mezőgazdasági szennyvizek, 
sősorban a silóvizek okozták.

A ZENTRALBLATT F. VETE- 
IN ÄRMEDICIN  c. folyóiratban 
ebman professzor mutat reá arra, 
>öy a vágóhidakból származó 
ennyvizek különösen veszélyesek a 
^állományra, mivel tekintélyes 
ennyiségben tartalmaznak féreg- 
}téket, melyek a halak szervezetébe 
tva kifejlődnek és elhullást is okoz
atnak. Különösen a vérre kell v i
tázni, hogy ezzel a zooparazitákat 
VQl lehessen tartani a halak élővi- 
gatól.

7. ábra. 140 szemes körméretű varsa torokkifutóinak nagysága és alakja 
Szembőség 30 mm

rakásával fejezik be. A  fogórend
szer végét sok esetben nem kapók
hoz rögzítik, hanem horgonyhoz, így 
lehetetlenné válik az illetéktelenek 
által történő varsafelnézés. Az elő
építmények és a vezetőszárny bera
kása után az alint egy rúddal eliga
zítják, nehogy az fennakadjon vala
melyik karón.

ményes angolnafogó eszközöknek 
bizonyulnak. Egy ember 50 db kis- 
varsát kezel.

Elek László
*  Elek László a Balatoni Halászati Válla

lat főagronómusa júliusban az angolnagaz
dálkodás tanulmányozására az NDK-ban 
járt; lapunk néhány számában közöljük 
beszámolójának közérdeklődésű részleteit.

(Szerkesztő)
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Pillanatképek Romániából

Rendszerint hajnali négy órakor 
mennek ki a halászok a parttól 
mintegy 1000 méterre elhelyezett 
halcsapdákhoz, vagy ahogy ott 
nevezik „taljánkákhoz” . Motoros 
vontatta bárkákon közelítik meg 
e számunkra különleges és szokat
lan halfogókat. A  szobaszerűen 
felépített csapdarészhez 600— 800 
méter hosszú, kifeszített háló tereli 
a halakat. A  román tengeri halá
szok — legalábbis a part közelé
ben — legfőképp ezzel a módszer
rel fogják a halakat. A  drótköte
lekkel, cölöpökkel rögzített ha
talmas csapdákban legfőképpen 
szardellákat, kisebb mennyiségben 
érdes lepényhalakat, makrélákat, 
sőreg- és vágótokokat fognak. Az 
eredmény teljesen kiszámíthatat
lan. Tanúja voltam mikor egy tíz 
tagú brigád mindössze 20—30 
kg-ot fogott, de akad arra is példa 
mikor 15—20 q-t zsákmányoltak. 
A  szardínia oroszlánrészét a tul- 
ceai konzervgyárnak szállítják. Itt, 
ebben a gyárban egyébként nem
csak a tenger hanem a Duna-delta 
halait is feldolgozzák. Ottlétemkor 
éppen több tucat vizát, vágó tokot 
vettek át a halászoktól. Még ott is 
— a leggazdagabb lelőhelyükön — 
nagy becsük van ezeknek a halak
nak, hiszen a méregdrága kaviárt 
belőlük nyerik. A  —20 C° hőmér

sékletű raktárhelységekben vagon
számra tárolják a vértes-porcos 
halak legjelentősebb fajait, to
vábbá a fogassüllőket, pontyokat,

Lipován halász a Duna-deltában
(Pénzes felv.)

harcsákat, édesvízi heringeket, 
csukákat, keszegeket. Lenyűgöző 
élmény volt a hegy magasságú 
kupacba rakott fogassülőket látni.

A  halakat félautomata gépek 
segítségével dolgozzák fel.

Csendélet a Duna deltában
(Pénzes felv.)

A  halak mellett béka feldolgo
zással is foglalkoznak. Az elevenen 
tárolt békákat — tavi, kecske- és 
mocsári békákat — először lefeje
zik, majd rögvest megnyúzzák 
végül ízléses dobozokba csomagol
ják a páros combokat.

A  román tengeri és Duna-deltai 
halászok zöme lipován eredetű. 
A  halfogás kitűnő ismerői, hiszen 
a mesterségük évszázadok óta apá
ról fiúra száll. Ezek az emberek 
egymás közt oroszul beszélnek, de 
emellett a román nyelvet is isme
rik. Néhány éve még arról beszél
tek, hogy kihal az ősi mesterség, 
mert a fiatalság, az utánpótlás az 
iparban helyezkedik el. Nem így 
történt. A  gépesítés, a tartós, mű
anyag hálók elterjedése, a nagy 
halkereslet megint virágzóvá, csá
bítóvá tette a szakmát. Persze, 
bizonyára ebben jelentős szerepet 
játszott a Duna-delta vízi világa, 
nádrengetege, éppen úgy mint a 
hullámzó tenger eleven, csalogató 
romantikája.

Pénzes Bethen

A DER FISCHW IRT 1964/7-es szá
mában részletes cikk foglalkozik a 
Szovjetunió halászatával és annak 
fejlődésével. A  hatalmas vízierőmű
vek létesítése csökkentette a tokfé
lék, a lazac és a fehérhalak fogását, 
ezt a kiesést azonban tökéletesen pó
tolja a tógazdaságok fejlődése és 
produkciójuk állandó emelkedése. A  
tógazdaságok fejlődésének biztosítéka 
és motoi'ja az, hogy rentabilitásuk 
kitűnő, ez vezette az illetékeseket 
arra, hogy minden egyes kollektív 
gazdaság kötelességévé tegyék leg
alább egy halastó 
létesítését ésüzem- 
bentartását. A  kü
lönösen kedvelt 
ponty a déli or- - y  
szágrészekben fej- S  ^
lődik jól, Ukrajnában például az 
egyéves ponty már eléri a 700 g-os, 
piacon már keresett nagyságot. A 
műtrágyák közül főleg a nitrogén
vegyületek alkalmazását szorgalmaz
zák, a homokos altalajú tavakban 
igen intenzíven használnak szerves
trágyát, ha-onként 50 tonnás menfj- 
nyiségben. Kiterjedten adagolnak a 
takarmányba radioaktív kobaltsókat. 
A halbetegségek, járványok megelő
zésére rendszeresen alkalmazzák a 
hcl-karantént, legalább 20 napon 
tartják külön erre a célra létesített 
vesztegzár-tavakban a máshonnan 
származó halat, alapos megfigyelés 
mellett. A  Volgograd melletti duz
zasztó hallépcsőjét sikerült annyira 
tökéletesíteni, hogy azon évente több 
tízezer tokfajta hal tud áthaladni a 
felső vízszakaszokba és ott leívni.
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Megszűnik egy régi vita: 

Itta
Nemcsak nálunk folyik néha kés

hegyig menő vita a tógazdák és a 
természetvédő madárbarátok között, 
hanem minden országban, ahol a 
féltett, pusztuló madárritkaságok 
táplálékszerzésük közben a halasta
vakat látogatják. Természetvédelmi 
törvényünk védi a ritka vízimadara
kat és ennek nyomán — csupán a 
főleg halfogyasztókat említve — szé
pen szaporodik a nemeskócsag, a 
kiskócsag és a kormorán. A  káróka
tona néhol, így a balatonlellei tava
kon is már több kárt tesz, mint az 
egy védett madártól illik, de hát mit 
lehet tenni ellene? Vadász nem fog
ja rá a puskáját, mert az engedélyé
be kerül. Szerencsére a nemes- és 
kiskócsaggal, és „szerényebb” tár
saikkal nincs a kormoránhoz ha
sonló nagy baj, de mégsem valók a 
tógazdaságba. Különösen az ivadék
nevelő tavakban okoznak komoly 
kárt, ha rászoknak az eszményi táp
lálékot nyújtó kispontyokra.

Minden természetkedvelő ember 
egyetért azzal, hogy a vízimadárrit- 
kaságok több kulturális értéket je
lentenek, mint az általuk elfogyasz
tott pontyok. Az viszont mégsincs 
rendjén, hogy a sok millió forinttal 
épített tógazdaságaink biztosítsák a 
védett madarak táplálkozását pont a 
mindig hiányban levő pontyivadék
kal. Ennek megakadályozására olyan 
megoldást kellett találni, hogy a 
madár is jóllakjék, de a kispontyok 
is megmaradjanak. Egyszerűen ez 
az jelenti, hogy a madarakat károso
dásuk nélkül kell távol tartani a ha
lastavaktól.

Az idei nyári kísérletek alapján 
úgy látszik, hogy sikerült megtalál
ni azt a módszert, amellyel a hal
kártevő madárfajok nagyrészt távol 
tarthatók a halastavaktól. Az eszköz 
a külföldön már széles körben be
vezetett madár- és vadriasztó ágyú.

A  készülék iránt nagy az érdeklő
dés a szőlőgazdaságokban a seregély 
kártételének, a vadászok körében 
pedig a vadkárok megelőzése végett*. 
A  halászat a megrendelendő gépek 
számát tekintve csupán szerény társa 
a néhány ezer gépet igénylő szőlő- és 
gyümölcstermelő gazdaságoknak. A 
sikeres kipróbálás után 1965-ben 
megindul a hazai gyártás is és tó
gazdaságaink az Agrotröszt Válla
latnál igényelhetik a madáiriasztó 
ágyúkat. A  kísérleti gyártás alap
ján történt becslések szerint a madár
riasztó ágyuk ára 1500—2000 forint 
között lesz.

A  készülék kezelése egyszerű, üze
meltetése olcsó; karóiddal működik 
és három fő része van: 1. karbid és 
víztartály; 2. gázsűrítő és gyújtó 
automata; 3. hangtovábbító tölcsér. 
A  durranások időpontja 3 és 30 perc 
között vízadagolással szabályozható. 
Naponta egy alkalommal kell a ké
szüléket kezelni, ami az elhasznált 
karbid kiürítésével, új karbid és víz

m a d á c iie to ttö

feltöltésével, esetleg tűzkőcserével, 
jár. Az egész művelet öt percig tart, 
majd az ágyú automatikusan műkö
dik; óriási hangrobbanással riasztja 
a tógazdasági madárkártevőket. A  
dörrenések gyakoriságától függően 
a karbidfogyasztás 0,3—0,5 kg na
ponta, ami 2—3 forint üzemanyag- 
költséget jelent.

A  Dinnyési Ivadéknevelő Tógazda
ságban próbáltunk ki öt darab kül
földi madárriasztó ágyút, azok hatá
sát vizsgálva a tavakat látogató ma
dárállományra. Tapasztalataink sze
rint egy készülék a tó sekély vizei
nek nagyságától függően 20—40 kát. 
hold területen fejti ki riasztó hatá
sát. A  dinnyési halastavakat sok 
rpadár látogatta, mivel a szomszédos 
velencei-tavi természetvédelmi terü
let és a dinnyés—seregélyesi Fertő 
jó fészkelő helyet nyújt. A  vörös- és 
szürkegém volt a leggyakoribb, de 
a nagy- és a kiskócsag, a kanalas
gém is sűrűn előfordult. A  kisebb 
madarak közül a halkár szempont
jából a dankasirályt és a kormos 
szerkőt, valamint a takarmányból 
vámot szedő szárcsát tartjuk számon 
Dinnyésen.

A  madárriasztó ágyúkat június— 
júliusban a legnagyobb madárin- 
vázió időszakában állítottuk fel és 
tapasztalataink nagyon kedvezőek. 
Azokon a tavakon, ahol minden 
riasztó körút során 10—15 gémfélét 
kellett elzavarni, az ágyúk műkö
dése óta csupán néhány gém talál
ható. A  legeredményesebb akkor 
volt a készülékek működése, ha 8— 
10 percenként robbantak. A  kócsa
gok, a kanalas- és szürkegémek tel
jesen távol maradtak a tavaktól. A  
vörösgém elég hamar megszokja a 
dörrenéseket, de ennek a fajnak az

előfordulása is 60—80%-kal csök
kent a riasztóágyúk működésével. 
Sajnos a kormos szerkő és a szárcsa 
ellen az ágyúk hatástalannak bizo
nyultak. A  lehalászás közben a hal
ágy mentén felállított 2—3 készülék 
minden madár ellen védelmet bizto
sít az összezsúfolt pontyok részére. 
Ez különösen ivadékos tavaink leha
lászásakor eredményes.

A  madárriasztó ágyúkat eleinte a 
part szegély sűrű növényzete között 
állítottuk fel, de itt nem voltunk elé
gedettek hatókörzetükkel. Sokkal 
eredményesebben riasztottunk, ha a 
parttól néhány méterre a víz fölé 
épített asztalkán helyeztük el a ké
szülékeket. Az iíyen telepítés távol 
tartja az illetékteleneket az ágyúk
tól és így ezek tönkretételét vagy az 
esetleges baleseteket is megelőzhet
jük. Ha azt tapasztaljuk, hogy a ma
darak hozzászoknak a -durrogatás- 
hoz a hangtovábbító csövet más 
irányba kell kissé fordítanunk és a 
hatás ismét a régi lesz.

A  karbiddal működő riasztó ké
szülékek a külföldi tapasztalatok 
szerint jó szolgálatot tesznek a ha
lastavaknál és ezért nagyon elter
jedtek. Reméljük a mi tógazdasá
gaink is megkedvelik a madárzava
rásnak ezt a könnyű lehetőségét és 
végre megszűnik az oly régen folyó 
vita a szárnyas halászok barátai és 
ellenségei között.

