


A cím alap ján  nagyon sokrétű az 
a feladat, am ely a term észetes vizek 
védelm ével kapcsolatosan az állam i, 
társadalm i vagy egyéb szervekre 
hárul.

A vizek védelm én elsősorban
— a vizek vagy azok m edrébe el

helyezett m űtárgyak védelm ét, a v i
zek szabályozását;

— a vizek tisztaságának védelm ét;
— a vizekben élő növény- és á l

latvilág védelm ét értjük.
Röviden a vizek tisztaságával és 

az ehhez kapcsolódó növény- és á l
latvilág védelm ével k ívánok foglal
kozni.

A m agyar vízgazdálkodásban je 
lentős szerepet játszik  a vizek tisz ta 
ságának védelme. M a m ár — tapasz
ta lhatjuk , — hogy hazánkban is 
egyre több term észetes víz szennye
ződik el oly m értékben, hogy a 
benne levő növényi és állati élet 
pusztulásra van ítélve.

Az ipari üzemek állandó szennyező 
hatásán  kívül erősen gyorsítják a v i
zek elszennyeződését a benzin- és 
olaj állomások. N apjaink egyik legár- 
talm asabb vízszennyező anyaga a 
korszerű mosószerek gyártási és fe l
használási szennyvize.

A vizek tisztaságának védelm ében 
a legjelentősebb eredm ény eddig az 
1964. évi Vízügyi Törvény és az ezt 
követő végrehajtási u tasítás volt.

Az élővizek tisztaságáért folytatott 
harc a halállom ány m egm entése is, 
ehhez a társadalom  széles körű  ösz- 
szefogása is szükséges. A vizek tisz
taságának védelm e olyan társadalm i 
érdek, am ely szükségessé teszi a v i
zen dolgozó és a  vizeket ellenőrző 
szervek együttm űködését.

A vizek szennyezése szabálysértés, 
ezt elköveti az, aki

— vízfolyásba, kútba, forrásba, 
vízvezetékbe és egyéb víztárolóba, 
am elynek vizét nem  ivóvízként hasz
nálják, fertőző vagy károsan szeny- 
nyező anyagot ju tta t vagy annak  v i
zét felhasználásra alkalm atlanná 
teszi.

A szabálysértés elkövethető:
— a víz fizikai, kém iai vagy bioló

giai tulajdonságának m egváltoztatá
sával,

— a víznek, term észetes m inősé
gének és öntisztulási képességének 
hátrányos befolyásolásával,

— a víz fertőzésére alkalm as an y a
gok tárolásával, kezelésével vagy 
szállításával, ha ezzel a  vizet fe r
tőzi. A szabálysértés elkövetőivel 
szemben ötezer forintig terjedő pénz
bírság szabható ki.

Ha a halászati tevékenységet foly
tató  halászok vagy más személyek 
m unka vagy szórakozás közben a 
víz elszennyeződését észlelik, akkor 
elsősorban az adott vízterületrő l víz
mintát kell venni. Ha erre lehetőség

nincs, akkor a víz elszennyeződésé
ről, annak  helyéről és a szennyezett
ség hozzávetőleges m értékéről érte
síteni kell az illetékes rendőri szer
vet, tanácsot vagy vízügyi igazgató
ságot.

A vizek védelm ével kapcsolatos 
m ásik igen lényeges kérdés a vizek 
élővilágának és elsősorban a halállo 
m ánynak a védelme.

A rendőrség vízirendészeti felada
tainak egyik területe a halászat és 
horgászat ellenőrzése. Ezt az ellen
őrzést és felügyeletet az 1961. évi 15. 
sz. tvr. és ennek végrehajtására k i
adott jogszabályok és utasítások h a 
tározzák meg.

A töltésvédelem  fontos m unkáját látja el 
a tolólem ezzel fölszerelt traktor

(Pékh felv.)

A vízirendőröknek ezen a te rü le
ten elsősorban a bűncselekm ények, 
szabálysértések megelőzése, a  cselek
m ények elkövetésének m egakadá
lyozása és az elkövetők felderítése a 
feladata. A halászat-horgászat ellen
őrzése azonban nem  kizárólagosan 
rendőri feladat, hanem  a te rü le t sa
játosságait figyelem be véve a h a l
őrök, mezőőrök, erdőőrök, term észet- 
védelm i őrök stb. elsődleges fel
adata. ak iknek a m unkáját segíti, 
erősíti a rendőri ellenőrzés. A ren d 
őri szervek ilyen irányú feladata ik 
nak  ellátásához igénybe veszik az 
önkéntes rendőri állom ányt is.

