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Talán ismétlésnek tűnik, de a 
hangsúlyozás szempontjából újból és 
újból indokolt annak a követelmény
nek a megemlítése, hogy szocialista 
államunk, népgazdaságunk építésé
nek egy\k talpköve a tudomány és 
technika, — mégpedig nem akármi
lyen, hanem a legfejlettebb, tehát a 
haladást szolgáló vívmányainak az 
életbe való átvitele, gyakorlati alkal
mazása. A népi demokratikus orszá
gokban kiemelkedő jelentősége van 
annak a kutatómunkának, amely 
legfőbb célkitűzésünket, a termelés 
és ezzel együtt az életszínvonal fel
emelését közvetve szolgáló absztrakt 
(elvont) tudományágaktól eltérően 
(mint aminők pl. matematika, fizi
ka, társadalomtudomány) — közvet
lenül kapcsolódnak a termelés kon
krét célkitűzéseihez. Ehhez mérten 
kormányzatunk évente sok millió fo
rintot fordít űtí kutatóintézetek fenn
tartására, újabb és újabb intézetek 
létesítésére, valamint a kutatómunka 
színvonalának emelésére, tudomá
nyos káderek képzésére.

Népgazdaságunk fontos ágazata, a 
hálgazdálkodás terén a tudományos 
kutatómunka fokozásának igényei 
jelenleg — és nem is a legkisebb 
mértékben — a halászati szövetkeze
tek kezelésében levő természetes vi
zek, folyók, folyamok, holtágak, ki- 
sebb-nagyobb állóvizek hálgazdálko- 
dásához kapcsolódó problémák meg
oldásának irányában jelentkeznek. 
Amíg tógazdasági haltenyésztésünk a 
tudomány és a gyakorlat kapcsolatá
nak szempontjából elismerten magas 
színvonalú tudományos eredmények
re támaszkodhatik és amíg természe

- A  TERMÉSZETES VIZEKEN
tes vize'(rvk „primadonnája“, a Bala
ton állandó szereplője a tudományos 
érdeklődés színpadának, addig a Du
náról, Tiszáról, Körösökről aránylag 
keveset hallunk.

Hogy tévedés ne forduljon elő, fon
tossági sorrend szempontjából a szö
vetkezeti vizeket nem akarjuk a Ba
laton, főleg pedig a tógazdasági hal
tenyésztés elé helyezni.

Természetesvizi szövetkezeti halá
szatunk fejleszthető és fejlődik is. 
Ezt az utat azonban meg lehetne 
gyorsítani a tudományos kutatómun
ka megfelelő segítségével.

Nézzük az igényeket:
1. Szövetkezeti halasvizeink az 

iparosítás és az öntözéses gazdálko
dás nagyarányú bevezetése, vízlép
csők, erőművek stb. létesítése folytán 
olyan óriási változáson mennek át a 
jelenben, de nyilván a jövőben is, 
amelyhez fogható jelentőségük csak a 
múlt században végrehajtott vízsza
bályozásoknak volt. E változások 
nyomon kísérése, a hátrányok leküz
dése és az új lehetőségek kiaknázá
sa a gyakorlati célokhoz szorosan 
kapcsolódó tudományos munkát igé
nyel.

2. A másik a népesítés kérdése. A 
szóban forgó vízterületeknek közel 
10°/0-a olyan tó, holtág és egyéb álló
víz, amelyekben a belterjesebb gaz
dálkodás bizonyos mértékig lehetsé
ges. Haltenyésztési Kutató Intéze
tünk gyakorlatias tradíciói mutatkoz
tak meg abban, hogy kutatói 7 évvel 
ezelőtt ezeket a tavakat, holtágakat 
megvizsgálták és segítséget nyújtot
tak a népesítési előírások elkészíté
séhez. Most azonban szükségessé vált

ezeknek az előírásoknak a fölülvizs- 
gálata nemcsak a fentebb említett 
változások miatt, hanem mert azóta 
a tudományos szemlélet is fejlődé
sen ment át. Az adott környezetet 
figyelembe vevő részletes biológiai 
előírás igen nagy lépés volt a dialek
tikus módszerek alkalmazása felé az
zal a sztatikus szemlélettel szemben, 
amely kezdetben a szövetkezeteket 
csak úgy „per hat. hold“ kötelezte 
bizonyos mennyiségű, tógazdasági 
származású nemes pontyivadék behe
lyezésére, de ma már nyilvánvalóan 
meg kell keresni az adott környezet
hez a legmegfelelőbb halfajokat a 
gazdasági és biológiai szempontok 
koordinálásával. Ezenkívül az élő fo
lyóvizeken adósok vagyunk a kecse- 
ge és márna kérdésének megoldásá
val.

3. Nem ismerjük eléggé folyóvize
ink belső életét, „háztartásának“ tör
vényszerűségeit, nem ismerjük a ha
lak vándorlását, nincsen kikísérle
tezve a haljelölés. Folyami halásza
tunkban sok a bizonytalanság, a 
meglepetés. Tudjuk, hogy a Dunában 
a halak élete, szaporodása, vándor
lása más, mint a Tiszában és a Kö
rösökben, de nem ismerjük eléggé, 
hogy m^ért. A bizonytalanságokat, 
meglepetéseket persze a maguk egé
szében sohasem tudjuk kiküszöbölni, 
de okaikat feltárhatjuk.

Ahhoz, hogy a tudományos vív
mányt átültessük a gyakorlatba, há
rom partner szükséges. Egy, aki a 
tudományos kutatást elvégzi, egy, aki 
a vívmányt alkalmazza és egy, aki 
a gépszíjhoz hasonló transzmisszió 
szerepét tölti be. Nyilvánvalóan a 
kutatómunka elvégzésének feladata a 
Haltenyésztési Kutató Intézetre há
rul, az alkalmazók maguk a halásza
ti szövetkezetek, a nemkevésbé fon
tos transzmisszió pedig a Halászatfej
lesztési Osztály teendője lesz. Fen
tebbi 3. pontot a teljesség igénye nél
kül említettük meg, mint a tudomány 
és gyakorlat érintkezésének néhány 
területét. El lehet képzelni olyan fel
fogást is, amely szerint az említett 
feladatok elvégzése kívül esik a tu
dományos kutatás körén s egy szű- 
kebb értelembe vett prakticizmus 
gyakorlatába tartozik. Tagadhatat
lan, hogy van benne némi igazság, 
ha szigorúan vesszük a tudományos 
kutatás tematikailag elvont jellegét, 
azonban a hidat könnyen megtalál
hatjuk a prakticizmushoz, ha figye
lembe vesszük, hogy elsősorban azok
nak a módszereknek a kidolgozásá
ról van szó, amelyekkel a vívmány 
átültetése [megoldható, márpedig, a 
módszer kikutatása tematikailag tisz
ta tudományos feladat. Természetes, 
hogy a módszer megállapítása csak 
konkrét viszonyok tanulmányozásán 
alapulhat, amely már teljesen egybe
esik a gyakorlati kérdések tisztázásá
val. __ó__

A júliusi halszállításokban különö
sen kivette részét az Elepi Állami 
Gazdaság, mely kitűnő szakvezetése 
mellett kizárólag I. és II. o. pontyok
tól hiány és elhullás nélkül 700 q-át 
küldött a budapesti piacra.

Gyomortartalom vizsgálatra váró süllők a tihanyi halásztelepen
(Woynárovich felv.)
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A TERMELÉSI KAMPÁNY VÉGÉN
Már csak néhány hét választja el a 

tógazdát a lehalászás megkezdésé
től. A takarmányozási lehetőség már 
csak két, legjobb esetben három hét
re terjed ki. Az a tógazda, aki az ete
téssel lemaradt, már nem számolhat 
azzal, hogy pazarlás nélkül behozza 
lemaradását, de még mindig vannak 
lehetőségek, hogy egyes tavakban 
javítsunk, sőt kivételesen meleq szep
temberben még mindenütt érhető el 
jelentős súlygyarapodás. Ebben az 
időszakban a vérbeli tógazda hajnal
tól késő estig járja a tavakat, nézi a 
halak viselkedését, ellenőrzi azok ét
vágyát és a késői zookplantont. E le
hetőségek kihasználásával törekszik 
halaira okszerűen még jelentős súlyt 
felrakni. A szakmáját jól értő és nagy 
gyakorlatú tógazda ilyenkor finomít 
még a termésen. Nem közömbös 
ugyanis, hogy halaink milyen súlyt 
érnek el. Nemcsak a minőségi hal 
iránti kereslet, hanem az árkülönbözet 
is a tógazda szeme előtt lebeg. A ta
vak állományának felmérésekor ne- 
csak azok átlagát nézze a tógazda, 
hanem részleteiben is vizsgálja meg 
az állományt. Nálunk ugyanis több
nyire szétszórt, vagy több évjáratú 
hal van a tavakban. Pl. valamelyik tó
ban lehet 85 deka átlagú hal, amely
nél az egész tételre vonatkoztatva a 
kérdéses időszakban már bizonyta
lan az 1 kg-on felüli átlag elérése. 
De ha az állomány egyes csoportjait 
vesszük figyelembe, úgy kell látnunk, 
hogy annak szétszórtsága folytán van
nak olyan súlycsoportok, melyek még 
könnyen vihetők fel a II. o. súlycso
portba. Ezeket tehát a kampány vé
gén is érdemes, sőt szükséges etet-’ 
ni. így a tógazdaságok sok ezer, vagy 
tízezer forint bevételi többlethez jut
nak. ,

Fontos a téli tárolás szem pont
jából, hogy tenyészhalaink, elsősorban 
pontyivadékaink jó kondícióban legye
nek. Ezek etetését tehát tovább foly
tatjuk, mint a piaci halakét. Nem sza
bad azonban összetéveszteni a he
lyes etetést a túletetéssel.

Szeptember elején megtartjuk a 
részletes próbahalászatot, ennek alap
ján elkészítjük a körültekintő termés- 
becslést. Biztonsági okokból célsze
rűnek tartjuk a szeptember eleji pró
bahalászatból kiindulni, mint későbbi
ből, amikor esetleg már a víz le
hűlt és csak kevés halat foghatunk. 
A termésbecslés alapján történik a 
felsőbb szervek részéről az árukész
let felmérése és annak szétosztása

a bel- és külkereskedelem szá
mára. A termésbecslés szolgál ala
pul a szállítási szerződések megköté
sére. A becsléseknek fenti szempon
tok figyelembevételével jól megfon
toltnak, körültekintőnek kell lennie. 
Különösen vigyázni kell azokkal a ta
vakkal, ahol jelentősebb volt a meg
betegedés, mert ilyen helyen sok 
visszamaradt, tehát jelentősen ki
sebb súlyú hallal kell számolni. Fi
gyelembe kell venni azt is, ha vala
mely tóba nem arányos halat helyez
tünk ki. A reális becslő tehát nem 
fogadhatja el az átlagként kapott 
súlyt, hanem számolva a különböző 
lemaradási lehetőségekkel, némileg 
azon alul becsül. A becslés biztonsá
gát előmozdítja, ha az annak alap
jául szolgáló próbahalászatot nagy 
tavakban hűzóháióval végezzük, hogy 
sok száz darabból kiindulva értékel
jünk. De helyes a tévedések mérsék
lése céljából az is, hogyha az etető 
karók helyett a bandázó és túró ha
lakat dobózzuk ki. Az ilyen helyeken 
fogott halakban ugyanis a kisebb- 
nagyobb, jól és rosszul fejlődő egye- 
dek egyaránt megtalálhatók, míg a 
karóknál a lemaradt példányok csak 
szórványosan mutatkoznak. Ha mind
ezek figyelembevételével is túlmagas

eredmény mutatkoznék meg, gondol
junk arra, hogy a csodák kora lejárt, 
vegyük figyelembe, hogy a kallódás 
rendszerint több, mint amennyivel szá
molunk és ilyen esetben nézzük meg, 
hogy az előző években mi volt a kér
déses tó hozama és etetése s ezek 
figyelembevételével is realizáljuk az 
eredményt. Ne ragadtassuk el ma
gunkat, ha valamelyik tóban kiugró 
egyedeket találunk, mert sajnos ezek 
vannak kisebbségben és a gyengéb
ben fejlődött halak adják a nagyobb 
mennyiséget.

Ahol jó volt az irányítás, jó volt a 
szakvezetés ott az megmutatkozik a 
termés eredményében és a becslés 
helyességében. A felületesség és ki
sebb szakmai tudás a terven aluli ter
mésben jut kifejezésre.

Szeptemberben feltétlen készítsük 
el a lehalászási ütemtervet, mely le
hetőségeink legszélesebb figyelembe
vételével készítendő el. Vízellátást, 
útviszonyokat, illetéktelen eltulajdo- 
nítási lehetőséget, őszi kihelyezést, 
tavaszi lehalászást stb. mind gondos 
mérlegelés tárgyává kell tenni. Kap
kodás, szükségtelen ütemterv változ
tatás többletkiadással és a lehalászás 
megnehezítésével jár. O. Gy.

Halpaprikás készül a saséri Tiszatájon
(Sterbetz felv.)
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Mittyw, volt a tudatúid ddítyívái —
----  1951-ben?

Természetes viszonyok között a hal 
élete az ívással (az ikra megtermékenyí
tésével) kezdődik,- ezt az alapigazságot 
minden kezdő halász tudja, következés
képpen az ívás sikerességétől döntően 
függhet a jövőben — a hálóba érés ide
jében — az állomány mennyisége. Szán
dékosan használom a feltételes módot, 
mert az ívás, ikrakikelés, lárvafejlődés 
sikeressége még nem minden ahhoz, 
hogy a háló találjon is belőlük annak 
idején. Gondoljunk csak egy jól sikerült 
ponty vagy harcsa ívásra, melynek ered
ményét a kopoltyúférgesség, vagy egyéb 
betegség halomra döntheti annyira, hogy 
hírmondót is alig találunk belőlük.

De ilyesmi — az ívás sikeressége elle
nére — nemcsak a tógazdaságban, ha-, 
nem a természetes vizekben is előfordul
hat és — sajnos sokszor és következete
sen — elő is fordul. Példa a jelenleg tár
gyalt süllő a Balatonunkban, ahol az 
időszakonkint fellépő táplálékhiány — 
aminek alapos kivizsgálásával igen rész
letesen foglalkozunk — tizedelheti meg 
az állományt.

Az idén 2733 db süllőfészket gyűjtött 
össze a halászati vállalat ikráztató bri
gádja. Ez elsőrendű eredménynek szá
míthat, mivel ennél több fészket csak 
1930-ban (4197 db), 1931-ben (4500 db),
1932-ben (2810 db), 1933-ban (2950 db) gyűj
töttek össze. (Ennek a következménye 
volt 1933—34-ben és 1934—35. üzleti évek
ben az eddig elért legnagyobb süllőfogás, 
21 v és 23 v.)

A megelégedésre bátorító süllőívás si
kerének ellenére sem táplálhatunk kü
lönlegesen vérmes reményeket az 1959—60 
évek süllőfogásával kapcsolatban, sőt a 
jelenlegi helyzet ismeretében bizonyos 
aggódás is eltölthet. Ha ugyanis az 1957. 
évi süllői vást értékeljük, á következő 
képet kapjuk:

Elsősorban le kell szögeznünk, hogy az 
időjárás rendkívül kedvezőtlen volt a 
süllőívásra, nevezetesen az. egész ívási 
időszakot derékba törte egy szeles idő
szak, mely jelentős lehűléssel járt 
együtt. Mindezek következtében a süllő
ívás az általános 14—15 napos időtartam
ról 22 napra húzódott el. A széllel kapcso
latban a Siófoki Meteorológiai Állomás a 
következő adatokat mérte. Április hó 7-e 
estétől 8-a estig 60, 24- 30- 24 km/óra se
bességű szél fújt. 11-től 18-ig csak rövid 
ideig pihent meg a Balaton vize. Ez idő
szakban általában 30—40 km/óra sebes
ségű szelek uralkodtak. A Balaton hul
lámai fehéren habzottak, amint a halá
szok és a környező lakosság mondja 
„kecskézett“ a Balaton.