Antalfi—Tőig

— ROM ÁNIA óceáni halászflottát 
hoz létre. (Népszabadság). Az első két 
halászhajót, a Constantát és a Gala- 
cot Japántól vásárolták. A  Constanta 
román személyzettel a fedélzetén és 
japán halászok segítségével Ű j-Zé- 
land partjainál időzik. A  legénység 
kiképzése után mindkét hajó kifut az 
Atlanti-óceánra.
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Sulyomerdő a kakati víztárolón

A növényeket tápláló ásványi 
sókban oly gazdag folyóink 

szabályozásakor, az óriási kanya
rok átvágásával, nagy területe
ken megszűnt a vízmozgás és meg
születtek a holtágak. Eleinte a 
hálászság örült a változásnak, hisz 
az új vizeken felszaporodott a hal
állomány, de később jelentkeztek 
a bajok. Nyelvünk a „holt” szó
képzővel tálán nemcsak azt fejezi 
ki, hogy a folyásból pangás lesz, 
hanem a víz életében várhdtó vál
tozásokra is utál. A  holtág elneve
zés biológiai szempontból is nagyon 
találó. Az időszakos vagy a teljes 
leválasztás a főmedertől meggyor
sítja az állóvizek lassú, de könyör
telen feltöltődési folyamatát, mely 
a nyílt vízből kiindulva, a hinaras, 
a nádas, a sásos, majd a rét, illetve

a parti erdő felé halad. Holtágaink 
között a feltöltődési folyamat 
összes állapotát megtaláljuk. Van
nak már teljesen „ reménytelen”  
vizeink, ahol a füzesek és a nyár
faerdők kezdetei vertek gyökeret, 
másutt a sás és a nád uralja a víz
tükröt, sokhelyen szinte járni lehet 
a hínár- és sulyommezőkön és saj
nos legkevesebb az egészséges, 
valódi nyíltvízi életet fakasztó 
holtág-területünk. A  helyzet még
sem reménytelen, még nagy terü
leten nyílik lehetőség a feltöltődési 
folyamat lefutásának lassítására, 
de iparkodnunk kell mert közel 
vagyunk a tizenkettedik órához.

A  halászati szempontból vett 
holtág pusztulás megelőzési lehető
ségeinek tárgyalása előtt nézzük 
röviden a történés lényegét: Meg-

TÓGAZDASÁGI FILM KÉSZÜLT
A Magyar Filmgyártó Vállalat 

a Földművelésügyi Minisztérium 
és az Országos Halászati Felügyelő
ség költségén 20 perces filmet készí
tett tógazdaságaink életéről. Az első 
kizárólag halas filmet több követi; 
az elkészült film a halastóépítéssel, 
a különböző tógazdaság típusokkal, a 
műtárgyak ismertetésével, a ponty- 
ívatással, a mesterséges pontyszaporí
tással, az ikrafejlődéssel és az ivadék 
kihelyezésével foglalkozik.

1965-ben készül a ponty tenyésztés 
többi mozzanatát bemutató film, 
majd ragadozó halaink életét és sza
porítását örökítik meg a felvevőgé
pek. A környező államok részéről 
máris nagy az érdeklődés halászati 
filmjeink iránt.

M a d o c s a
A  Tolnamegyei Népújság K. I. 

munkatársa riportjából: Rada Antal
lal, az Igazság tsz. elnökével járja a 
madocsai határt... a búzamezőket, 
almáskerteket... A  21 holdas halas
tóra nemcsak a szövetkezeti tagság, 
hanem az egész falu büszke. A  falu 
alatt húzódik el ez a terület, amit 
saját erőből hasznosított a múlt év
ben a tsz, s az idén már 100 mázsa 
halra számítanak. Mélyfuratú kútbél 
nyerik a vizet, s ebből állandóan 
táplálják a tavakat. — Az ivadékot 
a jó idő kicsalogatta a tó szélére, 
ezerszámra sütkéreznek a sekély víz
ben. — Rada elvtárs búcsúzóul a fa
lura mutatott, ahol új házak sora
koznak, s számuk úgy nő, ahogyan 
a közös gazdaság erősödik. Mióta 
Madocsa termelőszövetkezeti község, 
150 új házat építettek] a faluban.

m e g

szűnik a vízfolyás és ezzel tú l
súlyba jutnak a tavi élőlényeknek 
kedvező környezeti viszonyok. Az 
oldott tápsók kihasználását legelő
ször a mindenütt jelenlevő lebegő 
algák kezdik meg és ezt hirtelen 
felszaporodásuk jelzi. Ennek köz
vetlen oka, hogy a sodrás már 
többé nem zilálja szét állományu
kat. Az egysejtű növénykék töme
gein rengeteg szűrő szervezet, főleg 
planktonrák nevelkedik és ez ma
gával hozza a holtágban rekedt 
halállomány rohamos gazdagodá,- 
sát.

A gyors folyás megszűnését az 
algák után a híná r növényzet hasz
nálja ki leghamarább. A  sekély 
részeken körkörösen terjedő hí
nármezők alakulnak ki, eleinte a 
békaszőlő félékkel, majd ezeket a 
süllőhínár, az érdes tócsagaz, a 
tündérrózsák és a súlyom követik. 
A hinarosak megerősödése — mert 
bennük sok táplálékszervezet talál 
otthonra — először szintén kedvez 
a halaknak, de később ez a holt
ágak átkaivá válik. Am ikor az 
egész víz feneket a hínár lepi el, 
minden oldott táplálékot elvonva a 
hasznos algáktól és évről évre rot
hadó szerves anyaggal gyarapítva 
az iszapot az a holtág halódásának 
biztos kezdete. A  hinarasok algák 
feletti győzelmét jelzi a víz letisz
tulása is. Nincs többé sok parápyi 
lebegő növény, — melyek a halász 
örömére jó zavarossá teszik a 
vizet, — és emiatt egyre \kevesebb 
a haltáplálék szervezetek (plank
ton, rovarlárva stb.) száma is.

A folyamat megy magától, de 
sajnos a tervszerűtlen halászat 
még gyorsítja. Az első időszakban 
hirtelen gyarapodó halállomány 
vonzza a halászokat, horgászokat és 
mindenki nagy halat akar zsák
mányolni. Az emberi furfangot 
kevés csuka, harcsa, süllő és ponty 
kerüli el, így az állomány súlya el
tolódik az apróbb halak felé. Segíti 
ezt még az is, hogy a nemesebbek 
érzik meg leghamarabb az életkö
rülmények változását (állóvízzel 
járó oxigénhiány, ívóhelyek el
vesztése, a táplálék kiesése). Az 
igénytelenebb keszegfajok és a 
silány halak (varsinta, naphal, 
törpeharcsa stb.) lassan természeti 
csapásként elszaporodva jóformán 
„kiirtják” az algafogyasztó plank-

148



Süllőanyák válogatása (Antalfi felv.)

holtágaink pusztulását!

íonrákokat, és a törmelékfaló ro
varlárvákat, ezért az elsődlegesen 
termelt szervesanyag (algák) nagy- 
l észe kellő számú közvetítő raktá
rozó szervezet hiányában kihasz
nálatlanul marad. Ez nemcsak hal
hús kieséssel jár, hanem azzal is, 
hogy az elpusztult algatömeg bom- 
ló szervesanyagként a fenékre ke
rülve a hínárosok terjedését és 
iszapképzését segíti elő.

Az algák és a hínárnövények 
küzdelméből a felhalmozódó isza
pon a vízterület közepe felé ter
jeszkedve a „nevető” harmadik, a 
nád kerül ki győztesen. Ahol sűrű 
állománya megjelenik, ott meg
szűnik a halász munkája, de kor
szerű eszközeinkkel még a nádas
ból is virágzó halasvizet teremthe
tünk.

Nem reménytelen tehát holt
ágaink helyzete, csak ismerni kell 
életüket. Az előző néhány soros 
eszmefuttatás csak halászati szem
pontból vázolta a jelenségek sorát 
de tudnunk kell, hogy a holtágak 
biológiája ennél sokkal bonyolul
tabb. A  vázlatból mégis kiindulha
tunk. Holtágainkon halastavaink 
gyakorlatához hasonlóan azt kell 
elérnünk, hogy a hasznos lebegő 
algák legyenek a víz fő termelő- 
szervezetei, a vízfenéken ne hal
mozódjék fel a rothadó iszap, a 
kemény és lágy szárú vízinövény
zet ne fedje el a víztükröt és eze
ken kívül a leggazdaságosabb hal
állomány népesítse be a területet. 
Holtáganként változik, hogy egy 
vagy több követelmény megte
remtése az elsődleges cél.

Ha a halállományból indulha
tunk ki, mérlegelni kell a ragado
zók és a silány halak, a ponty és a 
keszegfélék arányát. A lig van holt
águnk ahol ezek a számok megfe
lelőek. A keszeg- és a szeméthal- 
túlsúlyt speciális varsázással, téli 
szelektáló halászattal, tervszerű 
ragadozó kihelyezéssel, esetleg a 
ragadozó halak fogáskorlátozásá
nak bevezetésével gyűrhetjük le. 
A lassanként csökkenő ke szeg állo
mány helyét évről évre nagy 
egyedsúlyú pontyokkal kell kitöl
teni.

Az apró halak gyérítésében, ahol 
az egyéb feltételek (tűrhető oxi
génviszonyok, elvándorlás meg

akadályozása stb.) biztosítottak, 
nagy segítséget jelent az angolna 
népesités. Ez a hal mindent eszik 
és mindig azt amiből a legtöbbet 
talál, tehát kis halakkal túlnépe
sedett vizek kiváló helyrebillen
tője.

A  hinarasokkal benőtt, de azért 
a halat télen is életbentartó holt
ágaink fontos élőlénye lesz a nö
vényevő fehér amur hal. 1965-ben, 
ha az importot folytatni tudjuk, 
már beindítjuk az ez irányú üzemi 
kísérleteket.

Ahol a náddal és a rothadó fe
nékkel van a baj ott a biológiai 
eszközöket a gépnek kell megelőz
nie. Reméljük nemsokára már 
holtágainkra is jut motoros nád-

és hínárvágó. A bűzös vízfeneket 
a hazai találmányként elfogadott 
Mitter stiller-féle iszaprobbantó 
szellőzteti majd át. A  gépeket a 
nagy pontyoknak, a növényevő 
halaknak, a ragadozóknak kell kö- 
vetniök és a lehalászatokat a nagy 
teljesítményű szivattyúk segítsé
gével oldhatjuk meg.

Legkiválóbb és legtisztább holt
ágaink egy részén igazi halastavi 
gazdálkodást kell bevezetnünk 
(erre már szép példák voltak az 
elmúlt néhány évben is). A  belter
jes holtághasznosítás a halászból 
lett halgazda győzelmét mutatja a 
természet alapjaiban megváltoz
tathatatlan, de irányítható törvé
nyei felett. Tőig István

A halász tanulónál: a csónak-javítás tudományát el kell sajátítania
(Antalfi felv.)
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A TISZÁ N
A  halász társadalmat, illetőleg a 

nyíregyházi „Alkotmány” Halászati 
Termelőszövetkezetet nagy gyász 
érte. Augusztus 10-én 12 óra 25 perc
kor a „Juhász Gyula” vontatógőzös, 
amely a felső-Tiszáról lefelé halad
va egy uszályt vontatott, találkozott 
az „Alkotmány” Htsz Tiszán felfelé 
haladó rakamazi brigádjával. Eddig 
kideríthetetlen okok miatt a „Juhász

Beleon Mihály

Kecskédi István

Gyula” vontatógőzös hullámai a 6 
tagú rakamazi brigád motorcsónak
ját felborították és Kecskédi István 
tiszanagyfalui, Beleon Mihály és 
Danku Mihály timári halászok a hul- 
lámsírbam lelték halálukat. A  három 
halász után öt árva maradt.

A  szerencsétlenség ügyében vizs
gálat folyik.

A  sajnálatos esemény a nyíregy
házi „Alkotmány” Halászati Termelő- 
szövetkezet egyik legeredményesebb 
brigádját sújtotta, amely az elmúlt 
évben is kimagaslóan jó termelést 
ért el. Egy-egy ilyen esemény min
dig nagy tragédia, különösen akkor, 
ha a halál fiatal embereket sújt. 
Mind három halász ereje teljében 
levő ember volt, hiszen a legfiata

labb 41 a legidősebb mindössze 48 
éves volt. Mindaddig amíg a vizsgá
lat be nem fejeződik, az eset követ
kezményeit nem vonhatjuk le, de az 
ügyre még vissza kell térnünk.

Amikor a „Halászat” Szerkesztő
sége és olvasó tábora nevében a 
súlyos veszteségeket szenvedett csa
ládnak és szövetkezetnek őszinte 
részvétünket nyilvánítjuk, ígérjük, 
hogy az áldozatok hozzátartozóit nem 
hagyjuk magukra, és igyekszünk ré
szükre megfelelő segítséget nyújtani. 
Kötelességünknek tartjuk, hogy az 
árvák és az özvegyek sorsát a to
vábbiak során figyelemmel kísérjük 
és részükre segítséget nyújtsunk.

Búcsúzunk Tőletek, a kötelesség
teljesítés áldozataitól, akiket terme
lés, illetőleg munka közben ért a 
szomorú vég, ígérjük, hogy sohasem 
felejtünk el Titeket!

A mosószerek foszforja eutrofizálja 

a halasvizeket

Danku Mihály

A  nyugatnémet szaksajtó az el
múlt évek során gyakran mutatott 
reá arra a különös, mondhatni rej
télyes jelenségre, hogy egyes ta
vak, így különösképen a Bodeni- 
tó, de Schleswig—Holstein több 
tava is egyre fokozódó mértékben 
eutrofizálódik, ezeknek a tavak
nak egyre nagyobb a produktivi
tása.