A rendőr, am ikor a halászati, ho r
gászati tevékenységet ellenőrzi, köz
vetlen kapcsolatba kerü l a halászat, 
horgászat helyi vezetőivel, irány ító i
val, ellenőreivel és társadalm i ak tí
váival. Ez m unkakapcsolat, amely 
jelentős a halgazdálkodás ellen irá 
nyuló tevékenységek megelőzésében. 
Egym ásnak konkrét és érdemleges 
segítséget tudnak  adni, am elyek az 
alábbiakban nyilvánulhatnak  meg:

— a helyi halgazdasággal kapcso
latos intézkedések, korlátozások,

— a haltelepítések, halszállítások 
helye, m értéke és útvonala,

— új engedélyesek ism ertetése,

— nagyobb jelentőségű halászatok,
lehalászások ideje és helye,

— értékesítéssel kapcsolatos k é r
dések. 

Az ilyen m unkakapcsolatot még 
bővíteni lehet akkor, h a  a halászok 
m inden terü leten  bizalom m al for
dulnak a rendőrökhöz és kérik  se
gítségüket, tám ogatásukat. A rend 
őrök és a halászati tevékenységet 
folytató szervek és halászok közötti 
kapcsolat továbbfejlesztésére az 
alábbi lehetőségek vannak:

— a kölcsönös tá jékozta tás köz
vetlen módon való bővítése, pl. a 
term elési értekezletekre, közgyűlé
sekre való m eghívások útján .

— a halászati szervek és a te rü le 
tileg illetékes rendőri szervek között 
rendszeressé lehet tenni a kölcsönös 
és előre beütem ezett tájékoztató  
megbeszéléseket.

— az átfogóbb felügyelet és ellen
őrzés végett célszerű lenne a helyi 
rendőri szervekkel egyetértésben 
egy-egy halászati egységben — az 
ott dolgozók bevonásával — önkén
tes rendőri szakcsoport szervezése. 
Egy ilyen adott halászati objektum  
terü letén  működő önkéntes rendőri 
csoport megfelelő szakirányítás és a 
gazdasági vezetés tám ogatása m ellett 
jelentős m értékben segítheti a k itű 
zött gazdasági feladatok m egoldá
sát is.

Összegezve m egállapíthatjuk , hogy 
bárm ilyen form ában és m ódszerrel, 
gazdasági és állam igazgatási szervek 
összefogásával, meg kell tenn i a 
szükséges intézkedéseket term észe
tes vizeink tisztaságának halállom á
nyunknak védelm ére. Ezért továbbra 
is szükség van a halászok, vízi te
vékenységet folytató szervek, dolgo
zók és a  rendőri szervek, rendőrök 
kapcsolatának a továbbfejlesztésére 
a népgazdasági érdek, a közrend és 
a közbiztonság érdekében.

Ordó György r. alezr.

Meghalt Németh Sándor
Ism ét nagy veszteség érte  a m a
gyar halászatot. Ja n u á r 10-én 77 
éves korában elhunyt Németh 
Sándor.

Ö is a halászat nagy öregjei 
közé tartozott, ak ik  között az 
utóbbi időben gazdagon a ra to tt a 
Kaszás.

Hosszú szakm ai pályafu tását a 
D unántúlon kezdte Sárvizén. H a
m arosan azonban a hortobágyi
halastavak  főintézőjének nevez
ték ki. I tt  vagy három  évtizedet 
töltött, m ajd  a Szegedi H algaz
daság főagronóm usaként fejezte 
be aktív  halászati pályafutását.

N yugdíjazása u tán  a halászat 
javára  hasznosította nyelv tudá
sát, egyebek között lapunkban  is 
közreadva a legm odernebb ism e
retanyagot, am ely a nemzetközi 
halászati szaksajtóban megjelent.