Az ilyen szél — Entz Géza szavai sze
rint: „fénekestől“ felkavarja a Balato
nunkat. Közben 15-től 17-ig erősebb lehű
lés is volt észlelhető vizünkben, ennek 
következtében az ívóhelyek vize 7 C° 
körülire süllyedhetett le. Aki ismeri né
miképpen a balatoni süllői vást, az jól 
tudja, mit jelentett a tartós szél. Az ívás

céljából kirakott süllőfészkeket a déli 
part mentén levő akadókról (ezek a süllő 
fő ívóhelyei) úgy kellett a kezelőknek az 
iszapból felszaggatniok. Néhány napos 
erős szél ugyanis 10—20 cm vastag 
iszappal teríti be az itt lévő tárgyakat, a 
fészkeken levő ikra tehát rövid időn be
lül elpusztult. A vihar nemcsak a kira
kott fészkeken levő ikrát teszi tönkre, 
hanem természetszerűen a sziklás, kö
ves aljzaton a természetes ívóhelyeken 
levő ikrát sem kíméli. A hullámsodorta 
homokszemek a gyenge ikrahéjhoz ve
tődve elpusztítják azt, az erősebb hul
lámzás lemossa az ikrát, más helyen pe
dig a beiszapolás veszélye ugyanúgy 
fönnáll, mint a mesterséges fészkek ese
tében. Röviden, mindebből annyit szö
gezhetünk le, hogy természetes viszo
nyok között magára hagyott süllőikra 
április 17-ig szinte az utolsó szemig el
pusztult a dél part menti ívóhelyeken. 
(Az északi part mentén csak jelentékte
len süllőívás van Vörösberény, Körtefák- 
eleje, Tihany, Győrök, stb helyeken. Te
hát igen meggondolatlan javaslat volt az, 
— ami a múlt évben hangzott el szak
ember szájából, hogy a süllő ösztönö
sen ,,jó helyet“ választ ki ívás céljából, 
ahol az ikra kikelhet és a felnövő zsenge 
süllő táplálékot talál, tehát ott kell 
hagyni az ívóhelyen , kikelés céljából a 
fészkeket. Ilyen időben nem kedvező vi
szonyokat, hanem a halálát lelte volna a 
„természetes viszonyok“ között visszaha
gyott süllőnemzedék. Szám szerint tehát, 
ha az előbbi szakvéleményt megfogadta 
volna a Balatoni Halászati Vállalat és 
eredeti helyén hagyta volna április 17-ig 
a fészkeket, akkor 1113 db fészket, ke
reken 23 millió ikrát veszített volna el a 
Balaton. Ez az ikra pedig, mint ahogyan 
a későbbiekből ki fog tűnni, a legértéke
sebb ikra, mert az ebből kikeltek nőhet
nek fel a télállóság szempontjából meg
felelő, kb. 10—18 cm nagyságúra.

A kedvezőtlen időjárás másik, közve
tett hatása a süllőívás elhúzódása volt. 
Az április 5-én kezdődő ívás április 26-án 
fejeződött be, holott, ha rendes az időjá
rás, 15-től 18-ig lezajlott volna. A begyűj
tött 2733 db. fészekből 25,4%-ot április 5 
és 12 között szállítottak Alsóörsre, 15,5%- 
ot 14-én kapta a telep, 59,1% pedig 17—26 
között került a permetes kamrákba.

Az ikrának tehát több, mint fele „le
késett“ volt. A lekésés „eredményét“ 
sajnos, a próbagyűjtések is igazolták és 
most is lépten-nyorrton igazolják. Május 
közepén a 15 mm-es példányok mellett 
a 8—10 mm-esek szerepeltek nagyobb 
számban. Szembetűnőbb volt ez a kü
lönbség június hó folyamán, amikor a 
próbahalászatok alkalmával 20—25 mm-es 
„törpék“ mellett, 35—40 mm-es „óriáso
kat“ is fogtunk. Júliusban pedig a vizs
gált IV. osztályú süllő gyomrából egyes 
10—12 cm-es példányok mellett elmaradt, 
3—4 cm-es apróságok kerültek elő nagy 
számban. Márpedig legkésőbb július vé

gére minden süllőnek el kellene érnie á 
planktonevő életszakasz növekedési hatá
rát, az 5—6 cm-es hosszúságot. A július
ban kicsire maradt példányokból ugyanis 
nem valószínű, hogy hálóérett hal lesz 
valaha is, mert ezek ebben az évben 
aligha térhetnek rá a ragadozó élet
módra, mivel akkor már nincs olyan ap
ró hal a Balatonban, amivel táplálkoz
hatnának. A tavasszal ívó békés halak 
ivadéka ekkorára már „kinőtt“ a hátra
maradott süllők szájából. Ha pedig ez 
évben nem tér át a süllő a ragadozásra, 
a telet aligha állja ki. Vagy zsákmányul 
esik a nagyobb süllőknek, vagy elpusz
tul. Tény az, hogy március után nem ta
lálunk egy darab apró süllőt (5—6 cm) 
sem a Balatonban, holott még novem
ber-december hóban nagyobb számban 
találhatók mind a vízben, mind a na
gyobb süllők gyomrában.

Bírálhatnék még a balatoni szabad ik- 
rakikeltetést is. Ez a módszer még nem 
esett át a tüzetes vizsgálaton. Használ
hatósága, alkalmassága nem bizonyoso
dott be. Kár volt tehát első évben olyan 
nagymértékben alkalmazni. Lehet, hogy 
ezzel is inkább ártottunk, mint használ
tunk, különösen az első fészkek eseté
ben, amelyek akkor lettek kikelésre 
érettekké, amikor a rossz idő beköszön
tött.

Mi tehát a tanulság mindebből. A je
lenlegi állapotok mellett a süllőivatásnál 
szorgalmazni kell azt, hogy az ívás zöme 
előre terelődjék. Mivel a nagy süllők ív
nak először, a nagy süllő fogási tilalmát 
esetleg március 15-re előre lehetne hozni. 
Az első időben, — a fő ívóhelyeken — 
több fészket is ki kellene helyezni. 
(Földvárra 3-sor helyett 4-sort. a többi 
helyekre 1-sor helyett 2-sort), és a levett 
fészkek helyére minden esetben újat kel
lene kötni. Az alsóőrsi keltetőt temperál- 
hátóvá kellene tenni, hogy az első fész
kek minél korábban kikelhessenek. Arra 
vonatkozólag, hogy a férőhelyet (beton
medencéket), permetes teret is nagyob- 
bítani kellene, már több éve javaslat tör
tént.

A Balaton halászatának jelenleg a leg
égetőbb kérdése a süllő fogás. A Tihanyi 
Intézet alaposan tarulmányozza ezt a 
kérdést és reméljük, hogy egy éven be
lül olyan javaslatot tehetünk kutatásaink 
alapján, mely ínegvalósítva gyökeresen 
megoldhatja ezt a vajúdó kérdést.

Dr. Woynárovich Elek

Meleg levegő, mint jégtörő. Kis
technikai újítások gyakran olyan ha
tásokhoz vezetnek, melyek még to
vábbi kedvező kihatásai lehetnek: 
olyanok, amelyekre senki sem számí
tott. íme egy példa: A múlt télen Ka
nadában egy halásztársasáq vékony 
csöveket fektetett le egy tó fenekére. 
A csövek műanyagból készültek. En
nek a kísérletnek az volt a célja, 
hogy a víz oxiqéntartalmát növelje. 
A csövek lyukacsosak voltak és köz
vetlenül a fenéken húzódtak. Egy kis 
légkompresszorral nyomták hónapokon 
keresztül a friss levegőt a csöveken 
át a vízbe. Sokkal több hal maradt 
életben, mint máskor a téli évadban, 
az oxigéndús víz hatására.

Ezeknek a légszállító csöveknek 
még figyelemreméltóbb volt a máso
dik hatása. A cső felett ugyanis nem 
fagyott be a tó. A tó jegén öt mé
ter széles vízcsatorna maradt nyitva 
egész télen át ugyanakkor, amikor a 
nagy hidegben a tó vizén egyébként 
mindenütt félméteres jégpáncél volt. 
A magyarázat igen egyszerű, a fel
szálló levegő a cső környékén ál
landó vízáramlást okozott, s ez a vi
zet a felszínen állandóan a leqspecifi- 
kusabb, legnehezebb súlyban tartotta, 
amelynek hőmérséklete 4 C°. Ezért 
maradt meg csatorna.

Földvári Ferenc
A kősüllő ezidén május második felében ívott le a Balatonban

(Woyiiárovich felv.)
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hyanak nagyobb részét kivesszük és 
a megritkult állományból visszama
radt egyedekből extrém árut neve
lünk. E módszer előfeltétele, hogy 
nagy egyedsúlyú hallal sűrűn népe
sítsük a megritkítandó tavat.

Bár korántsem kettős termelés, 
mégis bizonyos mértékben a témá
hoz tartozik, ha öregedő, mély 
iszapú, vagy állandóan hínár os (Ce- 
ratophyllum demersum) tavakat né
pesítünk korai hallal és azokat a 
lehalászás után szárazon hagyjuk, 
kitéve a nyári tűző napsugárnak. Az 
így felújított tavak a következő év
ben hinármentesek és nagy termést 
adnak. ~

azokon belül méq piaconkint és idő- 
szakonkint is változók. így pl. más 
nagyságú pontyot keres München mint 
Hamburg. Más nagyságú ponty kelen
dő Bécsben karácsonykor, mint egyéb
ként. A Német Demokratikus Köztársa
ságban is helyenkint v áltozó a fo
gyasztó igénye. A „Deutsche Fischerei 
Zeitung" 1957. évi júniusi száma is 
megemlíti, hogy a fogyasztó egyre 
jobban keresi a tükrös pontyot és 
csak kevés olyan terület van az 
NDK-ban, mint például Berlin, ahol a 
pikkelyes pontynak még keletje van.

(Földényi)

Közismert, hogy egyes sűrű lakos
ságú és meleg éghajlatú országban 
(mint például Egyiptom, vagy Dél- 
Kína) a mezőgazdasági területek je
lentős részén évente két termést ér
nek el. Ismeretes az is, hogy hazai 
kertészeteinkben és mezőgazdasá
gunk korlátolt területén is hoznak ki 
két termést. A kertészetekben a ket
tős termesztés aránylag könnyen 
megy, mert a korán lekerülő főter
mény után még sok mindent lehet 
vetni, illetve pálántázni. A mező
gazdaságbem is lehetséges az őszi ko
rán lekerülő takarmánynövények 
után másodterményt, mint pl. rövid 
tenyészidejű kukoricát, burgonyát 
termelni, avagy a korán learatott 
gabona után a tarlóba takarmány- 
növényeket, tarlórépát vetni.

A tógazdaságokban a lehetőségek 
még korlátozottabbak, de gyakorla
tilag kisebb területen már évek óta 
folynak. Eddig a kérdéssel annak 
kis jelentősége miatt érdemileg nem 
foglalkoztak. A jövőt illetően azon
ban felmerülhet a kérdés tudomá
nyos módszerekkel történő megvizs
gálása is. Népünk nyári halfogyasztá
sa, illetve a hal iránti kereslet ugyanis 
évről évre emelkedik. Június-augusz
tus hónapokban fokozatosan mindig 
több hál kerül fogyasztásra, elsősor
ban a vendéglátó iparban, valamint 
az üdülőkön keresztül. A kérdéses 
időszakban rendszeresen mutatkoz
nak kisebb-nagyobb fokú nehézsé
gek a halellátás terén, minthogy arra 
a tógazdaságok nem készültek fel 
megfelelően. Mivel a termelés vég
célja a fogyasztás szükségleteinek 
kielégítése, mind mennyiségi, mind 
minőségi téren a tógazdáknak azzal 
számolmiok kell és időben megfele
lően fel kell készülniök. A nyári hál 
ára lényegesen nagyobb, így forint
ban megközelítően bonifOkolja a tó
gazdát, de kétségtelen az is, hogy a 
korai lehalászások jelentős súlycsök
kenéssel járnak, vagyis az egyes tó
gazdasági üzemek tervteljesítését 
megnehezítik.

A tógazdasági kettős termelés 
éppen azt a célt szolgálja, hogy a 
termelési idényben ne álljanak egyes 
tavak két-három hónapig kihaszná
latlanul. Ennek elérését a következő 
eljárás biztosíthatja:

Nagy, legalább 50 dekás nyújtott 
halat kell kihelyezni azokba a ta
vakba, melyeket augusztusig leha
lásznak és piacra kívánnak szállí
tani. Az ilyen tavakat természete
sen már nagyon korán, a víz felme
legedésével rendkívül intenzíven kell 
etetni. A lehalászás megtörténte 
után a tavat újból fel kell tölteni 
vízzel, majd kihelyezni. A novem
beri lehalászásig még jelentős súly- 
gyarapodás érhető el.

A két lehalászás eredménye több
lethozamot is adhat. A lehalászott tó 
újbóli kihelyezésére mindig rendel
kezésre áll ívótavakban visszatartott 
az évi zsengeivadék, illetve sűrű né-

pesítésű nyújtásra szánt anyag. A 
megritkítás után jelentős fejlődés 
indul meg a megritkított tóban. 
Persze ez a módszer gyakorlatilag 
csak ott valósítható meg, ahol a kellő 
vízmennyiség rendelkezésre áll. Ezt 
már a tervezéskor figyelembe kell 
venni.

A kettős termelés válfajának mi
nősíthető az is, ha csökkentett víz
állás mellett a kérdéses tó állomá-

Élőhalexporiunk 1957. első felében 
— 1956 hasonló időszakához viszo
nyítva — örvendetesen fejlődött. A 
fejlődés nemcsak mennyiségi, de mi
nőségi is, mivel egyrészt 31%-kal több 
tógazdasági halat exportáltunk, más
részt pedig sikerült újból felvenni a 
kapcsolatot olyan országokkal is, 
amelyekbe a II. világháború befejezte 
óta vagy egyáltalában nem, vagy pe
dig csak jelentéktelen mennyiségű 
halat szállítottunk, így pl. tizenöt év 
után ismét megkezdődött olaszországi 
compóexportunk, és Nyugat-Németor- 
szág is háromszor annyi halat vett át, 
mint az előző év hasonló időszaká
ban. Ebben az évben élőhalexportunk 
előreláthatóan kétszerese lesz a múlt 
évinek, és meg fogja haladni a há
ború előtti 10 év átlagát.

Ez a kedvező és örvendetes ered
mény döntően azoknak a tógazdasá
goknak az érdeme, amelyek az utóbbi 
esztendőkben különös gondot fordí
tottak a minőségi pontytermelésre. A 
külföldi piacok ugyanis nem akármi
lyen, hanem csak bizonyos nagyságú, 
fajtájú, formájú és minden sérüléstől 
mentes, egészséges pontyot hajlandók 
átvenni. Az igények országonkint, sőt

HÁROMTAGÚ halászati albizott
ság tárgyalt Berlinben Nagy Dániel 
trösztigazgató vezetésével a magyar
német halászati együttműködésről. 
A KGST keretében megvalósított 
együttműködési tárgyalás gazdasági, 
technikai és tudományos megbeszélé
sekre szorítkozott. A tárgyalások 
eredményeképpen remélhetjük, hogy 
tógazdaságaink területe és hozama 
a jövőben jelentősen növekszik.

Ponty első ízben észlelt farok alatti úszó hibával
(Jászfalusi felv.)
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Vízi

A z  ország különböző vidékein 
évek óta folytatott herpetológiai 
kutatómunkám közben mindin
kább meggyőződtem arról, hogy 
mező- és erdőgazdasági kutatóin
tézeteink indokolatlanul hagyják 
figyelmen kívül a hazai kétéltűek 
és hüllők gazdasági jelentőségét, 
népgazdaságunknak nem kis ká
rára. Egyedül a Haltenyésztési 
Kutatóintézetben folytak béka
táplálkozási vizsgálatok, jelenleg 
azonban ott is szünetel az ilyen 
irányú kutatás.