A  vizsgálatok kiderítették, hogy 
a tavakban egyre nagyobb a fosz
for mennyisége annak ellenére, 
hogy a nagy kiterjedésű tavakat 
nem trágyázzák. A  kérdés sokáig 
maradt megválaszolatlan: honnan 
kerül foszfor a vizekbe, méghozzá 
olyan jelentős mennyiségben, 
amennyit a kémiai meghatározá
sok mutattak ki? A  rejtély azon
ban végül mégis megoldódott, a 
foszfort, persze közvetve, a ház
tartási mosószereket előállító ipari 
üzemek juttatják a vízbe.

A  víz foszforháztartását először 
a Bodeni-tóban vizsgálták, az ana
lízisek eredményei alapján kiszá
mították, hogy a tó vize évente 
összesen 1100 tonna foszforral gaz
dagszik, de ennek a viszonylag 
nagy mennyiségnek csak igen kis 
része épül be a tóban élő növényi 
és állati szervezetekbe, a túlnyomó 
rész foszfát tartalékot képez a tó
ban és azt ily módon eutrofizálja.

A  szennyvizek vizsgálata azzal 
a nem is meglepő eredménnyel 
járt, hogy a foszfor a háztartási és 
ipari mosóporok egyre általáno
sabb használata útján kerül a csa

tornákba és onnan a vizekbe. A  
tóparti települések lakosságának 
minden egyes tagja fejenként és 
naponta 7 g foszfáttal ajándékozza 
meg a tavat, a mosószereket 
ugyanis újabban foszforvegyüle- 
tekkel vegyítik, átlagosan 8% 
polifoszfát kerül a szintétikus de- 
tergensekbe, hogy ezzel mosóké
pességük javuljon. Ez a foszfor 
természetesen teljes mennyiségé
ben megmarad a csatornába jutta
tott mosóvízben és mondhatni in
gyen trágyázza a tavakat.

A  szintetikus mosószerek fel- 
használása egyre nagyobb, az 
NSZK-ban például 1960-ban nem 
kevesebb, mint 230 000 tonnát 
hoztak forgalomba, tízszer annyit, 
mint tíz évvel azelőtt, de ez a 
mennyiség állandóan növekszik, 
és vele növekszik a vizekbe jutó 
foszfátok mennyisége is. A  szenny
vizeknek ez a foszforja jelentősen 
dúsítja a halasvizeket tákanya- 
gokban és érthető módon vezetett 
oda, hogy a halasvizek egy része 
jelentősen eutrofizálódott, halhús
hozama ennek megfelelőleg növe
kedett.

— AZ ERDŐGAZDASÁG ÉS FA
IPAR tudósítása szerint a napfoltok 
a madarak, halak és más állatok sza
porodására is kihatnak. Ezt állapítot
ták meg az izlandi tudósok, akik 
megfigyelték, hogy az izlandi fehér 
fogoly minden tizenegyedik évben 
tojja a legtöbb tojást. Ugyanilyen sza
bályos időközben rakják a legtöbb 
ílrrát íí 1 A7.amk és keringek.
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Tiszai halász el sem tudja képzel
ni, hogyan lehetséges az, hogy ezt az 
igen finom húsú, kiváló csalihalat 
az ország más folyóin, elsősorban a 
Dunán, a vízszennyezés miatt ma 
már alig ismerik, ritkán akad horog
ra, vagy hálóba.

Rosszul kezdtem írásom, mikor 
egy halat említettem, mert tulaj
donképpen két hasonló fajról van 
szó, s az elkülönítésére, — alakról, 
különösen fiatal egyedeknél, — csak 
az igen gyakorlott szem képes. E két 
faj: a magyar bucó (Aspro zingel L.) 
vagy ismertebb nevein: cingli, góc, 
kóc, kóchal, kolc, kosz, magyarkóc, 
orsó, és a német bucó (Aspro stréber 
Siebold) közismertebb nevein: du- 
rulya, apácafúró, bucó, bucok, dur- 
bancs, kerékszeg, német kóc, nem
hal, orsófark, pecekfarkú, rápóhal.

A  két testvérfaj csak a Duna víz
rendszerét lakja, de ma már inkább 
csak a szennyezetten Tiszában és 
mellékfolyóiban találhatók meg.

Először a ritkábban előforduló, 
kisebb testű német bucó bélyegeit 
ismertetem:

Teste orsóra hasonlító, csupán a 
lapos fej kontúrja akadályozza meg, 
hogy e szabályos jelzőt használjuk. 
Earoknyele feltűnően hosszú, vé
kony, hengeres, s ez különbözteti 
meg legszembetűnőbben rokonától. 
Színe sárgásbarna, sárgásszürke. A  
fiatalok sötétebbek, a korral fakul
nak. Ez alól csak az oldalukon levő 
4—5 ferdén haladó fekete sáv kivé
tel, mely az idősebbeken is sötét 
marad. A  német bucó hasa fehér, 
úszói folttalanok; hátúszója kettős, 
az elsőben 8—9 kemény sugár van. 
Szájnyílása kicsi, előreugró. Pikke
lyei aprók, fésűsek, s a testen kívül 
a fejre és a kopoltyúfedőre is felhú
zódnak.

Április—májusban ívik, amikor a 
víz hőmérséklete a 13 C°-ot eléri.

Növekedése lassú, legnagyobb pél
dányainak hosszúsága 18—20 cm; 
elég ritkán kerül hálóba, vagy ho
rogra, így gazdasági jelentősége 
nincs.

Az előző fajnál már jóval gyako
ribb, de mivel számottevő mennyi
ségben nem halásszák, így a fogyasz
tók által nem nagyon ismert a ma
gyar bucó.

H. MÜLLER a Z. f. Fisch u. Hil- 
swiss. 1964. 3, 4, 5-ös számában a kis 
tavakban végzett angolna nevelés le
hetőségeit tárgyalja. Az angolnák szí

vesen veszik fel 
ilyen vizekben a 

vagdalt takar
mányhalat és a be
helyezett üvegan
golnák két év alatt 

elérik a 22 cm-es méretet. Lehalá
szásuk elektromos módszerrel köny
v e n  és maradéktalanul végezhető el.

D)
DJ 1 L

Teste zömökebb mint a másik 
bucó-fajé, inkább hengeres, de ez is 
jóval nyújtottabb testű a megszo
kott halformánál. Az előző fajénál 
rövidebb a faroknyele. Alapszíne 
sárgásbarna, a hasoldal fehér, olda
lait 4—5 rézsútosan húzódó szabály
talan sötétebb folt tarkázza.

Hátúszói elválasztottak, az első 
hátúszóját 13—14 tüskesugár alkot
ja. Ez a másik, szemmel is jól látható 
elkülönítő bélyeg a német bucótól. 
Szájnyílása szűk, lefelé előre irá
nyuló, mely a táplálkozás viszonyai
hoz jól alkalmazkodott. A  szájnyí
lásban apró kefefogak ülnek az áll
csontokon. Apró, fésűs pikkelyei a 
kopoltyúfedőt és a fejet is beborít
ják.

ívás ideje április—május hóna
pokra esik, a víz hőmérsékletétől 
függően. A  folyók mélyébb részein, 
ahol a folyási sebesség elég nagy, a 
talaj nem iszapos, rakja le ikráit, s 
ez a kedvenc tartózkodási helye is, 
mert itt találja meg táplálékát. Mi
vel testszíne jól beilleszkedik a kör
nyezetbe, így egy helyben fekve le
selkedik vízsodorta táplálékára. 
Táplálékvizsgálat során azt tapasz
taltam, hogy az ikrától, ivadéktól 
kezdve a rovarokon, férgeken ke
resztül a csigákig, igen sokféle táp
lálék fordult elő halaim emésztőcsa
tornájában. A  kisebb egyedeket nem 
volt alkalmam tanulmányozni, mert 
a vizsgálat időszakában nem került 
hálóba, de 20 db 15—20 cm-es pél
dány gyomortartalmában a követ
kező táplálékot találtam.

Tiszavirág lárva,
Szitakötő lárva,
Csigák,

Halivadék (csak csontvázat talál
tam, így nem lehetett a fajt megha
tározni).

A  magyar bucó is lassú fejlődésű 
faj, de az előzőnél valamivel na
gyobbra nő, eléri a 30—40 cm-es 
nagyságot is, emellett már az 
1 kg-ot is.

Húsa fehér, süllőbe emlékeztető 
ízű, nem szálkás, ezért ismerői szíve
sen vásárolják, s a halak minősíté
sekor több elsőrendű hal elé helyez
kedik. Szárazon sütve fejtől a fa
rokig minden része ehető.

A  kisebb példányokat a halászok 
előszeretettel használják csalihal
nak, mivel kemény a bőre, ugyan
akkor életereje is elég nagy, a hor
gon egy hétig is élve marad.

Mint már említettem egyik bucó 
fajból sem fognak olyan mennyisé
get, hogy gazdasági jelentősége len
ne, de mint az utóbbi időben nagyon 
megfogyatkozott faj, a biológusok 
körében érdeklődésre tarthat szá
mot.

Csorna Antal

K A R L ANW AND a Z. f. Fischerei 
u. Hilfswiss. 1964. júliusi számában a 
süllőivadéknál szállítás közben elő
forduló pusztulás okait vizsgálja, 
megállapítja, hogy az elhullások oka 
túlnyomórészt mechanikai behatá
sokkal magyarázható. Vizsgálatainak 

alapján azt ajánl- 
ja, hogy tíz óránál 

* hosszabb szállítás 
esetén az ujjnyi 

j j süllőkből legfel-
5T I jebb 3—4 db jut

hat egy liternyi vízre, melyet célsze
rű sűrített levegővel és nem oxigén
nel szellőztetni. A  szállítóvíz O2 tar
talma ne legyen több 4.5—5 mg/li- 
ternél, az oxigénnel való túldúsítást 
feltétlenül el kell kerülni.

Bucók
(Csorna felv.)
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megvalósítható a gazdasági üze
mek vízkivételeinek az automati
zálása is. Természetesen legmegfe^- 
lelőbb, amikor a rendszer teljes 
automatizálása valósul meg, mert 
ez esetben a mindenkori víz
igénynek megfelelően szolgáltat
ják a rendszer berendezései a szük
séges vízmennyiséget.

Egy vízszolgáltató rendszer auto
matizálását többféle módon lehet 
elvégezni, lehet az automatizálás: 
helyi adottságokon alapuló; — 
elektromos berendezéssel működő; 
és hidraulikus működtetésű.

Helyi adottságú automatizálás
Az automatizálásnak ez a leg

egyszerűbb megvalósítási formája. 
Ebben a megoldásba^ az egyes 
műveletek még nincsenek folya
matosan egymásba kapcsolva. Az 
egyes kezelési műveleteket a mű
tárgyakon emberi erővel hajtják 
végre. A  vízszolgáltató rendszer 
csatornáiban szállított víz szétosz
tásához, kiadagolásához szükséges r 
üzemadatok, utasítások a rend
szert irányító üzemvezetőtől rádió 
vagy telefon útján jutnak el a ke
zelő személyzethez. A  kezelők 
ugyanilyen módon teszik meg j el
öntéseiket és közli.k az adatokat. 
Az üzemvezető az adatok egyezte
tése és kiértékelése után intézke
dik a szivattyúk indítására, — le
állítására, a vízszintek emelésére, 
— csökkentésére, a vízhozamok 
szabályozására. Ezt követik a ke
zelők által végrehajtott műtárgy 
beállítási műveletek. Látható, hogy 
ezen a módon sok időveszteség kö
vetkezik be s azon felül sok félre
értésre is lehetőség van. Bár a 
telefonon és rádión adott intézke
dések előnyt jelentenek például a 
küldöncök útján továbbított uta
sításokkal szemben, ma már ez a 
megoldás nem elégíti ki a terv
szerű vízszolgáltatás lehetőségét. 
Szükséges az ekként üzemelő víz- 
szolgáltató rendszereket a félauto- 
matikáról teljes automatizációra 
építeni.
Távvezérlésű (elektromos) auto
matizálás

Ezzel a megoldással a vízszolgál
tatás teljes automatizálása valósít
ható meg. Kiépítésével az üzemve
zetőhöz a központi távjelző útján 
jutnak el a jelzések. Ugyanezen az 
úton tudja megoldani az üzemve-

Helyi adottságú automatizálás megvalósítása árvédelmi íp eforihájózat segítségével
(Balogh felv.)

2. Az automatizálás eszközei 
A  vízhasznosítás gyakorlatában 

a vízszolgáltatás helyes megoldá
sának alapfeltétele, minden üze
meltetési munkának az okszerű 
végrehajtása. Csak a helyi viszo
nyok ismeretében, szakszerű kí
sérletekre épült, tervszerű és elő
retekintő fejlesztési munka hoz
hat eredményt az üzemeltetés te
rén. A  vízszolgáltatás több évtize
des gyakorlata nyomán már is
mertek előttünk azok a befolyá
soló tényezők, melyek a termelői 
üzemeknél és a szolgáltatást végző 
szerveknél jelentkeznek. A  mező- 
gazdasági nagyüzemek technikai 
színvonalának folyamatos növeke
désével megvan az alapja annak, 
hogy a vízszolgáltatásban rátér
hessünk az automatizálásra. ,

A  termelői üzemeket vízzel el
látó vízszolgáltató rendszerek 
mindegyikében rendelkezésre áll 
az a három tényező, mely szüksé
ges az automatizálás megvalósítá
sához a: 1. vízállás; ,2. víznyomás;
3. vízhozam. A  rendszerek auto
matikus működtetése azonban csak 
akkor valósítható meg, ha vannak 
olyan mérőműszerek, melyekkel e 
három tényező szabatos mérését el 
lehet végezni. A  szükséges műsze
rek és eszközök hazai viszonylat
ban is előállíthatok, így az auto
matizálás megvalósításának gya
korlati akadálya nincsen.

