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Katasztrofális
halpusztulás a Dunán

A Nemzetközi Limnológiai Társaság 
1956. évi kongresszusán Finnország
ban alakult meg a Duna menti álla
mok hidrobiológusainak részvételé
vel a Nemzetközi Dunakutató Mun
kaközösség. A kongresszus részvevői 
fontosnak látták, hogy a Duna — 
Európa e viszonylag tiszta vizű nagy 
folyama — még viszonylag termé
szetes állapotában alapos hidrobio
lógiái vizsgálat alá kerüljön. Erre a 
viszonylagos tisztaságra azóta is sok
szor hivatkoztunk, és amikor a nyu
gat-európai folyók katasztrofális víz- 
szennyezéséről értesültünk, eddig az
zal a megnyugvással figyeltük eze
ket a híreket, hogy minket ilyen ve
szély nem fenyeget.

1972 szeptemberének első hetében 
azonban a Dunán történt katasztro
fális halpusztulás. Méreteit tekintve 
olyan, amilyent eddig nem észlel
tünk a Dunán, de még a vízrendsze
rében sem.

A magyar Felső-Dunán dolgozó 
halászok már szeptember 7-én és 
8-án láttak úszó halhullákat, 9-én 
pedig tömegesen észleltek ilyeneket. 
Az elpusztult halak legnagyobb rész
ben paducok, márnák és fejes do- 
molykók voltak, de szórványosan 
egyéb fajok elhullott egyedeit is lát
ták. Az összes halhulla legalább 2—3 
napos tetem volt. Pusztuló vagy fris
sen elhullott példányok nem fordul
tak elő. Ugyanebben az időben a 
magyar Vízminőségi Felügyelet is 
értesítést kapott az illetékes cseh
szlovák hatóságoktól a rendkívül 
nagy tömegben levonuló halhullák

ról. A tetemek állapota és a folyam 
sodrásában becsült levonulási sebes
ség alapján megállapíthattuk — s 
ezt a megállapítást később a tények 
is igazolták —, hogy a pusztulás a 
Duna osztrák szakaszán történt. Az 
elhullást növényvédőszer okozta, 
azonban arról, hogy hol és milyen 
körülmények között került ez a fo
lyam vizébe, nem sikerült értesülést 
szereznünk. Osztrák részről 40 ton
nára becsülték az elpusztult halak 
mennyiségét. A magyar Duna felső 
szakaszán az ott észleltek alapján 
kb. 10 tonnára becsültük a levonult 
haltetemek mennyiségét.

Figyelembe kell vennünk néhány 
körülményt, amely a Dunában vagy 
más nagy folyóban a halpusztulás 
észlelését általában befolyásolja. 
Azon a területen, ahol a pusztulás 
történik, ezt a tényt rendszerint nem 
veszik észre, mert a sodrás a tete
meket azonnal tovább viszi, a turbu
lens áramlás a vízzel közel azonos 
fajsúlyú friss hullákat az egész víz
térben elkeveri, és a tetemek jórészt 
a felszín alatt vonulnak lefelé. A 
hőmérséklettől függően 4—6 óra alatt 
fejlődik akkora gáztömeg a hasüreg
ben, hogy a hullák a felszínre emel
kednek. Ekkor az elpusztult tömeg 
jelentős távolságon a felszínen úszik. 
Rendszerint itt és ekkor veszik észre 
a halpusztulást. A bomlás további 
folyamán a különféle fajú halak, 
méretüktől függően, különböző idő 
eltelte után ismét lesüllyednek, mert 
a hasfal fölrepedése után a gázok 
eltávoznak. Ennek következménye

az, hogy az osztrák szakaszon el
pusztult tömeg lefelé haladtában 
egyre kevésbé volt látható, és Buda
pesten már nem is észlelték. A le
süllyedt tetemek kis fajsúlyú lebegő 
vagy fenéken gördülő hordalékként 
vonultak tovább a mederben. Az a 
körülmény, hogy az elpusztult tö
megben apróbb halakat a magyar 
szakaszon alig észleltünk, holott az 
élő állományban ezek nagy számban 
fordulnak elő, annak a következmé
nye, hogy a kisebbek vékonyabb 
hasfala hamarabb elrothad, és így 
hamarabb is süllyednek le.

Fölvetődhet a kérdés, miképp le
het az, hogy a vízzel levonuló oldott 
méreg nálunk már nem okozott pusz
tulást. A folyam egy pontján — je
len esetben az osztrák szakaszon — 
vízbe jutott mérgező anyag termé
szete szerint egy bizonyos tömény
ségben akut mérgezést okozott. A 
különféle peszticidek esetében az 
akut mérgezés során a központi 
idegrendszernek szinte azonnali bé
nulása lép fel, és a hal a légzőköz
pont bénulása után fulladásos tüne
tek között pusztul el. A vízzel együtt 
haladó mérgező anyag a szennyezés 
pontjától távolodva egyre hosszabb 
szakaszon oszlik el, és így felhígulva 
bizonyos idő és távolság után már 
nem akut, hanem krónikus tüneteket 
idéz elő. A krónikus mérgezés pe
dig, ha okoz is halpusztulást, idő
ben annyira elhúzódik, hogy alig 
észlelhető. A magyar szakaszon ez 
az utóbbi állapot következett be, így 
itt az osztrák szakaszéhoz hasonló 
rövid lefutású nagy tömegű halpusz
tulást nem észlelhettünk. Szerencsé
re a szennyezés nem volt folyama
tos, és a Duna állandó vízszállítása 
fokozatosan javít a helyzeten. De a 
40 tonna hal elpusztult, és pótlódása 
a szomszédos — nem károsodott sza
kaszok — területről történő beván
dorlás, valamint a szaporodás révén 
csak néhány év leforgása után tör
ténik meg.

Figyelemre méltó, hogy ez az első 
nagyarányú halpusztulás a Dunán 
egy olyan fejlett kultúrájú és víz
gazdálkodási szempontból is oly ma
gas szervezettségű állam területén 
történt, mint Ausztria. Elgondolkoz
tató tény ez, és feltétlenül arra fi
gyelmeztet, hogy valami lényegesen 
többre van szükség, mint vízügyi 
jogszabályokra és magas szintű ap
parátusra. Olyan környezetvédelmi 
kultúrát kell teremtenünk mind az 
emberek fejében és magatartásában, 
mind környezetünk kemizációjában, 
hogy ne elsősorban vagy kizárólag 
a jogszabályok büntetőszankciói és a 
többé-kevésbé tökéletlen ellenőrzés 
akadályozza meg csupán a kataszt
rófákat. A tanulságnak nemcsak az 
osztrákok számára kell keserűnek 
lennie. Nem áltathatjuk magunkat: 
ez nálunk is megtörténhetett volna.

Tóth János
Már csak nyári emlék az előnevelt amur lehalászása

(Antalfi felv.)
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Van jövője az elektromos halászatnak
A X X . század rohamos technikai fej
lődése nem kerülte el a halászatot 
sem. Különösen a tengeri halászat 
fejlődött, ennek köszönhetően a hal
fogási eredmény általában tízéven
ként megduplázódott. Szükségessé 
vált a hagyományos mellett új mód
szerek és eszközök bevetése a hal
fogási technika hatásosabbá téte
lére.

Az új módszerek a kémiai (szag 
és hódító anyagok) és fizikai (hang, 
hő, fény és elektromos erőtér) inge
rek halakra gyakorolt hatását és 
reakcióit használják ki.

Ilyen új módszer az elektromos 
árammal való halfogás is. Ez any- 
nyiban különbözik a többi fizikai 
ingertől (fény, hang), hogy hatását 
közvetlenül a hal testén áthaladva 
fejti ki. Az áram fajtájától és erős
ségétől függően különböző hatású a 
halakra.

Jelenleg az elektromosság alkal
mazási formái az édesvízi halászat
ban a következők: elektromos hal
fogás, elektromos halzárók a hal fel
tartására vagy irányítására, elektro
mos halszámlálók a felvonókban és 
csatornákban, a hal érzéstelenítésé
re, bódítására és megölésére (pl. fel
dolgozás előtt) alkalmas berende
zések.

Az elektromos halfogást elsősor
ban édesvízen alkalmazzák, mivel 
ennek vezetőképessége sokkal ki
sebb, mint a tengervízé, ezért a hal
fogáshoz szükséges elektromos erő
tér létrehozására kevesebb energia 
szükséges.

Az elektromos halfogó eszközöket 
a legegyszerűbben a teljesítmény 
szerint lehet osztályozni.

1. Kis teljesítményűek 1 kW-ig.
Rendszerint vállon vagy háton 

hordozhatók. Nagyfeszültségű egyen
árammal vagy pulzáló egyenáram
mal dolgoznak (Umax =  500 V). 
Működési elvük az ún. anódtaxison 
alapszik. Az elektromos erőtérbe ke
rülő hal önkéntelenül az anód felé 
úszik, s annak közelébe kerülve el

kábul, a galvanonarkózis állapotába 
kerül, és könnyen kiemelhető a víz
ből. A  készülékek hatósugara 0,5— 
1,5 m, ami elég szűkre szabja alkal
mazási területét; patakokban és tisz
ta vizű (kis vezetőképességű) tavak
ban jól használható. Ebbe az osz
tályba tartozó típusok: Pelikán— 70 
(SZU), MLOV— H— 64 (cseh), Elekt- 
ro-Kescher (NSZK), Kingfisher (Ír
ország).

2. Közepes teljesítményűek 1— 4 
kW-ig.

Ez tartalmazza a legtöbbféle tí
pust. Váltó-, egyen- és szaggatott 
(impulzus-) árammal működők egy
aránt találhatók köztük.

a) Szákosak (egy v. kettő) általá
ban egyenárammal működnek, mű
ködési sugaruk 1— 3 m.

b) Kerítőhálóval kombináltak. Az 
alin az anód, a felin a katód. Ható- 
távolságuk 0,1—0,5 m.

c) Halterélők. Működésük a váltó
áramnak riasztó és sokkhatásán 
alapszik. Az elektromos erőtér a 
lánctól 1,2—1,8 m-rel kezd hatni a 
halra. Általában felhasználási terü
letük: holt ágak, völgyzárógátas ta
vak lecsaapoló cstornái és kisebb 
folyók. Ide tartozó típusok: Salmo- 
Super (NSZK), ERG—1— 8/1, ELU— 
1 (SZU).

3. Nagy teljesítményűek 4 kW fö
lött.

Ezeket vonóhálóval (trál) kombi
nálva vagy terelőként alkalmazzák.

Típusai: ELU—2sz és ERG—1— 
8/4 (SZU). Az elektromos vonóháló 
rendkívül univerzális eszköz, nagy 
természetes vizeken, tavakon és las
sú folyású folyón, víztárolón egy
aránt sikerrel alkalmazható.

Ez a rövid kis felsorolás is bizo
nyítja, hogy alkalmazási területen
ként más-más teljesítményű és tí
pusú gépet használnak világszerte. 
Az elektromos halászati eszközök tö
meges alkalmazásának példáit a 
SZU-ban láthatjuk. A hozzánk ha
sonló éghajlati körülményekkel és 
víz viszonyokkal rendelkező Ukraj

nában 1968 óta általánosan bevezet
ték használatukat. A  természetes vi
zeken és halastavakon egyaránt al
kalmazzák őket, olyan sikerrel, hogy 
például az esetleges géphibásodás 
esetén a halászok inkább szabadság
ra mennek, sem mint a hagyomá
nyos, kevésbé termelékeny, nehéz 
fizikai munkát jelentő hálóhoz nyúl
janak. Arra pedig, hogy alkalmazá
suk mennyire gazdaságos, egy gya
korlati példát szeretnék felhozni 
szintén a szomszédos Ukrán SZSZK- 
ból. A Kijevi Halkombinátban az 
ELU—2sz típusú elektromos vonó- 
háló költségmegtérülési ideje 5, az 
ERG—1— 8/4 elektromos halterélő 6 
hónap. Az elektromos gépek alkal
mazása 40% -kai csökkentette az 1 q 
halra jutó lehalászási költséget a 
régi hálós módszerhez viszonyítva.

Az elektromos halászeszköz nem 
csodaszer! Alkalmazása esetén sem 
teszi szükségtelenné a régi felszere
léseket, hiszen kombinálható, amint 
azt az elektromos vonóháló (ELU— 
2sz) példája is bizonyítja, s ezáltal 
„megfiatalítja*5 azokat. A  körülmé
nyeknek és az üzemelési és munka- 
védelmi előírásoknak megfelelően 
alkalmazva nemcsak a termelékeny
séget fokozza, a halászat nehéz mun
káját könnyíti meg, hanem a halat 
is kíméli azáltal, hogy az elkábított 
(s nem „agyonütött”) állapotba ke
rül kézbe, szinte sérülés nélkül, ami 
halegészségügy és tárolás szempont
jából is előnyös.

Ideje annak, hogy az elektromos 
halászat Magyarországon a megfe
lelő helyre kerüljön. Az időnkénti 
fellángolás után, amely egy-egy be
rendezés behozatalát eredményezi, 
újból csend, s csak az esetleges arra 
járók tudósítanak róla egy-két szó
val; igen, halásznak vele, dicsérik 
vagy szidják. Rosszabb esetben a 
nemtörődömség vagy a célszerűtlen 
használat súlyos balesetet okozhat. 
Az elektromos halászati módszerek
nek fontos mozaikként be kell épül
niük a magyar halászat fejlesztésé
nek tervébe,

Tóth László

Í 161



Ivadéktakarmányozás

A takarmányozástan több évtize
des hazai eredményei —  amelyek 
főleg a melegvérű állatok tenyész
téséből származnak —  és a kül
földi tógazdák tapasztalatai nyo
mán néhány éve a magyar halte
nyésztők figyelme is a keverékta
karmányok és tápok felé irányult. 
Tógazdaságaink eleinte saját ere
jükből igyekeztek kihasználni a 
keveréktakarmányok előnyeit úgy, 
hogy többféle keményítő  —  (árpa, 
kukorica stb.) és fehérjetakarmá
nyok (csillagfürt, borsó, szója, hal
liszt stb.) őrleményét —  különö
sen az ivadékkal —  együttesen

etették. Ezek az üzemi próbálko
zások tudományos intézmények 
részvételével 1967 óta kísérletes 
formában is bizonyították a keve
réktakarmányok előnyeit (Mitter-  
stiller, Csepinszky, Bediné). 
Szarvason Szalay Mihály speciális 
háltápok etetésének eredményeit 
közölte, de hazai gyártású haltáp 
jelentősebb mennyiségben e kez
deti próbálkozások nyomán nem 
került forgalmazásra.

A  halastavi kacsatenyésztés 
kapcsán a tógazdaságokba került 
baromfitáp pontyoknak jutott ré
sze széles körben meggyőzően bi-

zonyította, hogy a keveréktakar
mányokkal ágazatunkban is je
lentős eredmények érhetők el.

Az előzőekben vázlatosan emlí
tett kezdeményezések és tapasz
talatok alapján 1971-ben a diny- 
nyési Ivadéknevelő Tógazdaság 
100 mázsányi különböző összeté
telű, méretű és fajsúlyú ivadéktá
pot szerzett be a holland TROU- 
VIT cég olasz képviseletétől. A  
cél a világ egyik legjobbnak ítélt 
haltakarmányának hazai kipróbá
lása volt a 10— 40 napos korú 
ponty, harcsa és növényevő halak 
előnevelésében. A  kísérletek fe
dezetének egy részét a tapasztala
tok szélesebb körű átadása végett 
a MÉM Műszaki Fejlesztési 
Alapja folyósította.

A  Trouvit haltápokkal kapcso
latos első hazai eredményekről 
szóló jelentést az elmúlt év végén 
a minisztérium rendelkezésére 
bocsátottuk. Röviden összegezve 
az 1971. évi dinnyési tapasztalato
kat, a Trouvit etetése egyértelmű
en bizonyította, hogy a magas fe
hérje-, vitamin- és zsírsavértékű 
tápot az intenzív ivadéknevelés
ben —  főként az előnevelésben  —  

kitűnően hasznosíthatjuk. (Pl. 
négyhetes pontyivadék előneve
léskor több 120 m2-es tóban 1 kg 
granulátumból 0,8 kg, 15 000—  

18 000 db halat sikerült előállítani.)
Az 1972. évre a dinnyési és a 

százhalombattai gazdaság közö
sen 130 q Trouvit tápot szerzett 
be már szélesebb körű üzemi fel- 
használás céljából. (Ezenkívül az 
Állami Halgazdasági Egyesülés 
tagvállalatai részére 1000 q Trou
vit haltápot importált.) A  külföldi 
táp mellett kipróbáltunk többféle 
más állatfajoknak gyártott indító 
tápot, és részesültünk az Állami 
Halgazdasági Egyesülés és a Ta
karmányellenőrző Felügyelőség 
kezdeményezésére a Phylaxia ál
tal kísérleti célra gyártott ivadék
kever éktakarmányból is. A  külön
böző keveréktakarmányokat saját 
üzemelésű tavainkon kívül a Fő
városi Állat- és Növénykertben 
végzett aranyhalas kísérletekkel 
is minősítettük. Az 1971. és 1972. 
évi tapasztalatainkat összefoglal
va megállapításaink a következők:

1. A  hagyományos haltakarmá
nyoknál háromszor-nyolcszor drá-Kilátás a dinnyési ablakkertből a halastóra

(Antalfi fe;v.)
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tapasztalatok tápokkal

gább értékes tápok (Phylaxia, 
Trouvit) haltenyésztésünk jelen
legi helyzetében csak az intenzív 
ivadékneveléssel —  ezen belül fő
leg az előnevelés időszakában —  

hasznosíthatók.
2. A táp szemnagyságának és 

fajsúlyának úgy kell igazodnia az 
ivadék méretéhez, hogy a nevelés 
első 10— 15 napjában a halak a ta
karmányt a fenékre hullás előtt, 
még lebegésben elfogyasszák.

3. A  15 naposnál fiatalabb 
ponty-  és harcsaivadék, valamint 
a 25— 30 napos növény evőhal-iva
dék még nem képes teljes inten
zitással a fenékről táplálkozni, 
ezért a tótalajra hullott táp nagy 
része elbomlik, lepedéket alkot, 
és helyi vízromlást is okoz.

4. A  gyorsan romló ivadéktá
pokat csak olyan vízhőmérsékle
ten szabad etetni, amikor a halak 
étvágya nagy. Tehát ponty eseté
ben 20 °C, növényevőknél és har
csáknál 22 °C fölött.

5. A  15 naposnál idősebb ponty- 
és harcsaivadék már a fenékről 
(etetőtányérról vagy lapról) is 
fölveszi a tápot, de egyszerre csak 
annyit adagolhatunk, amennyit a 
halak 1— 3 óra alatt maradéktala
nul elfogyasztanak.

6. A  növény evőhal-ivadéknak 
25— 30 napos korig lebegő állapot
ban kell a tápot elfogyasztania, 
ezért naponta gyakran kell etet
nünk, vagy ivadék-önetetőt kell 
alkalmaznunk.

7. A  költséges tápok gazdaságos 
etetéséhez speciális etetőautöma- 
ták beállítása szükséges.

8. A  Phylaxia ivadéktáp kiváló 
a lebegés hosszú időtartama kö
vetkeztében; ivadéknevelő hatása 
még nem éri el a Trouvit minősé
gét, de ez föltehetően összefügg 
azzal, hogy illata nem ösztönzi 
úgy a halakat a táplálkozásra, 
mint a külföldi táp.

9. A  2,5— 3 g súlynál nagyobb 
ivadéknál —  kivéve a harcsái —  

nem gazdaságos az általunk kí
sérletileg etetett Trouvit (0, 00 és 
000) és Phylaxia tápok alkalma
zása a nagy takarmányozási költ
ség miatt. A  3 g-nál nagyobb ha
laknál a fehérjeszükségletet ki

sebb költséggel lehet trágyázással 
és kombinált népesítéssel fedezni 
hagyományos takarmányok (árpa, 
borsó, csillagfürt stb.) etetése 
mellett.

10. További vizsgálatokat kí
ván az, hogy ivadéknevelés későb
bi szakaszaiban mennyire gazda
ságos a tágabb keményítő-fehérje 
arányú granulátumok etetése ,  és 
milyen összetételű tápokat kell 
alkalmazni?

11. Tapasztalataink szerint a tá
pok gyógyszerekkel való kombi
nálása rendkívül nagy segítséget 
nyújt az egészséges ivadék ter
melésében.

12. Eddigi kísérleteink szerint 
ivadékteleltetéskor a kondíció 
fenntartása végett a zsírban dú
sított, magas fehérjeértékű tápok 
etetése látszik célszerűnek.

Az ivadéktápok üzemi felhasz
nálásában szerzett tapasztalataink 
összegezéseként írtuk le gondola
tainkat. Véleményünk szerint a 
szaporítás technológiája mellett a 
második lépés a biztonságos iva
déknevelésben a helyes takarmá
nyozás. Ezért az ivadéktápok ete
tését 1973. évben minden intenzív 
ivadékneveléssel foglalkozó gaz
daságnak javasoljuk.

Antalfi— Tölg

Lehalászás a dinnyési I. tavon
(Pékh felv.)
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Tanulmányutunk során az elektro
mos gépesítésen kívül részletesen 
megismerkedtünk az ukrán halászat 
halszállító egységeivel és egyéb gé
peivel. Az élőhalszállító tehergép
kocsik és a halfelvonók az ukrán 
halászat területén egységesek. A gé
peket a kievi élőhaltároló és halel
osztó központ szerzi be és osztja el.

Élőhalszállításra két típusú teher
gépkocsit alkalmaznak.

— Gaz 53a típusú 3 tonnás, 8 hen
geres benzinüzemű tehergépkocsi. A 
tartály térfogata 2,8 m3, 1,5 tonna hal 
szállítására alkalmas. A tartály fél
kör alakú, dupla falú, acéllemezből 
készül (hőszigetelt) hegesztett kivi
telben. A tetőn helyezkedik el 2 db 
650 mm 0 -jű  fedőnyílás. A hátsó 
végfalra van beépítve a 100 mm 0 -jű  
vízlevezető nyílás. Az élőhalszállítás
hoz szükséges oxigént gyárilag fel
szerelt kompresszor (a vezetőfülkéből 
kezelhető) biztosítja. Nagyobb távú 
szállítás esetén 40 literes oxigén
palackot is használnak. Nyári idő
szakban a vizet jéggel hűtik. A jég
tároló a tartály első részében van.

A tartály a tartókerettel együtt az 
alvázról leemelhető (platós tehergép
kocsivá alakítható vissza).

— ZIL 130 típusú 6 tonnás teher
gépkocsi, pótkocsi vontatással. A 
tehergépkocsira szerelt tartály tér
fogata 4,5 m3, pótkocsira szerelt tar
tály térfogata 3,0 m3. Szállítható élő
hal pótkocsival együtt 4—5 tonna.

A tartályok acéllemezből, dupla 
fallal készülnek, szintén hegesztett 
kivitelben (hőszigeteléssel). A tartá
lyokon szintén 2—2 fedőnyílás és 1 db 
vízlevezető nyílás helyezkedik el. Az 
oxigént biztosító kompresszort a hal
szállító üzem javító műhelyében há
zilag szerelik fel.

A kievi haltároló- és elosztó telep
nek élőhalszállító vagonparkja is van. 
A megtekintett halasvagonok régi tí- 
púsúak, de még jelenleg is biztonsá
gosan üzemelnek.

A halasvagonokba jobb- és bal ol
dalon egy-egy darab 23—25 m3-es 
acéltartály van elhelyezve, egy-egy 
darab hullámfogóval. A halszállítás
hoz szükséges oxigént az acéltartály 
végére elhelyezett magasnyomású 
szivattyú adagolja felületi porlasztás
sal. A szivattyúk üzemeltetéséhez 
szükséges energiát a vagon alvázára 
szerelt egyenáramú generátor táp
lálja, akkumulátoron keresztül. Az 
áramfejlesztő generátor meghajtása 
a vagon kerekein keresztül történik. 
Az ukrán halászati szakemberek sze
rint a felületi magasnyomású oxigén 
dúsítással még a növényevő halak 
szállítása is biztonságos.

A halszállító tehergépkocsik és 
hálasvagonok rakodásához egy putto
nyos elektromotorral üzemelő hálfel- 
vonót alkalmaznak. A halfelvonó 
alsó és felső végálláskapcsolóval van 
ellátva. Mozgatása a főtartókra sze
relt kisvasúti kerekekkel történik.

Teljesítménye 8—10 tonna/óra. Üze
meltethető hálózatról és áramfej
lesztő aggregátorról is.

Halágyakból „Pelikán” típúsú gé
mes halfelvonóval halásznak le. Az 
energiát 1 kW-os 1 fázisú váltakozó 
áramú benzinmotoros aggregátor 
szolgáltatja (esti halászat esetén a vi
lágítást is).

A felvonó drótkötél végére ön
ürítős puttony van felszerelve. Telje
sítménye 6—8 tonna/óra.

A káros növényzetet a nálunk is 
használatos csehszlovák gyártmányú 
Esox B—3 típusú tókaszával irtják.

A tóépítés gépei szintén ismerete
sek, lánctalpas erő- és kotrógépek. 
Ezenkívül nagy teljesítményű bille
nőplatós földszállító tehergépkocsi
kat is alkalmaznak, melyek nálunk 
szintén ismertek. Külön ki kell 
emelni, hogy a tóépítéshez szükséges 
műtárgyak előre gyártott elemekből, 
központi telephelyen készülnek. Az 
összeszerelésük a helyszínen törté
nik. Ilyen technológiával az ukrán 
építő-brigád 60—70 hektáros ivadék- 
előállítő telepet 3 hónap alatt üzem
kész állapotban ad át a megrende
lőnek.

Kneisz István

MENYHALNÁSZ. Sorokin V. N. 
Vopr. Ichtiol. Moszkva 11. [71J No. 6.) 
A Rajkái tóba torkolló folyók vízé
ben élő menyhalak ívását vizsgálta. 
E szerint ezek a halak januárban, 

februárban ívnak 
szakaszosan, több 
részletben. Az ik
rákat rendszerint 

tv kisebb, tiszta vizű 
patakok torkolati 

részeihez rakják, mert itt kedvező
ek az oxigénviszonyok, másrészt a 
víz itt nem fagy be. 1— 1 m^-nyi te
rületre kb. 800 000 ikra kerül, s en
nek mindössze 0,15%-ából kel ki 
életképes ivadék.

FURFANGOS HORGÁSZ. Egy len
gyel horgász évekig bosszankodott 
amiatt, hogy vízterületén rendszere
sen fürdenek. Először kitett egy táb
lát: TILOS FÜRDENI szöveggel. Ez 
mit sem használt. Végső elkeseredett

ségében mentő öt
lete támadt. A táb
lára új szöveget 
írt: VIGYÁZAT
GASTEROSTEUS 

ACULEATUS- 
VESZÉLY!!! Ez végre teljes nyugal
mat hozott, az emberek messzire el
kerülték a „veszélyes vizet” . Pedig a 
horgász nem írt fel semmi különöset 
csupán a tüskés pikónak — ennek a 
néhány cm nagyságú halnak — a la
tin nevét! (Das Tier [72.] No. 10.)

„VÍZRE BOCSÁTOTTÁK a bremenhia- 
veni halászati kikötőben Európa mű
anyagból készült legnagyobb halászhajó
ját. A 20 méfter hosszú és 7 méteir széles, 
105 tonna űrtartalmai hajó üvegszállal 
megerősített műanyagból épült,” írja 'a 
Vas Népe (Sz$pt, 16.)