Nyugodjék békében!
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12 HÓNAP
Egy év nem nagy idő egy társadal
mi-gazdasági szervezet életében. Még 
kisebb a magyar halászat történeté
ben. Mégis várakozásteljes figyelem 
mel nézzük az Országos Halászati 
Tanács számvetését elmúlt évben 
végzett munkájáról. Betöltötte-e azt 
a hivatást, amelyért létrehozták, el- 
végezte-e azt a feladatot, amelyet a 
mezőgazdasági és élelmezésügyi m i
niszter rábízott? Ha röviden átte
kintjük azoknak a témáknak a lis
táját, amelyekkel az Országos Halá
szati Tanács ülésein foglalkozott (nö
vényevő halak Balatonba telepítése, 
halász-horgász viták, halak tartósí
tása és feldolgozása, feldolgozó üzem  
Biharugrán, tógazdaságok gépesítése, 
takarmányellátottság, htsz-ek 1971. 
évi gazdálkodása, növényevő halak 
piaci értékesítése, a haltárolás pénz
ügyi feltételei, tenyészanyag helyzet, 
tógazdaságok műszaki fejlesztése, Ti
sza II. víztározó halászati hasznosí
tása, a halászat fejlesztésének köz- 
gazdasági feltételei, távlati fejlesz
tési elképzelések), megállapítható, 
hogy a Tanács a legfontosabb kér
dések tárgyalásával kezdte meg 
munkáját, elsősorban olyanokkal, 
amelyek sürgős intézkedéseket köve
teltek.

Évek óta halmozódtak a megoldás
ra váró feladatok a magyar halá
szatban, amelyekből az Országos Ha
lászati Tanács munkája kezdetekor 
munkatervet állított össze. A mun
katerv több feladatot tartalmaz, mint 
amennyit 1972-ben elvégeztünk, mert 
év közben a végrehajtás során jöt
tünk rá arra, hogy egy-egy ülés al
kalmával öt-hat témát nem lehet 
alaposan megtárgyalni, az egynapos 
értekezlet nem elégséges erre. Ezért 
az év közepén úgy határoztunk, hogy 
a jövőben kevesebb témát tűzünk 
napirendre, de azt részletesen, min
den oldalról megvizsgáljuk és tár
gyalásaink eredményeképpen tesz- 
szük meg javaslatainkat illetékes 
szervek felé.

Meg is lett az eredménye új mun
kaszervezésünknek, mert valamennyi 
tárgyalt kérdésben az Országos Ha
lászati Tanács állásfoglalását, vagy

javaslatait illetékes szervek elfogad
ták és megfelelő intézkedéseket hoz
tak. Dimény Imre miniszter elvtárs 
többször is tárgyalt a halászat kér
déseiről a Tanács elnökével és tag
jaival; tanácsai és tájékoztatásai 
hasznos útmutatóul szolgáltak a Ta
nács további munkájához.

Az Országos Halászati Tanács ed
digi munkájának eredményeként le
het elismerni: a munkában részt ve
vő tagok felismerték, hogy e szerv 
útján meg lehet gyorsítani a megol
dásra váró feladatok eldöntését. Az 
előterjesztők felelősségteljes gondos
sággal és odaadó figyelemmel készí
tették el a munkaanyagaikat és ja
vaslataikat, amelyek alapján érdemi 
állásfoglalásokat vagy döntéseket (le
hetett hozni.

A Tanács tevékenysége hozzájárult 
a tervszerű fejlődéshez, segített az 
előrelátás megfogalmazásában. Fon
tos feladatként a koordináció meg

valósításával régi hiányt pótolt. El 
lehet-e mondani mégis, hogy minden 
feladatot megoldott? Egyáltalán 
nem, csak hozzákezdett az évek alatt 
felhalmozódott feladatok rendszeres 
feldolgozásához, amelyekből 1973. 
évre is még jócskán maradt. Nem  
szabad elfeledni, hogy az Országos 
Halászati Tanács nem pótolhatja 
semmiféle középirányító szerv szere
pét, mert országos, átfogó, koordiná
ciós, javaslattevő és véleményező 
feladatot lát el.

E ddigi, rövid működése — úgy 
gondolom — hozzájárult a halászat 
fejlődését gátló néhány fontos prob
léma megoldásához, ami nagyobb 
termelésben és jövedelemben, több 
halfogyasztásban, valamint a halá
szat megbecsülésének növekedésé
ben jutott kifejezésre.