Jelenleg azoknak a rendszerek
nek az automatizálásával kívá
nunk foglalkozni, melyek magas

vagy mélyvezetésű csatorna háló
zattal vannak kiépítve és halasta
vak vízellátását is biztosítják. Nem 
foglalkozunk a földbeépített nyo
mócsöves rendszerek automatiká- 
jával.

AEGIR típusú távjelző táblás zsilipnél
(Balogh felv.)

A  csatornás rendszerek automa
tikus berendezéseinek vezérlésétel 
lehet látni helyszíni tényezők út
ján; távvezérlés vagy távjelzés út
ján. A vízszolgáltató rendszeren 
belül automatikusan működhet
nek; a szivattyútelep gépegységei, 
a duzzasztómű zárószerkezetei, az 
elosztóművek, zsilipek, túlfolyók, 
fenékürítők. Ezek automatikus 
működtetése mellett egyidejűleg
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zető az egyes zsilipek nyitását — 
zárását, szivattyúk beindítását — 
leállítását. Egyidejűleg képes jel
adatokat kapni a beépített jelköz
lők segítségével a vízszínekről és 
a műtárgyakon bekövetkezett vál
tozásokról.

Távvezérlésnél a zsilipek mozga
tását elektromos meghajtású mo
torok végzek. Ezek emelik vagy 
süllyesztik a zsiliptáblákat. E meg
oldásban a berendezések legfonto
sabb eleme a távjelző műszer. Ez 
biztosítja az észlelő helyek érték
adatainak az eljuttatását az üzem
vezetőhöz. A  jeladatokból határoz
ható meg az észlelt műtárgynál az 
észlelési időpontban levő vízállás, 
vagy vízhozam érték. A  hazai kö
rülmények között folytatott pró
baüzemelés során jó eredményt 
kaptunk a METRA típusú cseh
szlovák gyártmányú távjelzős víz
mércével és az NDK gyártmányú 
AEGIR típusú távjelzővel.

A  távvezérlésű automatizálás 
megvalósítása lehet közvetett, vagy 
közvetlen vezérlésű. Közvetett táv
vezérlésnél az üzemvezető a hozzá 
befutott távjelzők jelzésének érté
kelése után, jelzéssel adott utasí
tás alapján működteti a szabá
lyozó műtárgyakat és a szivattyú- 
telep egyes gépegységeit. Közve
tett távvezérlésű automatizálással 
épült meg Szovjetunióban a SZA- 
NTIRI öntözőrendszer. Ettől még 
magasabb technikai felkészültsé^- 
get követel a közvetlen távvezér
lés, melyben az emberi irányítás is 
kiküszöbölődik. Itt olyan automa
tikus készülékek működnek, me
lyek képesek a távjelzések alapján 
kapott adatok nyomán megindí
tani, vagy leállítani a szivattyú
kat, átállítani a zsilipeket.

Hidraulikus automatizálás

Az automatizálásnak ez olyan 
megoldása, melyet csak csatornák
kal kiépített vízszolgáltató rend
szerben lehet megvalósítani. Az 
automatika itt ugyanis hidraulikus 
helyi berendezéseken alapszik. A  
csatornában áramló víz önmaga 
végzi el az elmésen kiképzett mű
tárgyak szabályozását. A  csator
nákban olyan önműködő nyílás
záró szerkezetek épülnek be, ame
lyek önmaguktól úgy működnek, 
hogy képesek a szükséges üzem-

Palástos vízadagoló (Balogh felv.)

vízszint állandó szinten tartani. 
Ezek a vízszint szabályozó szerke
zetek a vízszolgáltató rendszer 
böge határain és a mellékcsator
nák torkolatánál helyezkednek el 
és végzik a vízkormányzás, vízsza
bályozás műveleteit. Ezek mellett

Hidraulikus vízszintszabályozó zsilip
(kísérlet; Balogh felv.)

szükséges, hogy a mezőgazdasági 
üzemek vízkivételeit is automati
kussá tegyük. Erre a célra a palás- 
tos vízadagolókat használhatjuk.

A  vízszintszabályozó szerkezetek 
többféle típusban készülnek. Mint 
önműködő zsilipek alkalmazhatók 
úgy, hogy a zsilip feletti vízszin
tet tartják, de úgy is, hogy a zsilip

alattit. Ennek megfelelően felvízi 
és alvízi vízszabályozókat gyárta
nak. Szerkezeti kialakításuk olyan, 
hogy a víz felhajtóereje és ellen
súlyok révén biztosítják a szüksé
ges mértékű vízátvezető nyílást a 
műtárgyon. A  segítségükkel be
állítható vízszint független a csa
tornában áramló víz mennyiségé
től. A  csatornák vízszintjének sza
bályozását ellátó helyi adottságú, 
távvezérlésű, hidraulikus automa
tikus berendezések feladatukat 
akkor töltik be, ha a segítségükkel 
a termelői vízkivételig elvezetett 
víz folyamatos továbbítása szintén 
automatikusan történik. Erre szol
gál a már említett palástos vízada
goló.

A palástos vízadagoló: Az ada
goló olyan vízkivételi műtárgy, 
mely valamely csatornából, táro
lóból, vízfolyásból meghatározott 
nagyságú vízhozamot bocsát át a 
gazdaság csatornájába, vagy halas
tavába. Egyben vízmérő műtárgy 
is, mely képes a felvízszín válto
zásai ellenére is ugyanazt a fajla
gos vízhozamot szolgáltatni. A  
vízhozam az adagoló egységnyi 
szélességétől függ. Ha több nyílása 
van, a nyílások nyitásával-zárásá- 
val szabályozható a vízhozam. Ha 
a felvíz és az alvízszint a megen
gedett határértékek között maradt, 
nem kell mást tenni a vízmennyi
ség meghatározásához, mint az át
folyó vízhozam értékét megszo
rozni az adagoló nyitvatartási ide
jével. Balogh Bálint
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Az egész világon kezd érezhe
tővé válni a vízhiány — nemcsak 
azokban az országokban, ahol ha
gyományos a szárazság. Francia- 
országban pl. az utóbbi 10 évben a 
vízfogyasztás a tízszeresére növe
kedett. Ma már évente 1 személyre 
40 m3 vízfogyasztás jut a gazdasá
gilag elmaradt államokban, 500 
m3 Európában és 1000 m3 Ameri
kában. Elképzelhetjük mennyire 
fög növekedni a vízfogyasztás az 
elmaradt államok fejlődése során.

Az egész problémakör fontossá
gára való tekintettel az UNESCO 
elhatározta, hogy 1965-ben meg
kezdi a nemzetközi hidrológiai év

tizedet, amelynek folyamán vizs
gálni fogják a víz kihasználásának 
kérdését minden szempontból. Ta
nulmányozni fogják a vizek ismé
telt felhasználásának lehetőségeit, 
a talajvizek felhasználását, a vizek 
tárolását és összegyűjtését táro
lókban és tartályokban, az ipar 
földrajzi és hidrológiai szempon
tok szerinti telepítését, továbbá a 
mesterséges esőket, a jéghegyeket, 
és a természet átalakítása során 
bekövetkezett klíma-változásokat 
és még sok más fontos kér
dést. Igen fontos tanulmányo
zandó probléma lesz. az ivóvíz elő
állításának lehetősége tengervíz

ből. A  tengerekben határtalan 
mennyiségi vízkészletek vannak— 
1370 millió km3 — azonban sajnos 
sós vizek. A  tengervízben literen
ként átlagosan 35 g só van.

Az iparban, a mezőgazdaságban 
és a háztartásokban felhasznál
ható vízben azonban legfeljebb 
csak 0,05 g só lehet literenként. 
A tengervízből az ivóvíz előállítá
sára már több eljárást próbáltak 
ki. Az egyik legújabb eljárást 
nemrégen próbálták ki az ameri
kai Westinghouse cég laborató
riumaiban. A  berendezés legfonto
sabb része a 0,75 mm vastag acél- 
vogy alumíniumlemezzel két részre 
osztott kamra. A  lemez „harmoni- 
kaszerűen” van meghajlítva és 
felülről tengervizet öntenek rá, 
amely vékony rétegben folyik a 
felületen keresztül. A  víz részben 
elpárolog és a besűrűsödött mara
dék alul folyik el. A  vízpárát 
kompresszor szívja el és eközben 
kisebb (100 m vízoszlop) nyomás-  
különbözeiét idéz elő a lemez alatti 
és feletti térség között.

(Veda — Zivet — 1964. évi 3. 
szám — pp 170— 171.)

Mint ahogyan ez évi 2. számunkban 
már arról hírt adtunk, lapunk ápri
lisban ünnepelte fennállásának 10. 
(57.) évfordulóját.

Ez alkalommal a Földművelésügyi 
Minisztériumban bensőséges családi 
ünnepet rendezett az FM. Sajtó és 
Tájékoztatási Osztálya, amelyen 
részt vettek a mezőgazdasági lapok 
vezető munkatársai is.

Soós Gábor miniszterhelyettes rö
vid beszédben elismerését fejezte ki 
az eddig végzett munkáért és át
nyújtotta Losonczi Pál miniszter 
levelét a Halászat Szerkesztősége ve
zetőjének Ribiánszky Miklós elvtársi 
nak. E levél másolatát közöljük.

Miniszter Elvtárs elismerő sorai
hoz kommentárt fűzni nem kívá
nunk, azonban az elismerés arra ösz
tönöz bennünket, hogy az eddigiek 
szellemében jó munkával továbbra is 
a halászat egyetemes érdekeit szol
gáljuk. Leljenek a Halászat olvasói 
lapunkban megfelelő szakmai segít
séget, iránymutatást, hogy az előttük 
álló nem is kis feladatnak a siajtó 
segítségével maradéktalanul is meg
felelhessenek.

f t m m t m m  m m im

A „Halászat>? Szerkesz tőségének 
B u d a p e s t

« Kedves Elvtársak!

A me z<5gazdasá<gi ezekSájftá e .„HaXhéoat 10 évvel ezelőtti  
megjel énásével tovább erősödött. A szakaiba rak, a tanulói vágyó 
hal és sok olyan uj lapot vehettek ke síikbe < amely elősegítette e 
lemtől termelési ág ßélkitúrásainak valóra vá ltását.  Az elméit 
30 ss.ztendőben a szaklap hasábjain figyelemmel kísérhette a* o3 * 
vááó köábnság ej halászati törvényünk megalkotásét. annak végre
hajtását, -an Országos -Hálássá ti Fein gyei óság létrehívását, te
vékenységét, a Halászati-Alap megteremtését, hazai haltanyész- 
lésünk s ik e re i t . gondjait. / tájékozódhatott ugyanakkor a nem
zetközi Agyúttműkódósról, a tadomány legújabb ereim nyélről L .

Népgazdaságnak az elmúlt években nagy anyagi ráfordítások
kal segítette haltenyésztésúnk íe jlőéesét. Az anyagi fe ltételek  
megteremtése mellett megnövekedtek azonban, a haltenyéeztés szak
mai követelményai is. A szakmai feladatok jobb megoldását mozdí
totta elő a halászati szaksaj tő azza l , hogy a tenyésztési tapasz
tálatok, az új ismeretek közreadásával a szakembereket munkájuk
ban állandóan seg íte tte ,

A „Halászai., eredményesén te l jes íte tte  feladatát és köze
lebb jutott a hoz a célhoz, amelyet -• 10 évvel ezelőtt maga elé 
tusétt.

A lap fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából mind a 
Szerkesztőség tagjainak, mind a lapot értékes cikkanyaggal se
gítő szakíró gárdának eddigi munkájukért elismerésemet és k 
hetemet fejezem ki, s munkájúkhoz további sikereket kívánok

Budapest > 1 US 38.
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1963 nyarán az Országos Halászati Fel
ügyelőség első ízben Kínából telepített 
hazánkba növényevő halakat. Az ivadék 
a szállítást jól tűrte, az év folyamán meg
felelően növekedett, az igen kemény telet 
is kielégítően átvészelte. Ügy látszik tehát, 
hogy a fionosulás különösebb megrázkód
tatás nélkül végbemegy. Mivel szakkörök
ben országszerte nagy érdeklődés mutat
kozott az ún. „fűevők” iránt, már a tél 
folyamán felvetődött egy újabb betelepí
tés gondolata. A  készülő tervek 1964-re 
legalább fél millió db fehér amur és fehér 
széleshomlokú hal behozatalát irányozták 
elő. Az Országos Halászati Felügyelőség 
úgy döntött, hogy a borsos szállítási költ
ségek csökkentése és a behurcolható igen 
veszélyes fertőző és parazitás halbetegsé
gek kiiktatása céljából a behozatalt nem 
Kínából, hanem a Szovjetunióból bonyo
lítja le.

A  Terimpex (magyar) és a Prodintorg 
(szovjet) külkereskedelmi vállalatok kö
zött lefolytatott kedvező eredményű tár
gyalások után 1964 áprilisában megbízást 
kaptunk az Országos Halászati Felügyelő
ségtől, hogy az április—június hónapok 
közötti idöszakbah sorra kerülő 600 000 db 
fehér amur és 100 000 db fehér széleshom
lokú hal behozatalakor átvevőként és 
szakértőként működjünk közre.