VisvAzat]GAsreftosTEusACUtBATUS- U vkusiv j
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Tanulmányúton
a Szovjetunióban

Az utóbbi években több halászati 
szakember járt a Szovjetunióban, de 
Ukrajnában kevesen. Erről győződ
tünk meg legutóbb, amikor dr. Koz
ma Lajos igazgató elvtárssal, Tóth 
László mérnökkel és Kneisz István 
műszaki tanácsadóval a TESCO szer
vezésében 12 napot ott töltöttünk.

Bevezetőként rögtön még egy ta
pasztalatot: nem árt szomszédainkra 
figyelni a műszaki fejlesztés, a hal
termelés és -tenyésztés területén, s 
nem ártana, ha a jövőben a kutatók 
és gyakorlati tógazdák között szoro
sabb kapcsolat alakulna ki.

A Halászati Főigazgatóság ismerte
téséből néhány adat: Ukrajnában, 
31 000 ha mesterséges halastavon 
folytatnak haltermelést. Ezen a te
rületen 31 000 tonna halat termel
nek, melynek 30%-a növényevő hal. 
A jelenlegi termelési eredményüket 
1975. végéig 2,6-szeresére kívánják 
emelni, elsősorban a termelékeny
ség növelésével, de további terüle
tek beépítésével is. A jövőben újabb 
24 000 ha mesteréges halastavat lé
tesítenek. Ebből 6000 ha speciális 
ivadékelőállító terület lesz. 1975- 
ben már 43 000 ha területen fognak 
halat előállítani.

Az új halastavak építéséhez 60% 
állami támogatást, 30% beruházási 
hitelt kapnak, (10%,-ot saját forrás
ból kell megteremteniük.) A beru
házások megtérülése 6—7 év.

1 kg hal önköltsége 0,67 rubel (0,70 
rubel felett az ágazat már vesztesé
ges), az értékesítési ára — bár kör
zetenként is differenciált — 1—1,10 
rubel. A jövedelmezőség árbevételre 
vetítve 5—30%.

A beruházási tervek megvalósítá
sára 1966-ban saját tervező, továb
bá magas- és mélyépítő vállalatot 
hoztak létre. A vállalat éves beru
házási terve 2,6 millió rubel és egy
szerre 17 gazdaságban tudnak épí
teni.

Az új gazdaságok kompletten 
épülnek. A termelést mindinkább ki
egészíti á feldolgozó üzemek létesí
tése <a jövőben csak ilyen gazdasá
gok épülnek), iskola, napközi otthon, 
orvosi rendelő és kulturális létesít
mények. 1 ha halastó beruházási 
költsége 2—2500, az ivadéknevelő 
tavaké 4—5000 rubel.

A termelés központi tervirányítási 
rendszerben történik, azonban a ter
veket „alulról” készítik. Állami el
várások vannak, a terveket a kijevi 
Főigazgatóság hagyja jóvá. Az anya
gi érdekeltség terén 3 éve a munka
bérre terven felül megtermelt hal 
q-nként 3—3,5 rubelt fizetnek.

Súlyozva így lehet összefoglalni a 
tapasztalatokat, azonban néhány

gondolatot is szeretnék leírni az 
útunk céljáról.

Fő célunk az elektromos lehalászó 
berendezések tanulmányozása volt. 
Erre több helyen is lehetőségünk 
nyüt. Az elektromos vonóhálót Kiev 
mellett a Dnyeperen létesített 
96 000 ha-os víztározón tanulmá
nyoztuk. (Műszaki adatait és műkö
dését külön ismertetjük.) A bemuta
tó kitűnően sikerült. A zsákos háló
ból 5 percenként 8—15 kg vegyes
halat emeltek ki. Érdekes volt, hogy 
a zsákmány zöme 1—2 fcg-os dévér- 
keszeg volt, de akadt 6—8 kg-os pél
dány is.

Az elektromos lehalászó berende
zések importjával feltétlenül kell 
foglalkoznunk, mert megoldást 
nyújthatnak a 100—200 kh-as halas
tavak nyári lehalászására anélkül, 
hogy a vizet le kellene csapolni.

Élmény volt a kijevi kombinát hal
gazdaságában a kecsege-viza egy
nyaras „beszter” hibrid ivadék be
mutatása. Az ivadék zöme 15—25 
cm-es volt mintegy 30%-a azonban 
alig érte el a 10 cm-t.

A heterogenitás örökletességi ala
pon magyarázható. A túlnyomóan a 
viza morfológiai bélyegeit magukon 
viselő egyedek már egynyaras korra 
elérhetik a 25—30 cm-es nagyságot 
is.

A technológiai rendszerek szem
pontjából érdekes volt az a tapasz
talat, hogy a tógazdaságok terme
lése szakosított. A gazdaságok zöme 
csak árutermelő. A népesítéshez az

ivadékot vagy tenyészanyagot vásá
rolják. A szakosítás kiterjed a törzs
szülő vonalak előállítására is, (a ku
tatóintézet irányításával) a fajtafenn
tartásra, illetve az árutermelést ki
szolgáló ivadék előállításra.

Ennek előnyeként ismertették, 
hogy így könnyebb a szakvezetőket 
területileg koncentrálni és a terme
léstechnológiai rendszert kialakítani.

Műszaki-technikai területen az uk
rán halászat előbbre van a hazainál. 
Ezt tapasztaltuk a lehalászás gépesí
tettségében, a hal szállításánál és 
más területeken is. A halszállító va
gonokban az oxigént vízpermettel 
pótolják, így a hal nem törődik. Ilyen 
módon a fehér és a pettyes busát is 
veszteségmentesen tudják szállítani. 
Külön meg kell említeni, hogy a va
gonok be- és kirakodása gépesített. 
Erre a célra a rakodón beépített sta
bil halfelvonógép van elhelyezve.

Ugyancsak érdekesek voltak az 
élőhalszállító tehergépkocsik is, ame
lyeket a jövőben már a halászok 
megrendelésére külön fognak gyár
tani (részletes műszaki és működési 
leírást külön adunk).

Az ukrán halászati szakemberek 
gondoskodása, nemcsak a szerződés
ben rögzített elektromos témára ter
jedt ki. Végigkísértek bennünket az 
egész úton, őszintén megmutattak 
mindent, feltárták eredményeiket, de 
hibáikat is. A jelentésben javasol
juk, hogy a jövőben kössünk együtt
működési szerződést az Ukrán Halá
szati Főigazgatósággal. (Az NDK-val 
van szerződésünk.) Ha évente 2—3 
magyar szakember kiutazna, jelentő
sen gyarapíthatnánk a tapasztalata
inkat, melyre az előttünk álló ha
lastó-korszerűsítéseknél, a jövőben 
kialakítandó új technológiai rend
szerekben szükségünk van.

Szabó Bertalan
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HALÁSZÓ CSIGÁK. A kaliforniai 
egyetem egyik tudományos kutatója 
rendkívül érdekes eseményt figyelt 
meg. a trópusi Brit Nyugat-indiai- 
szigetek tőszomszédságában. Az ott 
őshonos tengeri csigák, más nevükön 
— tengeri pillangók (Pteropoda) — 
halászhálóra emlékeztető hálót „fon

nak” a testükből 
kibocsátott vála
dékból. Miután el
készül a háló, szá
jukkal belecsim
paszkodnak — 

majd mintha egy kifordított ejtőer
nyőn függnének — lefelé ereszked
nek a vízben. A hálóba többféle, le
begő táplálékszervezet (fito- és zoo-. 
plankton) akad. Végül a csigák az 
így összegyűjtött zsákmányt — a há
lóval együtt — maradéktalanul be
kebelezik. (Basler Nat. Ztg. [72.] aug. 
19. sz.)

OLVASD AZ AQUACULTURE-T! 
Új, nemzetközi tudományos folyóira
tot ad ki — ettől az évtől kezdődően — 
az ELSEVIER PUBLISHING COM-
PANY (Journal Division, P. O. BOX 
211, Amsterdam — HOLLANDIA). A  
most induló lap az alábbi témákkal 
foglalkozik: az
édesvizek, brack- 
vizek és a tenge- 
gerek faunája és 
flórája; új takar
mánytípusok vízi
állatoknak (halaknak); szaporítási 
módszerek; tavak karbantartása; ha
lászati eszközök. A rendkívül tartal
mas, színvonalas szaklap évenkénti 
előfizetési díja: 26,30 TJS dollár (=  ez 
az összeg már a postai portóköltsé
get is magában foglalja).

ALVÓ HALAK ELLENŐRZÉSE. 
A wroclawi (Lengyelország) akvári
umban megfigyeléseket végeztek a 
halak éjjeli „magatartásával” kap
csolatban. E célból —  pl. a csuka, a 

sügér, és a dévér- 
keszeg —  hátúszó
jához egy fonalat 
rögzítettek, mely
nek másik végére
egy tintával mű

ködő írófej került. Ez utóbbi egy 
mozgó kartonlaphoz volt erősítve. E 
szerkezet alkalmas arra, hogy a hal 
mozgását, annak gyakoriságát vagy 
éppen a pihenési időszakot rögzítse.* 
(Das Tier [72.] No. 10.)

DORSWAL A TEKNÖSCSEMEGE. 
Ügy látszik a tápgyárosok is lépést 
tartanak korunk rohanó fejlődésével. 
Hiszen a legújabb hír szerint a csir
ke-, a kutya-, a 
macska- és a hal
táp után megjelent 
a teknőstáp is, 
mely a vízi és szá
razföldi teknősök

nek egyaránt kitűnő csemege. A 
ZOO-ZIHLER (Stampfénbachstrasse 
8—10, CH-8001 Zürich) szerint az új
donság ideális arányban tartalmaz 
fehérjét szénhidrátot, zsírt és vitami
nokat. (DATZ 25. Jhg. [72.] No. 10.)

EPEVIZSGÁLAT HALAKON. Kor- 
sunova, L. A. (Vestnyik Zool., Kijev 
5. [71.] No. 5.) összehasonlító vizsgá
latot végzett a fogassüllő — mint ra
gadozó — és az amur — mint nö
vényevő — epéjével kapcsolatban. A 
szerző megállapította, hogy a süllő 

epevezetőjének 
szövettani képe a 
szárazföldi, gerin
ces állatokéra ha
sonlít, és csak si
ma izomsejtek 

vannak benne. Ezzel szemben az 
amur epevezetőjének falában haránt
csíkolt izomsejtek találhatók, amiből 
az következik, hogy ez utóbbinál sza
bályozható a bélbe ömlő epe mennyi
sége. Korsunova hasonlókat figyelt 
meg e két halfaj hasnyálmirigyével 
kapcsolatban is.

Az AMAZONAS PORTRÉJA. Lő
rén Mclntyre (Nat. Geogr. Magaziné 
Vol. 142. [72.] No. 4.) színes képekkel 
kísért cikkben ismerteti Dél-Ameri- 
ka hatalmas folyamának forrásvidé
két, geológiai, hid
rológiai jelentő
ségét, állatvilágát.
Láthatunk hatal
mas, 6— 8 m
nagyságúra meg
növő vízikígyót, az anakondát, de 
Láthatunk mázsára megnövő pirarucu 
halat fogó halászt is az érdekes is
mertetőben.

LASSÚ HALÁL — HIGANYTÓL... 
evvel a címmel jelent meg Putman 
J. J. cikke (Nat. Georg. Magaziné 
Vol. 142 [72.] No. 4.). A szerző szá
mos színes képpel illusztrálja tanul
mányát, melyben bemutatja a higany 
bányászatát, felhasználási területét, a 
környezet szennyezésében betöltő ve

szedelmes hatását. 
Láthatunk beteg, 
nyomorékká vált 
embereket — akik 
a higanyfertőzés 

következtében 
vesztették el egészségüket. Mint is
meretes a növényvédő anyagok egy 
része higany származékból készül — s 
így jut el az emberekhez, állatokhoz. 
Az egyik képen hatalmas tonhalak 
fekszenek egy kémiai laboratórium 
asztalán. Húsukat tüzetes vizsgálat 
alá helyezik — higanyt keresnek ben
nük — mielőtt még közfogyasztásra 
kerülnének.. .

o
AZ ANGOLNA KORMEGHATÁ

ROZÁSA. Voronin F. N. és társa 
(Vopr. Ichtiol. Moszkva 11. [71.] No. 

'5.) kidolgozta az angolna kormegha
tározásának pontos módszerét. E sze
rint a halak fa- 
rök- és farokalatti 
úszója közötti 
területről kell be-r 
gyűjteni a vizsgá
landó pikkelyeket.
Megállapították, hogy az évgyűrűk 
csak az édesvízben eltöltött első év 
után jelennek meg, vagyis amikor a 
halak teste elérte a 14—18 cm-es 
hosszúságot.

Miről számol be

TRÓPUSI HALBETEGSÉGEK EU
RÓPÁBAN. Ghittino P. (Piscicoltura 
e Ittiopatologica [72.] No. 3.) rendkí
vül figyelemreméltó tanulmányt ké
szített azokról a trópusi halbetegsé

gekről, melyek 
sajnálatos módon 
megjelentek az 
európai vizekben, 
pl. az olasz pon- 
tyos és pisztrán- 

gos tógazdaságokban. Ilyen pl. a fer
tőző hasnyálmirigy elhalás (necrosis), 
az úszóhólyag-gyulladás, a fertőző 
kopoltyúelhalás stb. A szerző számos 
elektronmikroszkópos fényképfelvé
telt közöl a veszedelmes betegségek
ről.

RANDEVÚ A  CÁPÁKKAL. Sill- 
ner L. (Das Tier [72.] No. 10.) több 
mint egy évtizede tanulmányozza —  
mint könnyűbúvár —  a különféle 
cápafajok biológiáját, veszélyességét 
és nem utolsósorban „viselkedését”. 
Sillner számtalan ű r 
fényképet készí- 
tett megfigyelései-  
ről, a legjobbakat 
a cikkhez csatol-  
ja. Nevezett részt 
vett Cousteau kapitányék kísérletei
ben is, amikor pl. gumiból készült 
búvárruhát bálnahússal kitömtek, 
majd azt leengedték olyan tengerré
szen, ahol hemzsegtek a prédára 
váró cápák. Az emberi alaknak ál
cázott gumifantom cápákra gyako
rolt hatásáról is részletesen beszá
mol.

TEHENEKNEK VÍZINÖVÉNYT ? 
Radziej J. (Gosp. Rybna, Varsó, 23 
[71.] No. 4.) összefoglaló jelentést ké
szített arról, hogy Lengyelországban 
mennyi vízinövény fejlődik az édes
vízi tavakban, holtágakban stb. E sze

rint a kb. 90 000 
hektár nagyságú 
vízterületen, éven
ként 900 000 tonna 
— vagyis hozzáve
tőlegesen 90 ezer 

vagon — vízinövény „termelődik”. A 
szerző szerint ezt a roppant mennyi
ségű — és fehérjében gazdag — szer- 
vés anyagot hasznosítani lehetne, ha 
pl. megszárítanák és megfelelő arány
ban a szántóföldi takarmánynövé
nyekkel összekevernék — s így ada
golnák pl. a szarvasmarháknak.

IVADÉKKÍMÉLŐ ROSTÉLY. Pav
lov D. S. (Rübnoje hozjajsztvo, 
Moszkva, [71.] No. 11.) új típusú ros
télyt szerkesztett ivadéknevelő ta
vakhoz. Ennek az az új és jó tulaj
donsága, hogy a gyorsan áramló, sod
ródó víz nem szorítja a fiatal, töré
keny halakat a zsilipek rácsához.
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külföldi sajtó

BÁNJUNK ÓVATOSAN A  SZÓ
JÁVAL! Scserbina M. A. (Vopr. Ich- 
tiol. Moszkva 11. [71.] No. 6.) takar
mányozási kísérleteket végzett szó
jadarával, szójás kevert takarmány
nyal és szóját nem tartalmazó takar
mánnyal. A megfigyeléseket kétnya- 
ras pontyokon végezte. Megállapí
totta, hogy a kizárólag szójával ete
tett halak lénye
gesen rosszabbul 
fejlődnek, mint 
azok, amelyek ke- 
verten vagy ép
pen szója nélkül 
kapták a napi takarmányt. Noha a 
szója köztudomásúan fehérjében és 
zsírban gazdag táplálék, mégis egy
magában etetve rossz hatásfokú. En-j 
nek az a legfőbb magyarázata, hogy 
a szója olyan „fékező” anyagokat is 
tartalmaz, melyek a tripszin —  vagy
is e fontos fehérjebontó enzim — ha
tását nagymértékben gátolják.

BÉKAKURUTTYOLÁS HANGLE
MEZEN. Arno Graul (713 Mühlacker 
4, Kisslingweg 44. NSZK) új témájú 
hanglemezekkel lepte meg az érdek
lődő vásárlókat. E szerint 12 — Eu
rópában honos — béka fülbemászó 

kuruttyolását tar
talmazó hangle
mez ára mindössze 

l n 8,— nyugatnémet
drír márka. Ha valaki

vízimadarak hang
jában kíván gyönyörködni, úgy már 
erre is megvan minden lehetőség, 
hiszen forgalomba került e célból egy 
nagy lemez, melynek ára 19,— nyu
gatnémet márka. (Das Tier [72.] 
No. 11.)

GÖMBÖKKEL ÚSZÓ HALAK. 
Hasler professzor (DAS TIER [72.] 
No. 10.) az USA-ban érdekes mód
szerrel figyelte meg a halak mozgá
sát. A halak hátúszójához — egy vé
kony műanyag zsinórral — színes, le
vegővel telt plasz
tikgömböt erősí
tett oly módon, 
hogy az a víz fel
színén lebegett.
Ezután az így 
megjelölt halakat visszabocsátotta 
eredeti élőhelyükre, tavakba, folyók
ba. A halak mozgásirányát, sebessé
gét és kedvelt tartózkodási helyet 
távcső segítségével figyelte.

KROKODILRIADÓ SVÁJCBAN.
Az áttetsző, tiszta vizű Zürichi-tóban 
egy magányos könnyűbúvár hatal
mas krokodilt pillantott meg a tó 
iszapos fenekén. Amilyen gyorsan 
csak lehetett, a víz felszínére sietett. 
és rögtön értesítette a vízirendőrsé
get a félelmetes hüllő jelenlétéről. A 
rendőrség mielőtt még akcióba kez
dett volna, felhívta a zürichi állati-

kertet telefonon, és megkérdezte: 
elképzelhető, hogy egy krokodil a 
Zürichi-tóban életben maradjon? 
Igen — volt a rö
vid válasz. Ezután 
két gyakorlott 
rendőrségi köny- 
nyűbúvár — éles ^
késekkel és szi
gonypuskákkal fölszerelve — nyom
ban a megadott körzetbe ment, majd 
óvatosan — minden feltűnés, nélkül 
— megkezdte merülését. Már csak 
néhány méter választotta el őket a 
veszedelmes állattól, amikor kiderült, 
hogy egy élettelen, plasztik anyagból 
készült, óriási játékkrokodil pihen az 
iszapban. Valamelyik gyerek nyári 
játéka lehetett... (Das Tier [72. ] 
No. 10.)

VÍZIBOLHA-ELDORÁDÓ. Szobol- 
jev Ju. A. (Gidrobiol. Z. Kiev 7. [71.] 
No. 5.) a növényevő halaknak a ta
vak zooplankton-állományára gyako
rolt hatását vizsgálta. E szerint ha 
1 hektár halastóba 30 000— 50 000 
amur- és 20 000— 30 000 fehérbusa- 
ivadékot helyeznek, akkor rövid időn 
belül jelentős mértékben gyarapodik 
a vízibolhák (DAPHNIA) és a kan- 

dicsrákok (CYC- 
LOPS) állománya. 
Különösen as) 
amur által elfo
gyasztott növé
nyek megemész

tett anyaga hat jótékonyan e zoo- 
plankton-szervezetek tömeges elsza
porodására. Szoboljev megállapította, 
hogy a fenti népesítés mellett 200—  
300%-ra (23,2— 55,3 g/m3) növekedik a 
zooplankton mennyisége. Az iszap
ban élő, ún. benthosz-szervezeteknél 
nem sikerült megállapítani ily szem
betűnő mennyiségi gyarapodást.

MI LESZ VELED RAJNA? Schá- 
fer W. (DAS TIER [72.] No. 9.) törté
nelmi visszapillantást végez Német
ország korábban halban leggazda
gabb folyójával — a Rajnával kap
csolatban. Valamikor a lazac, a tok, 
az angolna és az édesvízi hering tö
megesen élt ebben a folyóban. Volt 
rá példa — a XVII. században, Ben- 
rath tőszomszédságában —, hogy 
egyetlen éjszaka háromezer arany
márka értékű lazacot emelt partra 
néhány halász. Az 
is érdekes, hogy a 
folyó mentén szá
mos olyan falu 
van, mely a halá
szat révén vált 
gazdaggá! S mi a helyzet ma? Vál
ságba került a Rajna növény- és ál
latvilága. Teljes hosszában haldoklik 
a folyó. Az ipari üzemek nap mint 
nap mérgezik az élővilágát. Súlyos
bítja a helyzetet, hogy az utóbbi év
tizedben a hajók száma is megsok
szorozódott, nem kevesebb, mint 
18 000 hajó, uszály stb. szennyezi a 
Rajnát. Scháfer pesszimista hangú 
cikke nem lát kibontakozást Német
ország nagy folyóját illetően.

100 ÉVES ANGOLNA. Sterba G. 
professzor (Aquarien und Terrarien, 
19 Jhg. [72.1 No. 9.) érdekes cikket 
írt a halak korá
ról. Többek közt 
azt olvashatjuk, 
hogy voltak olyan 
pontyok, melyek 
50 évet vagy még 
nagyobb kort is megértek. A re
kordot egy angolna tartja, melyet 
100 évig gondoztak egy állatkerti 
akváriumban.

OSZTRÁK AMUROK. Liepolt R. 
és társa (österreichs Fischerei 24. 
[71.] No. 10.) részletes tanulmányt ké
szített az Ausztriába telepített, majd 
első ízben 1970-ben szaporított nö
vényevő halakról. Megállapította, 
hogy ha a tavakba olyan ivadékot 

helyeztek ki, mely 
j   ̂ még egyáltalában

nem táplálkozott, 
l* '■* * J akkor azok az

utolsó szálig el
pusztulnak. Az 

egynyaras halak 30—50 g-os súlyt is 
elérhetnek. Liepolt szerint — átlagos 
növényállomány mellett — 1—1 hek
tárra 400 egy- vagy 100 kg kétnyaras 
amurt célszerű kihelyezni ahhoz, 
hogy a vízinövény-ritkítás megfelelő 
mértékű legyen.

ÉLETMENTŐ „BÉKAUSZONY”. 
Hodirne K. (Das Tier [72.] No. 9.) 
hátborzongató kalandjáról adott tu
dósítást A közelmúltban, tá jával az 
afrikai Kariba tóban búvárkodott, 
hogy néhány tilápia halat fogjanak. 
Egyszeresük váratlanul — az 1,2 m-es 
vízben — egy jól fejlett krokodil ra
gadta meg a jobb lábfejét, melyen 
békauszony volt. A vérengző fenevad 
minden áron a mélyebb rész felé kí

vánta zsákmányát 
vonszolni. Hodirne 
azonban nem vesz
tette el lélekjelen
létét. Bal lábával 
teljes erővel fejbe 

rúgta támadóját, s e közben jobb lá
ba kicsúszott a gumi uszonyból, ösz- 
szeharapdált lábfejjel a partra von
szolta magát, ahol barátja bekötötte 
a vérző sebeket, majd orvoshoz tá
mogatta. Közben a krokodil — a ha-* 
talmas „gumi falattal” — eltűnt a za
varos vízben. A hírt érdekes doku
mentumképek teszik hitelessé, 

o
HALTÓL VÖRÖS A VÍZ. Észak- 

Kaliforniától Alaszkáig — Amerika 
keleti partvidékén, az édesvízi fo
lyókban — évente kb. 450 000 tonna 
lazacot fognak a halászok és a hor
gászok. Nyár vé
gén, kora ősszel 
valóságos népün
nepélynek számít 
a lazachalászat.
Ilyenkor vannak 
olyan részek a tiszta vizű hegyi fo
lyókban, patakokban — ahol vörös
ük a víz az ívni vonuló lazacok tö
megétől. Ezekről láthatunk színes és 
fekete-fehér képeket a Das Tier [72.] 
No. 9. számában.

Pénzes Bethen
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A kopoltyúkárosító egysejtűek pa- 
togenitás szempontjából eltérően 
viselkednek. A  Trichodina és a 
Chilodonellák fakultatív parazi
ták, tehát a vízi környezetben 
szabadon is önálló életet élhetnek. 
A darakór kórokozója viszont ki
zárólag valamilyen halszervezet
ben tud csak szaporodni. Ugyanez 
vonatkozik valószínűleg a Costi- 
ákra, tehát ezek abszolút parazi- 
tikus élőlények. Az itt szóba kerü
lő egysejtűek a darakór kivételé
vel a hám felszínén élnek, és kí
vülről fejtik ki szövetkárosító ha
tásukat. Így a különböző élőskö
dők kártétele is eltérő, bár a ne
gatív hatások gyakran együtt je
lentkeznek :

1. A  legegyszerűbb forma, ami
kor a hallatlan tömegben elszapo
rodó élőlények valósággal eltömik 
a kopoltyúlemezkék közötti jára
tokat, sokszor a kopoltyúrést is, a 
légzőhám felületét teljesen bebo
rítják, elzárják azt az áramló víz
zel való érintkezéstől. A  folyamat 
igen hamar anoxémiához vezet, 
de enyhébb esetben is elégtelen 
szervi működés, helyi elhalások 
jelezhetik a hiányos oxigénellá
tást. Ez a Costia-, Trichodina-, 
esetleg Glossatella-invázió esetén 
fordul elő egészen kis ivadékon.

2. A  valódi kártétel a szövetká
rosító hatás. E tekintetben az 
Ichthyophthiirius patogén hatása 
a legismertebb. A  fiatal fejlődési 
alakok a hám felületére jutva 
előbb azon tapadnak meg, de ké
sőbb a hámon átfúródva a mélybe 
igyekeznek a hajszálerek és por
cos sugarak közé. Következéskép
pen a kopoltyúlemezkék megduz
zadnak, rajtuk göböcskék jelen
nek meg.

A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BI
ZOTTSÁG a benyújtott tudományos 
értekezés tézisei alapján az 1972. 
október 25-én kelt határozatával dr. 
Sebestyén Olgának, az MTA Bioló
giai Kutatóintézete nyugalmazott 
osztályvezetőjének a biológiai tudo
mányok doktora címet adományozta. 
Lapunk olvasói és munkatársai ne
vében úgy is mint a „Halászat” író- 
tábora egyik tagjának tisztelettel 
gratulálunk, és további tudományos 
sikereket kívánunk dr. Sebestyén 
Olgának, a magyar és a nemzetközi 
hidrobiológia kiváló képviselőjének 

a Szerkesztőség
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Ezeken a helyeken később elha
lások keletkeznek, a paraziták 
helyi izgató és toxikus hatása 
folytán a hám helyenként burján
zásnak indul, egyes lemezkék tel
jesen szétesnek, sőt a kopoltyúív 
teljes lemeztelenedése is bekövet
kezhet.

A  Trichodina kártétele is jelleg
zetes. Az élősködő hasi felületén 
elhelyezkedő, körfűrészhez hason
ló csillókoszorú mozgása során a 
lágy felépítésű kopoltyúhámból 
sejtcsoportokat sodor le, és azokat 
a háti garatnyílás felé hajtja.

3. Az elsődleges behatolási he
lyeken, illetve az egysejtűek által 
fellazított hámsejtek között be
meneti kapu nyílik a különböző 
vízi baktériumok és gombák szá
mára. így alakulnak ki végső so

A z  e g y s e j t ű
(A Halászat 1972. évi 4. számába

*AAAAAAAAAAAAAA/VW\AftAAAAAAA/\f

gatív hatásoktól egészen a durva 
következményes szövetroncsoló
dásig előfordulhat. Természetesen 
egy fiatal, zsenge szervezetre ezek 
az enyhe hatások is döntően ká
rosak lehetnek, míg nagyobb ha
lakon a jelentős szövetsérülések 
is gyógyíthatók lehetnek.