Dr. Nagy László
az Országos H alászati Tanács 

Elnöke
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Jól felkészült pontyanya fejés közben

A halak  irány íto tt ívásának k ivá l
tására  ez idő szerint legelterjed teb
ben a halhipofízisekből készült ol
datokat használják. Az egyre több 
halfaj m ind szélesebb körű m ester
séges szaporításával arányosan nő 
az igény a jó minőségű, hatásos h i
pofízisek iránt. Ezek beszerzése a 
nagyfokú gépesítés és autom atizálás 
ellenére esetenként bizonyos nehéz
ségekbe ütközhet, arró l nem  is be
szélve, hogy a különböző szárm a
zású hipofíziseket lehetetlen  azonos 
szempontok szerint adagolni. Ezért 
érdekesek azok a törekvések, am e
lyek arra  irányulnak, hogy a h a lh i
pofízist esetleg szintetikus horm o
nokkal helyettesítsék, illetve a hipo- 
fizálás hatékonyságát biztonságosab
bá tegyék.

A szakirodalom ban igen nagy azok
nak az ism ertetéseknek a száma, 
am elyek sikeres vagy kevésbé sikeres 
ilyen k ísérletekről szám olnak be. Az 
alábbiakban néhány sikerrel biztató 
kezdem ényezést sorolunk fel szakiro
dalm i források alapján.

A legtöbb ívatási próbálkozást 
a chorion gonadotropinnal végezték 
(e lap hasábjain  is több közlemény 
je lent meg erről a készítm ényről 
a mesterséges pontyszaporítás kez
deti időszakában). Számos halfaj 
van, am elynél több-kevesebb sikerrel 
lehet ezt a horm ont alkalm azni az 
anyahalak  ívásának kiváltására. S aj
nos a pontynál az eddigi vizsgá
latok inkább negatívak. A szám unk
ra  S zin tén  fontos növényevő h a lfa
jok esetében azonban m ár kedvező 
eredm ényekről is olvashatunk. A k í
nai haltenyésztők m ár több, m in t egy 
évtizede használják  ezt a terhes nők

vizeletéből előállítható horm ont a 
két busafaj m esterséges szaporításá
ban (Zhung és Lin, 1965). Érdekes, 
hogy az am urok  nem  reagálnak erre 
a horm onra.

A k ínai példa nyom án az utóbbi 
időben szovjet ku ta tók  is intenzí
ven foglalkoznak a chorion gona
dotropinnal. Ezekről az eredm ények
ről számol be Verigin és Make java, 
valam int Vinogradov és Erohina 
1971-ben. Az idézett szerzők m ár 
üzemi k ísérletekben igazolták e hor
mon használhatóságát a busák ese
tében. Hazai vonatkozásuk is van 
ezeknek a kísérleteknek, ugyanis k i
próbálták  a m agyar gyártm ányú ké
szítm ényt is (Choriogonin néven a

Ideális m éretű tejes harcsa
(Horváth felv.)

Hormonkészítmények
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kőbányai Gyógyszerárugyár gyárt
ja), és ez igen hatásosnak bizonyult 
a hasonló készítm ények között. A 
busák ikraleadását kiváltó dózis kb.
1500—2000 N. E. testsúlykilogram 
monként. A lkalm azását különösen az 
érettebb anyák esetében ta r tjá k  elő
nyösnek. Az így nyert ivadék igen 
életképes. E horm on érdekessége, 
hogy hatására  az ovuláció 4—6 órá
val később következik be, m in t az 
azonos időben beadott hipofízisnél.
A tejesekre a szerzők szerint ez a 
horm on teljességgel hatástalan . Úgy
szintén hatástalan  az am urra  is; a 
kipróbált — viszonylag m agas — dó
zisoknál sem következett be az ik ra 
leadása.