A  szovjet fél az átadás helyét Moszkvá
ban, idejét június 13-án jelölte meg, vi
szont a késedelmes értesítés miatt csak 
a behozatal előtt két nappal tudtunk el
utazni. Így már küldetésünk elején le kel
lett mondanunk arról a tervünkről, hogy 
leutazzunk a szállításra kerülő növény
evő halak származási helyére, s ott tanul
mányozzuk a velük kapcsolatos sajátos 
szaporítási, felnevelési, tartási, takarmá
nyozási viszonyokat. A  rendelkezésünkre 
álló igen rövid idő miatt sajnos meg kel
lett elégednünk néhány szakemberrel 
folytatott beszélgetésből leszűrt tapaszta
lattal, és az ide vonatkozó legújabb iro
dalom megismerésével.

Megérkezésünk napján kapcsolatba lép
tünk a Magyar Külkereskedelmi Kiren
deltség illetékes tisztviselőjével, aki kö
zölte, hogy a szállítás technikai részét a 
Moszkvai Haltenyésztési és Akklimatizá- 
ciós Állomás bonyolítja le. Az Állomás 
vezetője, Druzsinyin elvtárs, a megbeszé
lés folyamán tudomásunkra hozta, hogy a 
mesterségesen keltetett, csupán 3—5 na
pos ivadék hipofizált anyáktól származik. 
A  halakat a szállítás napjának reggelén 
egy Krásznodárhoz közel eső halgazda
ságból repülőgépen hozzák Moszkvába. A 
szokásos vízteres-oxigénes módszerrel 
zsákonként 100 000—150 000 db-ot kívánnak 
szállítani. Rövid vita után azonban ér
veinkre (magas külső hőmérséklet, na
gyobb szállítási távolság, a budapesti gép 
esetleges késése) beleegyezett a zsákon
ként csupán 50 000 db-os csomagolásba. 
Megbeszéltük továbbá, hogy a repülőtéren 
esedékes oxigéncserét és az átadással kap
csolatos hivatalos teendőket az Állomás 
egyik munkatársa bonyolítja le.

A  szakirodalom tanulmányozásából már 
régebben tudomásunkra jutott, hogy a nö
vényevő halak egy nálunk elő nem for
duló igen veszélyes parazitás halbetegség, 
a Bothriocephalosis terjesztői lehetnek. 
Azt is megtudtuk, hogy ezzel a kórokozó
val az ukrán halgazdaságok enyhébb- 
súlyosabb mértékben fertőzöttek. A  kér
dés tisztázása céljából felkerestük a 
moszkvai Tyimirjázev Akadémia mellett 
működő Haltenyésztési és HaJLkórtani La
boratórium Részlegének vezetőjét, A. J. 
Spoljanszkáját. Szívélyes fogadtatás után 
elmondotta, hogy az általunk szállításra 
kerülő halak annyira fiatalok* hogy vagy 
egyáltalán nem táplálkoztak még, vagy 
már esznek, a nagyobb testű cyclopsot, 
amely a parazita egyik fejlődési alakjá
nak hordozója még nem képesek elfo
gyasztani. így a fertőzés és a behurcolás 
veszélye igen lecsökken. Ennek ellenére 
szigorú zárlat betartását ajánlotta. Elmon
dotta továbbá, hogy Ukrajnában jelenleg 
vitás, hogy a pontyokban előforduló 
Bothriocephalus azonos e a kínai halak
kal behurcolt B. gowkongensis-sel, vagy 
már az 1900-as évek elején leírt más 
Bothriocephalus faj okolható a pontyiva
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dék tömeges pusztulásáért. Véleménye 
szerint még nem lehet tudni melyik nézet 
diadalmaskodik majd, de a fokozott óva
tosság mindenképpen indokolt.

Látogatást tettünk K. J. Bábáján mi
niszterhelyettesnél, a Szovjetunió Legfelső

Négynyaras fehér amur
(Tóth felv.)

Tanácsának hal-szakreferensénél, mivel ő 
és közvetlen munkatársai a növényevő 
halak biológiájának kiváló ismerői. Kér
déseinkre elmondották, hogy a növény
evő halak hipofizálását, az ikra mestersé
ges keltetését és az ivadék felnevelését 
tökéletesen megoldották. A  Krasznodár 
környéki halgazdaságok nagy része, vizé
nek több-kevesebb részét hőforrásokból 
kapja, így lehetőségük nyílik az igen 
korai ívatásra. Manapság már a növény
evő ivadék előállítása ezeken a helyeken 
nagyüzemileg történik, és a hazai szük
ségleten felül évente milliós tételeket jut
tatnak Csehszlovákiába, Lengyelországba 
és Romániába is. Szállításukra a már em
lített műanyagzsákos, vízteres-oxigénes 
módszer bizonyult a legmegfelelőbbnek. 
Ha a külső hőmérséklet a 20 C'°-ot nem 
haladja meg, zsákonként 50 000 db zsenge 
ivadék 24—36 órán keresztül is minimális 
veszteséggel továbbítható.

Felkerestük még az össz-szövetségi Á l
latorvosi Kutatóintézetet, ahol a Balkór-

tani Laboratórium munkatársai, Á. M. 
Naumova, V. V. Metelev, Á. N. Kulikov 
felhívták figyelmünket arra, hogy a nö
vényevő halak hasvízkórban a pontyfé
lékhez hasonlóan igen súlyosan megbete
gedhetnek. A  fertőző bélgyulladást szin
tén ismertették és rámutattak e betegsé
gek megelőzésének nagy jelentőségére.

A  szállítás napján egyikünk a Külkeres
kedelmi Kirendeltségről az Országos Ha
lászati Felügyelőséget telefonon tájékoz
tatta a budapesti érkezés időpontjáról és 
a hazai továbbszállítás követelményeiről, 
másikunk ezalatt a vnukovói repülőtéren 
várta a halak érkezését. A  repülőgép kö
zel egy órát késett, a Haltenyésztési és 
Akklimatizációs Állomás munkatársa pe
dig további egy óra múltán sem érkezett 
meg. így az ivadék pusztulását elkerü
lendő, magyar szakember intézte a rako
mány átszállítását a seremetyevoi röp- 
térre (ahonnan a budapesti gép indult). A  
későbbiek során kiderült, hogy a szovjet 
átadó gépkocsiját baleset érte, s így az 
oxigéncserét is csak késedelmesen, a ma
gyar gép indulása előtt két órával lehe
tett megkezdeni. A  művelet lebonyolítása 
megfeszített munkával teljes órát vett 
igénybe. Ez alatt az idő alatt a halakat 
csupán láthattuk, vizsgálatukra azonban 
időhiány miatt egyáltalán nem volt lehe
tőség.

Az átadás pillanatában a 14 db műanyag 
zsákba elosztott 700 000 db ivadék állapota 
kielégítőnek bizonyult, az elhullás nem 
haladta meg a 3%-ot. A  zsákokban levő 
víz hőmérséklete 24 C°-ra emelkedett, de 
sajnos vízcserére már nem futotta az idő
ből. Csak a hivatalos átadás-átvétel után 
történhetett meg a vámvizsgálat, az állat
egészségügyi bizonylatok kiállítása és a 
feladás, úgy, hogy a szállítmány bera
kása a gép indulását mindössze 15 perc
cel előzte meg.

A  rövid repülőút után Ferihegyen már 
vártak a növényvevők itthoni gazdái. Meg
érkezéskor a repülőtéri vizsgálat során 
megállapítottuk, hogv az ivadék állaoota 
továbbra is megfelelő, az elhullás zsákon
ként 5—10% között ingadozik, ami minden 
valószínűség szerint a magas (24 C°-os) 
vízhőmérséklet számlájára írható.

Befejezésül tapasztalatainkat annviban 
foglalnánk össze, hogy egy esetleges újabb 
betelepítés alkalmával törekedni kell a be
hozatal minél előbbi, de legalább május 
második felében történő lebonyolítására. 
El kell érni. hogy zsákonként csak ?5 000 
darab ivadékot csomagoljanak, mert így 
a szállítás jóformán veszteségmentessé vá
lik. Célszerű lenne már az adásvételi 
szerződésben biztosítani, hogy a kiutazó 
átvevőknek alkalmuk legyen a haltételt az 
előállítás helyén megvizsgálni, és ne csak 
a moszkvai reDülőtéren megszemlélni, 
rn^rt a behurcolható parazitás vagy fer
tőző halbetegségek hazánk haltenyészté
sében igen rövid idő alatt is milliós káro
kat okozhatnak.

Kelemen László és Szakolczai József

18 napos Fehér amur ivadék (természetes nagyság)
(Tőig felv.)
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Néhány ezer előnevelt pontyivadék közé került ez a 14 dkg-os csuka
(Tőig felv.)

bokáig a régi Tiszához hasonlóan 
^  kanyargóit a szolnoki „Felsza

badulás” Htsz vezetése, míg mostaná
ban több jel mutatja az egyenesbe 
kerülést. Főként a szövetkezet irányí
tóinak szemléletére mondhatjuk ezt, 
de reméljük, hogy a tagság is követi 
vezetői példáját.

A „Felszabadulás” 4300 kh folyó 
Tiszán és 2000 kh holtágon gazdál
kodik. 75 halász járja a szolnoki vize
ket halat termelve, de jelentős a 40 
személyt foglalkoztató békazsákmány 
(280 q évenként) is. A szövetkezet 
éves halfogási terve 1290 q, melyből 
390 q jó hal. A HTSz tagok száma 
78, rajtuk kívül 72 alkalmazott se
gíti a termelést, illetve a kitűnő pesti 
csárda, valamint a szolnoki keszeg
sütő működését.

A vízterület, különösen a holtágak 
kiterjedését tekintve nem lehetünk 
elégedettek a szolnoki haltermelés

sel. Szerencsére tudja ezt a vezető
ség is. A mielőbbi zsákmány foko
zás érdekében a fegyverneki holt- 
Tiszából (180 kh) a szajoli holtág 
példájára töltésekkel négy részt épí
tenek ki (kb 140 kh) és ezeket halas- 
tószerűen fogják hasznosítani. Az el
ső „rekesz” 30 kh-on már idén is üze
mel, és megnyugtató tartaléka a biz
tos tervteljesítésnek. Dicsérendő a 
Szövetkezet törekvése. A  jövő min
den bizonnyal azokat a tagokat iga
zolja, akik a Fegyvernek alatt hú
zódó víz halastószerű művelését tá
mogatták. Tovább kell folytatni a 
rekeszek kiépítését, és ezáltal belter- 
jesíteni a terület nagyrészét. Ehhez 
a még megépítendő két töltésen kí
vül, a több zsilip, takarmány áztató 
kád, egy üzemi épület szükséges, de 
fel kell készülni a növény irtásra, 
a folyamatos halászatra, több raga
dozó hal kihelyezésére, és a takar
mányozás fokozására is. Csak így

Emelőháló felhúzó csörlője az alcsiszigeti holtágban

lesz igazán gazdag, intenzív halas
víz a fegyverneki holtágból.

Ezek a tervek sok gondot okoznak 
a vezetőségnek. Elő kell teremteni 
a pénzt, a munkaerőt, a halat és — 
talán a legnehezebb — a takarmányt, 
az évről-évre növekvő belterjes holt
ág hasznosítására. Gyarapodnak a 
gondbk, dé fogynak is.

Van még néhány lehetőség a szol
noki fogás emelés tarsolyában, de 
ezek tárgyalása előtt igazat adunk 
a vezetőségnek, hogy először a leg
gyorsabbhoz és a legbiztosabbhoz, a 
halastószerűen üzemeltethető holt
ághoz nyúlt. Nézzük a többi tarta
lékból néhányat:

A halbegyűjtés jobb megszervezé
se,, a holtágak halállományának terv 
szerű megjavítása, új halfajok tele
pítése, halastóépítés, a kakati tároló 
halasítása, békafogás emelése, és 
még jónéhány kisebb-nagyobb ütő
kártya a tagság kezében. Tudjuk, 
hogy mindezek nagyon egyszerűek, 
így leírva, de a megvalósítás hosszú 
időt, sok vitát és munkát követel. 
A rövid felsorolással nem akarjuk 
lekicsinyelni a szolnoki szövetkezet
építés munkáját, csupán a szinte 
korlátlan lehetőségekre kívánunk rá
mutatni és egyben arra, hogy a tá
voli jövőben nem hiú ábránd az évi 
25—30 vagon hal a „Felszabadulás” 
vízterületeiből. A  tagságnak ott kell 
állnia a vezetőség mellett és közösen 
egyre több kérdésben megmutaniuk, 
hogy fokozni akarják a halzsákmány 
értékét, nagyságát és erősíteni szö
vetkezetüket.

A szövetkezeti szellem azt kívánja, 
hogy ne tűnjék el hal a „maszekolás” 
sötét csatornáiban. Példás büntetést 
kell adni a feketeárusítóknak és a 
Megyei Tanács VB Mezőgazdasági 
Osztályának halászati felügyelője ezt 
meg is fogja tenni.

Nagy lehetőségek rejlenek a holt
ágak és a kakati tároló halasításá- 
ban. Tavaszi feltöltésükkor a keszeg
ivadék milliója árad területükre, így 
évről-évre kívülről is túlnépesednek. 
Ez, ha nem találjuk meg az ellen
szeréi, átok, mert a keszegtömeg 
csaknem minden táplálékot felfal, 
így kevés marad a nemeshalak iva
dékainak. A „keszeginvázió”  ̂ ellen 
sok ragadozóhallal, erőteljes jégalat
ti halászattal és ugyanekkor nagy 
egyedsúlyú (40—60 dkg) ponty ki
helyezésével kell védekeznie a Szö
vetkezetnek. A holtágon kívül ter
mett keszegivadék még emeli az 
amúgy is gazdag táplálékhal készle
tet, így ezeken a vizeken rekord ra
gadozóhal termeléseket kell elérni 
(ez legalább 10—15 kg kát. holdan
ként). A  ragadozóhal-telepítés össze
tétele a holtágak típusától függően 
változzék. Ahol nem ismerik a téli 
oxigénhiányt, oda süllő és csuka va
ló; ahol sokszor baj van a jég alatt, 
ott a harcsa és a csuka együttest kell

15H



© © ü ® © 3 a ^ 1 P © S S
000<XK>00<><K>0<X)-0-00-0-<>00-0-0-0-0-0-C>0-0-0

ajánlanunk, bár tudjuk, hogy a gid- 
res-gödrös holtágakból nehéz a har
csa visszafogása.