Saját vizsgálataimat a Biharug- 
rai Halgazdaság „Harcsás” nevű 
tavában végeztem három éven ke
resztül, ahol évről évre ívatás fo
lyik (1. a táblázatot).

A  táblázat alapján is látható az 
a megfigyelés, hogy a pontyiva

PontyivadéJc fertőzöttsége egysejtű Jcopoltyűparazitákkal a „Harcsás”  tóban. 1969— 1971.

ron az ún. kopoltyúrothiadás jel
legzetes tünetei, amelyeket tipi
kus formában már ivadékainkon 
is észlelünk a nyár végén. A  sé
m it kopoltyújú ©gyedek nem fej
lődnek kielégítően, gyakran el is 
pusztulnak.

Látható, hogy az egysetjű ko- 
poltyú panaziták kártétele az egé
szen finom, inkább élettani ne-

„K. A. NYÍREGYHÁZI LAKOS 1972. áp
rilis 29-én az Alkotmány Halászati TSZ 
használatában levő n. víztározón horgá
szott. Ráadásul horgászjeggyel sem ren
delkezett. K. A. „jogosulatlan horgászat” 
szabálysértést követett el, s ezért 500,— fo
rint pénzbírsággal sújtották.” (Keletma- 
gyarorsziág, szept. 19.)

A MAGYAR HÍRLAP okt. 18-i számá
ban „Halászati együttműködés a KGST” - 
ben” címmel közli Tahy Béla OHF főelő
adó nyilatkozatát a baráti országokkal — 
a Szovjetunióval, Csehszlovákiával, az 
NDK-val és Lengyelországigal — való ne
xusainkról, szerződéseinkről, műszaki-tu
dományos megállapodásainkról.

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZET ÉS 
ÉPÍTÉSZET f. évi 3. számában Elekes 
Károly és Tőig István részletesen ismer
tetik a Százhalombattai Halszaporító 
Gazdaság létesítését, célját és az abban 
alkalmazandó újszerű megoldásokat.

dék kopoltyúit károsító egysejtű 
paraziták a hal életkorának (test
méretének) előrehaladtával egy
mást látszanak felváltani, mint
egy szukcessziós láncot alkotnak. 
Sőt elmondható, hogy ez a szuk
cesszió követi az élősködő méret
beli növekedését is.

Legelőször a Costiák jelennek 
meg a kopoltyún (8 mikron) és tö
meges elszaporodásukkal az alig 
1 cm nagyságú ivadék szinte 
nyomtalanul „tűnik el” . A  „Har
csás” tóban 1970. május 28. és jú
nius 5. között lezajlott jelenség 
jellegzetes példát nyújtott. A  víz 
tetején elszórtan elhullott ©gyede
ket lehetett látni.

Mindössze néhány halacska 
úszott a felszínen tágult kopol- 
tyúkkal, ezeket akár kézzel is meg 
lehetett fogni. Mikroszkópos vizs
gálat során vált láthatóvá, hogy a 
kopoltyúk tömve vannak parányi 
ostoros egysejtűekkel, Costiákkal.

Az invázió alatt a kopoltyúkon 
más parazitát elvétve sem talál
tam. Később 1 cm-nél nagyobb 
ivadékon a Trichodinák jelentkez-



kopoltyúparaziták
m egjelent cikk folytatása)

tök (30 mikron). Június közepétől 
sűrű állományokban fordulnak 
elő, és esetenként jelentős elhullá
sokat is okozhatnak.

1971. június 18-án a „Harcsás” 
tóban szórványos elhullásokat ész
leltünk Tkichodina-invázió miatt.

A  sor a Chilodonellákkal (40 
mikron) folytatódik. Ezek a para
ziták gyakran a Trichodinákkial 
együtt észlelhetők, de tömeges 
megjelenésükkor döntően önálló
an fordulnak elő. 1971. szeptem
berében a gazdaság „Gazdák” ne
vű tavában észleltem súlyos fer- 
tőzöttséget egy nemrégiben ki
szűrt csökött ivadékon, mely a ké
sőbbiek során sem fejlődött kielé
gítően és nem is telelt jól.

A  darakór okozói (50 mikron) 
még később jelennek meg, 2— 3 
cm-es ivadékon. 1971. július 10-én 
észleltem súlyosabb fertőzöttséget 
és elhullásokat darakór miatt a 
.,Harcsás” tóban. Ezt a dolgot a 
halgazdák is jól ismerik. Ha iva
dékuk eddig az időszakig szépen 
fejlődik, mindenütt nagy számban 
fogható, sürgősen gondoskodni 
kell legalább a ritkításról, mivel 
ellenkező esetben az egész állo
mány szinte egyik napról a másik 
napra eltűnhet.

A nagyobb ivadékon már gyak
ran megtalálható a darakór kór
okozója, legtöbbször a két előző 
társaságában. Két hónapnál idő
sebb halakon viszont önállóan 
csak a darakór okozhat számotte
vő kárt.

Ezek alapján időrendi sorrend 
állítható fel tehát az említett egy
sejtűek megjelenésében, melyet 
csak az aktuális időjárás (az ívás 
megtörténte) befolyásol. Másrészt 
látható, ha az ivadékot valamilyen 
kedvezőtlen külső behatás fej
lődésében visszatartja, a veszé- 
lyeztetettségi időszak ezzel kitoló
dik, és a csökkent ellenállóképes
ség miatt nyomatékot kap, sőt a 
felmelegedő idő is egyre inkább 
kedvez mindenféle parazita elsza
porodásának.

Az ábra a paraziták megjelené
sét az ivadék méretbeli növedésé- 
vel próbálja összehasonlítani.

A pontyivadékot veszélyeztető 
egysejtű kopoltyúparaziták elleni 
védekezés elsősorban a megelő
zésiben van.

A fertőzéstől való megóvás, te
kintettel a még sok helyen talkal
mazott természetes ívatásra, vala
mint a táplálóvíz szűrésének prob
lémáira nem is olyan egyszerű. 
Talán a minden tekintetben kielé
gítő tápláltság az, amit a tógazda 
ma már meg tud adni ivadékai
nak. Nem utolsó szempont az ál
landó állategészségügyi ellenőr
zés sem.

Az ivadékvizsgálat viszont csak 
a helyszínen végezhető eredmé
nyesen. A kis halak szállítása kö
rülményes, hullák vizsgálata pe
dig egyenesen céltalan. Jó ivadék
nevelővel rendelkező gazdaságnak 
feltétlenül szükséges hozzáértő 
szakembert tartania, aki az állan
dó ellenőrzést hivatásszerűen vég
zi.

A  szorosabb értelemben vett 
védekezést az egysejtűek ellen a 
kémiai szerek alkalmazása jelen
ti. Mindig lényeges a bajt okozó 
szervezet pontos ismerete, mert 
például a közismert malachitzöld 
a Costiákra, de a Trichodinákra 
sem hat sokszor kielégítően.

A  kémiai szerekkel való keze
lésnek kétféle módja terjedt el vi
lágszerte. Fejlett haltenyésztéssel 
rendelkező nyugati országokban

és Távol-Keleten alkalmazzák —  
fertőzésnek állandóan kitett he
lyeken —  a folyamatos alacsony 
dózisú kezeléseket, önadagoló mű
tárgyakon keresztül. Ezek a mű
tárgyak a rajtuk elhelyezett tar
tályokból a vízátfolyás által sza
bályozott mennyiségű vegyszert 
juttatnak a vízibe, ahol egy állan
dó híg „fürdő” alakul ki. Így tud
ják megakadályozni az élősködők 
túlzott elszaporodását.

Nálunk ez idő szerint az ún. pa
razitamentesítő fürdetéseket al
kalmazzuk. Az itt leírt szukcesszi- 
ós elmélet alapján az egysejtűek 
megjelenése szerint hetente kelle
ne alkalmazni a megfelelő szert 
a várható élősködő elszaporodásá
nak megelőzésére.

Talán legkorábban a formaiin, 
később a malachitzöld különböző 
töménységű oldatai alkalmasnak 
látszanak a felnevelés teljes idő
szakában a kopoltyúkárosító egy
sejtűek távol tartására.

Természetesen az itt leírt meg
figyelések —  különösen a kezelé
sek vonatkozásában —  további, 
alaposabb, tudományos alátámasz
tásra várnak, melyeket valószínű
leg a gyakorlat támasztotta igény 
meg is fog követelni, addig is, 
gyakorlati szakemberek számára, 
azt hiszem hasznos tanácsokkal 
szolgálhatnak.

Dr. Békési László
Biharugra

cm

A pontyivadék növekedésének és az egysejtű kopoltyúparaziták megjelenésének
összefüggése
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Htsz-agronómusokOktóber 17-én Hajdúszoboszlón, a 
Bocskai HTSZ új reprezentatív csár
dájának különtermében rendezték 
meg a htsz-ek agronómusainak őszi 
értekezletét. Félő volt, hogy a le
halászási munkák miatt csak nagyon 
szűk körű megbeszélést tarthatunk, 
ennek ellenére a htsz-agronómusok 
három kivétellel részt vettek az ér
tekezleten.

Jakab Mihály elnök köszöntő sza
vai után az egyes htsz-ek képviselői 
sorra beszámoltak az elért eredmé
nyekről és a megoldásra váró problé
mákról.

Sallai Lajos, a Bocskai HTSZ, a 
házigazda halászmérnöke — elsőnek 
ismertette az 1972. év tapasztalatait. 
Tavasszal igen nehéz helyzetben vol
tak. A természetes ívatás nem sike
rült a nagy ívató tavakban, így szük
ségképpen a régi, kisméretű ívatóban 
és a „békás” tóban ívattak, és csak 
így tudtak többé-kevésbé gondos
kodni az ivadéktermésről.

Ebből okulva a jövő évre már úgy 
tervezi, hogy egy 25 kh-as, 1,5 éve 
szárazon állt tóban ívatnak, és a ko
rábban ívatásra használt 165 kh-as 
tavat nyári hal termelésére állítják 
be, annál is inkább, mert igen ked
vezőek a lehalászási lehetőségek. 
1972-re kh-anként 151 kg pontyot he
lyeztek ki, emellé összesen 40 000 db 
növényevő halat.

A takarmányszükségletet saját ter
mésből fedezték. Igen jó és olcsó ta
karmánynak bizonyult a silózott ku
korica.

A jelenleg is folyamatban levő le
halászási eredmények megmutatták, 
hogy a kihelyezési számokat tovább 
lehet emelni, és növelni kell a ter
mészetes hozamot tótrágyázás és fo
kozott növényevőhal-kihelyezés se
gítségével.

Beszélt a Bakonszegi tározó — tá
rozó jellegéből fakadó — problémái
ról is. A tározót nem lehetett tó-

gazdaságszerűen üzemeltetni. A jövő 
évre fokozott ragadozókihelyezést 
terveznek a szeméthalak visszaszorí
tására és az értékes halhústermelés 
végett.

1972-ben állategészségügyi problé
májuk nem volt. A hasvízkórt évek 
óta a BIOGAL által gyártott Neo-Te- 
Sol-lal előzik meg. A február- 
márciusban elkezdett etetéskor már 
Neo-Te-Sol-tartalmú takarmányt 
kapnak a halak, és ezzel az is el
érhető, hogy az eredetileg szétnőtt 
állomány a tenyészidő végére egy
öntetűvé váljon.

A győri Előre HTSZ-t Vida András 
elnökkel Jancsó Kálmán agronómus 
képviselte. Először vett részt az 
agronómusi értekezleten Szöllősi 
József kollégánk, aki szintén a győri 
Előre HTSZ munkatársa, őt ezúton is 
szeretettel üdvözöljük a htsz-agronó
musok között.

Jancsó Kálmán beszámolójában el
mondta, hogy az idei év legnagyobb 
feladata az volt, hogy a főüzemági 
bevételek túlsúlyba kerüljenek, hi
szen ettől függ a htsz besorolása. A 
háromnegyedéves eredmények alap
ján 52 :48% a főüzemág javára. Ezt 
az eredményt elég nagy nehézségek 
közepette érték el, hiszen a bevételi 
forrásból, az angolnából lemaradás 
van.

Egy vagon igen jelentős export- 
angolnát ütemeztek be, de az alacsony 
vízállás miatt nem működött az 
angolnacsapda, és az elektromos há
lót sem tudták használni. Üzembe 
állítása után a Fertő tavon fog dol
gozni.

örvendetes a süllőfogás növekedése 
a Fertő tavon, holott ez a nemes hal
faj a tavon eddig szinte ismeretlen 
volt, valószínűleg az 1965-ös árvízzel 
bekerült példányok gazdagították a 
tó halállományát.

A félintenzíven kezelt vízterülete
ken tavasszal a hasvízkór pusztított.

Ezt megelőzendő, több figyelmet kell 
fordítani a tenyészanyag szállítási és 
kihelyezési körülményeire, valamint 
a megelőző antibiotikumos takarmá
nyozásra.

A paksi Vörös Csillag HTSZ 120 
kh-as tógazdaságában rekordtermést 
értek el. A 13 mázsás holdankénti 
étkezésihal-termés nagy része tele
lőkben várja Tolna megye halszerető 
vásárlóit. Nem okoz gondot a 300 q 
amur- és busatermés, mert lassan a 
keszegsütők kedvenc halává válik. A 
paksi haltenyésztők 1973-ban el kí
vánják érni a 15—16 mázsás holdan
kénti haltermést.

A kéményesi intenzíven kezelt 
holtágban 550 kg pontytermést értek 
el. Ilyen számokkal kívánnak bizo
nyítani az egyéb holtágakon is. Az 
ebben az évben elkészült 4 db kis 
tóból (1,5 kh) 150 000 db amurivadé
kot halásztak le.

Már most készítik az 1973. évi 
terveket, célkitűzésük — az egész 
évi folyamatos halellátás mellett.

Mohai István, aki Kablai Lajos 
bácsi örökébe lépett, a Velencei 
Törekvés HTSZ-nél az év nagy ré
szét horgászproblémák megoldásával 
töltötte. Ismeretes, hogy a tavon az 
üdülési szezonban betiltották a fe
nékhorgot és az elektromos gépet is. 
Ennek ellenére az angolnafogás, 
amely jelentős bevételi forrás, ked
vezően alakult, és növényevő halból 
is dupláját fogják a tavalyinak.

Ezek nagy példányok, amelyek ne
hezen értékesíthetők, ezért a követ
kező években a növényevőnal-kihe- 
lyezést úgy alakítják, hogy könnyen 
értékesíthető, akár a keszegsütőben 
is felhasználható méretben lehessen 
visszafogni.

Az eddig ivadéknevelésre használt 
10 kh-as tavakat a tereprendezés 
kapcsán annyira feldúlták, hogy fog
lalkozniuk kell azzal a gondolattal, 
ha halnevelés céljára nem sikerül 
megmenteni, pecsenyekacsa-nevelés
sel hasznosítják. Pontyból viszont 
nagy a lemaradás a nagyarányú ki
helyezés ellenére, amit a nem lebe
csülendő horgászlétszámmal igyekez
nek magyarázni.

A Velencén működő kis keltetőház 
idén már 26 üveggel eredményesen 
üzemelt, 1 000 000 db 4—5 cm-es 
süllőt és 400 000 db pontyot helyez
tek ki a tavasz folyamán. A kezdeti 
sikerek bizonyították, hogy érdemes 
a keltetőházzal foglalkozni, és tervbe 
vették korszerűsítését is.

Kálmán Dániel, a Szolnoki Felsza
badulás HTSZ közepes eredményei-

A milléri halastó békatároló medencéje ezúttal nem telt meg
(Pékh felv.)
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ről számolt be. Igen nagy problémát 
jelent számukra a jelentős kallódás 
a holtágakon. Pl. Fegyverneken több 
mint 50%-os a pontyveszteség, pedig 
nagy egyedsúlyban kihelyezett halak
ról van szó. A növényevő hal, főleg a 
fehér busa igen jól növekedett, ebből 
veszteség sincs. Az eddig fennálló 
értékesítési nehézségeket úgy küzdik 
le, hogy haltermésük konyhakész 
csomagolására rendezkedtek be, így 
a nagy egyedsúlyú növényevő halat is 
könnyen tudják értékesíteni.

A természetes vizekről 11 vagon 
termést várnak.

A saját előállítású pontyivadék kis 
egyedsúlyú lett, így ezt eladni kény
szerülnek, hogy a holtágakat bizton
ságosan népesíthessék vásárolt iva
dékkal vagy nyújtással.

1973-ban a milléri tavak rekonst
rukcióját szeretnék elkezdeni, amely 
várhatóan kiesést jelent a jövő évi 
termésben.

Csorna Antal a Gyomai Viharsarok 
HTSZ-nél szintén rekonstrukcióval 
foglalkozott. A munkák akadoztak, 
hol anyagi, hol technológiai gondok 
miatt. Így a tervezetthez képest 4 
vagonnyi a lemaradás a tógazdaság
ban. A természetes vízi tervet (30 va
gont) azonban már 30 mázsával meg 
is haladták.

Igen jól sikerült a busaprogram. 
Az értékesítési nehézségeket itt is ki
küszöböli a halfeldolgozó, melynek 
ízléses csomagolású konyhakész ter
méke igen keresett a környező vá
rosok csemegeboltjaiban.

A növényevőhal-kihelyezés foko
zásával szeretnék elérni az elkövet
kező 5 évben a 40 vagonos termé
szetes vízi termést. A HTSZ jelentős 
mennyiségű békát szokott tárolni és 
értékesíteni a MAVAD-on keresztül. 
Az idei évben eddig csak 80 kg-ot 
tudtak betárolni. Hasonló nehézsé
gekkel küzdenek a szolnokiak is, 
akik 3 vagon tárolását tervezték, de 
még csak pár 100 kg-nál tartanak. A 
kiesést azzal magyarázzák, hogy igen 
sok béka esett a gyomirtószeres per
metezés áldozatául.

Török István a Tömörkényi Alkot
mány TSZ-nél rendelkezik a legna
gyobb tóterülettel, 1500 kh. Ügy lát
szik, a nehézségek a tóterület ará
nyában nőnek, mert beszámolója sok 
megoldásra váró feladat felsorolását 
tartalmazta. A tógazdaság tulajdon
képpen szövetkezetének eltartója, a 
bruttó bevétel 41%-át hozza. A nö
vénytermesztés nem képes kielégí
teni a takarmányigényt, ezért állandó 
vásárlásra szorul. A növénytermesz

tés gépesítése elmaradt, így a tó
gazdaságból származó összes jövedel
met erre fogják fordítani. A tó
gazdaság idei eredményei kedvezőnek 
mutatkoznak, „de annyit nem tud
nak termelni, hogy elég legyen’” .

A kihelyezés számai növekedő 
tendenciát mutattak, de a jövőben 
ezt is csökkenteni kell az árbevétel 
fokozása céljából. így előtérbe kerül 
az egységnyi területre eső hozamok 
növelése, tótrágyázás, műtrágyázás, 
növényevő halak segítségével. A 
tenyészhal-előállító területet csök
kenteni kell, hogy a piaci halterme
lésnek nagyobb területet tudjanak 
nyerni, ezt csak összpontosított 
tenyészanyag-ellátással tudják elérni. 
Az ivadék itt is kis egyedsúlyú, így 
valószínűleg számolni kell az áttelel- 
tetési nehézségekkel. Igen jó tapasz
talataik vannak a Neo-Te-Sol-lal.

A tógazdaság küzd a nagy terü
lettel járó nehézségekkel, így a jövő
beni rekonstrukciós munkáknál osz
tott, kisebb vízterületek kialakítására 
fognak törekedni.

Végezetül Antalfi Antal, a szövet
ség főagronómusa foglalta össze a 
hozzászólásokból leszűrhető tanulsá
got. A növényevő hal telepítésénél 
elsősorban a helyi adottságokat kell 
figyelembe venni és kihasználni, el 
kell érni, hogy a növényevő hal ne 
nagy egyedsúlyban kerüljön piacra, 
mert így valóban értékesítési nehéz
ségekkel kell megküzdeni. Igen ér
dekes javaslatot tett a Velencei-tó 
busásítására vonatkozóan, amely elő
segítené, hogy a növényevő hal 30— 
40 dekás méretben tömegesen kerül
hessen piacra.

A ragadozó halak közölt export

szempontjából igen előkelő helyet 
foglal el a csuka. A csuka tenyész
tésében is fontos a helyi adottságok 
figyelembevétele, de talán még fon
tosabb a figyelmes és halkímélő le
halászási, tárolási módszerek meg
találása.

A tenyészhal- és ivadékellátás 
megoldását a központosításban látja. 
Nem szabad ott saját állományhoz 
ragaszkodni, és ebből hiúsági kérdést 
csinálni, ahol nem tudják megterem
teni a kedvező ívási és felnevelési kö
rülményeket.

A megbeszélés végén a részvevők 
megállapodtak az 1973. évi értekezle
tek időpontjában. Ezek szerint az 
elsőt Budapesten, a Szövetség szék
házában február-március hónapban 
rendezik, majd május 10—20. között 
Dinnyésen, és az ősz folyamán Győr
ben tartanak kétnapos értekezletet.

Ezután megtekintettük a 125 kh-as 
új tóegység halászatát, ahol 10 vagon 
tenyészanyagra számítanak. A halak 
szépek, egyöntetűek, jó kondíciójúak 
és a jó munkaszervezés következté
ben gyorsan, törődésmentesen kerül
nek a telelő rendszerbe. A halászok 
munkáját a helyi mezőgazdasági 
szakiskola osztályai segítik csekély 
ellenszolgáltatásért.

A gazdaság takarmány rak táránál 
hatalmas kukoricaszárító berendezést 
is láttunk működés közben. Az 
esztétikailag is szépen berendezett 
tógazdaság — utak, kertek, telelők 
stb. —, valamint a műanyagot gyártó 
melléküzemek megtekintése után ki
tűnő ebéd mellett tovább folyt a kö
tetlen baráti beszélgetés a — 
HALAKRÓL.

Dr. Turkovits Olga

Az emberi erőt még itt sem pótolja a gép
(Pékh felv.)
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Hathetes növendéklibák legelőn és vízen
(Bicskei Áll. Gazd.)

A  nagyüzemi pecsenyeliba-termelés 
hazánkban 1965. év táján kezdődött. 
Kísérletképpen először a halgazda
ságok, majd kisebb mértékben a ter
melőszövetkezetek állítottak elő pe
csenyelibát. 1965. évben a nagyüze
mek összes termelése pecsenyelibából 
16 vagon volt.

Meg kell mondani, hogy a pecse
nyeliba-termelésre ekkor még sem
miféle tapasztalat vagy technológia 
nem állt rendelkezésre. Illetékes 
szervek sem segítették megfelelően 
az ilyen irányú kezdeményezést, sőt 
egyenesen ellenezték azzal az indok
kal, hogy ha a meglevő libából bi
zonyos mennyiséget pecsenyére ne
velünk, ezzel kevesebb máj liba lesz 
előállítható, ami hátrányosan hat a 
libamáj termelésére. A pecsenyelibá
val kapcsolatos téves nézetek 1965 
után véglegesen oldódtak, amikor a 
baromfiipar vezetői kezdték hirdetni, 
hogy a piaci kívánalom a máj liba 
mellett egyre inkább a húsliba felé 
terjed. A pecsenyelibából értelemsze
rűen a piac, ill. a baromfiipar 4— 
4,5 kg élősúlyú libát kíván, amely 8 
hetes korú, jól fejlett, telt idomú, 
húsos, első tollában beérett. A kí
vánt minőségű pecsenyelibát a nagy
üzemek kezdetben kissé vontatottan, 
de jól vagy rosszul előállították. A 
további évek során a technológia 
gyors ütemben fejlődött és ezzel ará
nyosan javult a pecsenyeliba minő
sége is.

Az ország törzslúdállományának 
950í0-a 1962-ben még kisüzemben, a 
háztáji gazdaságokban, volt. A követ
kező években a törzslúdtartás hely
zete nagy változáson ment keresztül. 
Az állomány a kisüzemekben roha
mosan csökkent, és a nagyüzemekben 
ennek arányában növekedett. A 
törzslúdállománynak 1966-ban már 
10%-a, 1971-ben pedig már 50%-a, 
van a nagyüzemben.

Az Állami Halgazdasági Egyesü
lésnél, ill. annak tagvállalatainál

1969. évben előállított pecsenyeliba 
34 vagon volt. A további évek terme
lése már a következőképpen alakult:

1970- ben 71 vagon,
1971- ben 96 vagon,
1972- ben 120 vagon fölött lesz.

A pecsenyelibára — mint nagy
testű húsbaromfira — a kereslet 
egyre inkább fokozódik. A baromfi
ipar az összes baromfiféleségek kö
zött jelenleg talán a pecsenyelibát 
keresi legjobban. A pecsenyeliba ex
portrelációban a csirke vagy a pecse
nyekacsa árának közel kétszerese. 
Helyes lenne, ha a következő évek
ben a nagyüzemi gazdaságok na
gyobb mennyiségben termelnének 
pecsenyelibát az ipar és a kereske
delem számára. A jelenlegi 26—27 
Ft-os kg-onkénti termelői, ill. felvá
sárlási ár a termelésre kedvező. A 
termelés bővítése a nagyüzemnek je
lentős árbevételt, a népgazdaságnak 
pedig lényeges devizahasznot jelent.

Jelenlegi ismereteink szerint a pe
csenyeliba termelésének ajánlható 
technológiája és egyéb feltételei a 
következők:

1. A pecsenyeliba meghatározása
A  pecsenyeliba 8—9 hetes korú, 

teljesen betollasodott, telt idomú, sár
gás bőrszínű, 5—6 mm vastagságú 
zsírréteggel borított, nem tömött, ha
nem intenzív takarmányozással ja
vított, első tollában beérett, nem to
kos, 4—4,5 kg egyedi élősúlyú ba
romfi.

2. Nevelési feltételek
A nevelővel szemben a kívánalom 

azonos az egyéb baromfifajokéval. 
Három hetes korig jól szigetelt, fűt
hető. műanyás vagy teremfűtéses elő
nevelő szükséges. A továbbiakban a 
kacsaneveléstől eltérően 3—6. hetes 
korig fedett utónevelő szükséges.

A pecsenyeliba-termelés helyre

Hőmérséklet-szükséglet:
0— 4 napos korig 32—28 °C,
5—10 napos korig 27—24 °C,

11—15 napos korig 23—20 °C,
16—21 napos korig 19—18 °C.

Fényerőszükséglet normál égők
kel m2-enként 1,5—2 Watt, légcsere 
óránként legalább 15-szörös, ami 
ventillátorokkal biztosítható. Alom
anyagként gyaluforgácsos fűrészpor, 
len-kenderpozdorja vagy penészmen
tes szalma használható. Férőhely
szükséglet nevelőben 3 hetes korig 
8—10 db msenként. Az állatok 2— 
300 db-os tételekben alacsony, 30— 
40 cm válaszfallal elkerítendők.

3. Megfelelő fajtaanyag
Hazánkban igen elterjedt rajnai 

lúd fajtát jó fejlődési erélye, nagy 
testtömege alkalmassá teszi a hús- 
libatermelésre. Ehhez hozzájárul még 
a fajtának nagy — 50—60 db-os — 
tojástermelése a 35—40 db-os utód
dal. Hasonló jó hús- és tojástermelő 
képességű a fehér olasz fajta; ez 
most kezd elterjedni hazánkban. 
Mindkét fajtaanyagból a landesi Iád
dal keresztezve kiváló hús-, de első
sorban májtermelésre is alkalmas 

utódokat napunk.