A kétéltű- és hüllőfajok na
gyobbik része —  eddig hazánkban 
még fel nem mért —  hasznot hajt 
a kártékony rovarok, bogarak, 
csigák, apró rágcsálók pusztításá
val, kisebbik része ellenben kárt 
okos a hasznos gyíkok, békák, 
halivadékok, halak, hasznos rova
rok, valamint a természetes, hal
táplálék irtásával. Ezek azonban 
csak általánosságban ismert táp
lálkozási adatok, melyek a kör
nyezet élővilágától függően igen 
változóak. Ugyanaz a faj egyik 
helyen hasznos, másutt kártékony 
lehet. Így például a kecskebéka 
(Rana esculenta L.) és a tavibéka 
(Rana ridibunda PÁLL.) túlsza- 
porodása káros a halastavak kör
nyékén, minden egyéb számukra 
alkalmas élőhelyen azonban hasz
nosnak mondhatók (rovarpusztí
tás, exportra való felhasználás). 
Ugyanígy az egyébként hasznos 
barnavarangyosbéka (Bufo bufo 
L.) és a zöldvarangyosbéka (Bufo 
viridis LAUR.), valamint a zöld

sikló
(Sterbetz felv.)

gyík (Lacerta viridis LAUR.), ha 
méhesek közelében ütik fel ta
nyájukat, érzékenyen megtize
delhetik ezt a hasznos rovarállo
mányt.

Bár közismert a legtöbb kétél
tű- és hüllőfaj hasznos volta, a 
Természetvédelmi Tanács sajnos 
még nem terjesztette ki a törvé
nyes védelmet ezekre az állatok
ra. A  védelem és a szakszerű fel
világosítómunka teljes hiánya 
következtében mind a falusi-, 
mind a természetet járó városi 
ember egyaránt üldözi feltétlen 
kíméletet érdemlő egérpusztító 
kígyóinkat. Babonás hiedelmek, 
alaptalan félelem és e fajok nem 
éppen vonzó külseje miatt az ész-

„Halcsősz" a fűzfacsonkon
(Sterbetz felv.)

K . / 4 R O S / 3 K .  ■

revett kígyó ritkán menekül meg 
az agyonveréstől.

Az ilyen oktalan pusztítás fel
mérhető kárát csak egyetlen pél
dával kívánom bizonyítani. A  Pi
lis hegységben —  melynek herpe
tológiai viszonyait 1952— 54 évek
ben behatóan tanulmányoztam 
—  négyzetkilométerenkint kb. 
három pár, vagyis hat erdei sikló 
(Elaphe longissima LAUR.) él a 
számára kedvező erdős-bokros 
helyeken. Ezek az állatok egyéb 
táplálékukon kívül hetenkint leg
alább egy kártékony rágcsálót is 
fogyasztanak. Ebben a hegység
ben, ahol mintegy 250 négyzetki
lométerre tehető az erdei sikló 
számára alkalmas élőhely, felte
hetően többezer erdő- és mező- 
gazdaságra káros állatot pusztíta
nak el évente. Gyűjtőútjaim al
kalmával —  az ugyancsak hasz
nos lábatlangyíkon (Anguis fra
gilis L.) kívül —  leggyakrabban 
az erdei siklót láttam agyonver
ve. Fentiek alapján világos, hogy 
egyetlen ilyen hasznos állat 
agyonverésével nemcsak 20— 30 
kártékony rágcsáló, hanem azok
nak többszázra tehető évi szapo
rulata is életben marad.

Hazánkban számos kutató (Mé- 
hely, Nopcsa, Fejérváry, Fejérvá- 
ryné, Bolkay, Geduly, Dely, stb.) 
foglalkozott behatóan herpetoló- 
giával. A  kutatásaik alapján ké
szült dolgozatokban több helyen 
említik a kétéltűek és hüllők 
hasznát és e hasznos állatok alap
talan üldözését, de kifejezetten 
gazdasági vonatkozású kutató
munkát nem végeztek és e fajok 
védelmét szolgáló cikk is alig lá
tott napvilágot. Gazdasági vonat
kozású herpetológiai kutatómun
ka, mint már említettem, jelenleg 
sem folyik hazánkban. Kutatóink 
közül csak az Országos Termé
szettudományi Múzeum Herpeto
lógiai Gyűjteményének vezetője 
foglalkozik hivatalból herpetoló- 
giával, munkássága azonban nem 
terjedhet ki gazdasági vonatkozá
sú vizsgálatokra.

A legtöbb európai országban 
már régebben felismerték a her- 
petofauna gazdasági jelentőségét 
és törvény védi nemcsak a ritka, 
de a közönséges fajokat is. Angliá-
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bán és Franciaországban már a 
múlt század végén importálták 
a kertészek varangyosbékát.

Agrárkutatóintézeteink nem 
hagyhatnak figyelmen kívül egyet
len olyan kutatási területet sem, 
mely a termelést bármilyen irány
ban módosíthatja. Hazánkban, 
sajnos, több olyan körülmény volt, 
mely az alkalmazott herpetológia 
művelését háttérbe szorította. így 
elsősorban említhető, hogy igen 
kevés kutató foglalkozott herpe- 
tológiával, és ezek között sem 
akadt olyan, aki az említett két 
állatosztály gazdasági jelentőségét 
kutatta volna. Mezőgazdasági és 
erdészeti kutatóinkat valószínűleg 
egyéb hálás kutatási területek 
jobban vonzották, mint ez a ke
véssé ismert és elhanyagolt téma. 
Végül hozzájárulhatott az ilyen 
irányú vizsgálatok mellőzéséhez 
az a körülmény is, hogy ezekhez 
az állatokhoz számtalan babona és 
tévhit fűződik, melyek a különben 
sem rokonszenves megjelenésű ál
latoktól való tartózkodással 
együtt néha még a tanult embert 
is visszatartják a velük való fog
lalatoskodástól. Ha a felsorolt 
okok késleltették is az említett 
kutatásokat, jelentőségüket azon
ban nem csökkentették és e kése
delem arányában növekedik a 
vizsgálatok megindításának idő
szerűsége.

Egy hazánkban felállítandó me
zőgazdasági herpetológiai állo
másra máris a következő felada
tok és tervek teljesítése vár:

1. Az előforduló fajok és ezek 
sűrűségének megállapítása és 
feltérképezése mező- és erdő- 
gazdasági tájegységenként.

2. Gyomortartalomvizsgálatok 
alapján a fajok gazdasági 
hasznának és kárának meg
állapítása.

3. A hasznos fajok óvásának és 
szaporításának, valamint a 
káros fajok ritkításának, vagy 
irtásának megszervezése és 
irányítása.

4. Javaslat kidolgozása a hasz
nos fajok törvényes védel
mére.

5. Az exportbéka-gyűjtőhelyek 
tudományos ellenőrzése. (Je

lenleg ezen a téren valószí
nűleg rablógazdálkodás f o - 
lyik.) Űj gyűjtőhelyek felku
tatása.

6. Kísérletek a kétéltűek és hül
lők gazdasági jelentőségével 
kapcsolatban. (Biológiai vé
dekezés kártevők ellen, je
lenlétük összefüggése a mű
velés alatt álló területek nö
vény- és állatvilágával stb.)

7. Felvilágosító propaganda 
munka a herpetofauna gaz
dasági jelentőségének nép
szerűsítésére és az oktalan 
pusztítások megszüntetésére. 
(Népszerű brosúrák, cikkek, 
előadások stb.)

8. Állandó szaktanácsadás az ál-

Nem könnyű mesterség a háló húzása
(Sterbetz felv.)

lami mező-, erdő- és halgaz
daságok, termelőszövetkeze
tek és a dolgozó parasztság 
számára.

9. A külföldi szakirodalom ha
zai viszonyokra is alkalmaz
ható eredményeinek ismerte
tése.

10. A kutatások eredményeinek 
közlése a szakoktatással. (Me
zőgazdasági tankönyveink az 
eddigi eredményeket sem is
mertetik.)

11. Állandó kapcsolat létesítése 
és az eredmények közlése az 
érdekelt kutatóintézetekkel 
(Növényvédelmi-, Kertészeti-, 
Erdészeti-, Haltenyésztési ku
tatóint., Madártani intézet 
stb.).

A tervezett mezőgazdasági her
petológiai állomás feladatait egy 
kutató némi segítséggel elláthat
ná és miután nem igényel költsé
ges, különleges felszerelést, be
építhető lenne valamelyik mező- 
gazdasági kutatóintézetbe (Mező- 
gazdasági Múzeum, Növényvédel
mi Kutató Intézet, Madártani In
tézet).

Remélem, hogy már e néhány 
sorban felsorolt és általában ke
véssé ismert ténnyel is sikerült 
felhívnom a figyelmet erre az el
hanyagolt kutatási területire és a 
közel j övőben megvalósíthatóvá
lesz az általam évek óta szorgal
mazott alkalmazott herpetológiai 
kutatások megkezdése.

Szabó István
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poniyienyészszidók termeiének 
és kovának Lefolyásával 
az utódok nemének 
kialakulására J

Az irodalomban a pontyra vonat
kozólag a nemiséget kialakító ténye
zőkkel behatóbban Smolian, Haem- 
pel és Pojoga foglalkozott. Smolian 
leszögezte, hogy a pontynál a nemek 
50—50%-ban alakulnak. Haempel 
megfigyelései szerint a rossz táplál
kozás több ikrás utód megjelenését 
eredményezi; hidegebb vidéken ne
velve a pontyokat, több tejes kelet
kezik. Pojoga szerint éppen ellen
kezőleg, a jó táplálkozási viszonyok 
eredményeznek ikrásókat.

Ezeknél az eltérő és ellentmondó 
adatoknál figyelemreméltóbb Huet 
közlése. Vizsgálatai szerint a piszt
rángnál az utódok nemének kiala
kulását az anyák termetével, illető
leg korával befolyásolhatjuk: az 
idős ikrásokat fiatal tejesekkel pá
rosítva túlsúlyban hímnemű utódo
kat nyerhetünk. Ez az adat vetette 
fel azt az elgondolást, hogy a ponty
nál is megvizsgáljam a nemek ki
alakítását befolyásoló körülménye
ket. Mivel az ikrás ok jobban növe
kednek, mint a tejesek, több ikrás 
létrehozásával jelentős halhúshozam- 
többlethez juthatnánk és kulcsot ad
nánk a ponty tenyésztők kezébe 
ahhoz, hogy a kívánt nemek túlsú
lyát már megfelelő ívatással biztosí
tani tudják. Ugyanis vizsgálataim 
szerint a 3 nyaras pontyoknál álta
lában 20—40 dkg súlykülönbözet 
mutatkozik az ikrások javára.

A kérdés tanulmányozására Gö
döllőn végeztem kísérleteket. Ennek 
során párosítottam (ívattam):

a) idős és nagyobb súlyú ikrásokat 
fiatalabb, kisebb súlyú tejesek
kel,

b) fiatal, nagyobb súlyú ikrásokat 
idősebb, de kisebb súlyú teje
sekkel,

c) egyenlő korú és megközelítőleg 
egyenlő súlyú ikrásokat és te
jeseket.

1953-ban a 3. sz. ívó tóba 5 db 5 
nyaras nemes tükrös ikrást, 320 dkg 
átlagsúllyal és 25 db 2 nyaras ne
mes tükrös tejest, 40 dkg átlagsúly- 
lyal helyeztünk ki, vagyis súlyra 
nagy, korra idősebb ikrásokat és 
fiatal kissúlyú tejeseket párosítot
tunk. Ezeknek utódait további évek
ben elkülönítve kezeltük, csak a hi
básakat és sérülteket válogattuk ki 
(tehát nem szelektáltunk növekedés 
szerint). 1955 őszén vizsgáltuk át az 
anyagot a nemek kialakulására vo- 
•natkozóan és a táblázatban közölt 
eredményt állapítottuk meg. (Lásd 
1. sz. alatt.)

1953-ban a 4. sz. ívótóba 5 db 5

A TENYÉSZTÉSI munka megjavítá
sára az NDK-ban Központi Tenyész- 
iránymegállapító Bizottságot hoztak 
létre. Feladata a tenyészanyag kivá
logatása, a kihelyezési anyag ellen
őrzése, az ivadéknevelés irányítása 
és ellenőrzése. A Bizottság tagjai a 
gyakorlat legjobb szakembereiből, 
kiváló tudományos kutatókból és hoz
záértő szakigazgatási emberekből te
vődnek össze.

A Vízügyi Igazgatóság 75 HP-s „Szolnok" nevű vontatóhajója a Tiszán
(Jászfalusi felv.)

nyaras nem pikkelyes ikrást 4 — kg 
átlagsúllyal és 16 db 3 nyaras ne
mes pikkelyes tejest 1,5 kg átlag
súllyal ívattunk, vagyis az előző kí
sérlet kontrollját végeztük. Ezeknek 
ivadékát is ugyancsak évről évre nö
vekedési szelektálás nélkül neveltük 
és teleltettük. Az anyagot 3 nyaras 
korában, 1956 tavaszán vizsgáltuk 
meg. (Eredményt lásd 2. sz. alatt.)

1954-ben a 4. sz. ívótóban ívattunk 
14 db 330 dkg átlagsúlyú kereszte
zett pikkelyes ikrást és 25 db ugyan
ilyen átlagsúlyú keresztezett pikke
lyes tejest, tehát egyforma súlyú és 
egyaránt négynyaras korú szülőket. 
Az ivadékot az előzőkben mondot
tak szerint tartottuk és 1956. őszén, 
3 nyaras koriban megvizsgáltuk. 
(Eredményt lásd 3. sz. alatt.)

1951-ben a 4. sz. ívótóban 6 db 4 
nyaras nemes pikkelyes ikrást 3,5 kg 
átlagsúllyal párosítottunk 5 db 6—7 
éves 1,5 kg átlagsúlyú pikkelyes te
jes vadponttyal. Az ivadékot 1954- 
ben 4 nyaras korában vizsgáltuk 
meg. (Eredményt lásd 4. sz. alatt.)

A vizsgálat adatait az alábbi táb
lázatban mutatom be :

SStnM
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százalékos
megoszlásOm co (> O ikrás tejes ikrás tejes

1. 1029 415 613 40,1 59,7
2. 1 195 541 654 45,3 54,4
3. 1246 676 570 54,2 45,8
4. 1119 605 514 54,0 46,0
A táblázatból látható, hogy a na

gyobb, idősebb ikrások törzsének és 
tiataiabb, kisebb tejesek törzsének 
párosításából több tejes származott, 
mint ikrás. Az azonos korú és nagy
ságú szülők, valamint az idősebb, bár 
kisebb tejesek és fiatalabb, bár na
gyobb ikrások ívatása megegyező 
eredményt adott: mindkét esetben 
az ikrás leszármazottak voltak több
ségben.

Ezek az adatok kétség! elenül 
elégtelenek még ahhoz, hogy az 
előbbi megállapításokat törvénysze
rűségnek nyilváníthassam. Közlésük 
csupán azt szolgálja, hogy a tógaz
dák figyelmét a kérdésre felhív
jam, mivel megoldása a nemek ki
alakulásának befolyásolásával és 
irányításával mind a hústermelés, 
mind a törzstenyésztés vonalán gaz
daságilag jelentős eredményt hozna.

I>r. Jászfalusi Lajos * *

A NÉMET PISZTRÁNGOS tógaz
daságokban a két éves üzemről a 
másfél éves üzemre térnek át. Két 
év helyett ugyanis másfél év alatt 
akarják elérni azt a súlyt, amely a 
pisztráng piaci súlyának megfelel. A 
gesimdbrunneni pisztrángos tógazda
ságban 1,4 hektáron 8 tonna pisztrán
got termeltek. Ez holdankint 33 q-s 
termésnek felel meg, amelyet ha
zai pisztrángtenyésztőink figyelmébe 
ajánlunk.