Amíg nem ritkul az éhségében 
szintén ikra- és ivadékevő keszeg és 
a sok naphal, csak a költségesebb ra
gadozóhal telepítés kecsegtet jó 
eredménnyel: nem ikrát, vagy zsen
geivadékot, hanem egynyaras süll&t, 
csukát, esetleg harcsát kell telepíte
ni. Kát. holdanként 20—30 ragadozó
hal ivadék csodát művelhet. Először 
a hihetetlenül gyors növekedéssel 
(az 5—10 dkg-os csuka egy év múl
va 1 kg-ra, az ekkora süllő pedig 
50—60 dkg súlyra gyarapodhat), majd 
a törpekeszeg gyérülésével is. Tegyen 
próbát a szövetkezet mondjuk az 
Alcsi-szigeti holtágon: helyezzen ki 
egyszer 4000 egynyaras süllőivadékot, 
és 300 „bicskacsukátf*. Ez szállítási 
költséggel együtt 22 000.— Ft-ba ke
rül, ami 1100 kg jó hal értéke .

Ez az összeg a következő évben 
biztosan megtérül.

A  keszeggel túlnépesedett holtágak
ban a nagy ponty azért megtalálja 
táplálékát. Eszi a csigákat, a kisebb 
kagylókatf rovarlárvákat, a hínár 
termését, no meg némelyik megiri
gyelve a ragadozó halak terített asz
talát, az ivadékfelhőket vámolja.

Nagy ponty kell a kakati tárolóba 
is. Itt az őszi teljes leeresztés bizto
sítja az eredményes visszafogást, míg 
az évközi halászat a nyári halellá
tásban segít. Olyan pontyot tegye
nek ide, amelyik között már nyárra 
is akad jócskán méretes, de őszre 
mindegyik piacképesre fejlődik. Hol
danként 100—150 db 50—60 dkg-os 
ponty népesítését ajánljuk és mellé 
5—10 db kétnyaras harcsát.

A több rekeszre osztott tárolóban 
a vízinövény-irtásra is több gondot 
kell fordítani. A  teljes őszi leeresz
tést tekintve meg kellene próbálni 
a sulyom-mezők vegyszeres irtását. 
Ez a lehetőség még tisztázatlan, így 
egyelőre motoros növényvágókra vár 
a munka dandárja.

Az Országos Halászati Felügyelő
ség angolna-programjának fontos ál
lomásai lehetnek a szolnoki holt
ágak. Ez a táplálékszerzésben rend
kívül élelmes hal biztosan jól hasz
nosítja a Tisza gazdag vizű holtága
it. Fogyasztja majd a keszegtömegek 
ikráját, az apró halakat, de mindent 
ami mozog a vízben, vagy a fené
ken. Még nem ismerjük kellően a ha
zai angolnatelepítési szabályokat, de 
az Alcsi-szigeti holtág nagyon jó an- 
golnásvíznek látszik. Mély fekete 
iszapos, kifolyója nincsen, táplálék
ban gazdag, és a vízpótlás, illetve 
eresztés egyetlen zsilipen át folyik. 
A műtárgy csekély költséggel kiegé
szítve már mai állapotában alkal
mas az elvándorlásra indult angolna 
összegyűjtésére.

Az angolnásítás is a keszegek visz- 
szaszorítását segítené a szolnoki holt
ágakban és ez egy újabb érve a mi-

Szákolják a hálóból a halat
(Tóth felv.)

Augusztusi próbahalászat

előbbi megvalósításnak. A Szövetke
zet kérésére, ha az őszi import sike
rül, az Országos Halászati Felügyelő
ség még a folyó évben kísérleti an
golnatelepítést végez az Alcsi-szigeti 
holtágban.

Honnan a pénz az sok lehetőség 
megvalósításához? Kérdezik a szö
vetkezet ismerők. Jogos a kérdés, sok 
a tennivaló, számtalan terv került 
már kivitelezésre és ezek mind sikert 
ígérnek. Válogatni kell, okosan, úgy, 
hogy a kihasznált adottságok segítsék 
a további tervek valóra váltását. A 
mérlegelés felelősséggel jár, hisz egy 
közösség vagyonának a gyarapodási 
üteme függ ettől. A  Szövetkezet ve
zetősége már régen belátta ezt, és a 
szakvezetés biztosítására halászati 
agronómust igényelt. A kérés telje
sítésével Szolnokon kezdte meg mun
káját az első halászati szövetkezet
hez kihelyezett — társadalmi ösztön
díjas egyetemista. A  Tiszán nevel

(Tölg felv.)

kedett, halászok között, majd az 
egyetemen sajátította el az elméleti 
ismereteket. A  szolnoki „Felszabadu
lás” Htsz avatja végleg halászati 
szakmérnökké; amihez a Szövetke
zetnek, de fiatal kollégájuknak is sok 
szerencsét kívánunk.

Az okos beosztáson kívül a ter- 
vezgetésnek más alapja is van. Ha 
a szolnokiak jól dolgoznak és be
váltják a vizek megjavítására tett 
ígéreteiket, a bizalom is gyarapszik. 
Ahol mutatkozik a hatás, oda szí
vesen megy a segítség és a megkez
dett jó munka folytatásának támo
gatása nem marad el. Az Országos 
Halászati Felügyelőség elismeri a 
„Felszabadulás” Htsz eddigi érdemeit 
és ezt segíteniakarásával is kifejezi.. 
Várja a javaslatokat és ötleteket, 
hogy a Szolnokmegyei Tanács VB. 
Mezőgazdasági Osztályával együtt
működve támogatást nyújtson a Szö
vetkezet terveinek megvalósításában.
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A különböző élőhelyeken előforduló 
vízi állatok gyűjtőeszközei vál

tozatosak.
A  plankton gyűjtése történhet kü

lönböző hálókkal. Leghasználatosabb 
a kerek fémkeretre felerősített se
lyem, vagy nylonszitából készült 
planktonháló, amelynek a zsákja 
kúpalakú és alján kiereszthető csap 
vagy gyűjtőtartály van az összesűrí
tett plankton részére. A  gyűjtőtartály 
fémből vagy üvegcsőből készül. A  
legegyszerűbb planktonháló kúp
alakú, amelynek alján nincsen ki
eresztő csap. A  felszínen lebegő 
plankton begyűjtésére az úgynevezett 
kanál planktonhálót, vagy merítő
hálót is használjuk. Ennek feneke 
szintén firpm  selyem-szövetből ké
szül, pereme 15 cm átmérőjű fém
gyűrű, illetve vastag alumínium drót, 
melynek két végét körülbelül fél mé
ter hosszúságú nyéllé csavarjuk 
össze. A  planktonhálót vagy nyélre 
erősítjük, vagy függesztő berende
zéssel látjuk el. A  lassan haladó csó
nakból literes edény segítségével 50 
liter vizet átszűrünk a hálón, melyet 
a csónak peremén kitartunk úgy, 
hogy a víz a hálón keresztül 
a tóba vissza csurogjon. A  fél m il
liméternél nagyobb szervezetek be
gyűjtésére a 6-os hálót szokták hasz
nálni: az egysejtűekre, a kerekes fér
gekre és az apró rákokra a 25-ös háló 
alkalmas. (A  számok azt mutatják, 
hogy 10 mm-enként hány fonál áll 
egymás mellett az anyagban.)

A  leírt planktonhálók nem hasz
nálhatók a mélyebb vízrétegekben, 
egy adott vízoszlopban tartózkodó 
Zooplankton szervezetek gyűjtésére.

A  Woynárovich-féle vízoszlopvevő és 
a Sebestyén-féle plankton merítő ké
szülékkel vertikális vízminták vehe
tők. A  Woynárovich készülék leírását 
és használatát szerző lapunkban is
mertette. A  Sebestyén-féle vízoszlop 
merítő-szűrő készülék három 14 cm 
magas és 6 cm széles lóherelevél
alakban összeforrasztott rézhenger
ből áll. A  hengerek aljára 90—100 
mikron szembőségű cserélhető bronz- 
szitaszövet szűrő van erősítve. Hasz
nálatban a műszert függőlegesen le- 
bocsátjuk a kívánt mélységbe, majd 
onnan egyenletesen felhúzzuk.

Általában a hálós gyűjtés a na
gyobb termetű Zooplankton begyűj
tésére és minőségi elemzéséhez al
kalmas. Ha a legkisebb Zooplankton- 
szervezeteket (száz mikronnál ki
sebb) is mennyiségi vizsgálatoknak 
akarjuk alávetni, merített vízmintá
kat kell gyűjteni.

A  planktonháló tartályában össze- 
gyülemlett szűredéket a csap kinyitá
sával engedjük a gyűjtőüvegbe. A  
gyűjtőüveget cédulázni kell. Pausz
papírra ceruzával számot írnunk és 
a füzetbe bevezetjük a legfontosabb 
termő és lelőhely adatokat (a gyűjtés 
helyét, élőhelyet, idejét stb.).

A  Zooplankton minták feldolgo
zása) megszámlálása, meghatározása) 
történhet eleven és konzervált anya
gon. Ha eleven anyagot vizsgálunk, 
a vizsgálati edénybe, egy kis glice
rint, 1%-os kokaint, vagy a fedő
lemezzel lezárt preparátumhoz kis 
kloreton kristálykát teszünk,'hogy az 
állatokat megbénítsuk. A  minta rög
zítése és konzerválása általában 5%- 
os formaiin, vagy 70%-os alkohol ol

Haltáplálék-állatok

datban történik. Jó konzerváló szer
nek bizonyult az 5%-os formaiin és 
a 70%-os alkohol egyenlő arányú 
elegye.

A begyűjtött planktonminta tömö
rítése ülepítéssel történik. Általában 
ml-re kalibrált speciális kémcsövek
ben ülepítik a planktonmintát. Né
hány órai nyugodt állás után meny- 
nyisége leolvasható. Az ülepítés 
centrifugálással meggyorsítható. Az 
anyag feldolgozása (meghatározása, 
számlálás) nagy látókörű prepa
ráló mikroszkóppal, petri-csészében, 
tárgylemezen, vagy különleges plank
tonkamrákban történhet. Az 50 mik
ronnál kisebb szervezetek vizsgálatá
hoz erős nagyításra, mozgatható

a — iszapmarkoló nyitva, b — négyszög
letes fenékháló

tárgyasztallal rendelkező mikrosz
kópra van szükség.

A  fent tárgyalt számlálási mód
szerek csak a Zooplankton számáról 
és fa ji hovátart ozásár ól, a népesség 
sűrűségéről adnak felvilágosítást. Ha

A  DFZ 1964. júliusi száma közli dr. 
[K. Anwand dolgozatát a süllő úszók 
| regeneráció j áról. Mesterségesen cson
k íto tt úszók regenerációját figyelték 
)meg, megállapítható volt, hogy az 
[újranövekedéshez szükséges idő an- 
p ak  a függvénye, hogy a süllő mi

képpen növekszik. 
Ha a süllő jól táp
lálkozik és élet-' 

_ _ _  tere megfelelő, az
úszók regeneráció

éi-----  ° ja gyors, ellenkező
f esetben azonban nemcsak néha igen 
i lassú, de vannak esetek, amikor egy- 
r általában nem nőnek ki a csonkított, 
Lvagy más okból kifolyólag leszakadt 
r úszók. A  kísérletek egyúttal azt is 
L bizonyították, hogy a süllőnek úszó- 
" csonkítással való jelölése á néha 
i gyors regeneráció miatt a célnak 
fnem felel meg, hiszen kedvező körül- 
i mények között az az úszó is újranő, 
Imelyet a bázisához egészen közel 
[ vágtak le.
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gyűjtése és feldolgozása

viszont azt akarjuk megtudni, hogy 
tartalomban, vagy súlyban kifejezve 
egy időpontban egy víz élővilága 
köbtartalomban, vagy súlyban kife
jezve mennyi volt, biomassza számí
tásokat kell végezni.

A  hínármezőben élő állatokat vagy 
át- meg áthálózzuk, vagy egy-egy 
maroknyi hínárt óvatosan kiemelünk 
és tálba (vödörbe) szűrt vízbe mos
suk, ezt besűrítjük és gyűjtőüvegbe 
öntjük. A  nagyobb állatokat a tálból 
csipesszel egyenként összeszedegetjük 
és csak a kisebbeket mossuk bele a 
gyűjtőüvegbe.