4. Utónevelő
A libák 38—40 napos korig a kitol- 

lasodásig fedeles utónevelőt igé
nyelnek. Erre a célra könnyű szer
kezetű nádfedéllel borított, hátsó és 
végfalakkal zárt, esetleg szétszedhető 
és bárhol összerakható épület álljon 
rendelkezésre. Az utónevelőt a lege
lőn vagy annak szélén kell elhe
lyezni, az állatok legalább 6 hetes 
korukig éjszakázzanak benne.

5. Etető-itató edények
a) Az előnevelőben lapos vályú 

vagy a vályúk mellett önetető álljon 
rendelkezésre, 1 m etetőre 20 db ál
lat számítható.

Itatószükséglet első naptól 1 hetes 
korig kúpos itató — 20—25 db-ra egy 
itató —, majd ezután túlfolyás mű
anyag- vascső- vagy betonitatók 
használhatók.

b) Az utónevelőben már hengeres 
vagy hasáb alakú sertés-önetetőt, 
malac-önetetőt használhatunk. Az 
előbbi hengeres önetetőből 50 db li
bára számítunk egy db-ot, az utóbbi 
malac-önetetőből 100 db libára szük
séges 1 önetető.

Itatóként betoncsatornás itató vagy 
halastó vize használható. A liba ivó- 
vízszülkséglete 3—4 hetes korig kb.
2 1/nap. Fürdővizet csak 4 hetes kor
tól igényel a liba, és elegendő, ha 2—
3 naponként fürdetünk.
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és további feladatok

6. Takarmányok
Kéthetes korig liba indítótáp; szük

séglet 1 kg/db, 2—7 hetes korig liba 
nevelőtáp, majd 7 hetes kortól 70%- 
ban liba nevelőtáp és 30%! kukorica
dara. Az 1 kg libahús előállításához 
szükséges takarmány 8—9 hetes korig 
2,7—2,8 kg.

7. Vitaminszükséglet
A liba indító- és liba nevelőtápok 

megfelelően szerelve vannak vita
minnal, mégis legtöbbször az A-, 
D3- és B-vitamin kiegészítésre szo
rul. Vitaminkiegészítésre a Phylasolt 
vagy Aquitalt használjuk 1 ml/db 
adagolásban. Növendéklibának 2 na
pos korban először, majd ezt a dózist 
még 2 és 4 hetes korban megismé
teljük.

8. Etetés, legeltetés
A kislibákkal napos kortól 1 hetes 

korig dercés vagy 3 mm granulált in
dító tápot etetünk. Ezután végig 5 
mm-es szemnagyságú granulált tá
pot kell adni. Etetni 1 hetes korig 2 
óránként, majd 4 hetes korig 3 órán
ként kell. Ezt követően már elég a 
napi háromszori etetés. Második na
pos kortól a tápok mellett már lehet 
zöldtakarmányt is etetni (apróra 
szecskázva). Egy-két hetes kortól le
gelőre kell járatni az állatokat. A 
legeltetés jó hatással van a csont- 
fejlődésre, és fokozza az állatok ét
vágyát. Legelő nélkül ma még szinte 
nincs libanevelés. Legeltetés esetén a 
libák takarmányának legalább 20— 
25%-át zöldtakarmány, ill. a legelő 
képezze. Libalegelőnek alkalmas a 
széles levelű alj füveikből álló csomós- 
ebír, réti per je, a réti ecsetpázsit stb. 
Még jobb legelőt adnak libának a 
mesterségesen telepített herefüves 
legelők.

9. Ivó és fürdővíz szükséglet
A liba kevésbé vízigényes, mint a 

kacsa, ennélfogva nem annyira a für
dővizet, mint a friss, tiszta ivóvizet 
igényli. A folyamatosan adott ivóvíz 
mellett elegendő, ha 2—3 naponként 
egyszer 1/2 órán át gondoskodunk für
dővízről. A fürdővíz a jó bőrlégzésre, 
a faggyúmirigyek működésére, to
vábbá a toll fejlődésére és annak 
tisztaságára hat nagyon kedvezően. 
Különösen értékes tollúk fejlődik a 
halastavak környékén nevelt libák
nak. A törött toll vagy felült has 
esetén romlik a toll minősége, de a 
pecsenyeliba feldolgozásakor az osz
tályos kihozatal is romlik.

10. Kész pecsenyeliba
A tisztított pecsenyeliba szép, mu

tatós, telt idomú, bőrének színe a bőr 
alatti zsírrétegtől sárga. A szárnyak 
alatt dió nagyságú zsírcsomó tapint
ható ki. Egyedi súlya 3,8—4,5 kg. A

Törzsludak hazatérőben a legelőről a Bicskei Állami Gazdaságban

toll tépésre beérett, annak csévéje 
nem véres. A halastavon és jó lege
lőn nevelt pecsenyeliba korábban 
érik be, tollasodása kitűnő, tisztítása 
könnyebb.

11. Ipari kívánalom
A pecsenyeliba beérésnek első idő

szaka már pünkösd táján, május hó
napban kezdődik. A külföldi piac 
erre az időpontra igényli, az első pe
csenyelibát. Ezen túlmenően kívána
tos lenne, hogy a termelés a jelen
legi 3—4 hónapos idény jellegétől el
térően, legalább 5—6 hónapig ter
jedne. A minőséget illetően fontos a 
nagyobb tömegű hús felrakodása — 
különösen a mellre és combokra, to
vábbá fontos a bőr sárga színe, a 
hús—csont arány javulása és a tö
retlen fehér toll.

12. Fiatal 7—8 hetes libák tömése
A  fiatal 7—8 hetes korú libát tö

mésre lehet fogni akár kézi, akár 
gépi töméssel. Ez esetben a tömés 3 
hétig tart, és napi háromszori tö
méssel az indulási súlynak 60— 
80° 0rát lehet ráhizlalni. Az ilyen tö
mött liba jó húsformákat mutat, jól 
zsírosodik, és a májvonalú libák ese
tében 40—50 dkg-os I. o. minőségű 
máj is termelhétő. Az ilyen fiatal 
korú libák — a tapasztalat szerint — 
könnyebben viselik a gépi tömést, 
mivel nyelőcsövük rugalmas, nem 
csontosodott el.

13. Libabetegségek
A  legveszedelmesebb betegség 

a libainfluenza. Az influenza ellen 
ma már megfelelő hiperszérumos ol- 
tásos kezeléssel védekezni tudunk. 
Lényeges a naposállatoknak az in
fluenzamentes állománytól való szár
mazása, valamint a megfelelő elő- és 
utónevelő.

Védeni kell még az állatokat min
den fertőzési lehetőségtől — influen
zán kívül a paratífusz- és kolera
veszélytől, kitollasodásig az esőtől, a 
vizes legelőktől és a hideg éjszakák
tól.

14. Fertőtlenítés
Az előnevelőben betelepítés előtt és 

a nevelés idején fertőtleníteni min
dig klórlúg vagy hifiroxigénlúg 3%-os 
oldatával kell. Neveléskor az ajtó 
előtti fertőtlenítő szőnyeg állandóan 
nedves legyen.

Almot cserélni és teljesen fertőtle
níteni minden telepítés előtt szigorú 
ellenőrzés mellett kell. A nevelés 
idején többszöri alomfelújítás szük
séges.

15. További feladatok
A jelenleg kialakult nagyüzemi 

lúd tenyésztésből a törzstartó gazda
ságok a szükséges mennyiségű na
poslibát juttassák el a termelő gaz
daságoknak, és az eddig kialakult 
termeléstechnológiát helyes irányban 
fejlesszék tovább.

Jó termelőképességű naposlibautó- 
dok szerezhetők be hústermelésre 
(Rajnai fajtaanyag tisztavérben és 
Rajnai olaszfehérrel vagy hazai ma
gyar lúddal keresztezett) a Tatai, a 
Hortobágyi, a Bicskei Állami Gazda
ságból, valamint az Orosházi Űj Élet 
Termelőszövetkezettől.

Nagy máj termelő képességű libát 
kínál már jövő évben eladásra a Ti- 
szasiilyi Állami Gazdaság fehér landi 
és az Orosházai Üj Élet Termelőszö
vetkezet magyar lúdja barna landi- 
val keresztezett fajtaanyagától.

A termelőgazdaságokon van most 
már a sor, hogy a célnak megfelelő 
fajtaanyagot kiválasszák, és annak 
során pecsenyelibát vagy májlibát 
termeljenek.

Balogh László
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Az új

jövedelemelvonási rendszer
hatása a htsz-ekre

Köztudomású, hogy a halászati ter
melőszövetkezetek jogállását a szö
vetkezeti törvény megnyugtatóan 
rendezte. E törvény megjelenése óta 
a különböző rendeletek már nem
csak a mezőgazdasági tsz-ekre, ha
nem a halászati termelőszövetkeze
tekre is vonatkoznak.

Sok ilyen rendelet jelent meg, 
amelyek új szabályozást jelentettek 
a halászati termelőszövetkezetek éle
tében. Legjelentősebbek a jövede
lemadó- és a jövedelemnövekvény- 
adó-rendeletek, mert ezek alapjai
ban más rendszerűek mint az addig 
ható elvonás. A  halászati termelő- 
szövetkezetek már 1956 óta a felhal
mozás után fizették a jövedelem- 
adót. 1971. január 1-től szövetkeze
teinknél is a tagok és az alkalma
zottak bérjövedelme lett az adóalap. 
Mivel ez az adóalap magasabb, így 
természetesen megnőtt a fizetendő 
adó összege is.

Jelentős változást hozott a terme
lési adó belépése is a forgalmi adó 
helyett.

Amikor az új elvonási rendeletek 
napvilágot láttak, a Halászati Ter
melőszövetkezetek Szövetsége számí
tásokat végzett, és az 1970. évi mér
legadatok alapján kidolgozta a vár
ható többletelvonás mértékét. Akkor 
16 millió forintra becsültük a köz
terhek növekedésének összegét. Fi
gyelmeztettük a szövetkezeteket,

hogy ha az eddigi jövedelmezőségi 
színvonalat tartani kívánják, akkor 
ezt az összeget jobb munkával kell 
előteremteniük.

Rendelkezésünkre áll az 1971. évi 
összesített zárszámadás, amelynek 
alapján megállapítható, hogy az adó
többletek összege — figyelembe vé
ve a halászcsárdák ételforgalma után 
igénybe vett árkiegészítés növeke-* 
dését — több mint 13 millió forintot 
tesz ki. Az összeg nagyságát alá
húzza, hogy a szövetkezeti tiszta jö
vedelem összege 29 millió forint volt. 
Ha ehhez még hozzávesszük, hogy 
az 1971. évben befizetett összes köz
teher — levonva a kapott árkiegé
szítést — több mint 25 millió forint, 
úgy fogalmat kapunk a halászati 
termelőszövetkezetek teherviselésé
ről.

Október 13-án megjelentek a ser
tés- és szarvasmarhaprogram végre
hajtásából adódó többletjövedelem, 
részbeni elvonását célzó újabb föld-, 
jövedelem- és jöv. növekményadó
rendeletek. E rendeleteket is figye
lembe véve számításunk szerint 
1973. január 1-től kb. 4 millió forint 
terhet kell újólag vállalniuk szövet
kezeteinknek. Ez az összeg teljes egé
szében újabb teher, mert a halászati 
termelőszövetkezetek közül egy sem 
foglalkozik sem szarvasmarha, sem 
sertés tenyésztésével, illetve hizlalá
sával, erre még lehetőségük sincs,

mert szövetkezeteink döntő többsé
génél a földterület hiánya miatt ház
táji föld sem kerülhet kiadásra. Az 
az öt szövetkezet pedig, amely je
lentősebb földterülettel — szántóval 
— rendelkezik (Bocskai, Délborsodi, 
Törekvés, Viharsarok, Vörös Csillag 
HTSZ-ek), a saját halastavaihoz ter
meli meg a szükséges takarmányt.

Az előbb említetett terheket még 
súlyosbítja a 1048/1971. Korm. hatá
rozat, amely az ipari tevékenység
gel kapcsolatban hozott bizonyos 
korlátozást és tiltó rendelkezéseket. 
E határozat szövetkezeteinket lénye
gesen jobban érinti, mint nagy álta
lánosságban a mezőgazdasági tsz- 
eket. A  halászati termelőszövetkeze
tek jó része ugyanis éppen a korlá
tozott halászati lehetőségei miatt, 
viszonylag jelentős ipari tevékeny
séget folytat. A  területek behatá- 
roltsága kényszerű szükségként hoz
ta, hogy szövetkezeteink már 15 éve 
folytatnak — mindenkor a jogsza
bályok korlátái között —  ipari te
vékenységet. E tevékenységből ere
dő jövedelem nagy segítséget jelen
tett a szilárd gazdálkodáshoz, amel
lett munkaalkalmat teremtett a ta
goknak és családtagjaiknak.

Ismeretes, hogy hazánkban a ki
fogott hal mennyisége évről évre 
csökken. Büszkén mondhatjuk, el, 
hogy a rendkívül fokozódó nehéz
ségek ellenére a halászati szövetke
zetek halfogása e csökkenő tenden
ciával ellentétben, ha nem is jelen
tősen, de minden évben emelkedik; 
pedig az anyagi nehézségek, a víz
szennyeződés fokozódása, a horgász
létszám emelkedéséből adódó prob
lémák, a beruházási állami támoga
tás hiánya sohasem a termelés emel
kedésének irányába hatott. A  nehéz
ségeket eddig szervezéssel mindig 
sikerült leküzdeni.

A január 1-ével belépő új teher
növekedést és a korlátozó intézke
dések következményeit azonban már 
belső intézkedésekkel ellensúlyozni 
nem lehet. Szükségessé válik az in
tervenciós beavatkozás, mely rész
ben a termelés fokozásával, részben 
a terhek csökkentésével megteremti 
a szükséges egyensúlyt. A  termőte
rületek növelése (holtágak és víz
tárolók intenzívvé tétele, tógazdasá
gok építése) volna a termelés foko
zásának alapja, amelyhez azonban 
jelentős összeg mozgósítása szüksé
ges. Ide tartozna a nem üzemelő, de 
rekonstruálható tógazdaságok átvé
tele is. Mivel a termelés fokozásá
hoz hosszabb időre van szükség, át
menetileg feltétlenül szükséges a 
terhek ellensúlyozása (pl. dotáció 
megállapítása).

Reméljük, hogy a kibontakozáshoz 
minden támogatást megkapnak szö
vetkezeteink az illetékes szervektől.

Szívmelengető a látvány Dr. Szendrényi Zoltán
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Ismét itt az ősz és a lehalászásokkal 
egy időben megtelnek a piacok Ital
lal. Bő a választék, olcsó a hal — a 
kereslet azonban nem haladja meg a 
szokásost. A termelőt szorítják a 
pénzügyi gondok, vagy ahogy mos
tanában divatosan mondják „a köz- 
gazdasági környezet kedvezőtlen ala
kulása” . Sokan kénytelenek halter

mésüket elkótyavetyélni, hiszen tele
lőkapacitásuk nincs vagy más célra 
van igénybe véve — hiszen a halfa
jok számának növekedése (növény
evők) csak fokozza a telelőelosztási 
gondokat. A termelőszövetkezetekben 
az év végi zárszámadás szorít — aki
nek nincs megfelelő anyagi tartaléka, 
az az utolsó dekáig idén akar túladni 
haltermésén, hogy a tagoknak osztani 
tudjon. Tovább nehezíti a helyzetet 
a természetes vizek haltermése, mely
nek zöme az intenzív holtágak és a 
balatoni tömeges zsákmány jelentke
zése miatt szintén a negyedik ne
gyedévben mutatkozik.

A tél beálltával aztán szokás sze
rint lassan elkopik a halfelesleg. 
Kora tavasszal még csurran-cseppen 
valami, és mire beáll a nyár, ismét 
jelentkezik a halhiány. A Balaton 
partján tengeri halat sütnek, az ét
lapokon hiánycikk lesz a magyar 
konyha remeke, a jóízű halié.

Az eddig felsoroltak nem ismeret
lenek a szakmabeliek előtt. Most a 
kérdés egy újabb vetületét mutatnám 
be: az elmúlt 7 év halexport -import 
adatait.

Az adatokból látható, hogy az el
múlt években az export mennyisége 
többé-kevésbé változatlan szinten 
mozgott, ugyanakkor az import há
romszorosára növekedett. Nem állí
tom azt, hogy a negyedik negyedévi 
értékesítésre közvetlenül hat az im
port, de közvetve feltétlenül káro
san befolyásolja. Az import korláto
zása parancsolóan írná elő a hazai 
feleslegek konzervvé való feldolgo
zását, ami az utolsó negyedév értéke
sítési helyzetét nagyban megköny- 
nyíthetné.
A növényevőkből és a pontyból ké

szült konzervek hidegen és melegen 
fogyasztható sok-sok változata kiállja 
a próbát a külföldi tengeri halból ké
szült dobozos áruval. A különféle ha
zai próbagyártmányok a bemutató
kon aranyérmeket nyertek, a keres
kedelem azonban nem rendel belő
lük, a fogyasztó legtöbbször nem is 
ismeri őket. Sajnos a propaganda 
hiányzik! Nézzük csak meg, hol,

hányféle helyen és formában hirde
tik a különféle importkonzerveket 
— ezzel szemben tud-e valaki ma
gyar halkonzerv-reklámot felmu
tatni?! Megtanítottuk-e a háziasszo
nyokat a gyorsan elkészíthető hazai 
halkonzervek felhasználási módjaira, 
ízeire? Végül: megfelelő-e a dobo
zok nagysága, árban tudjuk-e lega

lább a bevezetési időszakra olcsóbbá, 
versenyképesebbé tenni hazai hal
konzerveinket.

A Biharugrai Halgazdaság a közel
jövőben modem halfeldolgozót szán
dékozik építem. Ha a közönséget már 
előzőleg nem szoktatjuk hozzá az elő
re csomagolt, fagyasztott vagy éppen 
konzerv formájú halféleségek fo
gyasztására, akkor ez a beruházás 
halálra van ítélve. (Az NDK-ban pl. 
nincs probléma a növényévők érté
kesítésével, mert füstölve nagy ke
resletük van. Nálunk a füstölt hal 
fogyasztásának ma még egyáltalán 
nincsenéjk hagyományai.) Számos or
szágban találunk arra példát, hogy 
tiltják olyan áruféleségek behozata
lát, melyet hazai üzemek is előállíta
nak. Nem kívánok végletekbe bocsát
kozni, nem is merem javasolni az 
import beszüntetését, de végre felül 
kellene vizsgálni, hogy az e célra for
dított deviza a hazai halkonzervgyár
tás dotálása útján nem használható-e 
célszerűbben fel.
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Ismeretes, hogy egyes — elsősor
ban tőkés — országok, csak úgy ad
nak bizonyos fontos iparcikkeket, 
nyersanyagokat, ha egyben az ott fö
löslegben jelentkező tengerihal-kon- 
zervekből is vásárolunk. Erre to
vábbra is szükség lehet, de a válasz
ték bővítése végett kell is néhány 
szardíniaféle. Azt azonban már kötve 
hiszem, hogy az a sok-sok halkon
zervféle, ami ma az üzletekben kap
ható — nem ritkán árengedményes 
kiárusítással —, az mind-mind ilyen 
kereskedelmi árukapcsolás révén ke
rült volna behozatalra.

Az újonnan alakult Országos Ha
lászati Tanácsnak — mint a minisz
ter tanácsadó szervének — oda kel
lene hatnia, hogy az egyes miniszté
riumok között (Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi, Belkereskedelmi és 
Külkereskedelmi Min.) induljanak 
tárgyalások e kérdés felülvizsgála
tára.

Ha a termelő a normális időben 
történő lehalászás után is úgy tudja 
haltermését eladni, hogy azon a tisz
tességes haszna (legalább 5%) meg
maradjon, mód nyílik arra, hogy az 
áruértékesítésből fedezetet teremtsen 
az évtizedek óta elmaradt tófelújítá
sok és korszerűsítések saját beruhá
zású elvégzésére. Ennek eredménye
ként a tógazdasági haltermés tovább 
fokozható, a konzervkészítéssel a nö
vényevők értékesítési nehézségei 
megszűnnek, így elhárul az utolsó 
akadály is a hozamfokozás elől. En
nek az alapvető problémának a meg
oldása után a következő lépés a tó
építés állami támogatási rendszeré
nek a korábbihoz hasonló rendszer
ben történő visszaállítása. Ezek ösz
tönző hatása várhatólag olyan lenne, 
hogy a lakosság halellátását a jelen
leginél magasabb szinten hazai for
rásból fedezni tudnánk.

(A grafikon irányzata nem nyug
tathatja meg a termelőt. Jogosan fel
vetődik a kérdés: megfelelően véd- 
jük-e a hazai haltermelést? A Szerk.)

Tahy Béla

h a U ^
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A halexport és -import összehasonlítása az 1965—71. években. Mértékegység: vagon

Halimport 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
v a g o n

Halfilé 120 283 376 320 250 322 282
Halkonzerv 118 139 180 230 318 278 315
Pácolt hal — — — — — — 43
Import összesen 238 422 556 550 568 600 640
Halexport 233 243 253 176 176 239 267
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A „Halászat” Szerkesztősége a ki
váló kutatók tudományos cikkei, a 
haltenyésztők tanulságos írásai mel
lett mindig hiányolta az „olvasmá
nyos” beszámolókat. Már előre is 
bocsánatot kérek, ha a Szerkesztőség 
minden igényét nem tudom kielégí
teni: „jó stílusban írjak, izgalmas is 
legyen, halakról, halászokról szóljon, 
sokat lehessen tanulni belőle, no és 
természetesen röviden” . Az utolsó 
feltételt sem ígérem, így az igen tisz
telt olvasó több számon át találko
zik a szokottnál hosszabb iromá
nyommal. Lesz benne szó utazásról, 
ezzel kapcsolatos élményekről, gaszt
ronómiáról stb., de főként halakról, 
halászokról és az egyik halász nagy
hatalomról: Japánról.

Utazzunk együtt Japánban. Én fel
elevenítem a még friss emlékeket, 
Önök pedig tanuljanak, ha másból 
nem a sok ballépésből, amit útköz
ben elkövettem, és akinek módjá
ban áll, kövessen el mindent, hogy 
megláthassa a Fujit.

Még egy ideig az előzmények tag
lalása a feladatom, hiszen sok min
den történt az elindulásig. Három év
vel ezelőtt született Szövetségünk
nél az a gondolat, hogy meg kellene 
nézni azt a csodás japán haltenyész
tést, amelyről a magyar halászok ta
lán kevesebbet hallottak és olvastak, 
mint amennyit kellett volna. Megin
dult a levelezés, helyesebben meg
indította dr. Pénzes Bethen bará
tom — soha nem tudom eléggé meg
köszönni és meghálálni, amit az ó 
biztatására és ajánlólevelei révén 
láttam és tanultam. Jöttek a leve
lekre az udvariasabbnál udvariasabb 
japán válaszok: igen, igen, nagyon 
szívesen látjuk Antalfi urat, de meg
hívólevelet ezért, ezt, meg azt azért, 
no és a költségek viselése stb., stb., 
egyszóval nem ment. Maradt az uta
zás évről évre, míg ez év tavaszán 
némi remény csillant, hogy meglát
hatom a Felkelő Nap országát.

Február hóban telefonértesítést 
kaptunk a Cooptaurist irodától: ők 
sem tudják az egyéni utazást intézni, 
de szeptemberben indul egy turista- 
csoport Japánba, azon tudnak he
lyet biztosítani. Újra levelezés, még 
kedvezőbb válaszok, és szeptember 
20-án feleség és jó barátok búcsúz
tatnak Ferihegyen a hosszú út előtt. 
Utamat a vázlatos térkép mutatja. 
Tizennéhány ezer km repülő-, több 
mint ezer km vonat-, ugyanannyi 
hajóút — Budapesttől Yokohamáig. 
Azután Japánban a vonat, autóbusz 
és személygépkocsi jóval háromezer 
km felett.

Aki hosszú útra készült, azután 
utazott, ismeri azt az érzést, hogy 
minden az utolsó pillanatig hihetet
lennek tűnik. Én még a TU 114-esen 
Szibéria felett is azt hittem, hogy 
álom az egész. Pedig a leszállás nem

Halászriport
Láttam a Fujit -

is volt olyan álomszerű. Délután 
óra egynéhány perckor indult a re 
pülő Moszkvából, és reggel 9 órako 
érkeztünk Habarovszkba.

A repülőút 8 órás, a többit az idő 
eltolódás számlájára írjuk.
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(Antalfi felv.)
A kék-fehér álomexpressz

I. Suido és dr. M. Hisada urak, akik

A TU félredől, leszálláshoz készül 
Alattunk a kiáradt Amur folyó. /  
kicsinek látszó tanyacsoportok, er 
dők, erdősávok szigetekként látsza 
nak a tengernyi vízből. A látvány 
csak percekig tart, máris a repülő

Hát most merre menjek?



Japánból I.
gérkezés Tokióba

tér betonján sivítanak a kerekek. A 
téren gépóriások tömege. Erről a tá
vol-keleti csomópontról indulnak a 
gépek az ország, sőt a világ minden 
részére.

Habarovszk az Amur partján 50

halasprogramunkat olyan nagyszerűen
i (Antalfi felv.)

km hosszan elterülő város. Vagy 600 
évvel ezelőtt Habarov kozák telepe
dett meg itt vándorló csapatával. A 
városba vonattal érkezőt a városala
pító hatalmas ércszobra fogadja. 
Autóbusz visz az Amur partjára.

Láttam a Fujiyamát

A folyó a városnál 3—3,5 km széles. 
Kikövezett partján horgászok százai 
ülnek és fogják a balinokat, meg 
félkilós és annál nagyobb keszege
ket. Az 5000 km hosszú, sebes fo
lyású, nagy kiöntésekkel szabdalt 
folyó halállományáról regéket mesél 
kísérőnk.

Kissé megilletődve bámulom a ha
talmas vizet — Dinnyésre gondolok 
—, ahol e folyó nevét viselő halak 
oly sok örömteli napot szereztek. 
Nincs sok idő az érzelgősségre, szi
bériai vezetőnk máris indít a város 
állandó mezőgazdasági kiállításának 
pavilonjai felé. A nagyszerű ebéd 
után vonatra szállás, és végre egy 
nagyon kellemes éjszakai alvás után 
Nahodkában beszállás a szovjet 
óceánjáróra, és repülőhalak, majd 
delfinek társaságában haj ókázunk a 
japán tengeren.

Csodálatos dolog óceánjárón utaz
ni. Egyszer már szerencséltetett eb
ben a sors a Földközi-tengeren, de 
hogy a Csendes-óceán csodakék ví
zét is látom, arról még álmodni sem 
mertem. Az álom tovább tart. Két 
nap, két éjjel a hajón. Velünk uta
zik mintegy 100 japán fiatal turista 
mellett a 160 tagú moszkvai szimfo
nikus zenekar tokiói vendégszerep
lésre. Este a szalonban néhány tagja 
remek tánczenét szolgáltat, a számok 
szünetében élmény hallgatni a zene
kar hárfaművésznőjének játékát.

Amint az útvonalat kivilágított 
térképen láttam, és a hangosbe
mondó jóvoltából hallottam, hogy 
ettől a perctől a Csendes-óceánon ha* 
józunk, nagyon szerény zsebpén
zemből nem sajnáltam az üveg pezs
gő árát. Ekkor éreztem először azt 
az érzést, ami aztán az egész úton 
bántott. De jó is lenne minden örö
met, gondot egy jó baráttal megosz
tani és közösen örülni a csodás él
ményeknek. No a pezsgőt is ajánla
tos lett volna megfelezni, mert utá
na bizony nemcsak a hajó mozgása 
okozta tengerészlépéseimet.