*
A KIS-BALATONON költő és a 

Természetvédelmi Tanács áltál „gon
dozott“ kárókatonák ez évben is nagy 
károkat okoztak az észak somogyi tó
gazdaságokban.
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Kezdetbein vala: a merev, legalább 
három, de inkább negyedfél méter 
hosszú pózna (a hozzátartozó ruha- 
szárítókötel vastagságú selyem zsi
nórral és az elsőszámú világháború 
srapnelljeinek töltésére divatos 
majdhogy diónyi ólomgömbökkel), 
mely egyformán volt használatos 
keszegezéshez és nehéz harcsázáshoz, 
melynek segítségével inkább rosszul, 
mint jól oldották meg a pergetés 
problémáját, de fenékólmoztak vele 
nagyszorgalmasan, sőt tapogattak 
süllőre is, amíg csak bírta az a hor
gász! bicepsz. Vagy tíz esztendeje — 
hála egyes elszánt rajongók eleinte 
maró gúnnyal fogadott felvilágosító 
igyekezetének — hozzánk is elért a

U U U ----------- = * = <

*
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Ha az orsót a botnyél tövénél rögzít
jük (1) meghosszabbítjuk botunkat 
és az könnyű csalik hajítására alkal
masabb. Ha az orsót a botnyél felső 
végénél szereljük fel (2) úgy botunk 
rövidebb és merevebb lesz, ami a 
nehezebb csalik kihajításánál előnyös

korszerű horgászat szele, egyre fi
nomabb, egyre könnyebb lett a hor
gászkészség. És egészen külön ka
tegóriába került a műcsalis perge- 
tésre szolgáló dobóbot, mely az első 
időkben tankantennák és egyéb 
acélcsövek ivadéka volt és csak las
san alakult át azzá az egyre rövi
debb és vékonyabb, egyre suhogó- 
sabb készséggé, melynek a korszerű 
pergetőbotnak lennie kell. És hála a 
magyar iparnak, ma már igen ki
tűnő minőségben állanak rendelke
zésre a nemesített, ragasztott, ton-, 
kin-nádból, műanyagból készített 
pergetőbotok. A baj csupán ott je
lentkezik, hogy a horgászok túl
nyomó része csak kevéssé van tisz
tában azzal: milyen zsinórmérték 
szerint válasszuk ki a követelmé
nyeinknek legmegfelelőbb jellegű és 
méretezésű bottípust? Ha azonban 
figyelmesen elolvassuk az alábbia
kat, sokkal közelebb érünk a cél
hoz.

A legfontosabb szabály: legyen a 
pergetőbot suhogós, amellett gerin
ces, jól hajítsa ki a csalit, jól dol
gozzék a bevágásnál és fárasztásnál, 
ugyanakkor teherbíróképessége le
gyen arányban a használt műcsáli 
(villantó, balinólom stb.) súlyával! 
Mivel a bottípusok mechanikai ka
rakterét nem a horgász, hanem a 
bot tervezője szabja meg: a hor
gászra az marad, hogy az adott te
herbírású bothoz a hozzá alkalmas

súlyú csalit használja! És a bot vá
sárlásánál eleve veszi figyelembe, 
hogy milyen súlyú csalival kíván 
nyomába szegődni a rablógárdánák. 
Amiből önként adódik, hogy más 
karakterű bot való a könnyű bali- 
nozáshoz és más a harcsázáshoz, hi
szen balinozásnál könnyebb csalit 
használunk, mint amikor a fenék- 
régiókban igyekszünk a bajszos or
rok előtt elhúzni a súlyosabb, erő
sebben ólmozott villantót. És ha ezt 
tartva szem előtt, hatalmas és vas
tag anyagból . készített „Zett“ és 
egyéb harcsakanalakat akasztva zsi
negjére hajigái ja a vizet a könnyű
súlyú csalihoz méretezett botjával, 
úgy hamarosan tönkreteszi, vagy 
akár el is töri a finom készséget.

Hogyan határozzuk meg a bot te
herbíró képességét? Igen egyszerű 
eljárással, nielyef ábránk (jobbról) is 
jól megmagyaráz. A falba két erős 
szeget verünk be (C és C') egymás
tól akkora távolságban, hogy az 
csak valamivel legyen kevesebb, 
mint a botnyél hossza. Mivel a bo
tot pontosan vízszintes állásban kell 
rögzítenünk: a C jelű szeg ponto
san annyival magasabban feküdjék 
a C' szegnél, mint amilyen vastag a 
botnyél. A bot keverő gyűrűjére zsi
nórt erősítünk, átvezetjük a zsinór
vezetőkön, a véggyűrűn túlérő zs - 
nórvégre kis tölcsérből készített tá
nyért akasztunk és abba addig ra
kunk súlyokat, amíg a bot hegye 
annyira nem hajlik meg, hogy égy 
síkba kerül a zsineggel, tehát füg
gőlegesen fekszik, képzelt érintői 90 
fokos szöget zárnak be. Az a súly 
(+  a tányér súlya), mely ehhez szük
séges, a bot teherbíróképességét jel
lemzi. Ami azt jelenti: ha a botot 
az így meghatározott teherbíróképes
ségnél erősebben erőltetjük meg, 
úgy hosszabb idő után olyan elvál
tozásokat szenved, hogy tönkremegy. 
Ez természetesen korántsem jelenti 
azt, hogy a pl. félkilós teherbírású 
bottal nem lehet akár tíz vagy több 
kilós halat is kifárasztani, hiszen 
éppen az a horgászművészet, kis te
herbírású bottal megbirkózni nagy 
hallal. Aki azonban a jó öreg dzsun
gelmódszerrel kilós halat akar fél
kilós teherbírású botjával a szárazra 
emelni, az: használjon inkább seprű
nyelet.

A teherbíróképesség igen jellem
ző arra, hogy a bottal legcélszerűb
ben milyen súlyú villantót hajigál- 
junk. A matematikai számítások és 
az azokat igazoló gyakorlati tapasz
talatok során kitűnt, hogy a csali
súly a bot teherbíróképességével ak
kor van a legkedvezőbb arányban, 
ha az annak pontosan 1 /5 o  része! 
Csalisúly alatt természetesen a mű
csali egész súlyát értjük, ha a vil
lantó mellett külön excenterólmot 
használunk, úgy .a csalisúly a két

szerv súlyának összege, tehát a vil
lantó +  az ólom súlya. Ha a csali
súly ennél több, úgy a botot túlter
heli, ha kisebbe nem fogja a csalit 
úgy „kilőni((, ahogyan elvárjuk. A 
pergetés egyik atyamestere, a fran
cia Ch. Ritz vizsgálatai és tapaszta
latai szerint a csalisúly alsó határa 
a bot teherbíróképességének 1/so-a, 
ez alá menni nem célszerű, feljebb 
menni pedig — merénylet a bo
tunkkal szemben!

A megállapított határértéket egy
szerű trükkel felfelé és lefelé 25— 
30%-kal túlhaladhatjuk azzal, hogy 
az orsónkat a botnyélen annak alsó 
vagy felső szakaszán rögzítjük. A 
bot aktív hossza ugyanis nem az a 
távolság, melyet a gumigombtól a 
véggyűrűig mérünk, hanem a vég
gyűrű és az orsó közti távolság! Ha 
az orsót a nyél felső szakaszán rög
zítjük, úgy botunk gyakorlatilag rö
videbb lesz, ha a gumigombhoz kö
zel bilincseljük fel az orsót: hosz-
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Ezzel az egyszerű mérő- \\
berendezéssel könnyen \i
határozhatjuk meg dobó- |
botunk teherbíró képes
ségét. C és C' a bot- 1 $óly-
nyelet rögzítő falba vert ** tányér
szegek.

szabb. Nehezebb csalihoz megrövi
dítjük, könnyebbhez meghosszabbít
juk a pergető botunkat. Ez termé
szetesen csak akkor lehetséges, ha 
simanyelű a botunk, ezért is építik 
külföldön többnyire csavaros orsó
tartó nélkül a botokat. De nem gá
tol semmiben a csavaros orsótartó 
sem, hiszen alatta és felette éppen 
elegendő parafázott rész van, mely
re orsónkat felbilincselhetjük.

Fel tehát, mérjük meg botunk te
herbíróképességét. És csakhamar rá
jövünk, miért is ment tönkre, miért 
s törött el annak a horgásztársnak 
a finom pergetőbotja, aki — saját 
tevallása szerint — „csak(( nyolc- 
dekás ólommal vagy külön súlyozott 
nagy harcsakanállal hajigált nap
estig, arról diszkréten hallgatva, 
hogy horgának elakadása után ön
magát daruvá kiáltva ki igyekezett 
megemelni — a Duna fenekét. . .

(farkasházy)

A magyar elektromos halászoknak
nem kell szégyenkezniök sem fogási 
eredményeikkel, sem új gépeikkel 
német szaktársaik előtt. Gépeink 
súlyban és teljesítményben egyaránt 
jobbak. Igaz, haladni kell, mert most 
az NDK-«bán nagy szakmai felké
szültséggel rendelkező kutatókat ál
lítanak be az elektromos halászat 
édesvizi alkalmazására.
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chowsky elvtárs kivételével vala
mennyien jártak Maqyarorszáqon. Két 
hétre szóló közös proqramtervet ké
szítettünk és azt az ismert német ala- 
possáqqal írásban röqzítettük, hoqy 
a maqyar küldöttséq milyen tudomá
nyos intézeteket, halqazdasáqokat, 
természetesvízi halászatokat, piszt- 
ránqos tenyészeteket foq meqtekin- 
teni. Átadtuk a qazdasáqi eqyüttmű- 
ködésre vonatkozó javaslatunkat.

A KGST főbizottsáqi ülésen meq- 
határozott főbb kérdések a követke
zők voltak:

a) a hasvízkóros meqbeteqedések 
kezelése antibiotikumos módszerrel;

b) az ivadéknevelés jelenleqi mód
szerei;

c) az elektromos halászat fejlődése 
és jelenleqi helyzete;

d) a kacsanevelés eredményei pon- 
tyos tóqazdasáqokban.

Pontosan meqállgpodtunk abban, 
hoqy az eqyes szakterületre vonatko
zó írásbeli anyaqokra mind tudomá
nyos, mind qyakorlati vonalon mely 
napokon tartunk értékelést és azon
kívül írásban is választ foqunk kapni 
a fenti kérdésekre.

A meqállapított proqram szerint jú
nius 26-án a Hubertushőhei Szakisko-

* £ z  év június 22-én a Földművelés
ügyi Minisztérium megbízásából há
romtagú halászati küldöttséq utazott 
a Német Demokratikus Köztársaságba. 
Feladatunk volt, hogy a KGST kereté
ben, — mint halászati albizottság —, 
tárgyalásokat folytassunk és működ
jünk együtt az NDK illetékes szervei
vel a tógazdasági haltermelés terü
letén felmerülő tudományos és ter
melési kérdések megoldásában.

A magyar küldöttséget az NDK föld
művelésügyi miniszterének első he
lyettese, dr. Hussel prof. foqadta. 
Megjelentek a Tudományos Intéze
tek képviseletében dr. Schöper- 
claus prof., a nemzetközileq el
ismert kiváló halbiolóqiai tudomá
nyos kutató, továbbá Stechowsky elv
társ a Földművelésüqyi Minisztérium 
Halászati Osztályának vezetője, He
rold elvtárs a Halivadékminősítő In
tézet vezetője és Blume elvtárs, a 
Peitzi Tóqazdasáq iqazqatója. Mint is
merősök kezdtünk tárgyalni, mert Ste-

Üjrendszerű kacsanevelő a peitzi tógazdaságban. Kacsaszállás a tó partján, 
illetve benne a tóban

(Nagy László felv.)
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lába tettünk látoqatást. Ide a tanuló 
kát az általános iskolának meqfeleh 
alsó fokú oktatás után, tehát 14 éve 
korban veszik fel hallqatónak.

Az iskola tanulmányi ideje 3 év.
A tanulók alapos élettani, biolóqia 

kémiai és fizikai tantárgyakon ala 
puló elméleti oktatásban részesülnek

A magyar küldöttségre iqen naq' 
hatással volt, hogy milyen alapossáq 
qal képezik ki a halászati szakmun 
kásokat. Nemcsak elméleti oktató: 
folyik az iskolán, hanem 3 évre előrí 
elkészített alapos tanterv alapján fé 
évig elméleti, fél éviq qyakorlati ok 
tatás folyik. Tehát az elméleti kikép 
zés mellett a természetes vízi halá 
szathoz tartozó összes halászati szer 
számok készítését és használatát is 
valamint az elektromos halászatot, < 
nádváqóqép kezelését és minden ha 
lászati munkához tartozó feladatoka 
meg kell tanulniok.

A qyönyörű iskolaépület 600 kh-a< 
természetes tó partján áll. Mellette a; 
elméleti és a qyakorlati oktatást ki 
eqészítő qazdasáqi épületek vanna 
elhelyezve, a hálókészítő és javító 
műhely, az anyagraktár és a mester 
séqes keltető telep, — mind szerve 
részei az oktatásnak.

Az itt tanuló hallgatókat a szakis 
kóla teljes ellátásban részesíti, 
qyakorlati munkák idején a tanulói* 
megfelelő munkabért kapnak az el 
véqzett munkáért. Keresetüknek azon 
bán 30%-át befizetik az iskola részé 
re, hozzájárulnak az iskola fenntartó 
sóhoz. A tanulók havi 50 márka zseb 
pénzt kapnak. A véqzett hallqatól* 
azonban csak 5 évi qyakorlati munkc 
után tehetnek halászmesteri szakvizs 
qát.

A halászati szakiskolák állandó kap 
csolatot tartanak a tudományos inté 
zetekkel és a gyakorlattal.

Évenként 20—25 fő véqzi el ezt c 
szakiskolát.

Érdemes megemlíteni, hoqy lénye 
qében az oktatói munkakört 3 fő ta 
nár véqzi. Ezek közül az eqyik taná 
a tudományos élettani és szakmai ok 
tatást, a másik tanár a qazdasáq 
számvitelt, földrajzot, német nyelve 
és sportoktatást, a harmadik taná 
mint qyakorlati mesteroktató kivál 
szakképzettséqqel tanítja a különfél' 
hálók készítését és azok kezelésé 
valamint az egész tóterületen irányít 
ja a qyakorlati halászati oktatást.

A Földművelésüqyi Minisztérium é 
a Tudományos Intézet kutatói, valc 
mint munkatársai qyakran látoqatna 
el és maguk is seqítséqet adnak, hoq 
a szakmai oktatás és a qyakorlati k 
képzés minél színvonalasabb leqyen

A küldötséq meqlátoqatta a Peitz 
tóqazdasáqot is. Meglepetéssel ha 
lőttük, hoqy a qazdasáq tóeqyséqa 
kb. 400 évesek és azokon már 1800-a 
évek eleje óta a rendszeres tóqcP 
dasáqi termelés folyik. Számunkr 
azért érdekes, mert sokan nálunk 
15—20 éves tavakat kiöreqedett te 
vaknak tartják és maqyarázqatjó^

90

j



az y\l(í)-I^C-bayt
/Y D Á N I E L
KI  T A N Á C S Á N A K  E L N Ö K H E L Y E T T E S E .  
R Ö S Z T  I Q A Z Q A T Ó J A

hogy ezen már nem lehet jó eredmé
nyeket elérni. Ilyen öreq tavakat más 
gazdaságokban is találtunk, tehát fel 
kel! számolni azt a véleményt, hogy 
bőséges pontytermést csak új tavak
ban lehet elérni.

A Reitz-i tógazdasáq területe 3293 
kh. Ide tartozik egy 9 kh-nyi pisztrán- 
gos tenyészet is.

A gazdaság műszaki és adminiszt
ratív vezetősége 10 jól képzett szak
emberből áll.

Az üzem igen jól van qépesítve, 
ami lehetővé teszi, hogy a 3293 kh-as 
tógazdaságban összesen 95-en dol
goznak. Ezzel a dolgozó létszámmal az 
összes termelési és értékesítési prob- 
témát megoldják, mert itt a halgaz
daságok közvetlenül juttatják el a 
termelt halmennyiséget a nagykeres
kedelemnek.

A gazdaság rendelkezik 10 db te
hergépkocsival, 9 db traktorral, von
tatóval, 1 db személyqépkocsival és 
7 db motorkerékpárral. Ezenkívül 19 
db könnyű nádváqó-qéppel, 1 db 
Esox és 1 db Biber qyártmányú ne
héz nádváqóqéppel.