A  vízből kiemelkedő vízi növények 
(nád, sás, gyékény) vízalatti részén, 
szárán megtelepedett állatokat oly 
módon gyűjtjük, hogy először a vízi 
növény szárát közvetlenül a fenék fe
lett elvágjuk, majd óvatosan kiemel
jük a vízből és a rajta lévő bevo
natot késsel (kefével) a gyűjtőüvegbe, 
konzerváló folyadékba kaparjuk le.

a

Merítőhálók, a — nyeles merítő, b — me
rítőszák folyóvizek fenékfauna gyűjtésé

hez, c — kaparóháló

Kaparékkészítés előtt a levágott szá
rat gondosan vizsgáljuk át, nincse- 
nek-e rajta nagyobb testű állatok 
(csigák, piócák, kérész lárvák stb.) 
Ezeket csipesszel egyenként távolít
suk el, hogy kaparáskor ne sérülhes-

A Z ÖSTERREICHS FISCHEREI 
1964/1-es számában dr. W. Einsele 
szól hozzá a halak bőrpenészének 
kérdéséhez. A lazacoknál tapasztal
ták, hogy amikor fárasztó vándorúti 
után elérik a ma
gasabb színttájak 
ívóhelyeit, testü
ket nagy kiterjedé
sű szaprolegnia- 
burjánzás borítja

annak ellenére, hogy vándorútjuk\ 
során bőrsérüléseket nem szenvedtek A 
ami pedig ismereteink szerint szük-\ 
séges ahhoz, hogy a penész behatol
jon a hal szervezetébe. A  lazac ívásai 
után napokon belül mind egy szálig] 
elpusztul, vándorútján nem táplálko-i 
zik, nyilván annyira elerőtlenedve\ 
ÍVA az ívóhelyre, hogy testi kondí-i 
dójának romlása játszik közre ab-] 
bán, hogy elpenészedik. Ez a felis
merés új gondolatokat ébreszthet a] 
szaprolegnia kórőktanának vizsgá-\ 
lata során.

Iszapoló szita, b — háromszögletű fenékháló

senek meg. Hasonló módon gyűjtünk 
a vízi növények úszó levelének fo
nákjáról.

A  vízfenék állatvilágának begyűj
tésére csónakkal vontatott fenékkotró 
hálót, vagy iszapmarkolót haszná
lunk. A  fenékkotró háló nyílása há
rom- vagy négyszögletű, több kg 
súlyú vaskeret, amelynek szélei vagy 
kiállanák és élesek, vagy fogazott 
szélűek, hogy a vízfenék üledékét fel
vágják, illetve felkaparhassák. A  ke
rethez hátul zárt szűrő-háló csatlako
zik. A  hálót többnyire védőzsák veszi 
körül, hogy vontatáskor a finomabb 
szövésű belső szűrőháló ne sérüljön 
meg. A  gyűjtött minták minőségi 
elemzésekre alkalmasak.

A  legelterjedtebb fenékfauna gyűj
tőeszköz az iszapmarkoló. Ez 15X15 
cm, vagy ennél kisebb szájú négy- 
szögletes fémdoboz. A  dobozt alulról 
két ívéit rézlap zárja el, ezeket erős 
rugó szorítja össze. A  készüléket 
hosszú rúdra erősítve, egy zsinóron, 
nyitott állapotban süllyesztjük le a 
fenékre, az önműködő szerkezetet zsi
nór megrántásával kioldjuk, mire a 
markolás megtörténik. Ezután a mar
kolót kiemeljük és tartalmát isza
poló szitán vízben átmossuk és a 
szitában visszamaradó szervezeteket 
csipesszel gyűjtőedénybe helyezzük, 
illetve abba belemossuk. Az iszap
markoló minőségi és mennyiségi 
gyűjtésekre egyaránt igen alkalmas. 
A markoló kemény kavicsos fenéken 
nem használható. Az iszapmarkoló 
egyszeri zárásával fogott anyagot 
meszámoljuk, majd legalább tíz mé
rés átlagából — átszámítással — 
megkapjuk a dm2-en található álla
tok számát. Ha a lárvák száma dm2- 
enként meghaladja a tíz darabot, 
akkor már jó fenékfaunával rendel
kező halastóval van dolgunk. Ha a 
fenéktalaj növényi maradványokat 
tartalmaz, rendszerint gazdagabb ár
vaszúnyog lárvákban.

A  kövekre és egyéb vízalatti tár

gyakra tapadt vízi állatokat (örvény
férgek, zsinórférgek, piócák, tegzes 
lárvák, puhatestűek stb.) egyesével, 
csipesszel szedjük le. A  patakokban 
a kövekre telepedett és egyébként jó l 
úszó kérész lárvákat és bolharákokat 
háló nyílását a folyás ellenében a kő 
elé helyezzük, majd a követ kissé 
felemeljük, a hálóba visszük és a 
menekülő állatkákat így meg tudjuk 
fogni.

A  folyóvizek mederüledékében 
lakó kisméretű állatokat az előbb 
leírt háló segítségével gyűjtjük, vagy 
pedig aképpen, hogy a hálót vízbe 
helyezve felette bottal felkavarjuk a 
fenéken lévő hordalékot, mire a szer
vezetek a vízárammal együtt a há
lóba mosódnak.

Dr. Jászfalusi Lajos

Ülepítő és számláló eszköz, a — cm3-re ka
librált ülepítő kémcső, b — petricsésze, 

alján cm2-es beosztással
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Miről

A MÚLT SZÁMUNKBAN megje
lent első beszámolónkban hírűi ad
tuk, hogy a Fehér-tói és Biharugrai 
tógazdaságok bevezették a mestersé
ges halkeltetést. További értesülé
sünk, hogy az állami gazdaságok kö
zül Bikaion és Bánhalmán, — kísér
letképpen Görösgalon és Zengőalján 
— a Halgazdasági Trösztnél pedig 
majdnem valamennyi gazdaságban 
bevezették a pontyivadék mesterséges 
előállítását. Bikaion már 1962-ben. A 
Balatoni Halászati Vállalat Keszthe
lyi keltetőjében sikeres volt az őn 
mesterséges keltetése, is.

KIVONATOSAN ismertetjük a Hétfői 
Hírlap ,,Hadjárat a folyók tisztaságáért 
című cikkét: Sok gondot okoz a vízügyi 
szerveknek a folyóvizek szennyeződése. 
A  városok és az ipartelepek csatornái 
naponta kétmillió köbméter szennyvizet 
..termelnek” . A  folyókba kerülő szenny
vizek miatt az ország vízkészletének csak 
4—5%-át lehet vegyi kezelés, vagyis szű
rés nélkül ivóvíznek használni. Az Orszá
gos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei 
ezért néhány éve valóságos hadjáratot 
folytatnak a folyók tisztaságáért. Már ki
alakították a vízminőségi laboratóriumok 
hálózatát. Ezek a laboratóriumok 720 
állandó „mintavételi helyről” kapnak 
vizet a rendszeres vizsgálatokhoz, így a 
vízügyi igazgatóságok összesen 165 patak 
és folyó mintegy 5000 km hosszú szaka
szán ellenőrizhetik a víz tisztaságát. — 
Megalakultak valamennyi megyében a 
vízvédelmi társadalmi bizottságok, a víz
ügyi igazgatóságoknál pedig vízminőségi 
felügyeletet szerveztek. — Az utóbbi idő
ben a sporthorgászok is önkéntes ellen
őrző és megfigyelő munkát végeznek: 
vasárnaponként, amikor a hivatalos ellen
őrző szolgálat egy része pihen. A vízügyi 
hatóságok a mai napig több mint 200 
esetben róttak ki bírságot az ivóvizünket 
és halállományunkat veszélyeztető üze
mekre.

— A NÉPSZAVA írja (jú l. 18.)
Madártani Múzeum a Balaton part
ján. Hermán Ottó tanítványának, 
Csörgey Titusznak, a gazdasági ma
dártan házai megteremtőjének Bala- 
ton-parti házában, Ábrahámhegyen 
madártani múzeumot állítanak fel. A  
múzeum még a nyári idényben meg
nyitja kapuit.

— A K E L E T M A G  YARORSZÁG-ban 
olvassuk, hogy Hal és halgazdaság 
címmel vándorkiállítás nyílt meg áp
rilis 35-én a vajai várkastély első 
emeleti termében. A kiállítást máris 
több százan tekintették meg.

— ÚJ ZÁTONY van születőben 
(Magyar Nemzet) a Duna mohácsi 
szakaszán. A mohácsi halászok, mi
vel környékén jó a halfogás az eddigi 
szigetecskét Csoda-Zátonynak nevez
ték el.

AZ ÉLŐVILÁG (1964. május) a halak 
hatalmas vándorlását dokumentálja: A' 
norvég partok mentén elfogtak két ton
halat, ezeket a Bahama szigeteknél (Kuba 
mellett) szabadon engedték. A  tonhalakat 
ezek után a Biscayai-öbölben újra elfog
ták. Meglepő volt, hogy mindössze négy 
hónap alatt tették meg az utat, ami napi 
35 tengeri mérföldnek felel meg. A Csen
des-óceánban egy Guadelupe szigetén

számol be

a hazai safió?

(Mexico mellett) elfogott és megjelölt 
tonhalat Japán déli partjainál 5 év 80 nap 
múlva újra elfogták. Ez idő alatt a 17 
kg-os tonhal 121 kg-ra növekedett.

— BIZONYÁRA A  REKORDFO
GÁSAI lesznek a paksi Htsz-nek is, 
mert új csárdát épít. így olvassuk 
a Tolna megyei Népújságban: Az ősi 
mesterséget immár modern eszközök
kel folytató termelőszövetkezet Pak
son, a Dunaföldvári u 5/a szám alatt 
megvásárolt egy telket és régi házat. 
Festői kilátás nyílik innen. Tiszta idő
ben tizenhat alföldi község és Kalo
csa tornyai látszanak, és ugyanakkor 
gyönyörködhet a szem az itt kétsze
resen kanyarodó Dunában is. A  régi 
házat lebontják, helyén gépkocsipar
koló létesül. Erre nagy szükség van, 
hiszen a jelenlegi — eldugott — csár
dában is megfordult már nagyon sok 
országból származó vendég. A  régi 
csárdában évente kereken 22 000 ha
lászlé fogyott. A  Duna-part megyénk
ben, jogtalanul elhanyagolt, idegen- 
forgalmának fellendítésére szánt új
ban ennek többszörösére számítanak.

A NÉPSZABADSÁG júl. 16-i szá
mából értesülünk: Keszegsütőt léte
sített a szolnoki pályaudvar mellett 
a Felszabadulás Htsz. Az utasok 
körében hamar népszerűvé vált a 
kezdeményezés, s eddig több mint 50 

, mázsa keszeget fogyasztottak el.

A  KESZEGSÜTÖKNEK egyébként 
országszerte nagy jövőt lehet jósolni, 
amit igazol pl.: a Somogy Megyei Nép
lap (júl. 4.) híre is: Ha valaki egy
szer a fonyódi halsütőnél evett halat, 
az nem egyhamar felejti el, hogy mi
lyen finom volt.

Észak-Magyar ország (július 3.) Újházi 
Mátyás a Bodvából 25 kg-os, Névely 
Miklós a Hernádból 27, id. Román 
István szintén a Bodvából 35 kg-os, 
csaknem 180 cm-es harcsát tett part
ra egy nagy küzdelem után. (Népsza
va július 30.) Az idény „horgász-mes
terhármasával” Szatmári Tibor dicse
kedhet aki a Hernádból egy 13,5 majd 
egy 20 és 31 kg-os harcsát fogott.

— A MEZŐGAZDASÁGI tudo
mány eredménye: ötvenhét új ter
melési módszer (Napló júl. 7.) A me
zőgazdasági kutatóintézetek az utóbbi 
egy évben 57 új termelési és üzem- 
szervezési módszert dolgoztak ki a 
gyakorlat részére. A  Kisállattenyész
tési Kutató Intézetben a fiatal pon
tyok részére állítottak össze újfajta 
ivadéktápokat. A  mezőgazdasági tu
dományos intézmények legújabb ku
tatási eredményeinek leírását a Föld
művelésügyi Minisztérium rövidesen 
könyvalakban is megjelenteti. (Napló 
július 9.)

— ESTI H ÍRLAP (jú l 16. (Óriási 
emelőhálót — 1600 négyzetmétereset 
— szerkesztett Remete Sándor a szol
noki Felszabadulás Htsz tagja. A  
13 000 Ft-ot érő hálórendszerbe fé l- 
mázsányi fonalat és egy mázsa drót
kötelet dolgozott be. A  háló emelése, 
süllyesztése kettős-csörlővel, fogaske
rékáttétellel, karmeghajtással törté
nik. A  csörlőháló eddigi legnagyobb 
fogása: egy mázsa keszeg, egy eme
lésre. A  fogás elősegítésére „beete
tik” a helyet és egy emelésre gyakori 
az 50—60 kg-os fogás.

MEGAKADÁLYOZZAK a z  o r v 
h a l á s z a t o t . (Zalai Hírlap) Józsa 
Tibor zalaszentgróti olvasónk közér
dekű kérdést tett szóvá. írja, hogy a 
Balatonból a Zalába felúszó halakat 
nagy mennyiségben fogják ki az orv
halászok. Egy-egy szezon alatt 200—  
250 mázsát is kihalásznak a folyó vi
zéből. A rablógazdálkodás megszün
tetésére hathatós intézkedést kér ol
vasónk. A megyei tanács vb. mező- 
gazdasági osztálya a bejelentéssel 
kapcsolatban intézkedést tett. Az 
ügyet átadta a megyei rendőrfőkapi
tányságnak, hogy a 15/1961. I. tvr. 19. 
§-a értelmében megfelelő rendszabá
lyokat foganatosítsanak.