Yokohama előtt számtalan kisebb- 
nagyobb halászhajó. Csattogtak a

IROHAZAKA vízesés
(Antalfi felv.)

fényképezőgépek, de a késő délutáni 
felhős ég nem sok jó fotót ígért. 
A kikötő előtt motorcsónakok és 
két-három vontató simul hajónk ol
dalához. A motorcsónakokról elegáns 
japán tisztviselők sietnek a leenge
dett lépcsőn hajónkra. A szalonban 
gyors és udvarias vámvizsgálat, ké
rik a sárga nemzetközi oltási bizo
nyítványt, mire mindennel végeztek, 
hajónk a kikötő betonfalához simul. 
Csomagjainkat barna ruhás, fehér 
kesztyűs hordárok kapkodják a szál
lítószalagra, és az alagútszerű hídon 
máris Japán földjére lépünk.

A parton a várakozók között csi
nos japán hölgy és egy elegáns úr 
piros-fehér-zöld zászlóval integet. A 
kikötő csarnokain átsétálva, az utas
várók között idős japán áll, kezében 
kis tábla „ZOO Mr. Antalfi” . Kérem 
a tiszteletreméltó olvasót, utazzon 
Japánba, hogy érezze azt a meg
nyugtató boldogságot, amit én érez
tem, amikor I. Suido úrnak bemu
tatkoztam.

Tógazdaság Nikko mellett, háttérben a keltetőházzal. Sok, sok diák látogatja
a tógazdaságot (Antalfi felv.)
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Beszállás hajónkra Hakonéban (Antalfi felv.)

Kétórás autóbuszút a Dai Ichi ho
telig, gyors fürdés, átöltözés és Suido 
úrral máris a japán halászatról be
szélgetünk egy-egy whyski mellett, 
a szálló halijában.

Már mindent tudott a csoport út
járól. Mikor vannak a szabad napok, 
mi az a látványosság, ami fölcserél
hető a halászat tanulmányozásával, 
és ha egy-egy randevúról elkéstem, 
az igazán nem japán kalauzaim hi
bája, de én sem voltam teljesen vét
kes, hanem a metróállomások, üzle
tek, áruházak, emeletek és kijáratok 
labirintusai.

Első beszélgetésünkben — de ké
sőbb is — Suido úr azt éreztette ve
lem, hogy én mindent tudok Japán
ról és a japán halászatról. (Istenem, 
de jó is lenne!) Azok a kisegítő gon
dolatok, melyekről ő beszél, üres 
fecsegés, és bocsánatot kér azért, 
hogy ezzel időmet igénybe veszi. 
Tökéletes japán kiejtéssel, jól beszélt 
németül, én — bár gyengébben —, 
de jó magyar akcentussal: így min
dent megértettünk, természetesen 
csak én. Amit ő nem akart megér
teni, arra csak fejhangon mondott 
igen, valami ilyen hei! hei! volt a 
válasz.

Első estémen Tokióban, egy whyski 
mellett, amit — az én fogalmaim 
szerint — Suido úr elképzelhetetlen 
lassúsággal ivott, a következőket

mondta el a japán halászatról. „A 
Japán körüli tengerek nagyon gaz
dagok az élővilág minden fajtájában. 
A japánok élelmiszerellátásuk nagy 
részét ősidők óta a tengerből merí
tik. Japán a világ legnagyobb halász
nemzete, mint ezt én jól tudom, ők  
fogják a tengerekből a legtöbb halat. 
Hát én ezt nem így tudtam, és — 
először, de utoljára — magyarázgat- 
tam, hogy Peru halfogásban meg
előzi Japánt. Nincs elég jó toliam

Tonhalak a tokiói halpiacon

ahhoz, hogy Suido úr arcát e mon
datom után leírjam. Valójában nem 
is változott azon semmi, csak érezni 
lehetett, hogy „te tiszteletre méltó 
idegen, én vagyok nálatok vendég
ségben, vagy te vagy nálunk?!” Sze
rencsémre Raskó Pali bátyám cik
keit kétszer, háromszor is mindig 
végigolvasom, ezekből tudtam, hogy 
a kifogott hal értéke Japánban a 
legmagasabb. Hibámat amilyen gyor
san lehetett helyrehoztam.

Aztán arról beszélgettünk, hogy 
Japánban az állatifehérje-fogyasztás 
56—60%-át a halételek teszik ki.

(Erről később meg is győződtem, az 
5—6 fogásos étkezésekből 2—3 hal- 
és rákétel volt, és ha nőtt a fogások 
száma, nőtt a különféle módon el
készített halételek száma is — no 
de erről később még részletesen be
szélgetünk.)

A halászatnak négy ága van: az 
édesvízi, tengerpart menti halte
nyésztés, a partközeli és mélytengeri 
halászat. A  japán szigetek mellett 
minden tengerparti városnak, tele
pülésnek, falunak van halászflottája, 
ezek magánszemélyek tulajdonában 
állnak és szövetkezeti alapon mű
ködnek. A kis halászhajók a part
közeli vizeken gyűjtik össze zsák
mányukat: heringet, szardíniát, mak
rélát, bonitót, csukát és még számos 
más halfaj mellett a rákok tömegét 
A partok közelében végzett halászat 
az ország összhalfogásának mintegy 
40%-ót adja. Az összhalfogás csak
nem tízmillió tonna.

A sekély tengerrészeken apró ten
geri rákot, tengeri keszeget, az ér

des farkú halat (yellowtail) tenyész
tik.

Beszélgettünk még mélytengeri ha
lászatról. Képeket láttam a nagy, 
500 tonnás hajó-konzervgyárakról, 
hallottam a japán tengeri hal véde
lemről.

Mire a következő tíz nap prog
ramját megbeszéltük, elfogyott a 
whyski. Suido úr kikísért a neonok
tól nappali fényben úszó Ginzára, 
ahonnan éjjel két óra után haza
érve, lábaimat nem érezve dőltem 
ágyamba, és arról álmodtam, mi 
mindent is látok majd a következő 
11 napon.

Antalfi Antal
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Tanulmányutunk során Kijevben 
működés közben mutatták be az 
ERG—1—8 1 típusú elektromos hal- 
terelőt. A berendezés főbb műszaki 
adatai a következők: az áramfej
lesztő aggregát, típusa: ÁB—1— 
0 230, teljesítménye: 1 kW, a termelt 
áram 50 Hz váltóáram. Az irányító 
blokkban helyezkedik el az elosztó 
transzformátor, amely az elektródák
ra 12—36—48 V feszültségű áramot 
juttat. Az elektródák egy úszó gumi-

A közelmúltban hunyt el a szak
ma „Nagy öregje” Bartha Károly 
aranydiplomás, aki legutóbb — 
mint nyugdíjas — a hajdúszo- 
boszlói Bocskai Halászati Terme
lőszövetkezet tanácsadójaként 
működött.

Mindnyájunk szeretett Károly 
Bácsijának távozása a halászati 
szakma nagy vesztesége. 75 éves 
volt. Izig-vérig halászati szakem
ber volt, óriási gyakorlattal és ki
váló képességekkel.

A tógazdasági haltenyésztés, a 
nagyüzemi halászat nemcsak 
szakmája, hanem hivatása, sőt 
szenvedélye volt.

1922-ben már Felsőcikolán dol
gozott, majd Bicskére került. Va- 
rászlón 1924-től 1927-ig dolgozott, 
majd átvette a Nasici tógazdaság 
vezetését. 1947-től a Tógazdasági 
Vállalat központja termelési osz
tályának lett a vezetője, majd sa
ját kérésére 1949-től a Horto
bágy szakmai vezetését vette át. 
1960-ban került nyugdíjba, és et
től az időponttól halála napjáig 
a halászati tsz szaktanácsadója
ként működött. Munkája ered
ményeként a szövetkezetnél ki
tűnő halászati ágazat alakult ki, 
ahol példamutató és jövedelmező 
halgazdálkodás alakult ki, fiatal 
kiváló halászati szakemberekkel.

Búcsúzunk Tőled kedves Ká
roly Bátyánk. Sokat tanultunk 
Tőled, nemcsak szakmát, hanem 
emberséget is.

★

KÉT HALÁLESET szomorú híre 
érkezett a Paksi Halászszövetke
zetből. A nyár folyamán váratla
nul — szinte munka közben — el
hunyt ifjabb Nyitrai Ferenc, majd 
ősszel — rövid betegség után — 
Németh András is távozott az élők 
sorából. A Szövetkezet két jó 
munkaerőt, a magyar halásztár
sadalom pedig két, szakmáját ki
válóan ismerő és szerető termé
szetes vízi halászt vesztett el sze
mélyükben.

Kijevben
csőrendszeren vannak felfüggesztve 
egymástól 0,6 m távolságban. A be
rendezés 3 m mélységű vizekben 10— 
80 mikros/m elektromos vezetőképes
ség határai között alkalmazható. 40 
mikros/m vezetőképességnél 28 m2-es 
vizkeresztmetszet halászható vele. A 
berendezés súlya 357 kg. Kiszolgálá
sához 3—10 ember szükséges, a víz
terület szélességétől, valamint a hal
mennyiség és a vízfolyás sebességé
től függően. Állóvízben egyszeri hú
zással a halmennyiségnek kb. 60°/o-át 
tereli maga előtt. Folyóvízben (0,1 
m/s) hatásossága meghaladja cl 
90°/0-ot. Az eddigi legszebb ered
ményt 1968-ban a Tulaji területen 
levő „Don-Ljutorics” halgazdaságban 
egy 7 tagú brigád érte el, amely ez
zel a berendezéssel 5 nap alatt 80 
tonna árupontyot halászott le. Az 
elektromos halterelő sorozatgyártá
sát a Rigai Hajójavító Üzem kezdte 
meg 1967-ben.

A Kijevi Víztárolón (kb. 96 000 ha) 
láttuk működés közben az ELU—2 
sz. típusú elektromos vonóhálót. Ez 
a berendezés a különböző típusú álló
hálókat és a nagy kerítőhálót hiva
tott felváltani. Fő részeli a követke
zők: hálórész trál típusú vonóháló, 
víz alatti impulzusgenerátor és elekt
ródarendszer. A szükséges technikai 
eszközökhöz tartozik még: katama
rán, 2 vontatóbárka, 12—20 LE-s 
motorral felszerelve és egy vagy két 
szállítócsónak a vízterület halbősé
gétől függően. Az impulzusgenerátor 
táplálását 4 kW teljesítményű 230 
V-os feszültségű benzinmotoros agg
regátor látja el. A vontatási sebesség 
másfél kmih általában, de kisebb 
halsűrűség esetén ez növelhető.

Rendkívüli jelentőségű az a tény, 
hogy a berendezés folyamatos mű
ködésű, a vonóháló zsákját egy 
csörlő segítségével emelik ki a víz
ből, a halsűrűségtől függően 10— 
20—30 perces időközönként. A 
zsákba kerülő hal szinte egyáltalán 
nem sérül meg, mivel az alínra he
lyezett anód és a felínen levő katód 
által előállított elektromos erőtérben 
elkábul (galvanonarkózisba kerül). 
Ebben az állapotában 5—10 km tá
volságra szállítható csónakkal, víz 
nélkül, élő állapotban. Az eddig el
ért maximális teljesítmény természe
tes vizen 12 q/h. A berendezés ki
szolgálását 7—9 ember végzi. Jelen
leg az Ukrán SZSZK belső vizein 
több mint 30 ilyen berendezés mű
ködik.

A helyszínen elmondották, hogy 
amikor 1968-ban először kezdték al
kalmazni természetes vizeken az 
ELU—2-t, különösen a horgászok ré
széről meg nem értés mutatkozott, 
amit a későbbi tények: a vonóháló 
szelektív tulajdonsága, (elsősorban a 
nagyobb példányokat és a keszegfé
léket fogja) a fogásban részt vevők 
létszámának csökkenése és a kíméle
tesebb halfogási módszer eloszlatott.

A tanulmányút során látott elekt
romos halászati eszközöket Magyar- 
országon is sikerrel alkalmazhat
nánk, tekintettel arra, hogy éghaj
lati és vízviszonyaink erősen hason
lítanak az Ukrajnában uralkodó vi
szonyokra.

Az ERG—1—8/1 halterelő a tógaz
daságokban központi halágyak, leve
zetőcsatornák és a völgyzárógátas ta
vak lehalászatában, az ERG—1—8/1 
típust pedig a 200'ha tóterületnagy
ságnál használhatnánk eredménye
sen.

Az ELU—2, tekintettel nagy tel
jesítményére, a 200 ha terület feletti 
halastavak, természetes vizek, tavak 
és víztárolók halászatát oldaná meg.

Tóth László

Az elektromos vontatóháló működés közben. 1. impulzusgenerátor, 2. alinelektród (+), 
3. felihelektród (—), 4. bója, 5. tápvezeték, 6. katamarán, 7. vonókötél, 8 motoros

vontató (10—12 LE)
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HALEGÉSZSÉGÜGY
tavaszi hónapokban etetik, nem kell 
attól félni, hogy a nyár végén vagy 
ősszel lehalászott piaci hal izomza- 
tában antibiotikum-nyomok marad
nak vissza.

1968-tól évről évre kipróbáltuk a 
debreceni Biogal Gyógyszergyár 
Neo-Te-Sol nevű készítményét is. 
Ez két antibiotikum: a Neomycin és 
a Terramycin kombinációja. Előnyét 
abban látjuk, hogy a két antibio
tikum egymás hatását támogatja, a 
Neomycin pedig a bélből alig szí
vódik fel, így a káros bélflórát hosz- 
szan károsítja. A gyár által kísérleti 
célból előállított Neo-Te-Sol-tartal- 
mú granulátum több hasvízkórös ál
lományban etetve jó eredményt 
adott. Véleményem szerint az ilyen, 
gyárilag előállított, a hatóanyagot 
egyenletes eloszlásban tartalmazó 
granulátum etetése a jövő útja. Saj
nálatos, hogy e téren éppen mi nem 
tudunk előbbre lépni, közben a 
szomszédos országokban már évek 
óta vagonszámra állítják elő az an
tibiotikum-tartalmú haltápokat.

Granulált gyógytáp előállítása és 
etetése pedig feltétlenül szükséges, 
még akkor is, ha a hasvízkór mégis
csak vírusos eredetű. Az elmúlt év
ben ugyanis több ilyen közlemény 
jelent meg, elsősorban jugoszláv 
szakemberek tollából. A súlyos, 
rendszerint elhullásra vezető káro
sodást a bélben kórosan elszaporodó 
Aeromonas punctata csírák váltják 
ki, ezek ellen pedig a hal által elfo
gyasztott antibiotikum a leghatáso
sabb fegyver.

A hasvízkór fellobbanásában min
dig nagy szerepük volt a szaksze
rűtlen, ellenőrzés nélküli halszállí
tásoknak. A kedvező járvány tani 
helyzetből arra következtethetünk, 
hogy e téren is javulás történt. 
Valóban, ma már igénylik halszál
lítás esetén az egészségügyi vizsgá
latot, és megkívánják az állatorvosi 
bizonyítványt. Szeretnénk, ha ez a 
horgásztavak népesítésére szánt hal
szállításoknál is így lenne. Ez annál 
fontosabb, mert hasvízkórral fertő
zött horgásztó halállományának zár
lata és a zárlat feloldása sok
kal nehezebb probléma, mint a 
tógazdaságoké. A horgásztavak hal
egészségügyének javítására a ma
gunk részéről mindent elkövetünk, 
és örömmel üdvözöljük a MOHOSZ 
vezetőségének a halasításról kiadott, 
1972. IX. 28-án kelt körlevelét Kö
zös erővel arra kell törekednünk, 
hogy a horgásztavak népesítésére 
szánt halanyag is minden szempont
ból kifogástalan legyen.

A hasvízkórral együtt kell tár
gyalni az úszóhólyag-gyulladást is. 
Bár e bántalom oktana még nem 
tisztázott, a legtöbb kutató a hasvíz
kórral hozza kapcsolatba. Hazánk
ban sem ismeretlen e bántalom, 
Szakolczai József e lap 1964. évi 4. 
számában, valamint az 1965. évi 6. 
számában számolt be róla. Az azóta 
eltelt időben egészen elvétve talál
koztunk vele, sőt az utóbbi 3—4. év-Üszóhólyag-gyulladás

(Sziklai felv.)

Egyszerű megoldás a szétválogatott hal 
tárolására a tápcsatornába helyezett háló

(Pékh felv.)

Örömmel teszek eleget a Szerkesztő
ség megtisztelő felhívásának, hogy a 
halegészségügy 1972. évi alakulásáról 
beszámoljak. Mióta — már 15 éve — 
a halegészségügyet szolgálom, több 
ilyen beszámolóm jelent meg e lap 
hasábjain. Szóltam az 1963. évi hal- 
egészségügyi helyzetről, 1965-ben az 
osztályunkon folyó halkórtani mun
káról számoltam be, 1966-ban elemez
tem a halegészségügyi eredményeket, 
feladatokat és terveket. Az 1968. évi 
halegészségügyi helyzetről szintén 
beszámoltam a Biharugrán tartott 
értekezleten elhangzott előadásom 
alapján.

Az elmúlt utolsó beszámoló óta 
hogyan alakult a halegészségügyi 
helyzet? Mindenekelőtt szeretném 
tisztázni azt, hogy haltermésünk 
visszaesésének nem halegészségügyi 
okai voltak. Amikor ezt a sajnálatos

tényt az illetékes fórumok elemez
ték, nem hangzott el olyan kritika, 
vélemény vagy megjegyzés mely 
ezért a halegészségügyet marasztalta 
volna el. Ez természetesen távolról 
sem jelenti azt, hogy munkánkkal 
elégedettek vagyunk, érezzük a fele
lősséget, ismerjük a hiányosságokat, 
és jól tudjuk, hogy még nagyon sok 
problémát kell megoldanunk.

A hasvízkór már évek óta nem 
okoz számottevő bajt. A Biharugrán 
tartott értekezleten azt mondottam, 
hogy 1967-ben 25, 1968-ban pedig 
csupán 15 fertőzött góc került ható
sági bejelentésre. Az azóta eltelt idő
ben, 1969-ben 12, 1970-ben csupán 
2, 1971-ben 4, 1972-ben pedig 3 be
jelentett gócunk volt. Ezek közül a 
legutóbbi 3 góc közül 1 horgásztó. 
E kedvező helyzet nem magától 
alakult ki. Döntő része van ebben a 
halállomány jobb kondíciójának és 
az antibiotikum — (Oxytetracyclin- 
vagy Chlorocid) — tartalmú gyógy- 
tápok etetésének is. E két antibio
tikumot az elmúlt években is jó 
eredménnyel használták tógazdáink. 
Az adagokra vonatkozóan most is 
ugyanazt mondom, amit a biharug- 
rai táj értekezleten. Egy mázsa ta
karmányhoz 1,7 kg Erra—6-ot kell 
adni, ez a haloltáshoz előírt antibio
tikum-adagnak több mint 10-sze- 
rese. A Chlorocidból is kívánatos 
legalább ötször annyit adni, mint 
amennyit az oltással adtunk, tehát 
50 mg-ot halsúlykg-ónként. Föl kell 
hívnom a figyelmet arra, hogy 1970 
elejétől nem szabad forgalomba 
hozni olyan takarmánykiegészítő
ket, amelyek a gyógyászatban hasz
nálatos antibiotikumokat tartalmaz
zák. A hasvízkór megelőzésére azon
ban az Oxytetracyclin-tartalmú Er
ra—6-ot állatorvosi javaslatra a 
halgazdaságok továbbra is beszerez
hetik. Mivel a bántalom kitörésé
nek megelőzésére a gyógytápokat a
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Ikrás pisztráng vizsgálata

1 9 7 2 -b e n
ben egyáltalán nem láttuk. Ugyan
akkor a szomszédos országokban, 
így Lengyelországban vagy Csehszlo
vákiában és az NDK-ban is évről 
évre súlyos kárt okoz. Külföldön 
járva mindig szóba került e bánta
lom, és vendéglátóink csodálkozva 
sőt hitetlenkedve hallották, hogy ná
lunk nem fordul elő. Talán összefügg 
ez a kedvező helyzet az évek óta 
rendszeres és széles körű gyógytáp- 
etetésekkel. E bántalomra azonban 
most annál inkább fel kell hívni a 
figyelmet, mert 1972. nyarán e bán- 
talom olyan alakjával találkoztunk, 
mely aggodalomra ad okot. Kérem 
tógazdáinkat és a halkórtannal fog
lalkozó kollégáimat is, hogy ha a 
halak vizsgálata, boncolása során az 
úszóhólyag bármilyen elváltozását 
észlelik, jelezzék ezt nekünk. Ta
pasztalataink szerint a bántalom 
szinte kizárólag a hátsó zsák ereze- 
tes belövelltségével, majd e zsák fa
lának megvastagodásával később pe
dig az egész zsugorodásával, elha
lásával jár. Ajánlatos Szakolczai dr. 
említett cikkeit figyelmesen elol
vasni. Bár e bántalommal kapcso
latban — éppen eddigi nagyon ritka 
előfordulása miatt — semmiféle ha
tósági előírás nincsen, mégis az 
ilyen elváltozást mutató halanyagot 
mielőbb piacon kell értékesíteni.

Az elmúlt években is jelentős prob
lémát jelentett a kopoltyúkárosodás. 
Bár több új kórokozót is találtunk, 
és ezek közül a Sphaerosporát a Ha
lászat 1971. évi 5. számában ismer
tettük is, hatékony megelőző és gyó
gyító eljárás még nem áll rendelke
zésünkre. A tény az, hogy az elmúlt 
nyáron átvizsgált piaci nyújtás- és 
ivadékállomány nagy részében erő
sen kifogásolható kopoltyút talál
tunk. A jövő feladata, hogy még szé
lesebb körben tanulmányozzuk ezt a 
kérdést, és a kórokozókat tisztázva 
megoldjuk a megelőzést, illetve 
gyógykezelést.

A parazitás bántalmak az elmúlt 
évben kevesebb bajt okoztak. Az 
egysejtű károsítok leküzdésére már 
országszerte használják a malachit- 
zöldes fürdetésekét. Mind több ta
pasztalatunk van azonban arra, hogy 
amilyen kitűnő eredményt ad ez a 
fürdetés a darakór ellen, annyira bi
zonytalan hatású egyéb egysejtűek, a 
Trichodinák, Chilodonellák vagy 
Glosatellák esetében. Ezért 1972 ta
vaszán és nyarán több kísérletet vé
geztünk az NDK-ban látott és aján
lott formalinos fürdetéssel. Ezekről 
rövidesen tájékoztatjuk a lap olva
sóit.

A darakórral kapcsolatban újból 
meg kell említenem a tenyész- és 
anyaharcsák bántalmát, az ún. har
csavészt és a harcsaivadék sokszor 
érthetetlen tömeges, gyors pusztulá
sát. Az elmúlt években is ismételten 
megállapítottuk, hogy a bántalmak fő 
okozója a harcsa bőrét és kopoltyúját 
károsító Ichthyophthirius multifiliis, 
a darakór okozója. Megerősített eb

ben Lucky barátom, a brnói Állat
orvosi Főiskola kiváló halkórtani 
szakembere, az ott megjelenő Acta 
Veterinaria 1970-ben megjelent köz
leményében, és erről olvashattunk a 
Halászat 1972. évi 3. számában „Kí
sérletek harcsaivadék felnevelésére” 
c. közleményében is Az említett 
bolgár szerző arról panaszkodott, 
hogy a két alkalommal végzett 
malachitzöides fürdetés 1 g/10 m2 
(valószínűleg m3 akar lenni) is 
eredménytelennek bizonyult. A mi 
tapasztalataink sem megnyugtatók, 
éppen ezért a harcsák darakóros fer
tőzésének megelőzésére és leküzdé
sére további kísérletek szükségesek.

A magasabb rendű külső paraziták, 
így a kopoltyúférgek, pontytetvek és 
piócák eltávolítására az elmúlt évek
ben is kitűnő eredménnyel alkalmaz
ták tógazdáink a Fiiból—E-t, illetve 
a hazai gyártmányú Ditrifont. E sze
reket lassú fürdetés céljára egymil
liomod hígításban (1 ppm), szállítás
kor pedig gyorsfürdetés formájában 
1 :10 000-szeres hígításban használ
juk. A gyorsfürdetést a formaiin és 
Ditrifon kombinációjával is végez
hetjük, amint arról be fogunk szá
molni. Továbbra is az a tapasztalat, 
hogy a pontytetűk könnyen, a hal
piócák viszont nehezen, rendszerint 
csak több napig tartó vegyszerbeha
tás után pusztulnak el.

Az elmúlt években sok gondot 
okozott a Bothriocephalus nevű ga- 
landféreg. Erről a Halászatban több 
cikk is jelent meg. Ez a parazita sok 
tógazdaság állományában található 
meg, és jelenleg a fő cél a gazdasági 
kár mérséklése. Ezt a Devermin nevű 
féreghajtó szakszerű etetésével ér
hetjük el. Ezt a bántalmat a szom
szédos Ausztriában is megállapítot
ták, amint ezt az osztrák állatorvosi 
lap (Wien. tierárztl. Mschr.) 1972. évi 
4 5 számában Supperer parazitológus 
professszor és munkatársai cikkéből 
megtudtuk. Megírják, hogy abba a 
nagy stájer halgazdaságba, melyben 
a bántalmat pontyokban, súlyos for
mában megállapították, 1970-ben Ma
gyarországról szállítottak növényevő 
halakat, amurokat. Az semmit sem

szépít a tényen, hogy ők ezt a para
zitát Bothriocephalus acheilognathi 
néven írják le. Kétségtelen, hogy egy 
és ugyanazon parazitáról van szó. E 
bántalom terjedését, a parazita élet- 
feltételeit, a köztigazdák szerepét és 
a fertőzési lánc megszakításának le
hetőségeit tovább vizsgáljuk, és így 
próbálunk választ kapni arra, hogy 
milyen módon csökkenthetjük a kár
tételt, és van-e lehetőség egyes víz
rendszerek mentesítésére ?

Az elmúlt időszakban több tovább
képző előadáson és tanfolyamon fog
lalkoztunk a halegészségügy időszerű 
kérdéseivel. 1970-ben Siófokon és 
Hajdúszoboszlón 3—3 napos tovább
képző volt, melyen az érdekelt állat
orvos kollégáknak a legfontosabb 
halbetegségekről tartottunk elméleti 
és gyakorlati tájékoztatót. 1971-ben 
a biharugrai, 1972-ben a bánhalmi és 
hortobágyi, nagyon jól sikerült ha
lászmesteri továbbképző tanfolyamon 
vettünk részt.

Bizonyára segíteni fogja a hal
egészségügy javulását az a kis bro
súra is, amelyet amelyet a MÉM Tá
jékoztatási Főosztálya adott ki „Hal
egészségügyi ismeretek” címmel. Ez 
az 1971. év végén több mint 3000 pél
dányban megjelent kis füzet a hal
egészségügyi kérdésekkel hivatalból 
foglalkozó állatorvosokon kívül bizo
nyára elegendő példányszámban ke
rült a halgazdaságok szakembereinek 
és a horgászegyesületek vezetőinek 
kezébe is.

Abban, hogy a halegészségügy 
helyzetét továbbra is jónak mond
hatjuk, döntő részük van a lelkes ha
lászati szakembereknek, az állat
egészségügyi intézmények szakállat
orvosainak és különösen a halgazda
ságok függetlenített gazdasági szak
ái] atorvosainak. E helyen is kérem, 
hogy lelkes munkájukkal, a magyar 
halászatért érzett felelősségtelj es sze
retettel szolgálják közös ügyünket, 
hogy együttes erővel érjük el a hul
lámvölgy után hozamaink töretlen 
emelkedését.