A gazdaságban eredményesen foly
tatják a kacsanevelést. Ez évben 
11 000 db kacsát akarnak felnevelni 
és átadni. A kacsatartáson 36%-os 
nyereséq van a qazdasáq javára, 
amit a kedvező értékesítési árak tesz
nek lehetővé. A kacsákat csak 65—70 
napig tartják a qazdasáqban, mert 
utána vedleni kezdenek, amikor már 
nem értékesíthetők. Az íqy felnevelt 
2,20 kq-os pecsenyekacsákat ,6,10 
DM-án értékesítik, ami 32,— Ft-nak fe
lel meg kq-onként.

A kacsákat bőséqesen takarmányoz- 
zák, a lucerna, vaqy eqyéb zöldet vil
lamos darálóqépen aprítják meq és 
a takarmány mindiq a kacsák előtt 
áll a tóparton, vaqy a tavon épített 
etető helyen, íqy a kacsák nem ta
possák le eqymást, egészségesen, 
egyenletesen fejlődnek. 1 db kacsa 
felnveléséhez 9—10 kq abraktakar
mányt számítanak.

A Peitz-i Tóqazasáqban közel 2 ne 
pót töltöttünk. Ezekre a napokra mir,- 
diq szívesen qondolunk vissza az itt 
szerzett értékes tapasztalatokra, a 
qazdasáqban uralkodó rendre, tiszta
ságra és feqyelmezettséqre, amelyet 
minden dolqozó jó munkával igyek
szik elősegíteni.

A Köniqswartha-i Tógazdasági Szak
iskolát is meglátogattuk. Ezt évenként 
30 hallgató véqzi el. A tóqazdasáqi 
szakiskola hároméves különleges tó
gazdasági kiképzést biztosít elméleti 
és gyakorlati vonalon. Az oktatási idő
tartam 50%-a elméleti, 50%-a gya
korlati munka. A szövetkezeti-, halá
szati-szövetkezeti tagok kiképzése is 
itt folyik.

Nagy seqítséq az iskola oktató 
munkájában, hoqy közvetlenül az is
kola szomszédságában van az NDK 
Tudományos Akadémiájának Haléletta
ni Intézete, amelynek munkatársai a

Az NDK-ban néha több kilométerre szállítják a töltéshez a jó földanyagot.
A szállítást és a kiemelést teljesen gépesítették.

(Nagy László felv.)

maqasfokú tudományos és szakmai 
oktatásban iqen értékes seqítséqet 
adnak. Az iskola qazdasáqában meg
tekintettük az 1500 fh-es sertéshizlal
dát, ahol a qépesítés, a takarmány
konyha, a modern berendezés segít
ségével lehetővé vált, hoqy eqyetlen 
női dolqozó 220 sertést qondoz.

Az iskola tóqazdasáqa 3621 kh-on 
terül el számos üzemeqyséq és tó- 
eqységgel. Ezen a területen 1956-ban 
8430 q bruttó termést értek el.

A küldöttséq a tanulmányok során 
megtekintette ezenkívül a Moritzburqi 
500 holdas tóqazdasáqot, amelynek 
bérlője Rossenkarten Walter, a Né
met Tudományos Akadémia taqja. Ma- 
qas tudományos képzettséqqel és 
qyakorlati szakértelemmel vezeti a 
qazdasáqot.

A tanulmányút során a fentieken 
kívül számos pontyos és pisztránqos 
tóqazdasáqot, valamint természetes
vízi halászati üzemet tekintettünk meq. 
Megnéztük a sassnitzi halkombinátot

is. Iqen értékes tapasztalatokat sze
reztünk. Ezek részletesebb ismerteté
sére méq visszatérünk.

összefoglalva: a magyar halászati 
külöttség tárqyalása és tanulmány
útja iqen eredményes volt.

A két orszáq eqyüttműködési albi
zottsága meqállapodott, hoqy a ter
melés továbbfejlesztése érdekében 
méq szorosabb kapcsolatot tart fenn 
a jövőben.

A meqállapodás keretében az NDK 
qépi és építőanyaq seqítséqet ad 
ahhoz, hoqy a kedvező éqhajlatú Ma- 
qyarorszáqon 5000 kh. területtel újabb 
tógazdaságok épüljenek. A tófelüle
tek ily gyorsan történő növelése naqy- 
ban segíti mind a belföldi, mind pe- 
diq az export célra történő halter
melést.
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—  tógazdaságban . . .

A F. M. Halászati Kísérleti Üze
mének Tudományos Kutatócso
portja nevében dr. Köves Ferenc 
megkereste az Alsósomogy-megyei 
Halgazdaság vezetőségét és kérte, 
hogy engedjük meg a kutatócso
port részére a gazdaság szuloki 
üzemegységéhez tartozó babócsai 
tóegyséy két tavában bizonyos 
mennyiségű ponty és egyéb hal 
kifogását elektromos halászati fel
szereléssel.

A cél az volt, hogy egyrészt el
lenőrizzék a tógazdasági hal ma
gatartását az elektromos áram
ütéssel kapcsolatban, másrészt az 
így kihalászott halállománnyal te
leltető medencében elektromos te
relést kísérletet végezzenek, 
amelynek gyakorlati jelentősége 
tógazdaságon belül is különféle 
alakú halágyaknál az eredményes 
hálózás érdekében elvitathatatlan.

A gazdaság vezetősége készség
gel járult hozzá a kutatócsoport 
fenti kéréséhez és egyik alkalom
mal a gazdaság igazgatója, főagro- 
nómusa és az érdekelt üzemegy
ség vezetője együtt megtekintet
ték az elektromos halászatot gya
korlatban is a babócsai tavon.

Megfigyelhettük a ponty, har
csa, feketesügér, kárász, naphal 
és keszegfélék magatartását az 
elektromos szák bevetésével kap
csolatban és meggyőződhettünk

arról, hogy az elektromos halá
szatnál használt áramerősségnek 
semmi — külsőleg érzékelhető — 
káros hatása nem volt sem a 
pontyra, sem a fent felsorolt és 
terítékre került egyéb halra. A  ki
fogott halak egyöntetűen rövid 
rángás után szabályszerűen léleg- 
zeni kezdtek és alig egy perc le
forgása alatt teljes életerejükben 
igyekeztek szabadulni fogságuk
ból. Érdekes volt megfigyelni a 
hal eloszlását a tóban. Etetés után 
kezdtük el az elektromos halá- 
szást. A  karóknál nem találtunk 
halat, de annál több halra buk
kantunk a karókat környező hí
nárfoltokban, illetve azok szélén, 
nem is beszélve a nádas partszé
lekről, ahol tömegével fedeztük 
fel az ott portyázó és természetes 
táplálékot kereső pontyot, apróbb 
szeméthalat és ez utóbbiakra va
dászó ragadozóhalat is.

Az elektromos halászat tógazda'-

A Szegedi Halgazdaság péteri tó- 
eqyséqében a hypofizált ivadéknak 
az a része, melyet iqen ritkán (200 
db/kh) helyeztek kétnyarasok közé, 
iqyekszik életrevalósáqát bebizonyíta
ni, nehoqy „abortáltnak" minősítsék, 
ahoqyan eqyesek vélekedtek eleinte 
róla. Az április 26-i ívásból május de
rekán áthelyezett ivadék auqusztus 
1-én átlaqosan 18 dekás, de vannak 
25 dekás példányok is.

sági hasznosításának lehetősége 
elsősorban a lehalászhatatlan tó- 
fenék-részek, kopolyák ily módon 
való letisztítása, vadhalmentesí- 
tése. Ezért a halgazdaság gépi fel
szereléséből a jövőben már nem 
szabad hiányoznia az elektromos 
halászfelszerelésnek sem. Különö
sen a völgy zárás tógazdaságok 
vadhal fertőződöttségének legha
tásosabb ellenszerét az olyan 
frekvenciájú elektromos lehalászó
készülékben látnánk, amely nem
csak elkábítaná, de ténylegesen 
hullává dermesztené a különféle 
súlyhatárú szeméthalat. Hogy ez 
esetben a kopolyákban meghú
zódó egyéb nemes hal is áldoza
tul esnék, annak már a távolabbi 
cél érdekében elfogadhatónak kell 
lennie.

Alkalmunk volt megtekinteni a 
telelőre gyűjtött ponty és egyéb 
nemes hallal kapcsolatban végre
hajtott elektromos terelési kísérle
tet is. A  kísérlet ugyan még csak 
kezdeti stádiumban van, mégis 
megfigyelhető volt a halak inger- 
hatás okozta menekülése az elek
tromos függöny“ közeledésére. En
nek a terelési módnak a gyakor
lati jelentősége, amint fentebb 
már említettem, feltétlenül meg
van az ún. árok halágyak ered
ményesebb lehalászása érdekében. 
Az elektromos tereléssel kapcso
latban megfigyelhettük még, 
amint a telelőben lévő mintegy 
3 kg-os harcsa testét éspedig a 
fej és fark részén egy-egy elekt
róda érte, — tehát tökéletes áram
ütést kapott —•, ennek nyomán 
mintegy másfél percig mozdulat
lanul feküdt hátára fordulva a 
telelő fenekén. Csak akkor úszott 
azután el teljes életfrisseséggel, 
amikor dobóhálóval a partra akar
tuk húzni. Ez a megfigyelés ismé
telten megerősíti azt a megállapí
tást, hogy az elektromos halászat
nak semmiféle káros hatása nem 
látszik a halak további életben- 
maradására. Rimanóczy Endre 

főagroinómus

Villanyfénnyel is halászinak az 
NDK-ban, ugyanis egyik — Velen
cei tóval kb. azonos nagyságú — tó
ban, amelynek mélysége 7—8 m, kí
sérleteznek a lámpafény halászati 
alkalmazásával. Olyan varsát szer
kesztettek, amelynek a zsákjában van 
a villanylámpa. A tapasztalatok még 
hiányosak, de ezzel a módszerrel is 
lehet halait fogni. (A szerkesztő meg
jegyzése: Magyarországon a fénnyel 
történő halászatot törvényt tiltja!)Csendélet a lágymányosi halásztanyán
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A Lengyel Tudományos Akadémia 

1956. évi zootechnikai (kiadványa, a 
Rocznükd Nauik Roliniczydh l-.es kö
tetéiben közli F. Bolechowski tanul- 
móinyát a pontyok septioaemia hae- 
morrbagica nevű betegségéről, mely 
a tógazdaságokban fordul elő. A be
tegség Lengyelországban erősen 
pusztít és a megvizsgált víztárolók 

50%-ában volt ki
mutatható, ami 
vízfelületre átszá
mítva 64,6%-ot je
lent. A betegség 
fertőző és többnyi

re a fertőzött tápvizekkel kerül a ta
vakba, kifejlődését elősegíti a kellő
képpen ki nem szárítható tavak 
iszapó álban levő szervesanyag, a trá
gyázás, a halak takarmányozásának 
túl bőséges volta. A vizsgálatok 
mindössze öt éve folynak, a betegség 
leküzdésére irányuló kísérletek ered
ményedről tehát korai beszélni.

*
A lengyel RNR 1956-os kötetében 

J. Wálczák a maréna előfordulásá
nak tárgyával foglalkozik az észak
kelet lengyelországi, a Visztula és az 
Odera folyók között elterülő tavak
ban. összesen 5348 tavat vizsgáltak 
meg, de a Coregonus albula-t mind
össze 112 víztárolóban találták meg, 

mind!a kisebb. mind 
a nagyobb tavak
ban. Az előfordu
lás a vízmélységtől 
függetlennek mu
tatkozott, éppen 

úgy volt fellelhető ez a hál a 6 mint 
a 83 méter mély tavakban. Igen ér
dekes megfigyelés: egyes tavakban a 
marénd élettartama mindössze! egy 
esztendő, de akadtak tavakra, ahol 
6 7 éves példányokat is fogtak. A
maréna telepítése úgylátszik nem 
mindenütt eredményes, mert 41 Co- 
regonussál telepített vízből teljesen 
kipusztult.

*
F. Lehmann a DFZ 1957. júniusi 

számában a drezdai kerületben vég
zett chloronitrin tömeiginjekciókról 
számol be, melyeiket a hasvízfcór le
küzdése érdekében végeztek el. A 

bevezetett új tech-

Íjfcjh nológia lehetővé
teszi, hogy 12 dol- 
gozó 5 óra leforgá- 

ÍZÍÍZZÍhZ/ sa alatt 15 000 
pontynak adagolja 

intraperiitoneálisan a gyógyszert, 
mely ma már olcsó áron és szinte 
korlátlan mennyiségben áll az NDK 
halászatának rendelkezésére. Sokat 
várnak az injekciós kezelés sikerétől, 
hiszen ha a drezdai kerületben csak 
10%-kal sikerül csökkenteni az el
hullást, úgy ez nem kevesebb mint 
száz tonna hozampluszt jelentene.

T. Backiel, J. Kossakowski és A. 
Rudnicki a lengyel RNR tavalyi kö
tetében az erőművek gátjai által te
remtett víztárolók halászati kihasz
nálásának kérdését tárgyalja. A tá
roló vizének az erőmű áltál történő 
felhasználása, helyesebben annak 
változó mértéke 
erős hatással van 
a hálnépeségre, kü
lönösen az ívási 
időben, amikor a 
változó vízszint az 
ívást néha gátolja és az apadás el
pusztítja az ikra nagyrészét, de be
folyással vannak a turbinák okozta 
áramlások is. A hozamvizsgálat so
rán megállapították, hogy a mélyebb 
szintű tárolók átlagos hozama hektá
ronként 30—60 kg, a magas fekvé
sűik ezzel szemben csak 5—19 kg-ot 
hoznák.

*
A keletnémet ZFF 1957, 5/6 száma 

közli W. Breitenstein több mint har-
mincoldalas tanulmányát, melyben a 
belvízi halászatban alkalmazott álló-
halászati eszközök, főleg varsák stb. 
különféle rendszereivel foglalkozik.

Részletes illusztrá
ciókkal ismerteti 
az egyes konstruk
ciókat és azok he
lyes méretezését, 
valamint a velük

szerzett tapasztalatokat és fogási 
eredményeket. Megállapítja, hogy 
egyes típusok ma már elavultaknak 
tekinthetők, de ennek ellenére hasz
nálatban vannak. A szerző előállítási 
normákat ajánl, melyek segítségével 
a különböző típusok egységesíthetők.

*
A Deutsche Fischerei Zeitung 1957. 

évi 6-os számában H. J. Raindt a me
zőgazdaság állati kártevői ellen al-

Háló és varsaszárítás a vásárhelyi 
parton

(Sterbetz felv.>

k almazott méreganyagok hatását 
vizsgálja a vízi élőlények szempont
jából és ismerteti azok toxicitását. 
Igen veszélyes a vizsgálatok szerint 
minden olyan ir
tószer, mely klór- 
camphent tartal
maz, ebből literen
ként 0,125 mg már 
halálos hatású a
halakra. Vizsgálta a különféle víz
folyások összefüggésének kutatására 
használt eozinderivátumok mérgező 
hatását és megállapította, hogy úgy 
az eozdn, mint a fluoreszcein és ura- 
nin literenként 100 mg koncetráció- 
ban sem káros, tehát a gyakorlatban 
alkalmazott hígítások veszélyt nem 
jelentenek. *

A lengyel RNR 1956-os kötete W. 
Benubinski tanulmányát ismerteti, 
melynek témája a poliamid (nylon,' 
perion stb.) hálóanyag stabilitása. 
Mechanikai és gyakorlati kísérletek
kel állapította meg, 
hogy a monofii fo
nal csomóinak csú
szása arányban van 

. a szál keménysé
gével, minél ke
ményebb a szál, 
annál könnyebben 
csúsznak a csomók, amit azzal lehet 
csökkenteni, ha a csomókat erőtelje
sebben húzzák meg. Igen érdekesek 
a szerző által ajánlott különféle cso
mózások és szakítószilárdságot vizs
gáló módszerek.