A chorion gonadotropin alkalm a
zásának elm életi a lap ja az, hogy ez a 
hormon sok vonatkozásban hasonló 
hatású, m in t az agyalapi m irigyben 
(hipofízisben) term elődő és az ik ra le 
adást döntő m értékben befolyásoló 
gonadotróp hormonok. Az agyalapi 
m irigyben azonban a gonadotróp 
horm onokon kívül más horm onok is 
term elődnek, am elyeknek szintén h a
tásuk lehet az ivari folyam atokra.
Ezek közül ta lán  a legjelentősebb a 
pajzsm irigy horm onelválasztását sza
bályozó hipofízis-horm on, a „thyreo- 
ida stim uláló horm on” (TSH). Az 
ivari ciklus és a pajzsm irigy szoros 
összefüggése különösen szembetűnő, 
és éppen ezért sokat vizsgált azokon 
a halfajokon, am elyek hosszú ván 
dorlással keresik fel ívóhelyeiket (pl. 
egyes tok- és lazacfélék). A mi szem 
pontunkból ezek a vizsgálatok k e 
vésbé érdekesek, annál inkább fontos 
Sneed és Dupree vizsgálata, am ely
ben a TSH hatásá t tá rtá k  fel a 
pontyhoz közel rokon aranykárász 
(Carassius auratus) peteérési folya
m ataiban. K ísérleteik  alap ján  m eg
állapították, hogy bizonyos m ennyi
ségű TSH-horm on ha tásá ra  az ovu
lációt kiváltó gonadotróp tényezők 
küszöbszintjét lényegesen csökkente
ni lehetett. Ez gyakorlatilag azt je 
lenti, hogy pl. TSH nélkül kb.
4 m g/kg hipofízis válto tta  ki az ik- 
rázást, m íg TSH-val kom binálva m ár 
1 mg/kg is elégségesnek bizonyult.
Ennél figyelem rem éltóbb az a m eg
figyelésük, hogy TSH segítségével 
olyan m ennyiségű gyári chorion go
nadotropin is hatásos volt, am ely h a 
sonló dózisban önm agában nem  h a 
tott. Pl. 500 N. E. testsúly/kg cho
rion gonadotropin hatásta lan  volt, de 
ha ezt kom binálták 5—10 egység
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a haltenyésztésben

TSH-val, m ár bekövetkezett az ovu
láció.

A TSH nem  közvetlenül, hanem  a 
pajzsm irigyre gyakorolt szabályozó 
szerepén keresztül közvetve h a t az 
ivari folyam atokra. Kézenfekvő volt 
tehát ezt a közvetítő m echanizm ust 
kikapcsolva, közvetlenül a pajzsm i
rigy sa já t horm onjának szervezetbe 
ju ttatásával is próbálkozni. Ilyen si
keres k ísérletekről ír  Busnita, aki 
szerint szovjet szerzők sikerrel kezel
tek  a hipofizálást megelőzően egyes 
tokféléket pazsm irigykivonattal. Ez
zel gyakorlatilag ugyanazt érték  el, 
m int az előbb idézett am erikai k u ta 
tók; így is sikerü lt a hipofízis h a tá 
sos küszöbértékét jelentősen csök
kenteni.

A belső elválasztású m irigyek — 
ezek közé tartoznak  a hipofízis, a 
pajzsm irigy és egyféle szempontból 
az ivarszervek is — igen bonyolult 
kölcsönhatásokban állnak  egymással. 
K özöttük kiem elt és sokféle tek in 
tetben tisztázott szerepe van a h ipo
fízisnek, m ert első közelítésben ez a 
szerv irány ítja  a többi, ún. perifériás 
m irigy m űködését. Nehezíti a vizsgá
la tokat az, hogy ezek a m irigyek sa
já t horm onjaikkal vissza is hatnak  
a hipofízisre, és befolyásolják annak 
tevékenységét. Ezek a kapcsolatok a 
halfiziológiában m ár kevésbé ism er
tek. Különösen ism eretlen az iv a r
szervek term elte „ivari horm onok” 
(biokémiailag szteránvázas vegyüle- 
tek) szintézise, a belső elválasztásé 
rendszerben betöltö tt szerepe. Éppen 
ezért igen értékes Kossmann (1971) 
közleménye, am elyben az erre  vonat
kozó vizsgálatokról számol be. K ísér
leteinek lényege, hogy a tervezett 
hipofizálás előtt 1—2 héttel kü lön
böző szintetikus ivari horm onokat ad 
anyapontyainak szájon keresztül, il
letve injekció form ájában, am elyek 
hatására a petefészek ívás előtti á lla 
potba kerül. Az á lta la  alkalm azott 
vegyületek a gestagének csoportjába 
tartoznak. A kezelés eredm ényekép
pen m egnövekedett a hipofizálás h a 
tékonysága, m ert pl. a szájon keresz
tü l alkalm azott kezelés következté
ben m inden anyahajtól értékes és 
sok ik rá t kapott, illetve melegvizes 
környezetben évente kétszer, sőt 
többször is sikerrel hipofizálta 
ugyanazokat az anyahalakat.