Dr. Búza László 
osztályvezető

Orsz. Állategészségügyi Intézet
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Első ízben él lapátorrú tok a berlini Aquariumban
(Staek felv.)

Pillanatfelvétel a berlir

siakét 30°C-ra szabályozzák. A leg
nagyobb medencébe épített méretre 
vágott, belga üveg 4 cm vastag, és 
5000,— nyugatnémet márkába (kb. 
50 000,— Ft-ba) kerül.

1972 őszén — Werner Schröder igaz
gató meghívása alapján — Tölg Ist
ván barátommal néhány napig ta
nulmányozhattuk a berlini AQXJA- 
RIUM-ot.

A változatos formájú, színpompás 
állatok közül — a hely szűkresza- 
bottsága miatt — csak néhányat tu
dunk bemutatni.

Az amerikai Mississippi folyóban 
élő lapátorrú tokból (Polydon spa- 
thula) két példány látható. Rendkí
vül nagy értékűek, mert eredeti lelő
helyükön — a nagyfokú vízszennye
zés miatt — már csak néhány pél
dány él. Ezek a halak a nálunk élő

Picasso-hal
(Süsskind felv.)

Hatvan évvel ezelőtt, 1913-ban nyi
totta meg kapuit — dr. Oskar Hein- 
roth világhírű zoológus tervei alap
ján — a berlini AQUARIUM. A há
romemeletes, 53 m hosszú, 35 m szé
les hatalmas épület már akkor 400 
állatfajnak adott otthont. — A má
sodik világháború vihara, 1943. no
vember 23. hajnalán — egy súlyos 
bombázás — szinte porig rombolta a 
vízivilágnak ezt a pompás fellegvá
rát. Dr. Heinroth nem sokkal élte túl 
életműve pusztulását, 1945. május 
31-én meghalt.

1945 tavaszán, Werner Schröder 
zoológus kapott megbízást az újjá
építésre és az állatok összegyűjtésére.

Az építés hét évig tartott, 1952-ben 
végre megnyílt az eredeti stílusában 
helyreállított, de számos tekintetben 
korszerűsített és kibővített épület, 
mely azóta is Európa legnagyobb 
ilyen létesítménye. Nem kevesebb, 
mint 440 — a természetes környezet
hez hasonló berendezésű — meden
cében, terráriumbán — a világ min
den részéből 1400 állatfaj — zömében 
hal — van itt kiállítva.

A bonyolult funkciójú, drága üze
mű épület 200 000 liter tengervizet 
tartalmaz, melyet folyamatosan szűr
nek, fertőtlenítenek és frissítenek. 
Klímaberendezések segítségével a hi
degkedvelő állatok vizét 10, a trópu-

Foltos baziliszkuszgyík
(Aquarium fotó)

kecsegékkel vannak rokonságban. 
Életmódjuk azonban alapvetően más. 
A kecsegék a folyóvizek medrének 
homokos talaján tartózkadnak és ke
resnek a homokban, iszapban levő 
férgeket, lárvákat — a lapátorrú to
kok viszont a víz felső rétegében él
nek, úsznak, méghozzá hatalmasra 
nyitott, tölcsér alakú szájjal, hogy ily 
módon összegyűjtsék a vízben lebegő 
zooplankton-szervezeteket. A berlini 
AQUARIUM dolgozóinak naponta 
nagy tömegű élő vízibolhát kell be- 
gyűjteniük, hogy a lapátorrú tokok 
létszükségletét fedezhessék.

A hideg Északi-tengerben őshono
sak a tengeri farkashalak, (Anarrhi- 
chas minor). A hosszúkás — kissé az 
angolnára emlékeztető, de lényegesen 
vaskosabb testű halak szájában ha
talmas és erős fogak vannak. Ezekre 
nagy szükségük van, ugyanis a ten-
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AQUARIUM-ról
geri kagylók és csigák kemény mész- 
vázát ezek segítségével törik fel, 
hogy így hozzájussanak a puha, belső 
testhez, mely a legfőbb táplálékuk.

A szenzáció erejével hat az a má
zsán felüli harcsa, amit a berlini 
Spree folyóból fogott ki egy horgász 
és adományozott az AQUARlUM-nak. 
A berlini harcsának sok berlini cső- 
dálója van.

A szivárvány színeiben tündöklő 
korallhalakból több tucat faj van, pl. 
császár-, picasso-, leopárd íj- és bo
hóchalak. Néhány mérges pulykahal 
is van az értékes gyűjteményben.

Schröder igazgató büszkén mutatta 
be azokat a halakat, melyeket Ma
gyarországról, tőlünk kapott. Kecse- 
géket, amurokat, busákat stb. Ezek a 
halak, amikor Berlinbe érkeztek, alig

ról” megemlítjük, hogy jártunk az 
AQU ARIUM-tól nem messze levő 
KA-DE-WE áruházban is. A hetedik 
emeleten levő élelmiszer osztály hal
standjainál a legszembetűnőbbek 
voltak a rozsdamentes acélvázú ak
váriumok, melyekben élő angolnák, 
pisztrángok, pontyok, compók, csu
kák és Atlanti-óceánból származó, 
hatalmas homárok is voltak. Füstölt 
állapotban, ízléses csomaoglásban 
több tucatnyi halfaj — pl. lazac, an
golna, lepényhal, tőkehal stb. — 
egész tömegét láttuk. A mélyhűtött 
halak választéka is figyelemre méltó 
volt. Ami számunkra különösen

szembetűnő volt az a már elkészített 
halételek változatossága: tucatnyi 
halsaláta — majonézzel, olajjal, 
mártással, fűszerekkel stb. —, sült 
hal, kínai módra készült halleves 
stb. Mindezek azt a gondolatot éb
resztették bennünk, hogy a hal meg
szerettetésében a választéknak nagy 
szerepe van.

Berlini látogatásunkról nem tér
tünk vissza üres kézzel, különleges, 
színpompás élő rovarokat, díszsüge- 
reket és egy harcias kajmánbébit 
hoztunk a budapesti Állat- és Nö
vénykertnek.

Pénzes Bethen

Háromszarvú kaméleon
(Alexander felv.)

voltak arasznyiak, és most fél mé
ternél is nagyobbak. Láttuk azokat a 
szúnyogirtó fogaspontyokat is, me
lyeket Schröder igazgató két évvel 
ezelőtt személyesen fogott be — egy 
fürdősapka segítségével — a hévízi 
tóban. Akkori látogatása során — a 
BHV tihanyi brigádjával — részt 
vett egy balatoni halászaton, melyre 
mindig szívesen visszaemlékezik, s 
egyik rádióinterjúja során is részle
tesen kitért a látottakra. A halasbár
kába emelt 3—4 kg-os fogasokat, 
balinokat, csukákat és a kecses testű 
gardák tömegét soha nem tudja el
felejteni, mint ahogy a halászok ven
dégszeretetét sem. Borbély György, 
Varró János és a többiek által ösz- 
szeállított — és a hajón főzött — ha
lászlé, sült kárász íze még most is 
emlékezetében van.

Ha már szó került a „piád halak-

(Peters felv.)
Alligátorok és krokodilok

Ausztráliai tüdőshalak
(Hansen felv.)
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Küzdelem

Ismeretes, hogy a halastavak iszapjában 
levő szerves anyag lebomlásával gázok 
képződhetnek. Amíg az iszaprétegben 
oxigén is van, a lebomlás főképpen vizet 
és széndoxidot termel, de ha elfogy az 
oxigén, a lebomlás már anaerob, és ilyen
kor a széndioxid mellett metán és hidro
gén is képződik. Ez a folyamat kihat a 
víz minőségére, de számottevően megnö
velheti az iszapréteg vastagságát, és ezzel 
csökkentheti a vízréteg mélységét, tehát 
a halak életterét is. Mindezek a változá
sok egyben jelentékeny mértékben be
folyásolják a természetes haltáplálék kép
ződését. Éppen ezért fontos a tófenék gá- 
zosodásának, az elősegítő tényezőknek és 
a hatásának részletesebb tanulmányozá
sa. A jelenséggel kapcsolatos problémák 
minden halasgazdaságban jelentkezhet
nek, főképpen ott, ahol a tavakat szikes 
talajra telepítették.

Éppen ezért tekintsük át a tóban vég
bemenő folyamatokat és az általuk oko
zott változásokat az árasztástól a lehalá
szásig, az egymással szorosan összefüggő 
gáz- és iszapképződés szempontjából. 
Amikor a korszerűen művelt halastó ta
laja a tavasz kezdetén víz alá kerül, a

baktériumok számára a környezet — ha 
addig a talaj száraz volt —, a víz jelen
létében kedvezőbb lesz a szerves anyag, 
vagyis a tó talajában levő növényi és ál
lati maradványok lebontásához. A hő
mérséklet emelkedése tovább fokozza a 
baktériumok szervesanyag-lebontó akti
vitását, ami egyrészt az összes baktérium
szám növekedésében, másrészt a szén
dioxid mennyiségének fokozódó növeke
désében nyilvánul meg és mérhető. 
Ugyanis a baktériumok optimális körül
mények között kb. 20 percenként bekö
vetkező osztódása fokozott széndioxid
termeléssel jár.

E folyamatok és az általuk okozott vál
tozások inkább modellkísérletekben ellen
őrizhetők, mint szabadban, természetes 
viszonyok között. Az iszapban levő gá
zok mennyiségének változásáról a 1. ábra 
tájékoztat. Amint az ábrából kitűnik, 
20—22 °C hőmérsékleten a széndioxid 
mennyisége kb. két hétig növekedik. A 
növekedés üteme az első 10—12 nap el
telte után csökken. A széndioxid terme
lődésének csökkenése a metánképződés 
megindulásával esik egybe. Az anaerob
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lebontás termékeként képződő metán 
ugyanis kb. a 10. nap után jelentkezik 
egyre növekvő mennyiségben. Ugyanek
kor indul meg, bár lényegesen kisebb 
mennyiségben, a hidrogén képződése is.

Az iszapképződés
Az iszap szót általában két fogalomra 

használjuk. Az egyik a talaj mechanikai 
összetételében nagyságrendben a finom 
homok és az agyag közötti talaj-alkotó
rész. A másik, a vízzel borított talaj lágy 
felső része. Talán e kettő elkülönítésére 
használja a halásznyelv a „fenékiszap” 
elnevezést. Ennek felső része finom, 
gyakran fátyolszerűen határolódik el a 
vízrétegtől, míg az alján fokozatosan 
megy át a tömör talajba.

A képződő gázok megnövelik az iszap
réteg mélységét, vastagságát. Ez a növe
kedés annál fokozottabb, minél nagyobb 
a talaj összetételében az agyag százaléka.

A rendszerint negatív töltésű agyagré
szecskéket — különösen szikes talajok 
esetében — a pozitív töltésű nátriumionok 
és más kationok veszik körül. A nátrium
ionokat viszont több rétegben vízmoleku
lák övezik, és ez az elrendeződés egyre 
fokozza az agyagrészecskék egymástól 
való eltávolódását, az ún. finomiszapré- 
teg vastagsága egyre növekszik. Ilyen
képpen jön létre tehát a finomiszap, 
amelyben biológiai folyamatok még nem 
szerepelnek. Később a laza iszapban a 
baktériumok gáztermelvényei kisebb-na- 
gyobb üregecskéket alkotva felhalmozód
nak, és ezzel az iszapréteg vastagságát 
tovább növelik. így azután a vízréteg és 
az iszap érintkezésénél, különösképpen a 
szódás-szikes tavakban finom fátyolszerű 
iszap képződik.

Az iszapnövekedés érthetően nem ked
vező a halakra. Az eredeti vízréteg vas
tagsága 40—50 cm-rel is csökkent. Tehát; 
könnyen előfordulhat, hogy éppen a leg
veszélyesebb időszakban csupán 40—60 
cm-es vízréteg áll a halak rendelkezésére. 
Ebben a sekély vízrétegben könnyen jö
het létre oxigéncsökkenés vagy -hiány, 
különösen akkor, ha a víz megzavaroso- 
dik, halásznyelven — „felfordult a víz” ,
. . . vagy „feljön a víz feneke” . Ez akkor 
fordul elő, amikor július és augusztus 
hónapokban, tartósan meleg időjáráskor, 
az egyenletes légnyomást követően hir
telen leesik a légnyomás. Ilyenkor a föl
emelkedő gázbuborékok zavarossá teszik 
a vizet, és a magukkal ragadott bomló 
szerves anyag, a rajtuk levő baktériu
mokkal oxigénhiányt okozhat. De ez a 
jelenség nem feltétlenül vezet halpusztu
láshoz.

A baj rendszerint akkor fordul ko
molyra, ha az oxigénhiánnyal egy idő
ben a lúgos vízben, semleges körüli víz
ben kénhidrogén is jelen van. Ilyenkor 
kisebb-nagyobb halpusztulások léphetnek 
fel, aszerint, hogy a mérgező gáz tömény
sége milyen hosszan marad a halálos tö
ménység mértékén.2. ábra. Ásványi tápanyagok bőségében a hínárnövény buján fejlődik
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iszapgázok ellen
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Kevés oxigén jelenlétében a kénhidro
gén és az ammónia halálos koncentráció
ja is alacsonyabb. Az iszapréteg okozta 
halpusztulásnak tehát több tényezője van. 
Ezek: a mérgező anyag koncentrációja, a 
hatás időtartama, az oxigénellátottság, a 
víz sókoncentrációja, hőmérséklet stb. 
Ezért a kár egyszer csak néhány példány, 
máskor több tonna.

Szakkönyvekben arról olvashatunk, 
hogy a réteken és legelőkön telepített 
halastavakban az első évben nem ritka 
a nyár derekán fellépő tömeges halpusz
tulás. Az eddigiekben ismertetett vizsgá
lataink ennek a szinte elmaradhatatlan 
jelenségnek hiány nélküli magyarázatát 
adhatják. Ugyanis a vízzel borított rét és 
legelő feltalajának szervesanyag-, főkép
pen cellulóz- és szervesnitrogén-bősége 
egyrészt a gázképződést segíti nagymér
tékben, másrészt bomlásuk elősegíti a re
duktív folyamatokat is. A nitrogénbőség 
az anaerob viszonyok kialakulását gyor^ 
sítja, a cellulózerjedés pedig a szulfátre
dukcióhoz nyújt bőséges energiaforrást. 
Így azután minden tényező együtt van ah
hoz. hogy az iszapban erőteljes szulfátre
dukció, azaz kénhidrogén-képződés men
jen végbe. A megfelelő klímatényezők 
társulása nyomán a pusztulás szinte bizo
nyosan várható.

A gázképződés és az eutrofizálódás
A tavi gázképződésnek napjainkban ta

pasztalható növekedése, a fokozódó eutro
fizálódás egyre inkább mutatkozó veszé
lyével függ össze, illetve annak egyik je
lensége. Különösen áll ez a völgyzáró gá
tas tavak esetében és minden olyan eset
re, amikor a tavakba a környező mező
gazdaságilag művelt talajokból sok — 
tápanyagban gazdag — ún. talaj oldat ke
rülhet, vagy pedig a tavakat belvízi le
vezető csatornák vizével töltik fel. A bő
séges csapadék még tovább növeli a ta
laj oldatban levő növényi táplálék meny- 
nyiségét. Nemcsak a felszíni vízfolyások, 
hanem az altalaj vízjáratai is rengeteg 
tápanyagot, azonnal felvehető foszfprt, 
káliumot és nitrogént szállítanak a vízbe, 
ennek következtében az algák, a hínár és 
más magasabb rendű vízi növények buja 
fejlődésnek indulnak (2. ábra).

Az alga és más vízi növények buja 
fejlődése egyik tényezője a későbben 
klimatikus hatásra bekövetkező vagy az
zal összefüggő vízvirágzásoknak. A foko
zatosan vagy gyors ütemben lezajló alga- 
és hínárnövény-pusztulások megnövelik 
az iszap szervesanyag-készletét, amely
nek a későbbi bomlása a gázképződéshez 
nyújt anyagot. Az alga és hínárnövények 
pusztulása és lesüllyedése után a lebegő 
finom iszaprészecskék is a fenékre üle
pednek, így aztán a szerves anyagból álló 
törmeléket 0,5—1,5 cm vastag agyag-iszap 
réteg borítja. A kiszáradt tófenéken a 
magas szerves anyag-tartalmú réteg szem
mel láthatóan elkülönül a finomagyag- és 
iszaprétegből álló felszíni üledéktől (3.

ábra). Az ilyen elhelyezkedésben a kö
vetkező vízborítás beálltával a gázképző
dés ismét könnyen megindulhat.

Az időjárás és a gázfeltörés
Láttuk, hogy az egyenletes, nem változó 

légnyomás után beálló gyors csökkenés 
a gázos tavakban milyen veszélyes lehet. 
A halastavi egyensúly szempontjából az 
a kedvező, ha a nyári hónapokban nem
csak egy, esetleg két alkalommal, hanem 
legalább 3—4 alkalommal csökken kis
mértékben a légnyomás. A több alkalom
mal ismétlődő légnyomácsökkenés káros 
következmény nélkül szabadítja meg az 
iszapot a benne gyülemlő gázoktól.

Ilyen eset volt pl. 1962. év nyara, ami
kor a kisebb légnyomáscsökkenések Sze
ged környékén többször megismétlődtek, 
és ebben az évben a dél-alföldi tavakban 
nem lépett fel semmi károsodás. Vég
eredményben a fenti és más azonos meg
figyeléseken alapszik a már sikerrel al
kalmazott, alább ismertetett megelőző vé
dekezési eljárás.

Egy nagyobb csónakba olyan motor
hajtású szívó-nyomó szivattyút helyez
nek, amely elöl a felszíni vízrétegből vizet 
szív, s ezt hátul egy vagy több csövön 
keresztül a tófenékbe löki (4. ábra). 
Az ilyen módon felkavart iszap oxigén
tartalmú vízzel keveredik, aminek több 
kedvező hatása van.

1. Az iszapban levő gázbuborékok a vi
zen keresztül elhagyják a tavat, a leve
gőbe emelkednek.

2. Az iszapban levő redukált iszapré
szecskék lebegés közben könnyen oxidá
lódnak, ártalmasságuk csökken.

3. A gáztermelő anaerob baktériumok, 
amelyek számára az oxigén mérget je
lent, kedvezőtlen, aerob körülmények kö
zé kerülnek. Ezért az iszap leülepedése 
után vontatottan fog megindulni a gáz
képződés.

4. A vízréteg mélysége az iszapgázok 
eltávozásának arányában megnövekedik.

5. A meglevegőztetett iszapban fokozot
tabb a fenéki fauna, a természetes élő 
haltáplálék szaporodása. A fentiek érté
kelése alapján helyesen járnak el a gaz
daságok, ha a fokozott mértékben gázo
sodó, vagyis a nagy szervesanyag-tartal- 
mú tavakban levegőztetés céljából a fenti 
csónakot összeszerelik, és amikor az 
szükséges, alkalmazzák. Ahol a hajó já
ratása nem szükséges, ott csak fölösleges,

3. ábra. A levegőtlenséget az erjedéses 
lebomláshoz finom agyagréteg segíti elő

eredménytelen kiadással terheli a gazda
ságot.

Fozottabban iszapos és gázosodott ta
vak a nyári erőteljesebb fölmelegedés, 
különösen kánikula idején különös gon
dot igényelnek. Ilyen időszakban csak 
akkor szabad iszapszellőztetést alkal
mazni, ha a tó kiterjedése legalább 50 
hektár. A csónakot körbejáratjuk, hogy 
megfelelő idő legyen a leülepedéshez.

Ha ilyen tavakon a halellátás céljából 
elháríhatatlan a lehalászás, az nem eshet 
a kánikulai hőség napjaira.

A nyári lehalászás olyan, mint egy ne
héz szülés. Ha már egyszer elkezdődött, 
nincs munkaszüneti nap, nincs szabad 
szombat. A már elkezdett munkát folya
matosan kell végezni, és be kell fejezni. 
Az iszapos halágyban vergődő halak leg
feljebb csak néhány óráig képesek a szá
mukra kedvezőtlen környezetet elviselni. 
A halak kiemelése és gyors elszállítása 
halasztást nem tűr, mert a pusztulás bi
zonyosan bekövetkezik.

Tasnádi Róbert és Vámos Rezső

(örvendetes, hogy az 1960-as évek ele
jén javasolt Mitterstiller-féle iszaprob
bantó szükségessége és jótékony hatása a 
fenti, cikkben kifejtett tudományos alá
támasztással ismét fölmerül éppen a tó
talaj biológiáját kutató két — nemzet
közi szinten is elismert — szakemberünk 
tollából. A Szerk.)

4. ábra. Iszapszellőztető hajó Biharugrán
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I  halnak, ennek a Földön több mint 
30 ezer féle változatban előforduló 
hidegvérű állatféleségnek élettere és 
hordozója a víz, az a „gondjainkra 
bízott” , igen sok bajt, gondot is oko
zó elem. így mi sem természetesebb, 
minthogy a halászat és a vízügyi 
szolgálat dolgozóinak szorosan együtt 
kell működniük az eredményesebb 
munka érdekében.

Régebben (egy minisztérium 'ke
retében) nem kellett a kooperáció 
szükségét hangsúlyozni, hiszen a tár
cán belül — a korábbi Országos Ha
lászati Felügyelőség útján — a Víz
ügyi Szolgálat magába foglalta a ha
lászat irányítását is, szoros kapcsola

tot tartva a Vízügyi Főosztály egyes 
ügyosztályaival.

A felszabadulás előtti nemzetközi 
vízügyi egyezmények pl. külön fe
jezetben kitértek a határvizekre vo
natkozó halászati rendelkezésekre és 
tilalmakra is. (Ezeket most is együtt 
kellene tárgyalni, így a vízszennye
zésekre vonatkozó tilalmi rendelke
zéseket egyetlen egyezményben le
hetne rögzíteni.)

Közel 20 év óta, két főhatóságon 
belül is örvendetes együttműködés 
alakult ki a halászat és a vízügy kö
zött. Ennek a szoros kapcsolatnak 
volt az eredménye, hogy alig más
fél évtized alatt kétszeresére nőtt

Szorosabl

az üzemelt tóterület, a tógazdaságok 
halhozama pedig több mint ötszö
rösre emelkedett. Az utóbbi években 
azonban, az öntözési együttműködé
sekhez képest, ez a kapcsolat vala
hogy meglazult, amit a közös nép- 
gazdasági cél érdekében újból meg 
kell erősítenünk, a vízügyi szolgálat 
minden területén.

A legszorosabb kooperációt a hid- 
romelioráció vonalán kell megterem
teni a halastavak és a víztározók 
több célú hasznosításának a sikeré
ért. Hiszen a halastavak, amint Ré- 
pássy Miklós, a hazai halászat mű
szaki megalapozója is megállapítot
ta, „legelsőrangú telkesítések és ta
lajjavítások közé sorolhatók, ame
lyek lehetővé teszik a vízállásos, 
szikes területek jövedelmező kihasz
nálását” . (Újabban több célú hasz
nosítással !)

A halastófejlesztés főleg azokban 
a térségekben ajánlatos, ahol van 
elegendő és megfelelő minőségű víz, 
továbbá a kijelölt terület szántóföl
di művelésre egyáltalában nem vagy 
csak alig hasznosítható. (A tiszai víz-, 
lépcsők, a kiskunsági öntözőrend
szer hatóterülete). Egyik újabb fej
lesztési szempont: a sertéshizlaldái 
trágyalé hasznosítása halastavak és 
öntözések útján.

De nemcsak a halastavak, hanem a 
víztározók tervezése során is fontos 
a kooperáció, a különböző (főleg a 
halászati) hasznosítók érdekeinek 
egyeztetése végett. így nem fordul
hat elő, mint a Zámolyi, vagy a K. 
V. víztározó közel 1400 kh-as reke
szénél, a lecsapolások elégtelensége, 
illetve a halágyak utólagos megépí
tésének a szüksége. Vagyis a halá
szat érdekeit figyelembe kell (és le
het is) venni. Elhangzott már az 
alábbi vád is: a halászati érdekeket 
a vízügy gyakran akkor sem veszi 
figyelembe, ha ez semmiféle több
letköltséggel nem jár. Viszont a jö
vedelmezőségi számítások egyik 
alaptétele: a termelési költségeknek 
és ráfordításoknak a népgazdaság 
nagy bugyellárisának megfelelő re
keszeiben kell jelentkezniük. így a 
K V. víztározó előbb említett víz
díjmentes nagy tavánál, amelyből 
évek óta közel 5000 q halat termel 
ki a Tiszavidéki Halgazdaság (trá
gyázás és nagyobb mérvű takarmá
nyozás nélkül!), a legszükségesebb 
halászati berendezésekre (halágyak, 
gazdasági vasút stb.) a mezőgazda- 
sági tárcának kell hitelt nyújtania.

A halastavak üzemeltetése során 
is fontos ez az együttműködés, hi
szen vízkészlet-gazdálkodásunkban 
jó előre ismernünk kell a tógazda
ságok mindenkori vízszükségletét. 
Ez igen számottevő, mert az eső
szerű öntözések víznormájának kö
zel tízszeresét jelenti a halastavak 
vízigénye, főleg a gyengén vizát- *

Zámolyi tározó: üzemi műtárgy
(Párniczky felv.)
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együttműködést

eresztő talajokon. Ahol szükséges (pl. 
a Körös-völgyben, öntözési idény
ben), a termelés menetét alá kell 
rendelni a vízellátás követelményei
nek. Továbbá fel kell számolni azt 
a szemléletet, amely az állami szol
gáltatások során esetleges indoko
latlan előnyhöz akar jutni. Ezért a 
halastavi vízfelhasználók elszámolá
sakor is csak a megértő együttmű
ködés biztosíthatja a vízdíj rendel
kezések helyes értelmezését

A Duna halászati hasznosítására 
vonatkozó egyezményhez való csat
lakozásról szóló 3230/1961. sz. Korm. 
hat. 4. pontja elrendeli az OVH ve
zetője által kijelölt vízügyi szakér
tők bevonását olyan ügyek tárgya
lásába, amelyek az ország vízgazdál
kodását érintik. Az Egyezmény 5. 
cikke szerint pedig: „ha a Dunán 
hidrotechnikai létesítményeket, kü
lönösen olyan gátakat építenek, ame
lyek a folyó hidrológiai és hidrobio
lógiái rendszerét megváltoztatnák, a 
létesítményeket építő és üzember 
tartó Szerződő Felek idejében köte
lesek olyan intézkedési tervet ki
dolgozni és az építéssel egy időben 
végrehajtani, amely biztosítja a ha
lak normális vándorlását.” A vízügy 
részéről ennek a rendelkezésnek 
igyekeztünk is mindig eleget tenni. 
(Tisza I., II., Békési duzzasztó, Sió- 
árvízkapu stb.). A berendezések mű
ködését azonban az illetékes halá
szati hasznosítóknak kellene ellen
őrizniük, a halászati és a vízélettani 
kutató szervek támogatásával és 
irányításával. (Külföldön általában 
a hidrobiológiái intézetek végzik 
ezeknek az ellenőrzését.)

Egy másik terület: a halakkal tör
ténő biológiai növényirtás, amelybe 
az idén már majdnem összes igaz
gatóságunk bekapcsolódott az OHF 
részéről átengedett jogon, vagy az 
egyes halászati hasznosítókkal tör
tént megegyezés alapján, igen jó 
eredménnyel. Itt is fontos követel
mény a megértő együttműködés, fő
leg az újratelepítések során. Ha
lasztást nem tűrő intézkedés volna 
az ilyen megoldású balatoni hínár- 
irtás, az idevágó viták és aggályok 
tisztázásával és végleges felszámo
lásával.