*
Az Alig. Fisch. Ztg. 1957. júniusi 

számában W. Richter a sőregtok 
úgynevezett kábám, félmesterséges 
szaporításának módszerét ismerteti. 
Ennek az a lényege, hogy a hipofízis 
\njekdóvál ellátott nőstényt a folyó
vízbe vert cövekhez erősítik kötéllel 
csőrszerű orránál 
fogva, amikor is 
rövid idő alatt áll 
be az ikra teljes 
beérése. Ha ez 24 
óra alatt nem tör
ténik meg, úgy az ikrát káviárrá dol
gozzák fel, ha igen, úgy hasmetszés
sel távolítják el és termékenyítik 
meg a hímek kifejt tejével, az ikrát 
fából készített ládában keltetik ki. 
A 30X60 cm nagyságú ládákból néha 
ötvenet is kötnek sorba és így helye
zik az áramlásba, egy-egy ládába 
200—400 gr ikra kerül.

*
A lengyel RNR 1956-os kötetében 

F. iKoscinski a ítéld húzóhálós halászat 
módszereit értékeli ki és azokat há
rom csoportba osztja. Megállapítja, 
hogy a munka 
jó megszervezésé
vel jelentős mun
kamegtakarítás le
hetséges. A háló- 
húzásnál jó ered
ménnyel alkalmazták a horizontális 
csörlőkeit. Átlagos körülmények kö
zött az 500 rn-es hálóval négy óra 
alatt halásztak le egy tanyát.

Farkasházy



A nevüket sokszor halljuk, látni 
azonban annál kevesebbet látjuk 
őket. Ritkán kerülnek a hálóba és 
bármilyen ismert is a bucó név, 
csak kevés ember tudja meghatá
rozni ezt a két megnyúlt, keresztben 
foltozott halacskát.

A kát bueóféle közül a nagyobbik 
— és egyben gyakoribb — a magyar 
bucó (Aspro ziingel L.). Kisméretű 
halainkhoz tartozik, legnagyobb 
súlya 1 kg körül mozog. Hosszú, kar
csú hal. Testének jellegzetes kereszt- 
b en-f olt ozot tsá g a mellett az úszó
sugarak száma a legjellemzőbb faji 
bélyege. Első hátúszójában 13—14 
sugarat számlálhatunk, a második
ban 1 és 18—20, az alsóban pedig 1 
és 12—13 található.

Nem mondhatjuk gyakori halzsák
mánynak s ennek főokát feltételez
hetően a kis testméretében kell ke
resnünk. Az amúgy is ritka hal elő
kerülésének valószínűségét minden 
bizonnyal erősen csökkenti az a 
tény, hogy a bueók nagy része ke
resztülbújik a hálón és észrevétle
nül ellhordhaitja az irháját, még mi
előtt szem elé kerül. A mégis nagy
ritkán bárkába kerülő, ehető nagy
ságú bucó azonban megbecsült zsák
mánya a halásznak, mert húsa ki
tűnő, bátran mondhatjuk, hogy a 
süllővel vetekedő, kitűnő pecsenye.

Kisebb faj rokona, a német bucó 
(Aspro stréber Sá dbold) még az előb
binél is karcsúbb, orsóforma halacs
ka. Testnagysága maximálisan 20 
centiméter. Mint a magyar bucónál, 
ez esetben is az úszósugarak alap
ján lehet legjobban ezt a fajt elkü
löníteni. Az első hátúszó sugárszáma 
8—9, a következőben 1 és 12—il3-at 
találunk, az alsóban 1 és 12 úszó
sugara van. Színre — különösen fej
letlenebb, fiatal egyedeknél — ha
sonlít a magyar bucóra. Testformája 
azonban sokkal megnyúltabb annál, 
a farki rész szinte túlstilizált por
celánfigurára emlékeztetőén el véko
nyodott.

Elterjedési köre szintén meglehe
tősen szűk. Eddig csak a Duna víz
rendszerében, ezenkívül a Balaton
ban foeták.

\

cVc bncc — nemet bnca

Ritkább, mint nagyobbik fajroko
na, legtöbb eddig a Csallóközben 
került élő belőlük. Ritkaságában 
kicsinységénél fogva a kifogási ne
hézségek bizonyára még nagyobb 
szerepet játszanak, mint az előzőnél.

Egyes megfigyelők szerint a német 
bueók; színezésében az egymástól tá
volabbra eső lelőhelyeken kisebb- 
nagyobb eltérések tapasztalhatók. 
Állóvizekben és halastavakban ez a 
legtöbb halfaj esetében megszokott 
jelenség, folyóvízi vis onylatban 
azonban figyelemre méltó s érzéke
nyebb pigmentációs tevékenységre

met bucó volt, mindössze 3,5 cm 
nagyságú növendék. Lelőhelye a 
Duna T u n gsram-s t r an di szakaszán 
egy szeptemberi kiszáradás alatt 
lévő kubikgödör, ahonnan egyébként 
is érdekesebbnél érdekesebb^ akvá
riumba való apróhalfajok kerültek 
elő. Selymesdunhincsok, kövi csíkok, 
kőfúró csíkok stb. Ugyanakkor a 
rejtett életű, gerinchúros vízi állat, 
az ingola is rendszeresen megtalál
ható a víz iszapszegélyében ősz ide- 
jén.

Az itt zsákmányolt érzékeny kis 
jószág hónapokon át élt egymagában 
egy 15 literes medencében (tiszta 
kavics aljzaton), már néhány napi 
fogság után szelíd, féregtakairnány- 
nyal könnyen csalogatható akvárium- 
lakóvá változott. Elhullását áram
szünetből adódott levegóihiány 
okozta.

A második példány jókora, fái kg

Ritka vendég a német bucó (Aspro stréber S.)* (Sterbetz felv.)

hajlamos szervezetre utaló érdekes
ség.

A fentebb részletezett testformán 
kívül mindkét halat az előrenyúló 
állkapocs, a két egymástól elkülöní
tett hátúszó, a tüskés fogazott szélű 
kopoltyúfedő jellemzi. Állkapcsain, 
a garattájon és az eke csőn tón foga
kat találunk. Űszóhólyagjuk vissza
fejlődött.

A bueók fenék járó halak és bár 
ragadozók, főtáplálékuk nem az 
apró halból, hanem férgekből és más 
apró vízi élőlényekből kerül ki 
elsősorban. Nagy oxigémigénye a sül
lővel, vagy a pisztránggal egy neve
zőn mozog.

Az elmúlt év ősze óta az állatkerti 
akváriumba három ízben került be 
egy-egy példány ezekből az érdekes 
kis folyólakó halakból. Az első né

körüli magyar bucó volt. Ugyancsak 
még ősszel, a váci Duna-szakaszom 
fogták. A hal élősködőkkel erősén 
fertőzött állapotban került az Állat- 
kertbe és az azonnali kezelés elle
nére néhány nap múlva elpusztult.

A harmadikat, egy szépen fejlett 
német bucót ez év június 5-én ho
roggal fogták a Margitsziget partjai
nál. Természetesen a horgot minde
nestől elnyelő hal pillanatokon be
lül elpusztult és csak meghatározás 
céljából került az akváriumta. Hosz- 
sza 17,5 cm, szélessége a legszélesebb 
testpontnál 3,5 cm. Gyűjtőjének di
cséretére szolgál, hogy nem dobta 
félre érdektelenül a horogra akadt 
apróságot, hanem fajária kíváncsian 
megfelelő helyre juttatta jelenték
telennek látszó zsákmányát. Ez a 
bucó az ősz folyamán teljesen el
pusztult Természettudományi Mú
zeum újjáéledő gyűjteményébe ke
rült.

A magyar bucó (Aspro zingel L.). Telepy József rajza.

Ha a nyári-őszi szabadvízi halá
szatok során bucófajok kerülnek a 
hálóba, halászaink ne hagyják ve
szendőbe e ritka halfajokat. Ha el
pusztultak, mind a Mezőgazdasági 
Múzeum, mind pedig a teljes hal- 
gyűjteményét vesztette Természet- 
tudományi Múzeum örömmel veszi a 
beküldött állatokat. Ha pedig a bu- 
cót sikerül életben tartani, az Állat
kert akváriuma fogadná szívesen a 
halakat, mivel az említett két őszi 
példány elvesztésével mindezideig 
hiányzik a kiállításunkról mindikét 
Aspro fajunk. Sterbetz István
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Van vagy kereken tíz esztendeje 
is, amikor az akkori Magyar Hor
gászban elhangzott a jelszó: Derít
sük fel a Nagydunát! Tárjuk fel azt 
a halkincset, melyet a vén Duna kí
nál a horgászoknak! Kutassuk ki, 
térképezzük fel a Duna összes hor
gászati szempontból értékes, a hor
gászt hallal kínáló szakaszait, dol
gozzuk fel az esetleg régebben ren
delkezésre álló adatokat, gyűjtsünk 
újakat, adjunk segítséget az egyre 
bővülő horgásztársadalomnak, hogy 
az a szabad Dunán és annak holt
ágaiban hódolhasson eredményesen 
kedves sportjának. A szó, ha nem is 
volt a pusztában kiáltó szava és nem 
nélkülözött némi visszhangot sem, 
nem hozta meg a kívánt eredményt 
és Dunánk tekintélyes része ma is 
csak fehér folt a horgászat térké
pén, akár a brazíliai dzsungel. Tud
juk jól, hogy vannak kincsei, sőt 
akadnak, akik ezeknek a kincsek
nek egy részét ismerik, de ez a 
kincs még korántsem vált köz- 
kinccsé, a magyar horgászezrek még 
mindig idegenül mozognak a Dunán, 
a tízezrek fanyalogva elkerülik, mert 
hiányzik az az Ariadne fonál, mely 
halainak nyomába vezetné őket!

A magyar horgászcsalád taglétszá
ma egyre gyarapodik, rövidesen el
érjük, sőt túlhaladjuk a félszázezres 
rekordot. De az öröm söre körül ott 
repked az üröm legye, a horgászok 
egyre gyarapodó létszáma egyre gya
rapodó horgászlehetőséget követel, 
egyre több haldús vizet, a horgász 
ugyanis minden ellenkező híreszte
léssel szöges ellentétben nemcsak 
horgászni akar, hanem halat is kí
ván fogni! Ehhez pedig halasvíz kell, 
egyre több halban bő olyan vízterü
let, mely többet nyújt az úgyneve
zett zsinegáztatási lehetőségnél!

A ma rendelkezésre álló főbb hor
gászvizek alaposmi telítve vannak 
horgásszál. A Soroksári Dunaág pél
dául, a főváros horgászai által leg
könnyebben elérhető terület — túl
telített. Háromezer hold terület, 
ötödfélezer horgásszál, ugyan mi jut 
a nemeshálból egy-egy főre, amid
kor az állomány túlnyomó része fe
hérhál, a természet pedig csak ne
hezen enged minden olyan kísérlet
nek, mely a pontyállományt kívánja 
gyarapítani szelektálással a fehérhál- 
népesség rovására. A Balaton messzi 
van és csak hosszabb üdülés során 
nyújt lehetőséget a nem helybeli 
horgásznak, a Velencei-tavon pedig 
csak ladikkal lehet „megélni“, a par
tok mentén bokáig érő vízben leg
feljebb küsz-ködni lehet: látszólag 
súlyos a helyzet. De válójában nem 
az! Mert itt a mi Dunánk, mely dús 
halparadicsomot ígér, ha — felde
rítjük! Itt fekszik a kincs a lábvmk 
előtt, csak éppen le kell érte hajol
nunk! . . .

Vannak megrögzött borúlátók, 
akik szerint a Dunában kizárólag 
víz van, hál alig. Vaskosát tévednek 
ezek, mert a szabad Dunában igenis

van hál, mégpedig csőstül! Hiszen 
ha nem volna, ugyan honnét a csu
dából vándorolna fel az a rengeteg 
hál a tassi álsóvízbe, a hatalmas 
ponty- és bálinrajok, a megszám
lálhatatlan süllő és nagyharcsa, hon
nét gyarapodna hallal a Dunával 
összefüggő sok holtág? A két buda
pesti télikikötő, az óbudai hajógyári 
öböl, a vámmentes kikötő medencéi, 
az adonyi és rengeteg egyéb dunai 
holt és mellékág, ha nem a mi öreg 
és a való helyzetet nem ismerő hor
gászok által fölényesen lekezelt Du
nánkból?

De — ne maradjunk meg jó ma
gyar szokás szerint a jelszavaknál, 
a problémák felvetésénél, hanem 
lássuk, hogyan lehet a sokszorosan 
igazolt elméletet, a Duna halbőségét 
gyakorlati valósággá átvarázsolni? 
Melyek azok az utak, melyekre ha a 
nagy dunai horgászok tekintélyes ré
szét irányító intézőbizottság rálép, 
ércnél maradandóbb emléket állít 
annak a munkájának, melynek el
végzésére elsősorban hivatott?

Korántsem gondolunk holmi ötlet
szerű, inkább kedélyes kirándulás
nak nevezhető dunumenti sátortábo
rozásra és motorcsónakázásra, mely
nek során inkább az üdülésnek és a 
tepsinek van szerepe, mint a felde
rítő munkának. Éppen ellenkezőleg: 
szervezett, pontos tervek alapján 
végzett, részletes, egy-egy sokatígérő 
szakaszon többhetes felderítő, a helyi 
horgászok tapasztalatait gyűjtő, a 
beszerzett adatokat a különféle víz
állásoknál ellenőrző, részletes térké
peket felvázoló, az évszakok, az idő
járás hatásait vizsgáló, a kőhányá
sokat, örvényeket, a nyerőnek ígér
kező helyeket alaposan kifürkésző 
kutató munkára! Amihez vérbeli 
horgászszellem, nagy horgásztudás, 
hálélettani jártasság, vizslaszellem, 
idő és lankadatlan buzgalom kell. És

anyagi alap, melyre fedezetet nyújt
hatnak azok az összegek, melyekkel 
horgászaink táplálják a vezető szer
vek kasszáit. A munkához, helye
sebben a magyar Dunaszákaszok 
teljes horgászati feldolgozásához 
esztendők kellenek, de minden egyes 
kilométer, melyet helyesen felderít
ve, kellőképpen kimunkálva, a ta
pasztalatok eredményeivel alátá
masztva adunk át a horgászoknak 
közkincsként: egy-egy újabb érté
kes horgászlehetőséget ajándékoz!

És mi az akadálya annak, hogy 
magyar viszonylatban aknázzuk ki 
azt az idegenben jól bevált módszert, 
mellyel a holtágak halállományát 
tartják állandó dús sz:\nten azáltal, 
hogy elektromos terelőberendezéssel, 
úgynevezett riasztólánccal állják út
ját a folyam partmentében vonuló 
hálának és irányítják a holtágak 
torkolataiba? Az ilyen berendezés 
nem költséges, hiszen kiskapacitású 
impulzusárammal működik, akár ak
kumulátorral is táplálhatjuk, mégis 
megfelel céljának: a nyílt vizek ár 
ellen úszó pikkelyes és pikkelytelen 
vándorait beterelni a holtágakba, 
ahol azok tanyát vernek. És miután 
a holtágban előállott a kívánatos 
relatív hálsűrűség, ráadásul az elekt
romos riasztólánccal azt is megaka
dályozhatjuk, hogy a holtág hála ki
fusson a szabad vízre. Az érvényben 
levő halászati törvény tiltja a re
keszt és t, de ez — mivel megszületé
sekor elektromos halászatnak keve
sebb hamva volt mint híre — min
den bizonnyal a mechanikus rekesz- 
tésre vonatkozik és az illetékes ha
tóság minden bizonnyal megadná az 
engedélyt a zárólánc felállítására an
nál is inkább, mert hiszen az elekt
romos láncokat jól lehet alkalmazni 
a halászatilag kihasznált vizekben 
is.

Foglalkozzanak az elmondotákkal 
mindazok, akiket illet! És ha mun
kájuk meghozza gyümölcsét, elmond
hatják: még jobb munkát végeztünk 
a magyar horgászsport érdekében!

(—házy)

Tengeri halászhajó és halraktár az NDK sassnitzi halásztelepén, Rügen szigetén
(Nagy László telv.)
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Csökkentsék a HTSz-ek —
— forgalmi adóját 1

Ha a hazánk területén működő 27 
halászati termelőszövetkezet összesí
tett termelési adatait több év távlatá
ban vizsgáljuk — eltekintve a kiala
kulás éveinek oca 8000 q-s átlagfo- 
gjásaitól — a produkció folyamatos 
és egyenletes emelkedését állapít
hatjuk meg. így 1951. termelési évben 
a termelés elérte a 11 000 q-t, az 
195)2—54-es években 12 500 q-ról 
12 900 q-ra emelkedett, 1955-ben már 
meghaladta a 13 000 q-t és 1956. ter
melési év össztermelése megközelí
tette a 15 000 q-t. A szövetkezeti hal- 
termelés produktivitásának fokozatos 
és állandó felifejlődése annál is in
kább méltánylást érdemid, mert 
ugyanez időszak vonatkozásában a 
sokkal korszerűbb termelőeszközök
kel rendelkező állami nyütvizi halá
szat fogási adatai évről-évre csökke
nők.