HALÁSZRFKORD a BALATONON (Nép
szava VII. 25.) Siófok: A  halászati Válla
lat hajói a nagy 'meleg ellenére nemegy
szer gazdag zsákmánnyal térnek vissza a 
kikötőbe. Naponta átlag negyven mázsa 
halat fognak ki, VII. 23-án pedig rekord
fogást értek el a Balatonon: hetvennyolc 
mázsa hal került a hálókba. Bizonyára 
érdekli olvasóinkat a jó fogás fajonkénti 
megoszlása, ezért közöljük a Siófoki Köz
pont felvilágosítását:

1. fogas 738 kg
2. kősüllő 5 kg
3. ponty 134 kg
4. harcsa 88 kg
5. őn 91 kg
6. csuka 36 kg
7. keszeg 6708 kg

összesen: 7800 kg

Érdeklődéssel szemlélik az ország halászai 
a győri Htsz varsáit

(Tőig felv.)
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A mezőgazdasági cikkek export
jában lényeges szerep jut az élőhal 
exportnak. Az egyre növekvő meny- 
nyiségnél komoly devizaalapot je
lentenek népgazdaságunknak. Az 
élőhal export, különösen a nyugati 
piacok felé kedvező deviza kihoza
talt mutat, népgazdasági érdek te
hát, hogy minél nagyobb mennyisé
geket tudjunk elhelyezni. Ennek 
egyik döntő szempontja az export 
élőhal minősége. A  különböző kül
földi partnerek igénye a minőség 
szempontjából változó. Általában a 
vevők minél alacsonyabb profilin
dexű, tükrös, kellemes, tisztaízű, 
egészséges, parazitáktól és betegsé
gektől teljesen mentes halat köve
telnek.

A nyugatnémet (Német Szövetségi 
Köztársaság) vevőink igénye minden 
szempontból a legmagasabb. A test
alakulás vonatkozásában 2,4 profilin
dex az a követelmény, ami az igé
nyek határát jelzi, azonban annál 
szívesebben fogadják az árut, m i
nél alacsonyabb annak a profilin
dexe. Az alacsony profilindexű, kis- 
fejű, kerek formákat mutató, ún. 
„tányérponty” a fogyasztóban azt a 
benyomást kelti, hogy igen húsos 
halat kap, ezért kedvelt az ilyen 
testalakulású ponty. A  nyugatnémet 
fogyasztóközönség legszívesebbön a 
bőrpontyokat vásárolja. M ivel ilyen 
áru a világpiacon csak igen korlá
tozott mennyiségben áll rendelke
zésre, eladható olyan tükrös ponty 
is, amely hátpikkely soros és a fa
roknyélen, ül. az oldalvonal mentén 
3—4 pikkelynél többet nem visel. 
Szórtpikkelyű, vagy hát- és oldal- 
pikkelysoros ponty a minőség szem
pontjából kifogás alá esik.

A Német Szövetségi Köztársaság 
élőpontyot azért vásárol, mert a ten
geri halak általában élettelen álla
potban kerülnek a fogyasztóhoz, de 
komoly súllyal esik latba az a tény 
is, hogy a ponty húsának íze kelle
mesebb, mint általában a tengeri ha
laké. Igen fontos tényező tehát a hal 
húsának az íze. A  túlzottan zsíros, 
i'agy idegen ízű (fenol, iszap
íz stb.) halak nem értékesíthetők.

A Német Demokratikus Köztársa
ság igényei jelenleg a testforma és 
a pikkelyezettség vonatkozásában 
nem olyan magasak. Bár nem köve
telnek kimondottan alacsonyindexű 
ún. „magashátú” pontyot, a nyurga 
jellegű hal e vonatkozásban is ki
fogás alá esik. Kizárólag a tükrös 
halat kedvelik, de esetenként 
5—10°/o-ig megtűrnek pikkelyes pon
tyot is. A  tükrösségre vonatkozóan 
külön követelményeket nem támasz
tanak, tehát alkalmas NDK export
ra a hát- és oldalpikkely soros ponty 
is, de a szórt pikkelyzetű ponty pik
kelyesnek minősül, tehát az eseten
ként megadott tűrési határon belül 
kell mozognia.

A  csehszlovák vevő igénye a test
alakulással kapcsolatban azonos az 
NDK-val. E viszonylatban értékesít
hető pikkelyes ponty.

Mint fentebb említettem az egész
ségi állapot a parazitáktól és mecha
nikai sérülésektől való mentesség el
sőrendű követelménye összes vevő
inknek. Igen fontos tehát, hogy az 
exportra kiválogatott halak ezen hi
bák egyikével sem rendelkezhetnek.

Az a tapasztalat, hogy a minőség 
követelmények az összes vevők vo
natkozásában az évek során egyre 
emelkedő tendenciát mutatnak. Így 
pl. a Német Szövetségi Köztársaság 
már 1963-ban megkövetelte a halak 
egyedi súly szerint négy osztályba va
ló sorolását. Ezen követelményéhez je
lenleg is és a jövőben is ragaszkod
ni fog. A  Német Demokratikus Köz
társaság és Csehszlovákia egyre in
kább érdeklődik az alacsony profil
indexű, magashátú pontyok iránt. A  
csehszlovák vevők mind nagyobb 
mennyiségben kérnek tükröspontyot.

A felsorolt minőségi követelmé
nyek megmutatják az irányt, hogy 
tenyésztés szempontjából az export 
minőségű hal milyen legyen. Isme
retes, hogy a túlzottan magashátú, 
igen alacsony profilindexű, úgyneve
zett „tányérponty ok” a tenyésztés 
szempontjából nemkívánatosak. Még
is azt kell mondani, hogy a profilin- 
dex-szám leszorítása fontos követel
mény. Jelenlegi helyzetben sok eset
ben előfordul, hogy a nem megfelelő 
profilindexű halállomány miatt az 
exportszállításokból kiesések mutat

koznak. Ennek érdekében a külke
reskedelem szervezésében elmúlt év
ben lezajlott ankéton javaslat hang
zott el a tenyészanyag fokozottabb 
mértékű cseréjére vonatkozóan olyan 
irányban, hogy azok a halgazdasá
gok, amelyek alacsony profilindexű, 
magashátú anyaggal rendelkeznek, 
fokozott mértékben adjanak át té
ny észanyagot a magasabb profilin
dexszel bíró halgazdaságoknak. Ez 
gazdasági Tröszt gazdaságait érinte- 
a tenyészanyag-csere nemcsak a Hal
nék, hanem az Állami Gazdaságok 
felügyelete alá eső halgazdaságokat 
és tóegységeket is.

Néhány szóban meg kell említeni 
a harcsa és a compó exportját. Ezek 
a halak igen kedveltek, főként a 
nyugati vevők körében. Jelenleg 
sajnos az a helyzet, hogy nem áll
nak rendelkezésre kellő mennyisé
gek. Mivel a piacon az ilyen irá
nyú kereslet nagy, a minőségi köve
telmények nem olyan magasak ezen 
halaknál.

A jelenlegi követelmények kielé
gítése és a növekvő igényekkel való 
lépéstartás igen nagy feladatokat ró 
a termelő gazdaságokra. Ezen fela
datok megoldása fontos, mivel élő
hal-termelésünk jelentős része kerül 
exportálásra. A  világpiacon komoly 
konkurenciával kell számolni és 
nem utolsósorban figyelembe kell 
venni, hogy a baráti országok (Len
gyelország, Csehszlovákia, NDK) egy
re jobban felfuttatják termelésüket, 
jelenlegi vevőink igényeinek kielégí
tése és újabb piacok megszerzése, ill. 
nagyobb mennyiségű hal eladása csak 
abban az esetben lehetséges, ha a mi
nőségi követelményeket az exportá
ló halgazdaságok igen komolyan 
szem előtt tartják.

Balogh Mihály
„MERT” csoportvezető mérnök

Kétnyarasak a Dinnyési Tógazdaságból
(Tőig felv.)



Villánykövesd
Ezt a dél-baranyai községet a 

múltban jó bora — a híres villányi 
vörös tette ismertté. A  jó bor ma 
is jó jövedelmet ad az XJj Élet Szö
vetkezetnek, a vörös is, fehér is, de 
kilenc éve már, hogy még jobban 
csúszik a hegy leve, mert van mire 
— jóféle halételekre. A  tsz-nek 7 
halastava van 93 kh kiterjedéssel. 
1962-ben 412 kg, — a múlt évben 619 
kg/kh kiváló netto termést produ
kált. Ez évben 46 db anyaponty, — 
50 000 db egynyaras — és 70 000 db 
kétnyaras, továbbá compó és harcsa 
kihelyezésével — indították be az 
üzemet, és 700 q takarmány, 1700 
q sertéstrágya felhasználása mellett 
453 q lehalászást terveztek. A  szép 
tervet majdnem dugába döntötte a 
július eleji hatalmas esőzés. Pár nap 
alatt 130 mm víz zúdult a községre 
és a gátszakadásokat csak a tagok 
kitartó helytállása hárította el. Öt 
napon át, közben három éjszaka tar
tott a küzdelem, a gátak, halak 
épen maradtak és bizonyára megter
melik a jól megérdemelt betervezett 
súlyt.

Az Űj Életben történtek szolgálja
nak például minden szövetkezetnek: 
nagy zápor, felhőszakadás esetén 
gondoljanak halastavaikra, ne hagy
ják magára halászukat, tóőrüket, 
mert 1—2 órai könnyelműség, sok 
tíz-vagy százezer forint elúszását 
okozhatja. Ajánlatos lenne, ha a vé
dekezést előre megszerveznék: előre 
kijelölnének a tógazdaság és a be
állható veszély nagyságához mérten 
5—10 tagot, akik adandó alkalom
mal, hívás, keresés nélkül, sietve 
menvén „legények lennének a gá
ton.”

P. N.
<̂>

DR. GÜNTER FRIES a der Fisch
wirt 1864. júliusi számában foglalko
zik a növényvédő vegyszerek egyre 
szélesebb körű felhasználása követ
keztében jelentkező károsodásokkal a 
vizek élővilágában. Pontos analízisek 
mutatták ki, hogy azokban az orszá
gokban, ahol a vegyszeres növényvé
delem fejlett, mondhatni minden fer
tőzött, a folyók, tavak vize, a talaj
víz. stb. DDT-t tartalmaz. A halakra 
és táplálékszervezeteire a rovarirtó 
vegyszerek különösen veszélyesek,

mert azok a kopoltyúkon át igen 
könnyen és gyorsan kerülnek bele 

a szervezetbe. Ve
szélyesek a halak
ra a további lemér
gezett területekről 
származó, a vízte
rület fölé szálló és 

abba belehulló méregtartalmú rova
rok, melyek szinte koncentrált 
formában jutatják a mérget a halak 
szervezetébe. A védekezés nagyon 
nehéz, tökéletes megoldást csak attól 
várhatunk, ha kizárólag olyan nö
vényvédőszerek kerülnek felhaszná
lásra, melyek csak a rovarvilágra mér- 
gezőek. A kémia feladata ilyen anya
gok fellelése, bár nagyon nehéz olyan 
vegyszert elképzelni, mely a száraz
földi rovarokat elpusztítja, de a víz
ben
nem.

élő haltáplálék-szervezeteket

A DER FISCHWIRT idei számában 
azokról a sikeres szovjet kísérletek
ről olvashatunk, melyek célja szivár- 
ványos pisztráng nevelése volt pon- 
tyos tavakban. Rendkívül érdekesek 
azok a megállapítások, melyek sze
rint a szivárványos pisztráng növeke
dése a langyosabb 
pontyos vizekben 
meggyorsul és meg 
haladja azt a pro
duktivitást, me
lyet az ún. tipikus '
pisztrángos vizekben tanúsít. Termé
szetesen csak azok a pontyos vizek 
alkalmasak erre a komplex hasznosí
tásra, melyek hőmérséklete a legme
legebb nyáron sem lépi túl a megen
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gedhető maximális értéket és oxi
géntartalmuk mindenkor felette van 
a 4 ml/liter megengedhető minimum
nak.

A fürge cselle színváltoztató
képességének érdekes vizsgálati 
eredményeiről számol be O. Schä
fer a Biologisches Zentralblatt c. fo
lyóirat 1964. 1. számában. A  színé
ről és gyors színváltoztató-képessé- 
géről ismert fürge csellék egy részét 
megvakította s ezek viselkedését a 
látó egyedekével hasonlította össze, 
sötét és világos alzatú üvegkádak
ban sötétben és felülről megvilágí
tott körülmények között. A  látó csel
lék néhány percen belül mind a sö
tét, mind a világos alzat színéhez 
alkalmazkodtak, tehát sötét alzatú 
üvegkádban hátbőrük elfeketedett, 
világos alzatú kádban helyezve kivi
lágosodott. A  megvakított csellék az 
alzat színére nem reagálnak, a fe
lülről történt erős megvilágításra 
azonban igen. A  világosban mélyfe
kete hátúvá vált vak csellék 90 per
cig tartó sötétbentartás után kivilá
gosodtak. Az erős megvilágításra tör
tént feketedés körülbelül oly sebes
séggel zajlott le, mint a látó állatok 
fekete alzathoz való alkalmazkodása. 
A  fehér alzatú üvegkádban tartott 
látó csellék színe körülbelül ugyan
olyan volt, mint a 90 percig sötét
ben tartott vak és látó állatoké.

(Sz. P.)

AZ NDK állami szabványa közé be
iktatták az egynyaras pontyot, illetve 
annak előállítását az ivadékellátás 
mennyiségi és minőségi feljavítása 
érdekében, A szabvány-pontyok súlya 
25 g, ezeket a nyújtótavakba akkor 
kell kihelyezni, ha azokban már bő
séges a plankton. A szabvány előírja 

az ivadékolás 
mennyiségét, a 
nyújtótavakban 

levő növényzet mi
nőségét, a takar
mány összetételét 
és utasításokat ad a nyújtott halak 
teleltetésére is. De megszabja az 
egyes bonitás-kategóriákba beosztható 
tavak népesítése során kihelyezendő 
pontyivadék mennyiségét is, ha-on- 
ként 10 000-től 35 000 db-nyi egynya
ras szabványhalat, melynek etetésére 
400-tól 1200 kg-nyi takarmányt ír elő 
ha-onként.
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