Nagymértékben elősegíti együtt
működésünket az év elején újból 
életre hívott Országos Halászati Ta
nács is, amelynek tagságában az 
OVH is képviselve van.

Sok segítséget várunk a jövő év
ben Fonyódon üzembe lépő szenny
vízkísérleti halastavaink vizsgálatai
nál is, amelybe összes érintett kuta
tó- és tudományos szerveinket be
vontuk. Ezeknek a kísérleteknek 
egyik fő témája: a halastavi utótisz
tításból kikerült és — főleg öntözési 
idényen kívül — el nem öntözött 
vizek beengedhetők-e a Balatonba.

Értesülésünk szerint rövidesen 
nagyobb volumenű halastavi re
konstrukcióra fog sor kerülni; ezek

Rohodi tározó: komplex műtárgy
(Varjú felv.)

tervezése a többcélú hasznosítás föl
vetésével és biztosításával szintén 
alapos és mindenre kiterjedő koope
rációt követel a két szakágazat kö
zött.

De a legfontosabb terület: a kis
körei vízlépcső 1/5-nyi Balatont je
lentő bőgőjének halászati hasznosí
tása, továbbá a lépcső hatóterében 
előirányzott 20 000 kát, holdnyi in
tenzív tógazdaság, valamint a Tisza
füred—Kócs térségében tervbe vett 
kb. 5600 kh víztükrű (65 millió m3 
térfogatú) víztározó félintenzív ha- 
lasítására vonatkozó tervezések elő
készítése, ami az öntözésekhez ké
pest még alig jutott túl a különféle 
javaslatokon, pedig a felsoroltak víz- 
területe jóval több, mint eddig ki

épített halastavaink összterülete. 
Több ízben pedig olyan javaslatot 
is tettünk, hogy a szolnoki TMI 
vizsgálja a halászati hasznosítások 
lehetőségeit is, legalább egy halá
szati szakember beállításával.

Ezt a szorosabb együttműködést 
azonban nemcsak a központi irányí
tásban, hanem a külszervek között 
(igazgatóságaink és az egyes halá
szati felügyelők közt) is érvényre 
kellene juttatni, hiszen — bevallhat
juk — a vízminőség fokozatosan 
romlik, vízszükségletünk pedig egyre 
csökken, ezért elengedhetetlen a két 
szakágazat közti jó szándékú és kö
rültekintő kooperáció.

Dr. Fóris Gyula

Merenyei tározó: nádállomány a töltés felől
(Dr. Szarvas F. felv.)
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Em elni kell

halászatunk műszaki
színvonalát

Ha megvizsgáljuk haltermelésünk je
lenlegi termelési feltételeit, a fejlő
dés lehetőségeit, az előrelépés aka
dályaként elsősorban a tavak mű
szaki ellátottsága, műszaki színvo- 
nala, ezen belül a tavak és létesít
ményeiknek leromlott műszaki álla
pota kifogásolható.

A halastavak műszaki színvona
lát meghatározó tényezők összessége 
komplex kérdés. Röviden megkísér
lem összefoglalni azokat a jellem
zőket, amelyeket a halastavak kor
rekt műszaki ellátottsága megkíván.

Legyen megoldott:
a tavak vízellátása, a vízellátás 

rendszere, módja (gravitációs, szi
vattyús vízellátás, tápláló csatorna, 
műtárgyak méretezése);

a tavak lecsapolása, a lecsapolás 
rendszere, módja (külső-belső lecsa
poló rendszer, műtárgyak méretezé
se);

a földművek kiképzése, méretezé
se, partvédelem;

a tavak lehalászásának módszere, 
a lehalászás gépesítése, a szállítás 
módja;

a tavak takarmányozásának mód
szere, gépesítettsége, a szállítás gé
pesítése, tárolási lehetőségek;

a szaporítóanyag-előállítás módja, 
természetes ívatás, mesterséges kel
tetés, ivadékelőnevelés, tenyésztés;

a haltárolási lehetőségek, feltéte
lek, kapacitás, biztonság;

a belső szállítás módja (kisvasút, 
kövesút, víz szállítás, földút);

a fenntartási munkák gépesített
sége;

a közvetlen termelési célt nem 
szolgáló létesítményekkel való ellá
tottság (magtár, műhely, szociális 
létesítmények).

Ha a felsorolt kívánalmakat vizs
gáljuk meglevő üzemeinkben, meg
állapítható, hogy a gazdaságok mű
szaki színvonalukat tekintve külön
böznek egymástól. E különbség fenn
állt már létesítésük, megítélésük ide
jén is. Az üzemeknek eltérő volt a 
tavak műszaki színvonalát, állapo
tát befolyásoló korszerűsítési, fel
újítási tevékenysége is az üzemelés 
időszakában. Az elmondottakkal 
magyarázhatók a tapasztalható elté
rések az egyes üzemek (tavak) mű
szaki színvonalában, állapotában.

A felsorolt tényezők meglevő ösz- 
szessége határozza meg azt a terme
lési technológiát, amely megvalósít
ható az egyes üzemekben. A tapasz
talható eltérések a tervezhető terme
lési technológiára kihatnak, annak 
színvonalát meghatározzák.

Üzemeink többsége évtizedekkel

ezelőtt épült. A tervezés, építés ide
jén ismert és jónak tartott termelési 
technológia szabta meg a tavak ak
kor megvalósított műszaki színvo
nalát. Azóta azonban a régebben jó
nak tartott termelési technológia 
részleteiben jelentősen megviselt volt 
és el is avult. De a tavak többsége 
a leromlott műszaki állapot miatt 
jelentős részében nem alkalmas ma 
már a közben korszerűtlenné vált 
termelési technológia megvalósításá
ra sem.

A halgazdaságok szakemberei az 
üzemek korszerűsítését sürgetik. 
Mindenki előtt ismert, hogy halas
tavak építése, ugyanígy felújításuk 
és korszerűsítésük is — az érvény-

Növendéklibák a nevelő kifutóján
(Bicskei Áll. Gazd.)

ben levő építőipari árak mellett — 
magas költségigényű. Költségnövelő 
tényezőnek számít a felújítás és 
korszerűsítés megvalósítása során 
szükséges legalább egy éves szárazon 
tartás is.

Az üzemek — csak saját forrás
ból származó eszközökkel — nem 
tudnak megbirkózni a korszerűsítés 
feladataival. Támogatás, hitel szük
séges, hogy megfelelő szinten újít
hassák fel tavaikat, korszerűsíthes
sék termelésüket.

A műszaki színvonal emelése, a 
termelés korszerűsítése körébe sorolt 
tényezők közül azokat a legfonto
sabb láncszemeket kell kiemelni, 
amelyek megoldásával az előrehala
dás a legnagyobb.

Felvetődik a kérdés, miben kell az 
üzemeknek elsősorban előrelépniük 
ahhoz, hogy a befektetett pénz mi
nél előnyösebben és hatékonyabban 
térüljön meg. Először a haltermelés

alapfeltételét jelentő vízellátást kell 
megoldani, ennek keretében a tavak 
tervezett vízszintjének tartását kell 
biztonságossá tenni (a táplálórend
szer, a tavak töltéseinek helyreállí
tása).

A tenyészanyag-ellátás korábban 
általánosan fellépő zavarainak meg
szüntetése„ a rendelkezésre álló te- 
nyészanyag minőségében tapasztal
ható változások kiküszöbölése a kö
vetkező láncszem. Ezen a téren gyor
san kell előbbre lépni minden üzem
ben. A halszaporítás mesterséges 
módszereinek elterjedése ma még 
nem általános. A megfelelő feltéte
lek hiánya okozza a módszer szé
lesebb elterjedését, a próbálkozások 
sikertelenségét. A keltetőházak mel
lett nem épültek meg a zsenge iva- 

* dék védett előnevelését biztosító 
ivadéknevelő tavak. Ha megvizsgál
juk és összehasonlítjuk a halter
melés technológiájának különböző 
szakaszait, azok színvonalát, azt kell 
megállapítani, hogy abban a tenyész
anyag-előállítás legkritikusabb kez
deti szakaszában van a legnagyobb 
lemaradás.

Sokkal előbb állnak, színvonala
sabban oldják meg az üzemek pl. az 
áruhal takarmányozását. Tehát — ha 
szabad tanácsot adnom — a zsenge- 
ivadék-továbbtartás eredményessé
gének fokozása döntő láncszem le
gyen a korszerűsítések megtervezé
sekor minden üzemben.

A lehalászás ma még igen nehéz 
fizikai munkát igénylő része a hal
termelésnek. Ebben is feltétlenül 
fejlődniük kell az üzemeknek a kor
szerűsítések során. A lehalászás kor
szerűsítését két részre kell bontani: 
először a tavakhoz tartozó műveket, 
belső lecsapolórendszert, halágyakat, 
a halágyak megközelítését, kiépíté
sét kell megfelelő színvonalra hoz
ni. Másodszor a lehalászás gépesí
tését kell a már kialakított lehetősé
gekhez mérve megoldani, szem előtt 
tartani az élőmunkaerő-felhaszná
lás csökkentését.

A haltárolás is sarkalatos problé
mája a haltermelésnek. A korszerű
sítések során nem elegendő csak a 
régi módszerek alkalmazása, a le
romlott tárolási lehetőségek egysze
rű visszaállítása. A telelőrendszerek 
kapacitásának növelésében kell előb- 
re lépni. Tanulmányozni kell a le- 
vegőbefúvásos módszer hatásosságá
nak lehetőségeit, valamint Csehszlo
vákiában alkalmazott módszerét.

összefoglalásként megállapíthat
juk, hogy a rendelkezésre álló esz
közök sajnos nem korlátlanok, de az 
adott lehetőségeket, eszközöket ész
szerűen felhasználva a haltermelés 
feltételeit a tavak, az üzemek mű
szaki színvonalának emelésével je 
lentősen előbbre vihetjük.

Selmeczy Tibor
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A halgazdasági üzemág a tömörkényi Alkotmány TSz-ben
Szövetkezetünk 8100 kh összterüle
ten gazdálkodó mezőgazdasági ter
melőszövetkezet 4200 kh szántóterü
lettel.

A szántóterületen belül épült meg 
a halastóval egyidejűleg 1500 kh te
rületű elektromos üzemű felszín alat
ti nyomócsöves öntözőtelepünk, 
amelynek vízellátó rendszere közös 
a halastóéval, és ez az építés fajla
gos költségeit kölcsönösen és jelen
tősen javította. A fővízkiviteli mű 
nagy távolsága miatt az öntözőtelep 
önálló megépítése a sürgető igény 
ellenére sem lett volna gazdaságos, 
és ezért nem is került rá sor, így az 
1500 kh területű tógazdaság megépí
tése tette annak megvalósulását le
hetségessé.

Gazdaságunkban a fenti arányok 
miatt természetesen a szántóföldi 
növénytermelés a fő üzemág, de a 
haltermelés közel azonos arányban 
részesül termelésünk összes volume
néből.

Jelentős helyet foglal el a gazdál
kodásban szántóföldi zöldségterme
lésünk is mely a helyi hagyomá
nyokra és az öntözhető területekre 
alapozódik, de a termelés tulajdon
képpeni arculatát a haltermelés 
szabja meg.

Szövetkezetünk összes bruttó ter
melési értékének mintegy 42—44°/0- 
át a tógazdasági haltermelés adja, 
ezért lényegében a gazdaság többi 
üzemágai és elsősorban a növény- 
termelés is a halgazdálkodás szolgá
latában állnak.

Hagyományos állattenyésztésünk 
szarvasmarhára és juhra korlátozó
dik, mert az évente szükséges 160— 
180 vagon haltakarmány csak az 
egyéb abrakigényes állatfajok kikap
csolásával teremthető elő, ezért a 
sertéstartás megszűnt.

Az építési terveket előkészítő prog
ram szerint az öntözőtelepet azért 
kellett megépíteni, hogy a halgaz
daság abrakigénye kielégíthető le
gyen a hozamok emelése útján (pl. 
öntözött kukorica), valamint olcsó 
tömegtakarmányt tudjunk előállíta
ni a fejlesztendő szarvasmarha-állo
mány részére. A létszámában meg
növelt szarvasmarha- és juhállo
mány fokozottan képes az öntözött 
és egyéb abraktermő területeket 
szerves trágyával ellátni, és így a vá
zolt körforgással közvetve elősegíti 
és megalapozza a haltermelést, illet
ve a tógazdaság abrakellátását, vala
mint az egész szántóterületi talaj
erő-állapot folyamatos javítását.

Ennek az egyensúlyi állapotnak a 
beállítása természetesen több éves 
feladat, de a kezdeti fokozatos meg
valósítás közben levonható tapaszta
latok kedvezőek, és az elgondolás 
helytállóságát igazolják. Bizonyítja 
ezt az is, hogy évről évre csökken 
a tógazdaság számára vásárolt abrak 
mennyisége.

Halgazdaságunk műszaki kialakí
tásakor arra törekedtünk, hogy hal
tároló rendszerünk tartós tárolás 
esetén is gazdaságosan és tökéletesen 
működjön, és így elképzeléseink sze
rint megvalósult nyári halászat nél
kül is az, hogy az év kilenc hónap
jában folyamatosan értékesíthetjük 
haltermelésünket, és az időjárástól 
függetlenül télen is zavartalan a 
szállítás.

Mindezek megvalósítása azért volt 
fontos, hogy halászati üzemünk ál
landó és folyamatos bevételi forrá
sunk legyen. Sikerült elérnünk azt, 
hogy a halgazdaság folyamatos be
vételeivel szövetkezetünk pénzgaz
dálkodását kiegyensúlyozottá tudta 
tenni, és a hagyományos üzemágak 
bevételi időszakossága, ami a ha
gyományos mezőgazdasági üzemek
nek jellemzője, jól áthidalható.

Mindez rendkívül kedvező az egész 
szövetkezet gazdálkodására, mert a 
termelési hitelek aránya csökkent
hető, és ez jelentős hitel-kamat 
megtakarítást is eredményez.

A tógazdaság megépítése jelentős 
serkentő és „húzó” hatású az egész 
gazdaságra, mivel rendkívül rossz 
mezőgazdasági termőterületeink el
lenére is lehetőség nyílt minden 
téren a korszerű eljárások fokoza
tos bevezetésére, s ez elsősorban a 
haltakarmány termelését célozza.

A halászati üzem részére jelentős 
beruházási hitel felhasználásával 
megépített kiszolgáló létesítmények 
(magtárak, kukoricagórék, burkolt 
út, villanyhálózat, műhely stb.) tu
lajdonképpen az egész üzemet szol
gálják, és a géppark, valamint a 
szállítógép-állomány számottevő bő
vítését és korszerűsítését is a tógaz
dasági beruházás teremtette meg.

A tóépítésre felhasznált területek 
0,5—0,7 aranykorona (!) termőértékű- 
ek voltak csupán, és ezek teljesen 
kihasználatlanul hevertek. A hal
gazdálkodás bevezetésével sok rossz 
termőterületünk közül a leggyen
gébb 1500 kh kihasználása megoldó
dott annak ellenére, hogy erre ko
rábban nem találtak megfelelő eljá
rást.

Halgazdaságunk megépítése külön 
beruházás nélkül megoldotta a sür
gető belvízrendezési feladatokat is, 
ami legelőterületeink szempontjából 
számottevő, sőt ma már a legelő ön
tözésére is lehetőséget ad.

Vidékünkön az olajipar rendkívül 
intenzív fejlődéséből adódóan hatal
mas arányú és egyre növekvő a mun
kaerőhiány, szövetkezetünk munka
erő-gazdálkodásában a kedvezően 
gépesített halászati üzem viszonyla
gosan ( alacsony munkaerőigénye 
kedvező helyzetet teremtett, mi
vel az egy főre eső termelési ér
ték aránya igen kedvező, és a gaz
daság jelentős területének munka
erőigénye számottevően csökkent.

A késő őszi lehalászati munkák le
hetővé teszik a felszabadult növény- 
termelő munkaerő foglalkoztatását, 
valamint az egész télen át munkale
hetőséget tudunk számukra nyújta
ni a halastónál karbantartásaink és 
anyagkitermelésünk során. Ezzel 
megközelíthető az iparhoz hasonló 
folyamatos foglalkoztatás.

A tógazdaságok szempontjából or
szágosan kialakult és egyre nehe
zebb közgazdasági körülmények közt 
még mindig elmondható, hogy a szö
vetkezetünk által termelt végtermék 
jellegű áruféleségek közül a hal 
egyik leggazdaságosabban előállított 
termékünk, és így a szövetkezet sta
bilitásának fontos alapja, bár el kell 
mondani, hogy e tekintetben egyre 
jobban romlik a helyzet, és nálunk 
is csak központi beavatkozással állít
ható meg a minden üzemet fenyegető 
számottevő visszaesés.

Török István 
Tömörkény—Halgazdaság
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„A SZÁZHALOMBATTAI Temperáltvi- 
zű haiszaporító Gazdaság száz fiatal 
négy-öt centiméter nagyságú viza—ke- 
csege hibridet hozott be a Szovjetunióból. 
Szovjet halbiológu
sok szerint ezek a 
kecsegehábridek jól 
bírják a tavi életmó
dot, s viszonylag ma
gas, 24—28 Celsius
hőmérsékletet annak 
ellenére, hogy a viza 
is, a kecsege is kimondottan folyóvízi, il
letve tengeri hal. Az értékes hal hibridek
ből -néhány darabot kapott az Állat- és 
Növénykert édesvízi akváriuma. A szak
emberek takarmányozási vizsgálatokat 
végeznek velük.” (A Magyar Hírlap tudó
sítása szept. 3-án.)

A NÉPSZABADSÁG híradása szept. 
19-i számában: „Duna-kutató konferen
cia Visegrádon. Hétfőn Visegrádon meg
kezdődött a Nemzetközi Limnológiai 
Társaság Duna-kutató munkaközösségé
nek évi konferenciája, amelyen kilenc 
országból több mint száz szakember 
vesz részt. A több napos tudományos itiai- 
nácskozás során egyebek közt szóba ke
rülnek a szennyeződés elleni védelem 
problémái, a folyam mikrobiológiai ku
tatásai, a Duna-meder élővilágának víz
gazdálkodási jelentősége, a dunai halá
szat újabb problémái stb. A konferencia 
és az \azt követő több napos tanulmány
út házigazdája a Magyar Tudományos 
Akadémia Duna-kutató Állomása.”

feldolgozó üzemének átvevőit is meglepte: 
10 000 kacsa átlagában 3,05 kg-os súlyt ér
tek el, ötvennapos korban. Esztendő vé
gére a pecsenyekacsa-nevelésből mintegy 
5,5 milliós árbevételre számítanak. A ha
lászat és a kaosahizlalás mennyiségi nö
velése folytán jelentősen kedvezőbb a tsz 
pénzügyi helyzete, mint korábban bármi
kor: 1973-ben halból, pecsenyekacsából és 
gombelőállításból összesen 15,5 millió fo
rint volt a bevételük. Az idén már szep
tember 1-ig elérték a 15 -milliót, s esz
tendő végére 22 -milliós éves bevételre szá
mítanak.”

„KAPITÁLIS HARCSÁT . . . óriáshar
csát fogott, akasztott. . .” írják lapjaink, 
— parányokat az óceánok niagyjaihoz ké
pest. Mindamellett nagyok ők a mi ha
laink között. A Néphadsereg írta aug.

12-én: Teszár alezre
des a hárosi öbölben 
27 kg-os harcsat fo
gott. — A Magyar 
Hírlapban olvastuk 
(aug. 24.) „Az 53 és 
fél kilós harcsát Sko- 
perda József a Kö

rös-vidéki Sporthorgász Egyesület tagja 
fogta június 22-én délben a Hármas-Körö
sön. Július 11-én kitartó kuttyogtatás 
után, 11 óra tájban, ezúttal Orvos Pálnak 
volt kapása. Skoperda József segített te
hát, s hosszas, izgalmas fárasztás után 
sikerült megfékezni a nagyerejű harcsa- 
óriást. Súlya 57 kiló volt. — A Vas Népe 
szept. 2-i számában: „Kapitális harcsa ke- 
.ült horogra Vasvár határában. A 21 ,ionos 
halat Szakály József vasvári horgász fogta 
ki a Rábából.”

testű csónakok és kishajók építésével fog
lalkozik. Az angol rajzok és dokumentáció 

alapján a helyszínen 
már el is készítette 
első vasbeton testű 
hálóvontató hajóját, 
amelyet egy Perkins 
gyártmányú Diesel
motor hajt. A hajó 
legnagyobb sebes

sége 15 km ó; kezeléséhez öt főnyi le
génység szükséges. A vasbeton lhajótest 
falvastagsága 2,5—5 cm közöitt változik. 
A vasbeton testű halászhajók már másutt 
— így a Karib-tengeren is — kitűnően be
váltak, mert a hajótestet nem támadják 
meg a tengeri férgek, így nincs szükség 
az időszakos festésre és egyéb karbantartó 
munkára. Az entebbe-i Halászati Kutató 
Intézet több ilyen halászhajót szándékozik 
építeni, a Viktória tó mély vizű részében 
élő tllapia nevű növényevő hal halásza
tára, amelynek húsa nagyon ízletes és 
nagy tápértékű.” (Az Üjítók Lapja közli 
szept. 20-án.)

A „FEKETE PISZTRÁNG” birodalma. 
Lengyelország egyik legérdekesebb látvá
nyossága a „Fekete Pisztráng” tárna a 
tarnowi hegyekben. Ez annak -a hat le
csapoló tárnának egyike, amelyek meg
maradtak a több év
százados ezüst- és 
ólombányászat után.
A „Fekete Pisztráng” 
víz^alagútat 1831—35- 
ben építették. Régi 
fejtési üregek labi- ~
rintusánál kezdődik a ül
város alatt és a tarnowi hegyek melletti 
Broslawica városkától nem messze föld
alatti nyílásban végződik, mely egyben a 
Dramna folyó kezdete is. A látvány le
nyűgöző. A fekete alagútba az „Ewia” és 
a „Sylvester” aknákon át lehet bejutni. A 
földalatti kis csánakáliomásan várakoznak 
a csónakok. A víz sodra észrevehetetlen, 
a csónak csendesen siklik, időnként kő
falat súrolva. Néha valami elsuhan a fe
kete tónusú víziben: pisztrángok csapata. 
— A Komáromi Dolgozók Lapja közlemé
nye (aug. 13.).

SZÁZEZER tóra edzett kiskacsa ex
portja. A Déli Hírlap írta aug. 30-án: „A 

biharugrai halgaz
daságban évek óta 
kimagasló eredmé
nyeket hoz a halas
tavak kettős haszno
sítása. Az idén több 
mint félmillió pecse
nyekacsát neveltek 

fel. A halgazdaság ez év nyarán százezer 
előnevelt, úgynevezett „tóra edzett” zsen
gekacsát küldött Jugoszláviába. A varas- 
di halastavakon a biharugrai küldemény
ből honosítják meg a halak és kacsák 
„társbérletét’ V *

KITŰNŐ EREDMÉNYEK az esztergonü 
Úszó Falu HTSZ-ben. A Dolgozók Lapja 
beszámolója: „Már eddig meghaladta az 
egymillió forintot az Üszó Falu Halász 
TSZ haléirtékesítésből származó idei ár
bevétele. A tekintélyes összeg több mint 
felét a mesterséges tavakban nevelt állo
mány eladása tette ki. Ugyanakkor mint
egy 500 mázsa hal még van a tavakban, 
melyek értékesítésével esztendő végére 
közel kétmillióra emelkedhet az ágazatból 
származó árbevételük, ami csaknem dup
lája a tavalyinak. Múlt év óta a Ihtsz pe
csenyekacsa-hizlalással is foglalkozik. Ez 
a tevékenységük különösképp fellendült 
az idén. mert a tavalyinak háromszoro
sát, mintegy 90 000 kacsát értékesítenek 

esztendő végéig. Eb- 
bő] 70 000-et már el- 
szállítottak a nesz- 
mélyl saját és a gyer- 

- - -atfaLJHJ melyi bérelt halastó-
ból. A további szál
lítások folyamatosan 
történnek. Pecsenye

kacsa eladásból eredő bevételük máris fe
lette van a tervezettnek, mert hozzáér
tésük és a lelkiismeretes nevelés folytán 
rendszeresen első osztályú minőséget ad
nak el, s így lényegesen magasabb átlag
árat kapnak érte. Volt szállításuk, amely 
a baromfiipari vállalat törökszentmiklósi

KÉT HÍR új tóépítésről. „Négy legyet 
egy csapásra. A giaréi termelőszövetkezet 
tavat létesít, amelynek víztükre nyolc
van hold lesz- A tavon libát, kacsát te
nyésztenek majd, de felhasználják halte
nyésztésre és öntözésre is.” (Dunántúli 
Napló, aug. 5.) — „Farkasgyepűn, a festői 
szépségű Bittva-patak völgyében pisztrán- 
gos halastavat létesít még az idén a Bala- 
ton-f el vidéki Erdő- és Fafeldolgozó Vál
lalat. A patak vizének felduzzasztására 
szolgáló hét méter magas gátat már elké
szítették a farkasgyepűi erdészet dolgozói, 
és számításaik szerint a Bittva két hét 
alatt megtölti vízzel a mesterséges tó me
dencéjét, amelybe a jövő év tavaszán ti
zenötezer kétnyaras pisztrángivadékot te
lepítenek.” (Kisalföld, szept. 20.) A Veszp
rémi Napló hozzáfűzi: „A jövőben a va
dászatot és a halászatot egybekötik a fes
tőién szép vidéken. Gazdasági és eszté
tikai szempontból is jelentős ez az épít
kezés. A turisták és kirándulók szívesen 
megpihennek majd a tó partján, mely 
szinte egyedülálló lesz a Bakony renge
tegében.”

- Jk^

AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁG jelentése 
okt. 4-én: „Az Észak-Magyarországi Hor
gász Egyesület ikishalfogó versenyt rendez 

fiatalok számára ok
tóber 8-án, 8.30 órai 
órai kezdettel a szir- 
mabesnyői öreg-ta
von. Nevezési díj 
nincs. Érdekessége 
még, hogy a verse
nyen azok a fiatalok 

is részt vehetnek, akiknek nincs horgász
engedélyük. A győzteseknek értékes dí
jakat adnak át.” (Ez tényleg érdekes és 
törvénytelen, „ nevelő”  hatásáról iis le
hetne csevegni. — A Szerk.)

AZ ENTEBBE-I Halászati Kutató Inté
zet összeköttetést keresett az egyik angol 
csónaképítő vállalattal, amely vasbeton

HOGY EGYES HTSZ-EK milyen erőki
fejtéseket tesznek az egyenletes haiellá- 
tásórt arra jó példa, amikor a győri Előre 
Tatáról, Esztergomból, sőt Hajdúszobosz
lóról hoz halat. — A HALÉRT tevékeny

sége a fogyasztás nö
velése céljából: Bu
dapesten a Polónia 
Étteremben, Miskol
con stb. bemutatóval 
egybekötött szakmai 
értekezleteket tartott. 
— A Vendéglátás híri

adása (szept.-i számában) „Csárdasziget. 
A siklósi Magyar—Bolgár Testvériség TSZ 
mesterséges tavat épített Harkány szélén 
és a tó közepén egy körülbelül ezer négy
zetméter kiterjedésű szigetet. Két csárda 
működik a szigeten. A szabadban szalon
nasütőt létesítettek, ahol a szenvedélyes 
horgászok a hallal benépesített tóból szer
zett zsákmányt is megsülhetik.”