Midőn a termelés emelkedésiét tu
domásul vesszük nem árt röviden be
pillantani a htsz-ek jövedelmezőségi 
kérdésébe sem. Ennek kapcsán meg 
kell vizsgálni, vajon a termelés üte
mének fejlődésével lépést tart-e ter
melőszövetkezeteink jövedelmezősé
ge, biztosítja-e a szövetkezeti forma 
a nyütvizi halászok és családjaik ré
szére a megfelelő megélhetést és 
emellett szövetkezeteink további fej
lődését és korszerűsítését. Ezen a té
ren sajnos korántsem számolhatunk 
be kielégítő haladásról.

Rövid tanulmányunk keretében 20 
htsz. tagságának jövedelmi adatait 
vizsgáltuk felül. A vizsgált 20 htsz. 
közül a tagok halászati tevékenység
ből származó jövedelme 6 htsz.-ben 
évi 15 000 Ft-on felül van, 5 htsz.-fben 
10- és 15 000 forint között, 6 htsz.- 
ben 5 és 8000 Ft között alakult ki, és 
3 htsz.-ben 5000 forinton alul maradt.

Mint ismeretes, a nyiltvizi halászat 
hozamai — a mezőgazdaságétól elté
rően — egész év folyamán többé-ke- 
vésibé egyenletesen elosztva jelent
keznek. Halászszövetkezeteink a tag-

Értesítjük Önöket, hogy 
a a so n n a l raktárról 

tudunk szállítani

vízpróbás,
javított

Gumicsizmát
páronként 

78,50 Ft-ért

Prímatalpú,
bélelt,
javított
vízpróbás
Gumicsizmát
páronként 
112 Ft-ért

K iselejtezett  
gum icsizm ákat kg-ként 

2,30 Ft-ért átveszünk m inden  
m ennyiségben

Fővárosi XXI. Kézműipari Vállalat 
Bp.-Csepel, Katona József u.22.

ság részére az egyes tagok által tel
jesített munkaegységekkel arányosan 
a hozamérták forintosított összegének 
meghatározott hányadát előlegképpen 
fizetik 'ki. Az előleg a napi fogás pi
aci értékének általában 60%-os há
nyada, míg 40%-ot vételez be a szö
vetkezet pénztára, melynek a szövet
kezet fenntartását és fejlesztésiét, az 
üzemi és tartalékalapok képzését kell 
fedeznie. A teljes bevételből kiindul
va az elvégzett statisztikai gyűjtés 
adatai szerint — az átlag htsz. jöve- 
deiemfelhasználásának alakulása az 
alábbi képet mutatja.

Tagok előlegei a bevétel 60%-a, 
hozzájárulás az állami akkumuláció
hoz a bevétel 17,2%-a, rezsi a bevé
tel 20%-a.

Nyilvánvaló, hogy a bruttó bevétel 
fennmaradó 2,8%-os hányada nem 
fedezheti az okvetlen szükséges be
ruházásokat, a kötelező ivadékolást, 
illetőleg népesítést, még kevésbé ké
pezheti a tagság jövedelemrészesedé
sének alapját. Ebiből következik, hogy 
a j ővedelemfelhasználás és elosztás 
jelenlegi rendszerével szövetkezete
ink nem tudnak eleget tenni a gazda
sági és műszaki fejlesztés követelmé
nyeinek, sőt egyes htsz.-ek gazda
sági prosperitása is veszélyeztetett. 
Nem vitatható, hogy a kérdés vagy 
a kiadási tételek csökkentésével vagy 
a szövetkezetek jövedelmezőségéinek 
fokozásával lenne megoldható, ez 
utóbbinak viszont előfeltétele a mi
nél fokozottabb ütemű műszaki fej
lesztés, vagyis a gépesítés és a meg
levő termelőeszközök műszaki töké
letesítése, tehát éppen az a tétel, 
melyre a gazdasági fejlődés jelenlegi 
szintjén szövetkezeteink jövedelme 
fedezetet nem nyújt. A jövedelmező
ség fokozásának kérdése elkerülhe
tetlenül szükségesé teszi tehát , a jö
vedelem felhasználásiának felülvizs
gálatát.

A tagok előlegeinek a 60%-os szint 
alá csökkentését — mint láttuk — 
egyrészt az átlagjövedelmek alaku
lása nem teszi lehetővé, másrészt 
megfontolandó az is, hogy a kapi
talista időkben a nyíltvízi halászok 
„felesben“ halásztak, így a jövedel
mek alakulásától függetlenül szö
vetkezetpolitikai érdekek sem teszik 
Kívánatossá az előlegek mértékének 
további csökkentését. A 20%-ban 
feltüntetett rezsiből 10%-ot köt le a 
meglevő termelőeszközök amortizá
ciója, mely az állomány fokozatos 
leromlásának veszélye nélkül nem 
csökkenthető. További 10%-ot ágéh 
nyel a szövetkezetek fix-rezsijének 
fedezése, mely bérköltségekből, azok 
közterheiből és dologi kiadásokból 
adódik, legnagyobb hányadában mint 
adminisztratív költség jogszabályi 
előírás alapján merül fel, így szin
tén nem csökkenthető. Marad tehát 
a htsz-ek közterheinek csökkentése, 
melynek jelenlegi szintje indokolat
lanul magas. Ennek oka, hogy meg

állapításakor nem hangolták össze á 
bérleti és adókötelezettségből eredő 
terheket. A htsz-ek ugyanis az ál
lamigazgatás akkumulációjához két 
forrásból járulnak hozzá: forgalmi 
adó befizetésével és a használatba 
adott vízterületek bérleti díjainak le
rovásával. A forgalmi adó befizetése 
a bevételi forgalom után számított 
10%-os kulcs alapján történik, a víz
használati díj a bruttó bevétel 7,2 
százaléka. Ez a 17 2% nem foglalja 
még magában a htsz-ek jövedelem- 
adóját és a bérek közterheit. Meg 
kell itt jegyeznünk azt is, hogy a 
közterhek a folyó év előírásai sze
rint tovább emelkednek. Az elmúlt 
évben ugyanis a htsz-ek bérfizetési 
kötelezettségüknek természetbeni be
adással tettek eleget. A beadási kö
telezettségből eredő közterhek ösz- 
szege 1956. évben abszolút számban 
is valamivel alatta maradt a folyó 
évi pénzbérnek, ezen túlmenően 
azonban a természetbeni beadással 
a szövetkezet a tételt terhelő adó 
lerovásának is eleget tett, míg a fo
lyó évi bárletösszeg befizetéséihez a 
bérleti díj reciprok értékének egy- 
tizedével növelt összegű árbevétel
hez kell jutnia, hogy a forintosítolt 
bért leróhassa.

Htsz-eink a közelmúltban bead
ványban kérték a pénzügyi kor
mányzatunktól az adóterhek csök
kentését. Maidon az adómérsékléshez 
fűződő szövetkezetpolitikai érdekek
re ezúttal is felhívjuk a pénzügyi és 
szakhatóságok figyelmét, kifejezést 
adunk egyúttal annak a reményünk
nek is, hogy a közterhek várható 
csökkentésére szövetkezeteink a ter
melés még gyorsabb ütemű fokozá
sával adják meg a választ.

Dr. Nádasdi György

Koráter bácsi a Kék Duna htsz leg
öregebb tagja fenékzsinór tálcával
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Nemcsak a tudományos, de közvet
len qyakorlati szempontból is fontos 
kérdés az, hoqy a raqadozó halak 
(süllő, csuka, harcsa, menyhal) milyen 
táplálékkal élnek eqy meghatározott 
vízterületen, és, hoqy a különböző 
időszakokban eléqséqes táplálékot 
találnak-e ott. A táplálék minőséqe, 
mennyiséqe és mindennek az évi el
osztása határozza meq a raqadozók 
növekedésének az ütemét és ezzel 
természetesen a népesítés mértékét. 
Továbbá ilyen vizsqálat alapján 
mondhatjuk ki határozottan eqy raqa
dozó halfaj károssáqát, vaqy azt, hoqy 
az a szóban forqó vízben nem kívá
natos.

Ezideiq a táplálék vizsqálatok cél
jából a raqadozó halakat felbontot
ták, íqy jutottak a qyomortartalmuk- 
hoz. Ennek következtében a halak na- 
qyot veszítettek piaci értékükből, sőt 
rfiaqánfoqyasztásra leqtöbb esetben 
eladhatatlanokká váltak. A kutatónak 
ezért vaqy meq kellett vásárolnia a 
vizsqálandó anyaqot, máskülönben 
csak alkalomszerűen juthatott hoz
zá megfelelő vizsqálati anyaqhoz. 
1950—51-ben például a Vendéqlá- 
tóipari Vállalat által már meg
vásárolt süllők gyomrait úqy sze
reztem meq, hoqy a Halértékesítőtől 
meqérdeklődtem adnak-e át a V. V- 
nak balatoni süllőt, ha iqen, meqkér- 
tem a vállalatvezetőt, enqedélyezze, 
hoqy azokat én bonthassam fel. Az 
enqedély birtokában elmentem a Vál
lalat feldolgozó helyiségébe és a ha-

Különböző nagyságú gyomorszívók. 
Jobboldalt: összerakva. Középen: a 
dugattyú és a cső. Balról: a szétsze

dett dugattyú látható
(Woynárovich felv.)

lakat személyesen felbontva jutottam 
naqyobb vizsqálati anyaqhoz. Termé
szetesen, ez tervszerű vizsqálat ese
tében annyira körülményes, hogy csak 
ritka esetben járható út. A meqvá 
sáriásnak pedig anyaqi akaaályai van
nak. (Ugyan melyik gazdasági híva al

A múlt évben sok „kihalászatlan" 
garda maradt a Balatonban. Ez év
ben gazdag gardafogásra lehet szá

mítani.
(Woynárovich felv.)

járul hozzá havi 250—300 db =  1 q 
süllő megvásárlásához.)

Több mint néqy éve foqlalkozom 
alkalmas qyomorszívó készülék meq- 
szerkesztésével. Ez év januárjában 
sikerült azt a véqleqes formát megta
lálni, mely quantitative kiüríti a ra
qadozó qyomrát anélkül, hoqy azt fel 
kellene bontani* Tehát a meqvizsqált 
hal piaci értékéből semmit sem ve
szít, sőt jobban tárolható, mert a 
gyorsan romló táplálék kikerült a qyo- 
morból.

A qyomorszívó, a különböző ha'- 
naqysáqok szerint változó átmérőjű, 
kb. 1 mm falvastaqsáqú 20—25 cm 
hosszú' cső, melyben kettős bőrözés- 
se! ellátott dugattyú mozoq, a duqaty- 
tyú végére pediq kúposán kiképzett 
réz-idom csavarható. A duqattyú hátsó 
(foqantyú felőli) bőrözése élesre vá- 
qott, íqy szíváskor az ellenálló leveqő 
a cső falához szorítja azt és íqy tö
kéletes a szívás. A cső átmérője fél 
kg súlyú süllőhöz: 20—24 mm, 0,5—1 
kq süllőhöz 25—30 mm, 2 kq súlyúak- 
hcz 40 mm körüli. A bőtorkú csuká
hoz, harcsához 40—50 mm átmérőjű, 
sőt ennél naqyobb szivattyúk szüksé
gesek.

A vizsqálatot két személy véqzi. Az 
eqyik foqja a kimúlt (élő állatot ne 
kínozzunk!!) halat és kitátja annak

száját, a másik óvatoséin ö qdraton 
át a qyomor előterébe duqja a szívót 
és miután a haltartó személy eqyik 
kezével átmarkolta a hal qarattáját, 
lassan kiszívja a szivattyúval a qyo- 
mortartalmat. A szívás- hatására a qyo
mor előre türemkedik és a szájból 
kijön, tehát kétséqet kizáróan meq- 
qyőződhetünk arról, hoqy az teljesen 
kiürült.

A qyomortartalom a csőben foqlal 
helyet, melyet ezután eqy előre el
készített perqament-papír zacskóba 
ürítünk és ezeket vizsqálatiq 2—4%-os 
formaiin oldatba tesszük.

A kifordult qyomor vaqy maqától 
visszahúzódik, vaqypediq fadarabká
val visszatoljuk azt.

A készüléket már több, mint féléve 
használjuk és havonta kb. 5—600 süllő 
qyomrát vizsqáljuk meq. A qyomor- 
szívót bemutattam a Szovjet Hidrobio- 
lóqusok Konferenciáján is, ahol arról 
azonnal másolatot is készítettek.

(Dr. Woynárovich Elek)

A Z  AUGUSZTUS l.-i próbahalá
szatok alapján úgy látszik, hogy a 
termelési verseny első helyéért a 
Szegedi és Alsósomogymegyei Hal
gazdaságok küzdenek.

*
A WOYNÁROVICH-FÉLE TRÁGYASZÓ

RÓT mindenütt alkalmazzák az NDK- 
ban. A tavak javítására felhasznált 
meszet és -műtrágyát is ezzel a trá- 
qyaszóróval juttatják a vízbe. A qé- 
pen sok újítást és korszerűsítést al
kalmaztak. Kár, hoqy a mi qépiparunk 
egyáltalán nem foqlalkozik ezzel a 
kérdéssel. Ma már oda jutottunk, hoqy 
a magyar találmányt német szak
társainktól kell import útján beszerez
ni. Mennyivel hasznosabb lett volna 
népgazdaságunknak, ha eqész Euró
pát mi láttuk volna el ezzel a naqyon 
kapós kisqéppel. De talán méq nem 
késő . . .

Így kell tartani a halat a gyomor- 
tartalom kiszívása közben.

(Woynárovich felv.)
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—  a Visztula-lagunában, 

mint a Balatonban

Ezt a 86 000 ha nagyságú víz
területet keskeny földnyelv vá
lasztja el a Keleti-tengertől, mely- 
lyel a Pregel-folyó torkolatánál 
összeköttetésben van. összes só
tartalma középen kb. 3500 mg/1, 
mely a lengyel rész felé csökken. 
A torkolatnál a lagúnából 36 500 
hektár Lengyelországhoz, 49 500 
hektár pedig a Szovjetunióhoz tar
tozik. A  lagúnából az ívásra be-

VISZTULA LAGÚNA.
1949 1950 1951

összes fo
gás kh/kg 16,9 18,1 12,3
süllő fo
gás kh/kg 4,9 4,9 3,7

BALATON
összes fo
gás kh/kg 12,5 14,3 16,1
süllő fo
gás kh/kg 1,0 1,0 0,9

A süllő nevezett vízben sokkal 
gyorsabban nő, mint a Balaton
ban, a másodévesek kb. olyan sú
lyúak, mint a mi 3— 4 £ves pél
dányaink. Azért, hogy ivaréretlen 
példányokat ne fogjanak ki, a leg
kisebb fogható méretet 40 cm-re 
emelték fel (nálunk csak 32 cm). 
A süllő táplálkozását és táplálékát 
alaposan kutatták. A  zsenge süllő- 
iváiiék az első időszakban alsóbb
rendű rákokat, júniustól a Neo- 
mysis vulgaris nevű hasadtlábú 
rákot és szeptembertől pedig a leg-

vándorló tengeri halak mellett, fő
ként édesvízi halakat halásznak. 
Fő halai: dévérkeszeg, süllő, vö- 
rösszárnyú-koncér, angolna, sügér, 
üveglazac stb. A  süllőfogás a len
gyel területen eléri az összes fo
gásnak 20— 30%-át, mely katasz
teri holdra átszámítva az alábbi 
táblázatból vehető ki. összehason
lításul itt közlöm a Balaton ha
sonló fogásait is.

1952 1953 1954 1955 Állag
10,8 15,8 13,0 14,6 14,5

3,5 4,0 3,4 2,8 3,9

18,5 17,4 15,9 14,9 15.4

1,4 1,5 1,3 1,1 1,1

több fiatal példány már az üveg
lazac (Stint, Osmerus eperlanus) 
idei példányait eszi. Ilyen táplá
lék mellett az elsőnyaras példá
nyok a 12— 20 cm-es testhosszt is 
elérik. Idősebb korban is főtáplá
lékuk az üveglazac és —  mint ná
lunk a Balatonban —  a vágódur- 
bincs. Elsősorban a megfelelő táp
lálékkal magyarázható a jelentő
sen gyorsabb növekedés és három 
és félszer nagyobb süllőfogás a 
Balatonhoz viszonyítva.

Dr. Woynárovich Eleik

A Borok-i kutatóintézet lakótelepének fő utcája. Kétoldalt az alkalmazottak lakó
házai. középen az Intézet kultúrpalotája (Woynárovich felv.)

A TOLNA MEGYEI TSZ. TÓ
GAZDASAGOK állandóan fejlőd
nek. A fejlődés hathatós előmozdí
tója a tsz. tavak kezelői részére a 
Halgazdasági Tröszt Tolna megyei 
Halgazdaságában évente rendszere
sen megtartott szaktanfolyam. A 
halgazdaság — élén Pillár igazgató
val és Podraczky főagronómussal — 
a megye tsz-einek egyik kiváló pat- 
rónusa. A folyó évi július 18—19-én 
rendezett tanfolyamon az elméleti 
oktatást Csigó agronómus tartotta, 
majd a felsőieperdi tavakon az agro- 
nómusok és Csősz főhalászmester a 
gyakorlatban képezték tovább a tsz. 
halászokat.

Az előrehaladás megmutatkozott 
már a múlt év eredményeiben, ami
kor 18 tsz. 381 kh-nyi taván 317 kg 
bruttó, ül. 293 kg/kh volt a nettó 
halhústermelés. A folyó évben min
den tsz. jóminőségű, takarmánnyal 
eteti halait, és az eddigi próbahialá- 
szatok alapján 300 kg-on felüli nettó 
termés várható.

A megyében kitűnik gazdálkodá
sával Bonyhádon az Istvánmajori 
Mező- és Tógazdasági Szövetkezet 
68 kh kiterjedésű tógazdaságával. Az 
okszerűen népesített, tisztán tartott 
tavakon trágyázással és takarmá
nyozással kitűnő lesz az eredmény. 
A szövetkezet május 22-én megnyi
totta a megye első mtsz. halászcsár
dáját, melyben biztosítja haltermé
sének és egyéb termékeinek értéke
sítését, a 8 kh-as szőlőjéből szár
mazó, kifogástalan minőségű borait 
méri, és ezáltal a helybeli és kör
nyező vidéki lakosság fokozódó igé
nyeinek kielégítésében fontos szere
pet tölt be.

Felhívjuk a megyék halászati elő
adóinak figyelmét, kövessék a Tol
na megye példáját, rendszeresítsék 
a tanfolyamokat és a tógazdasági 
termelés fejlesztésével teremtsék 
meg a tsz. halászcsárdák létesítésé
nek feltételeit. Közeli gondolat, hogy 
ebbjen az esetben különös jelentő
ségű lesz a termielés — csárda-ellá
tás — változatossá tétele céljából a 
járulékhalak (süllő, harcsa, compó) 
tenyésztésének bevezetése. Szüksé
ges lesz teleltetek vagy tárolók épí
tése, ez mérnöki felmérés és terv 
alapján házilag megoldható.

Rá kell mutatnunk arra is, hogy 
a halászat fejlesztése nem kis mér
tékben függ a megyei mezőgazda- 
sági osztályok ezirányú tevékeny
ségétől. Tolna megye erre is jó pél
dát mutat, ahol Walter János mg. 
osztályvezető teljes támogatását él
vezi a halászat ügye.

Pöschl Nándor

Az NDK-BAN 14 000 hektárnyi le
csapolható tóterületet tartanaik nyil
ván. Ez megfelel 24 300 kh-nak. Ná
lunk az 1956-os esztendőben 27100 
kh-nyi tóterületet üzemeltettünk.

*
A Szegedi Halgazdaság egyik tavá

ban az áprilisi ívású és hipofizált 
anyáktól származó ivadék súlya 
augusztus 1-ére elérte a 20 dk-ot.
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E rd  em es kacsái 
iavlani —

a tógazdaságban?
A „Halászat" júniusi száma fiqye- 

lemreméltó cikket közölt dr. Woyná- 
rovich Elek tollából. A cikk helyesen 
állapítja mey a tóqazdasáqi kacsa
tartás jelenlegi problémáit. A tudo
mányos és qyakorlati szakemberek 
előtt közismert az, hoqy a kacsatartás 
a tavak haltermelőképesséqét bizo
nyos mértékben emeli.

Noha a kacsák a halhús termelést 
növelik, a qyakorlati szakemberek 
méqis titakoznak a kacsatartás ellen. 
Ennek oka az, hoqy a halqazdasáqok 
naqyrészénél az 1956. évi kacsatar
tás veszteséqes volt és jelenleq is 
veszteséqesnek indul. A veszteséq ab
ból adódik, hoqy az állami qazdasá- 
qok 1957. évi új árjeqyzéki árainak 
meqállapításánál az előnevelt kacsa 
ára indokolatlanul maqas és nincs 
összhangban a hízott kacsának az 
utóbbi években kialakult felvásárlási 
átlagárával. A növendék-kacsa 42,— 
Ft-os árjeqyzéki ára indokolatlanul 
maqas jövedelemhez juttatja a kacsa
nevelő gazdaságokat. Ezek igyekez
nek a lehető leqnaqyobb eqyedsúlyt 
elérni és ezért fehérjedús takarmá
nyok éjjel-nappali etetésével szinte 
felfújják a kacsákat, természetesen 
nem törődve a csontozat arányos erő
södésével. A halqazdasáqok naqyré- 
sze 4 hetes növendékkacsát kapott 
80—90 dkq-os eqyedsúlyban. Ez a 
naqy eqyedsúiy a hízott kacsa 20— 
24 Ft-os felvásárlási ára mellett eleve 
veszteségessé teszi a kacsatartásu
kat. Az ilyen naqy eqyedsúlyú kacsák 
további tartásánál mindiq alacso
nyabb a takarmányértékesülés, nö
vekszik a kiloqrammonkinti rárakódott 
súly önköltséqe, és a takarmányérté
kesülés csökkenése a toll vedlése 
után még fokozódik. Ezért a gazdasá
gok nagyrésze ez évben áttért a p e . 
csenyekacsa előállítására, főleq azért, 
mert a pecsenyekacsa tartás keve
sebb veszteséggel jár, mint a kacsa
hizlalás.

Mivel a nyugati exportigények, de 
már a hazai kereslet is főleq a húsjel- 
leqű, zsírral qyenqén átszőtt, ún. : 
„broyler" baromfi felé tolódik, íqy 
ezért is célszerűbb ez évben a ka
csahizlalásról az intenzívebb takar
mányozás mellett rövidebb idő alatt 
piacképes pecsenyekacsa előállítá
sára áttérni. Ezt meqokolttá teszi az 
a tény is, hoqy amíq az ún. „broy- 
ler" baromfi kg-jáért külföldön 80—90 
centet kapunk, addiq a hízott ba
romfi kg-jáért 45—55 centet. Termé
szetesen a pecsenyekacsa tartásánál 
is hátrányt jelent a nagy eqyedsúiy, 
ezért nemcsak a kacsahízlalás válik 
veszteségessé a nagy eqyedsúiy be
állítás miatt, hanem a pecsenyekacsa 
előállítása is.

A 80-^90 dkq-os előnevelt kacsák 
— mint fentebb említettem — 42,— 
Ft-os áron kerültek átvételre. A ka
csa megfelelő fehérjedús takarmá
nyozással 8—10 hetes korában éri el 
a 2 kq-os súlyt, amikor pecsenyeka
csa néven forqalomba hozható. A pe
csenyekacsa felvásárlási ára 24,— 
Ft/kq. Az árak vizsgálatánál tehát ki
tűnik, hogy a pecsenyekacsa tartás a 
jelenleqi beállítási súly mellett csak 
akkor lehet rentábilis, ha a kq-on- 
kinti húsrarakódást leqalább 8,— 
Ft-ból képesek a qazdasáqok előállí
tani. Erre azonban a központi kész
letből eredő takarmányok 1957. évi 
áremelése, valamint a munkabérek 
emelkedése nem ad iehetőséqet.

Az életszínvonal emelkedése azon
ban mind nagyobb igényeket támaszt 
a baromfihús termeléssel szemben és 
ezért, valamint az export lehetőséqek 
miatt is fokozottabb mértékben kell 
a baromfitenyésztéssel foqlalkozni an
nál is inkább, mivel jelenleq Euró
pában 1 főre eső baromfifoqyasztás 
csak 2 kq a viláq 2,2 kq-jával szem
ben. íqy tehát a ha'qazdasáqoknak 
is fokozottabb mértékben kell bele- 
kapcsolódniok a kacsatenyésztésbe és 
ezen belül a kacsahizlalásban, ter
mészetesen úgy, hogy érdekeltekké 
leqyenek a baromfi előállításában. 
Ennek pediq eq,yik feltétele, hoqy 
alacsony súlyú, maximum 20—25 dkq- 
os előnevelt kacsák központilaq tör
ténő beszerzése, valamint a kész ka
csák értékesítése biztosított leqyen,

továbbá a beszerzési, valamint az ér
tékesítési árak közötti feszültséq meg
szűnjék.

Mivel a halqazdasáqokban a kacsa
tartás mint kiseqítő üzemáq szerepel, 
ezért a fő üzemáq termelését elő ke'I 
seqítenie. Erre csak a kacsahizlalás 
adhat módot, mert a kacsák hatása 
a tóra előnyös. Ezért a halqazdasá
qokban a kacsatartást, mint kiseqítő 
üzemáqat úqy célszerű megszervezni, 
hoqy qazdasáqonkint törzstenyészetet 
kell létrehozni, amelyen belül a kacsa 
felnevelését is a qazdasáq véqezné. 
A kacsatartás fő jelleqe a hizlalás 
lenne, viszont kis mértékben foqlal
kozni lehetne pecsenyekacsa előállí
tásával is tekintettel az export iqé- 
nyekre.

A kacsahizlalás mellett naqy jelen
tősége van a tolinak annál is inkább, 
mivel a külföldi piacon keresett cikk; 
q-nként 190—195 dollárt kapnak érte.

Tehát a jelenlegi problémák ellené
re a halqazdasáqoknak foqtalkozniok 
kell a kacsatartással, de alapos át
gondolás után csak helyeselni lehet 
Woynárovich Elek azon javaslatát, 
hoqy a fejlettebb csehszlovákiai ka
csatartást alaposan át ke'l tanulmá
nyozni, mert nálunk is meqteremthe- 
tők a rentábilis kacsatartáshoz szük- 
séqes feltételek.

Pillár János

A próbahalászatok alapján megál
lapítható, hogy számos tógazdaság
ban kiválóan fejlődtek a halaik 
augusztus 1-ig. így pl. a simongáti 
tógazdaság állománya olyan minősé
gű, hogy a legigényesebb piacokat is 
kielégítheti. Ebben a gazdaságban az 
áruhal túlnyomó része export célo
kat szolgáló I. o. ponty lesz.

Tapasztalatcsere Varászlón. A Szegedi Halgazdaság igazgatója Simon Pál, 
barátkozik a „füles motorral".

(Németh felv.)

L 99



Tógazdasági haltermelésünk az 
elmúlt két esztendő alatt igen je
lentős mértékben fejlődött. A  fej
lődés annál örv endet esebb, mivel 
nemcsak lényegesen több, hanem 
általában minőségileg is jobb áru
halat termeltünk. Számottevően 
csökkent a keszeg, a kárász, a 
törpeharcsa és a méreten aluli 
ponty, viszont fogassüllőt és har
csát még mindig csak jelentékte
len mennyiségben állítunk elő. A 
piaci pontytermés osztályonkinti 
megoszlása is sokat javult, de a 
belföldi és különösen a külföldi 
fogyasztói igények kielégítéséhez 
az eddigieknél jóval több 2 kg-on 
felüli darabsűlyú és általában jó
val több tükrös pontyra van szük
ség.

Tógazdasági haltermelésünk

nagymérvű fejlődése a központi 
árualap forgalmán keresztül mér
hető le a legjobban.

Az állami szocialista termelő- 
szektor az 1954. évi tógazdasági 
haltermelésből mindössze 24 988 q 
áruhalat adott be a központi áru
alapba. Az 1955. évi termésből 
már 36 609 q, az 1956. éviből pe
dig 45 808 q került az árualapot 
kezelő Halértékesítő Vállalat út
ján értékesítésre. Tógazdasági 
piacihal-térmésünk tehát két év 
alatt több mint 80°/0-kal növeke
dett, amire hazai viszonylatban 
még nem volt példa. Ezt az ugrás
szerű fejlődést túlnyomórészt a 
Hortobágyon épült új halastavak 
tették lehetővé, de a fejlődéshez 
— különösen minőségi tekintet
ben — a Halgazdasági Tröszt

„régi(í tógazdaságai is nagyban 
hozzájárultak.

Folyó évi tógazdasági haltermé
sünk mennyiségileg minden bi
zonnyal, minőségileg pedig előre
láthatóan jobb lesz a múlt évinél. 
Ez a fejlődés annál inkább is ör
vendetes és értékes, mivel a tó
gazdaságok — a nyári halellátás 
érdekében —  ebben az évben jó
val több „primőrcc-jellegű pontyot 
adnak át a kereskedelemnek, 
mint bármikor a múltban. A  „pri
mőr^-jellegű, a csak „részbene( 
kész áru átadása pedig minden
képpen kedvezőtlen a termelés 
mennyiségi eredményére.

(R . P .)

Fekete István:

Halászat
A könyv elsősorban természetes 

vizeink halgazdálkod ásámak gyakor
lati tudnivalóit öleli fel úgy, hogy 
joggal nevezhető a halászmestérség 
kézikönyvének. A könyv nyolc rész
ben (a víz, a vizek élete, a hal, a hal 
tenyésztése, halbetegségek, vizeink 
meilékágii hasznosítása, halfogás, ha
lászszerszámok, a hal szállítása) fog
lalja össze a halászat tudnivalóit.

230 oldal, ára: 18,— Ft.
Megrendelhető a Mezőgazdasági 

Könyvesboltból:
Budapest, V. Vécsey utca 5.

HÁTIZSÁK, oldalzsák,
viharkabát javítása és készítése
BELLÁK ERNŐ Budapest, 
V., Nagy S. u. 4. Tel.: 332-086

H A L Á S Z A T
Felelős szerkesztő: Pékh Gyula 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest. V., Beloiannisz utca 8. IV. em 

Telefon: m-253
Előfizetéseket felvesz a Posta Központ 
Hírlar'roda, Budapest, V., József nádor 
tér 1. Telefon: 180-850, csekkszámiaszám: 

61268
Felelős kiadó:

A. Mezőgazdasági Könyv- és Folyóirat- 
kiadó Vállalat igazgatója 

Az előfizetés díja: Egy évre 36.— Ft. 
Egyes szám ára: 3.— Ft. 

Megjelenik havonta
40598-689/2 — Révai-nyomda. Budapest. V. 
Vadász utca 16. (Fel. vez.: Povárny Jenő»

A H A LÉ R T É K E SÍT Ő  VÁLLALAT
(Budapest, V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím: Halértékesítő Buda
pest) az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és halászattal foglalkozó 
állami vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos értékesítője. Termelőszö
vetkezetek haltermését is részben vagy egészben megvásárolja. —  Budapesti nagyker. telepek: IX., 
Csarnok tér 5. (tel.: 180-207) és IX., Gönczy Pál u. 4. (telefon: 188-721) Élőhalszállító vagonpark: 
Budapest-Kelenföld p. u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kapos
vár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Veszprém.

Balatoni kirendeltség: Siófok.
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