A KISALFÖLD jelentése a lipóti Pető 
TSZ-rői: ,, . . .termálkútja percenként 1300 
liter 70 Celsius fok hőmérsékletű vizet ad. 
A szövetkezet gondos 
gazda módjára,
mondhatni az utolsó 
cseppig hasznosítja 
hévforrását. A fel
törő vízzel fűtik a 
15 000 négyzetméter 
alapterületet kitevő 
üvegházakat és az ugyanilyen nagyságú 
fóliás ágyasokat. Innen a vizet a szövetke
zet termálfürdőjébe vezetik. A fürdőből a 
halastóba kerül a már lehűlt víz, s on
nan öntözésre használják egy részét. A 
szövetkezet termálfürdőjében az elmúlt 
két hét végén (két szombaton és vasár
napon) összesen 7000-en váltottak jegyet. 
A téesz halastavából félévenként mintegy 
40 mázsa jó ízű halait fognak ki.”

Pöschl Nándor
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az exportrakodásnál
Nyugdíjba vonulásom óta — immár 
harmadik éve — bonyolítom le a 
nyugati országokba történő halex- 
port-szállításokat mint a MERT mi
nőségi ellenőre, a TERIMPEX idő- 
kénti megbízása alapján.

Tapasztalatot bőven szereztem, 
hisz ellenőrzéseim során jóformán 
megfordultam az ország tógazdasá
gaiban, nyílt vizein és tárolóiban.

Sok tapasztalat örömömre szolgált, 
láttam igen hasznos, követendő 
megoldásokat, de igen sok elszomo
rító, lehangoló dolgot is észleltem.

Megnyugtató az, hogy az átadó 
gazdasághoz már jó bekötőút vezet, 
ha esetleg nem is kövezett, de leg
alább karbantartott salakos úton 
állhatunk a vízvételhez, majd a tele
lőkhöz.

Vízvételhez működőképes, jó víz
hozamú elektromos vagy motoros 
szivattyú áll rendelkezésre és annak 
kezelője is ott van, segédkezik a ká
dak megtöltésében.

Nagy elégtélellel, sőt büszkeség
gel tölt el, ha a rakodóhelyen már 
hálóban van az átadandó hal, még
pedig olyan nagyságban és minőség
ben, mint amilyenben a TERIMPEX- 
nek felajánlották, és az eladta a kül
földi nagykereskedőnek.

Rendelkezésre áll elegendő létszá
mú halász* ott van a válogatóasztal, 
mázsaállvány és jó pár darab, lehe
tőleg műanyag kosár.

És végül annak örülök legjobban, 
hogyha a rakodás viszonylag simán, 
gördülékenyen, aránylag rövid idő 
alatt történik meg. A halászok gon
dosan bánnak a halakkal, és azok 
tisztán, frissen kerülnek be a szál
lítóedényekbe.

Ilyenkor nincs hangos beszéd, vi
tatkozás és a külföldi átvevő gépkQ- 
csivezető is nyugodtan írja alá az át
vételi elismervényt. Igen jó benyo
mással távoznak az átvevő gépkocsi- 
vezetők, ha a jó minőségű halon kí
vül az egyes gazdaságok adottsága
iknak megfelelő szivélyességgel, ma
gyaros vendégszeretettel fogadják, 
vagy búcsúztatják őket. Egy csésze 
fekete, tea valami harapnivaló és 
egy pár barátságos szó már nagyon 
kielégíti ezeket a nagy utat megtett 
és újabb több száz kilométer út előtt 
álló embereket.

Sajnos elszomorító,- szégyent okozó 
körülménnyel is igen sokszor talál
koztam.

Vannak gazdaságok, sőt állami 
gazdaságok is, ahol úgy fogadják az 
átvevőket, hogy tartsák kiváló sze
rencséjüknek, hogy onnan halat ve
hetnek át. A vevő kisebb kifogásai

ra, jó magyarosan, oda nem illő mó
don válaszolnak, ha az nem is érti, 
de az arckifejezésből mindent ki tud 
olvasni.

Sok helyen nincs meg a nagyság, 
minőség, sérült a hal stb. pl. 4—5 
nyaras csökött 30 dekás átlagú pon
tyot eladnak II. nyaras tenyész- 
anyagnak, a halászati felügyelő köz
benjárásával. Ilyenkor van vita, 
szenvedélyes szóbeszéd és részemről 
a szégyen, hogy felelőtlenül rontják 
halaink jó hírét.

Előfordult pár helyen, hogy leta
gadták a válogató asztalt, de csak 
azért, hogy a hálóból válogatás nél
kül kerüljön a hal mázsára. Ilyen
kor majdnem ellenőrizhetetlen, hogy 
milyen minőségű hal kerül a vevő 
kádjaiba.

Műanyag kosár még igen kevés 
helyen áll rendelkezésre, sőt igen 
használt, rossz minőségű vesszőko
sárral óhajtják lebonyolítani a mér
legelést. így a kosársúlyok megálla
pítása hosszas vitát okoz.

„A szivattyú tegnap még jó volt” 
— ez a mottó, amikor semmiképen 
sem akar a motoros szivattyú bein
dulni egy ÁG-ban, az elektromos 
szivattyú igen gyatrán adja a vizet, 
„a lapátokon sok szemét, meg kelle
ne tisztítani, de nekünk elég ez is, 
van rá időnk kivárni a kádjaink fel
töltését” — viszont a külföldinek 
nincs, — hosszú út áll előtte.

Sokszor öt-hat ember iparkodik a 
halászatnál, természetes, hogy így 
igen elnyúlik a rakodási idő.

Igen ajánlanám, hogy a halkiadó 
helyekhez vezető útjaikat egy kis jó
akarattal — no meg salakkal, ho
mokkal hozzák legalább annyira 
rendbe, hogy a vevők 10—15 tonnás 
teherautói felborulás és lecsúszás 
nélkül oda is tudjanak állni. Az nem 
megoldás, hogy rossz utakon vonta
tókkal, lánctalpasokkal próbálják 
ezeket a drága kocsikat bevonszolni. 
Az exporthalat ősszel jól megköze
líthető helyen kell tárolni.

Az exportra szánt halat osztály és 
minőség szerint vigyék telelőre, ne a 
szállítás alkalmával kelljen a válo
gatással az időt tölteni.

Igen keresik külföldön a csukát, 
már 20 dekától jó, a compót 10—20 
dekáig és 25 dekától felfelé, a har
csát 1 kg-tól és újabban 1—1,50 kg- 
os amurt.

Ezekért, de a pontyokért is kielé
gítő árat kapnak az eladók, tehát ér
demes, kifizetődő az exporthal elő
állításával foglalkozni.

Ez évben januártól október 1-ig 
több mint 3000 q halat vittek el a 
nyugati átvevők. Az export 75%-a 
ponty volt. Az óhaj 40—50% raga
dozó és növényevő hal volna.

Minden exportáló gazdaság veze
tősége próbálja saját területén az 
ott előforduló hiányosságokat ki
küszöbölni, csak olyan mennyiségű, 
minőségű és osztályú halat ajánljon 
fel exportra, amilyet tényelegesen 
rendelkezésre is tud bocsátani.

Jó pénzért minden esetben kifo
gástalan árut kell adni, és akkor a 
nyugati exportlehetőségeink tetemes 
emelkedésével számolhatunk.

Nyáry János
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Jóváhagyták a Kiskörei Vízlépcső regionális rendezési tervét

A Minisztertanács 1040/1972. (X. 8.) 
számú határozata a közép-tiszavidéki 
(Kiskörei Vízlépcső és térsége) üdülő
körzet regionális rendezési tervének 
jóváhagyásáról rendelkezik.

A határozat szerint a vízgazdálko
dási célkitűzések maradéktalan ki
elégítésével összhangban fokozatosan 
meg kell teremteni a tervezett lét
szám üdülési és idegenforgalmi igé
nyei kielégítésének feltételeit.

Az alábbiakban a jogszabálynak 
néhány halászattal kapcsolatos pont
ját kivonatosan ismertetjük:

A határozat

d) alpontja szerint: a tározóteret 
mint sporthorgászati lehetőséget kell 
hasznosítani.

Megjelent a ha rendelet
A Minisztertanács 1042/1972. (X. 21.) 
számú rendelete a mezőőrökről szóló 
19/1968. (V. 21.) Korm. számú rende
let kiegészítéséről.

Az új jogi szabályozás tulajdon
képpen a halőrökről szól.

A rendelet új 2/A § (1) bek. sze
rint: A természetes és mesterséges 
halasvizek őrzéséről a vizek hasz
nálói gondoskodnak a velük munka-

viszonyban vagy tagsági viszonyban 
álló halőrök útján.

A (2) bek. szerint: A megyei szak- 
igazgatási szerv a halászati szabály
zatban (üzemterv) állapítja meg, 
hogy a területén levő természetes 
halasvizek őrzésére a vízhasználó 
hány halőrt köteles foglalkoztatni. A 
mesterséges halasvizek tekintetében 
a halőrök számát a vízhasználó maga 
állapítja meg.

A rendelet új 5/A § (1) bek. szerint: 
A halőrök a megyei szakigazgatási 
szerv dolgozója előtt kötelesek es
küt tenni, aki eskütétel után a halőrt 
igazolvánnyal és jelvénnyel látja el.

A (2) bek. szerint: A halőr munka- 
viszonyának (megbízásának) meg
szüntetését a megyei szakigazgatási 
szervhez be kell jelenteni.

A fenti rendelet 1972. október 
22-én lépett hatályba, végrehajtásá
ról a mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter — az érdekelt miniszterek
kel és országos hatáskörű szervek ve
zetőivel egyetértésben — gondosko
dik.

Pékh Gyula

Olcsón megépíthető külső halágyak 
a lecsapoló csatornákban

3. pontjának a) alpontja szerint: a 
rönktelenítést a víz duzzasztása előtt 
feltétlenül el kell végezni.

4. pontjának b) alpontja szerint: az 
üdülést és pihenést szolgáló szállás
férőhelyeknél elsősorban magánüdü
lőket, társas üdülőket, hétvégi háza
kat, horgásztanyákat kell előirányoz
n i . . .  A horgásztanyás területeken if
júsági táborok létesítését is célszerű 
előirányozni;

c) alpontja szerint: a tározónál el
sődlegesen vízisportolási lehetőségek 
biztosítására (csónakkikötők, hor
gásztanyák stb.) kell gondot fordí
tani;

Mivel tógazdaságunk műszaki to
vábbfejlesztéséhez — hasonlóan más 
gazdaságokhoz — csak igen takaré
kos módszereket áll módunkban al
kalmazni, külső halágy rendszerünket 
lecsapoló csatornahálózatunkban épí
tettük ki.

A csatornákat 6—12 m-re kiszéle
sítettük, és 150—250 m hosszú szaka
szokra osztva azokat, egyszerű tiltó 
műtárgyakat építettünk be az ár
apasztó zsilipekhez hasonló műszaki 
megoldásban és nyitott kivitelben.

A lehalászat során halunk jelentős 
részét kezdeti gyors lecsapolással az

előzetesen már megapasztott tóból a 
vízzel igyekszünk kiereszteni, majd 
a bent maradt hal kiszöktetéséhez a 
tó vizét erősen megapasztva többször 
ellenfolyó vizet adunk. Ezzel a mód
szerrel általában 95—99°/0-ig a halat 
sikerül kicsalni a tóból, és a meny- 
nyiségtől függően több rekeszben el
helyezve a feldolgozáshoz elő tudjuk 
készíteni.

A szöktetéshez szükséges vizet a 
szomszédos, feltöltött és lecsapolás 
előtt álló tóból adjuk lecsapoló zsi
lipjén és a csatorna rekeszein át. 
A kiszöktetett halra szükséges fris
sítő vizet a halászott tó lecsapoló 
vize adja folyamatos átfolyással, és 
időnkénti visszaduzzasztással.

Ezzel a változó irányú vízmozga
tással tehát a hal kiszöktetése és fo
lyamatos frissítése is megoldható a 
lecsapolással párhuzamosan, ha a tó 
belső lecsapoló rendszere rendben 
tartott. A folyamat közben természe
tesen a megfelelő nívóra állított alsó 
rekesztő zsilipen át a lecsapoló vizet 
párhuzamosan átbocsátjuk és tovább
engedjük.

A részletezett módon kialakított 
halágyrendszerrel a lehalászás lénye
gesen olcsóbb, gyorsítható és lerövi
díthető, de a víz váltakozó irányú 
kormányzása rendkívüli körültekin
tést igényel.

A rendelkezésre álló beruházási 
lehetőségeket figyelembe véve, leírt 
egyszerű megoldásunkat és módsze
rünket kedvező költségalakulására 
való tekintettel, a gazdaságoknak 
helyi adottságaik szerint ajánlom és 
javaslom.

Török István
Tömörkény —■ Halgazdaság

192



A Nagyhörcsögi Állami Gazdaság halászatának helyzete és feladatai
Gazdaságunk halastavai, melyek te
rülete 1400 kh, a századunk etső év
tizedeiben épültek. Jelenleg 50—60 
évesek.

Az elmúlt évtizedek során halas
tavaink műszaki állapota leromlott. 
A töltések megrokkantak, az eíhabo- 
lasok miatt gátszakadások történtek, 
a halágyak, vezérárkok, tápláló és 
lecsapoló csatornák feliszapolódtak, 
a műtárgyak elhasználódtak. A leha
lászóhelyek megközelítése, megfele
lően járható utak hiánya miatt igen 
nehéz, csapadékos idő esetén pedig 
szinte lehetetlen. A felhalmozódott 
iszapban végbemenő káros bomlási 
folyamatokból keletkező mérgező 
gázok állandó veszélyt jelentenek a 
halállomány részére, esetenként igen 
súlyos halpusztulásokat okoznak. 
Egy-egy ilyen nagyobb arányú hal- 
pusztulás az ágazat évi jövedelme
zőségét teljes mértékben elviszi, sőt 
legtöbbször jelentős veszteséget is 
okoz. A megtermelt piaci hal érté
kesítése is körültekintő munkát 
kíván, mivel megfelelő kapacitású 
telelők hiányában, valamint a téli 
tápláló víz elégtelensége és rossz 
minősége miatt haltermelésünk nagy 
részét ősszel vagyunk kénytelenek 
értékesíteni.

Gazdaságunk halászatának jelen
legi helyzete tehát nem mondható ki
elégítőnek. Fölvetődik a kérdés, hogy 
ennyire kedvezőtlen körülmények 
között miért foglalkozunk halászat
tal? Miért nem szüntetjük meg az 
ágazatot vagy legalábbis csökkent
jük a termelési volument, hiszen er
re a jelenlegi gazdálkodási körülmé
nyek lehetőséget adnak.

A fenti kérdésekre a felelet, azt 
hiszem, egyértelmű és világos, az 
alábbiak szerint:

— a népgazdaságnak, a fogyasztó
nak szüksége van a halhúsra, erre 
a fehérjében valamint ásványi anya
gokban igen gazdag, könnyen 
emészthető élelmiszerre;

— a termelő kapacitások ki nem 
használása úgy gondolom, nem is vé
tek, hanem bűn vállalati és népgaz
dasági szempontból egyaránt;

— nem elhanyagolható továbbá 
annak a 70—80 halásznak a sorsa 
sem, akik a meglevő nehézségek elle
nére igen nagy szakértelemmel, sze
retettel, bizakodással, a jövőbe vetett 
reményekkel végzi munkáját. Szinte 
megszállottként esőben, sárban, té
len, nyáron magát nem kímélve dol
gozik és várja, reménykedve várja, 
a „ halászszerencsét”, hogy az ágazat 
az őt megillető helyét elfoglalja a 
többi állattenyésztési ágazat között, 
megbecsülésben is és jövedelmező
ségben is.

Az elmúlt évek halhústermelésé
nek nagyarányú csökkenése illetékes 
szerveink figyelmét a halászat felé 
fordította. Több oldalú közgazdasági 
elemzés elvégzése után, olyan intéz
kedés született, amely az ágazatot 
igyekszik a jelenlegi mélypontról el

indítani. A halastavak műszaki álla
potának megjavítása végett állami 
pénzeszközöket bocsát a gazdaságok 
rendelkezésére, hogy többéves prog
ram keretében korszerűsítsék halá
szatukat, és igyekezzenek olyan fel
tételeket teremteni, amelyeknek 
megvalósítása után a haltenyésztés 
és a halhústermelés korszerű körül
mények között lehetséges. Ügy gon
dolom, hogy e lehetőség kihaszná
lásával elérhető lesz majd a halászati 
ágazat stabil jövedelmezőségi szint
je.

Gazdaságunk halászatának fejlesz
tési feladatait a központi szervek 
által nyújtott lehetőségek határoz
zák meg. Kidolgoztuk és tanulmány
terv-szinten már elkészítettük elkép
zeléseinket, amelyeknek a megvaló
sításával reméljük elérni, hogy ha
lászati ágazatunkban megvalósult a 
korszerű haltenyésztés.

Az alábbiakban főbb vonásaiban 
ezeket a feladatokat ismertetem.

1. A halastavak műszaki állapo
tának helyreállítását, bizonyos fokú 
korszerűsítését öt év alatt kívánjuk 
elvégezni oly módon, hogy 200—300 
kh nagyságrendű területek rekonst
rukcióját végezzük el évente. Ez
zel a módszerrel kívánjuk elérni azt, 
hogy a korszerűsítési munkák ide
jén a jelenlegi termelési szintben 
csökkenés ne álljon be. A munkák 
során felújításra kerülnek a töltések, 
halágyak, vezér árkok, tápláló és le
csapoló csatornák valamint a mű
tárgyak. Bővítjük teleltető kapaci
tásunkat. Korszerű ivadéknevelő 
rendszert alakítunk ki. Javítjuk belső 
úthálózatunkat, valamint vízellátá
sunkat.

2. Új alapokra kívánjuk helyezni 
haltakarmányozási rendszerünket is. 
A halastavak mellett takarmánytá
roló silókat építünk, amelyeket ta

karmányszállító töltőkocsival töl
tünk fel, és a silókból gravitációs 
módon juttatjuk a haltakarmányt a 
speciális etetőcsónakokba. Ezzel a 
módszerrel az egyik legnehezebb fi
zikai munkát, a zsákolást fogjuk ki
küszöbölni, valamint elérjük, hogy 
szinte emberi kész érintése nélkül 
kerül a takarmány a halak elé.

3. A nyári és őszi lehalászások 
megkönnyítése végett elektromos te
relőháló beszerzése szerepel a prog
ramunkban. Megvalósításával a nagy 
húzóhálókat szeretnénk „nyugdíjba” 
küldeni, de a hálóhúzás igen nehéz 
munkája is megszűnne. A régi ha
gyományos halászeszközöket korszerű 
műanyag eszközök váltják fel, ame
lyekkel a hal minőségi védelméről 
gondoskodunk.

4. A halastavak bőséges természe
tes táplálékának elérése végett új 
műtrágyázást rendszert dolgoztunk 
ki. A műtrágyákat egyenletesen ada
goljuk a vízbe repülőgéppel.

5. Az ivadéknevelő rendszer meg
építésével lehetőség nyílik, magas te- 
nyészértékű, nagy súlyú ivadék elő
állítására, amely alapja lesz a k é t-' 
éves üzem bevezetésének. Az áruhal 
előállítását ily módon egy évvel le 
tudjuk rövidíteni.

6. A tenyésztendő halak arányá
nak megváltoztatására is megfelelő 
lehetőség nyílik a korszerűsítéssel. 
A növényevő halak nagyobb részará
nya a termelésben igen jelentős ho
zamnövekedéssel jár. Ennek megva
lósítása az ágazat gazdaságosságá
nak ad megfelelő alapot.

7. A haltermelés feltételeinek 
megjavításával — mely a rekonst
rukció során valósul meg — lehe
tőség nyílik a munka és üzemszer
vezet racionális kialakítására is.

E célok megvalósításával kíván
juk elérni az elkövetkező években, 
hogy halászati ágazatunkban kiala
kuljon egy korszerű, megfelelő mű
szaki szintű termelési rendszer, mely 
alapja lesz majd rentábilis halgaz
dálkodásunknak.

Sütő Ferenc



K Ö N Y V I S M E R T E T É S
a , , Vízzel borított talajok mikrobiológiai 

folyamatai”  c. speciális kollégiumi jegyzetről

A talaj időszakos vízzel borított ál
lapota két mezőgazdasági termelési 
ággal kapcsolatos. Az egyik a hal- 
tenyésztés, a másik a rizstermesztés. 
De ezeken kívül szorosan összefügg 
e téma a talaj szikesedésével és a 
túlöntözés okozta növényélettani 
problémákkal, a levegőtlenség okozta 
növényi betegségekkel is. A fenti 
művelési ágak fejlesztése, illetve az 
öntözéses gazdálkodás egyre foko
zódó kiterjedése a vízborítás idő
tartama alatt végbemenő változások 
ismeretét a termelés nem nélkülöz
heti. Már régóta szükséges volt egy 
ilyen tárgyú könyv, vagy jegyzet 
megírása.

A vízzel borított talajok mikro
biológiai folyamatainak kutatása 
csak néhány évtizedes, és ebben a 
szerző maga is tevékenyen részt vett.

Bár a tárgyalt probléma más fontos 
gyakorlati problémákkal is érintke
zik, ez a jegyzet főképpen a halas
tavak mikrobiológiai (bakteriológiai) 
folyamatait ismerteti. Helyes lenne 
címét „A  halastavi limnológia alap
jaidra változtatni. A halastavak 
limnológiája határterületi tudomány
ág, ennek egységes összefoglaló tár
gyalása az eddig megjelent vala
mennyi halászati szakkönyvből 
hiányzott.

A jegyzet IV. és V. éves biológia
kémia tanárszakos és szakbiológus 
hallgatók számára készült, de ered
ményesen tanulmányozhatják az ag
ráregyetemek és főiskolák hallgatói 
is, különösen azok, akik a halászat 
szakterületén kívánnak szakképzést 
szerezni. Tanulmányozása a mikro
biológia, a fizika, kémia és a talaj

tan alapjainak, valmint a kémiai 
analitikai módszereinek ismeretét 
feltételezi. Egyheti kétórás kollégium 
időtartamát teljesen kitölti. Ennek 
ellenére javasolható bizonyos víz- 
és iszap-vizsgálatokhoz szükséges 
módszerekkel történő kiegészítés, 
amelyeket a gyakorlat nem nélkü
lözhet. így pl. többek között ismer
tetni kellene az iszapréteg szondás 
vizsgálatát, amellyel az iszap álla
potára vonatkozó fontos adatok sze
rezhetők, de amely a haltáplálék 
ellátottságára is tájékoztatást adhat. 
Vagy pedig egy másik megoldás le
hetne a halastavi víz, iszap és a le
csapolt halastó talajának vizsgálatá
hoz szükséges módszerek kézreadása 
egy külön kiadványban.

A mű a József Attila Tudomány- 
egyetem Természettudományi Kará
nak kiadásában kéziratként jelent 
meg 1972 őszén.

Úgy vélem, hogy a haladó halá-1 
szati tudomány és gyakorlat szak
emberei dr. Vámos Rezső hézagpótló 
jegyzetét haszonnal forgathatják.

P. Gy.

A TELELŐK ÉS HALASTAVAK 
levegőztetésének gazdaságosabb 
módszeréről számol be V. Ivanov és 
B. Pugacsev a Rübovod. i rübolov. 
legújabb számában. (1972. 4. sz.
13—14. old.) Módszerük lényege, hogy 
a szivattyúval beszívott tóvizet és az 
elektorral nyomás alatt fölvett leve
gőt ultrahangos hidrodinamikus 
diszpergátoron keresztülbocsátva
0,1 mm nagyságú légbuborékokkal 
víz-levegő elegyet nyernek, amely
nek tartóssága 3—5 perc. A készü
lék műszaki megoldását 1969-ben ké
szítették el és a Moldrübhozsztancii 
telelőiben próbálták ki először. A  
cikkhez elvi szerkezeti ábrát is kö
zölnek a szerzők.

(T. A.)

A KISALFÖLD „Vízszennyezós tmen 
gyánkfoen” cím alatti riportjában (szept. 
13.) Vida András a győri Előre hisz elnöke 
találóan fogalmazta meg a szennyezés el
leni teendőket: „Legalább akkora erőkeit 
kell bevetni a szennyezők hatásának 
semlegesítésére, mint amekkora erők az új 
anyagok, technológiák kutatásával’ foglal-
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Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat 
Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3.

Felelős kiadó:
CSOLLÁNY FERENC

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bár
mely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a 
Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi 
Hírlapirodánál, (KHI, Budapest V., József 
nádor tér 1 . sz.) közvetlenül vagy posta- 
utalványon, valamint átutalással a KHI 
215—96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Elő
fizetési díj 1 évre 42,— Ft. Megjelenik 

évente hatszor.
72.6 ., 18257 - Révai Nyomda, Budapest. 

F. v.: Povámy Jenő 
Index: 25 372

koznak. — A Déli Hírlapból (szept. 28.) 
„Szennyezik a Mályi-tavat. A strandbüfé 
összes szemetét nem a szemétgyűjtőbe, 
hanem a virágágyak mellett a tó partján 
dobálják ki. Érthetetlen, hogy a több mil
lió forint költséggel épített strand terüle
tén hogyan engedhetik meg, hogy a tavat 
ilyen durva módon szennyezzék. Szomorú 
tapasztalatom az is, hogy a sok motor
csónakázás miatt a tó felületén annyi az 
olaj, hogy ia horgászok zsinórján vasta
gon összegyűlt. Miért kell megvárni, amíg 
a tó vize teljesen „tönkremegy” , s nem 
lehet már rajta segíteni?”

A RÜBOLOV. I RÜBOVOD. 1972 4 
számában K. Kulenov a Kazahaszlán 
mesterséges és természetes vizeibe 
akklimatizált halfajokról számol De 
(4—5. old.). Az először 1958-ban a 
Balhas tóba betelepített fehér amur 
évi kifogható mennyiségét 27—30 
ezer q-ra tervezik. A Balhas tóba 
süllőt is telepítette!^ amelyet hal- 
szállító vagonokban, öt napig tartó 
úton szállítottak. A szerző részlete
sen leírja a süllőanyák vagonokban 
való szállításának technológiáját, 
amelynél az elhullás 5, ill. 2,1°/o-ot 
tett ki. (T. A.)

Budapest V., Münnich F. u. 26., Telefon: 
110-800, távirati cím: HALÉRTÉKESÍTÖ 
Budapest, telex: 225 466.
A Halértékesítő Vállalat országos nagy
kereskedelmi vállalat, amely haltenyész
téssel és halászattal foglalkozó gazdasá
gok, szövetkezetek és intézmények hal
termésének felvásárlója és értékesítője. 
Budapesti központ: Bp. V., Münnich F. 
u. 26.
Telefon felvásárlási ügyekben: 117-232. 
Kereskedelmi telep: 186-509. Bp. IX., 
Gönczy Pál u. 1.
Szállítási telep: 669-170, Hamzsabégi út 
és Budaörsi út.

Fióküzletek: Telefon:

Baja. Béke tér 7. 9
Békéscsaba, Tanácsköztársaság u. 35. 12-130
Debrecen, Simonffy u. 1/c. 13-088
Gyöngyös, Zöldfa u. 2. 15-38
Győr, Jedlik Ányos u. 2. 14-131
Kaposvár. Noszlopy G. u. 10. 13-858
Kecskemét, Komszomol tér 1. 11-795
Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 1. 36-546
Nagykanizsa, Piac tér 11-444
Nyíregyháza, Rákóczi u. 14. 14-06
Pécs, Ybl Miklós u. 7. 18-52
Siófok, Zsilip sor 2. 1*2
Szekszárd, Széchenyi u. 21. 12-566
Szeged, Marx tér 1—3. 14-992
Székesfehérvár, Piac tér 37. 12-99
Szolnok, Ságvári E. krt. 38. H-608
Szombathely, Bajcsy-Zs. u. 25/c. 11-357
Tatabánya, Újváros 72-53
Veszprém, Kossuth L. u. 19. 11-665