Megjegyezzük, hogy Kossmann

Szép pettyes busa anyajelölt
(Horváth felv.)

közlem énye és tanácsai alap ján  el
ind íto tt saját, szerény szám é k ísér
leteinkben mi is hasonlóan kedvező 
eredm ényeket kap tunk  az előkezelt 
anyapontyoktól: m inden haltól nagy 
m ennyiségű és tökéletesen ére tt ik rá t 
nyertünk. Az általunk  alkalm azott 
horm onok a gestagénekkel közel ro 
kon ösztrogének voltak: anyahalan
kén t 0,5 m l S yntestrin t vagy Clandu- 
bolin t injekcióztunk izomzatba.

Összefoglalva: a mesterséges hor
m onkészítm ényekkel elért eredm é
nyek m a még a legtöbb esetben 
a la tta  m aradnak  a jól kezelt, ére tt

halakból származó hipofízisekkel el
érhető eredm ényeknek. A horm onké
szítm ényeknek főként azokban az 
esetekben van jelentőségük, am e
lyekben fokozzák a hipofizálás biz
tonságát, hatékonyságát. A m estersé
ges horm onok ezenkívül m a még 
drágák is a hipofízishez képest. Is
m erve azonban a biokém ia gyors fe j
lődését, úgy tűnik, nincs messze az 
az idő, am ikor ezeknek a készítm é
nyeknek lényegesen nagyobb szere
pük lesz a haltenyésztésben.

H. Tamás Gizella és 
dr. Horváth László

M esterségesen keltetett csukalárvák
(Keresztes—Horváth felv.)
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Az élelmiszer- és fagazdasági dolgozók 
szakirodalmi ellátásának javítása

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium miniszteri értekezlete 
1972. október 30-án megvizsgálta az 
élelmiszer-, fagazdasági, földügyi és 
térképészeti szaklapok helyzetét. 
Megállapította, hogy szaklapjaink jól 
szolgálják agrárpolitikánk, ezen be
lül élelmiszer- és fagazdasági célki
tűzéseink megvalósítását. A tárca 
szaklap ellátottsága és szerkezeti fel- 
építettsége a tudomány és a termelés 
igényeit tekintve jelenleg kielégítő. A 
tudományos lapoknál törekedni kell 
arra, hogy azok az adott tudomány
ágat jobban szolgálják.

Az élelmiszer- és fagazdasági ter
melés állandó növeléséhez nélkülöz
hetetlen a szakmai tudás fokozása. 
A szakmai ismeretek elsajátításában 
és fejlesztésében fontos szerep jut a 
szakkönyveknek, a szaklapoknak és 
a tudományos folyóiratoknak, — 
összefoglalóan a szakirodalomnak. 
Ezért az üzemek, vállalatok, gazda
ságok vezetői, a gazdasági és társa
dalmi vezetők testületet tekintsék 
mindennapi feladatuknak a dolgozók 
önképzését, az üzemek szakirodalmi 
ellátásának javítását. Szükséges,
hogy az érdekelt állami, szakszerve
zeti és társadalmi szervek jobban 
működjenek együtt a dolgozók szak
mai igényének megfelelő szakiroda- 
lom iránti érdeklődés felkeltésében 
és kielégítésében.

A szakmai ismeretek növelését se
gíti, ha a szakkönyvek és szaklapok 
beszerzéséről az üzemek vezetői szer
vezetten gondoskodnak, a vezetők és 
dolgozók pedig a kiadványokat rend
szeresen olvassák. Ennek érdekében 
vegyék figyelembe a mezőgazdasági 
dolgozók üzemi szakirodalmi ellátá
sának javításáról szóló állásfoglalást 
(megjelent a Mezőgazdasági Érté
kesítő 1967. január 25-i, 4. számában) 
és ajánlást (megjelent a MÉM Ér
tesítő 1970. január 26-i, 2. számában).

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium szükségesnek tartja 'a

szakirodalom rendszeres és széles 
körű terjesztését, az üzemen belüli 
szervezett szakkönyv- és szaklapel
látást, s ennek érdekében a követ
kezőket:

Az üzem dolgozóinak szakiroda- 
lommal való ellátását a termelési 
profilnak megfelelően a műszaki fej
lesztési és szakoktatási tervekkel ösz- 
szehangoltan kell megoldani.

Az üzem gazdasági vezetői, a szak- 
szervezeti bizottság, a KISZ és az 
üzemben működő műszaki, fejlesz
tési, termelési, újítási, szociális és 
kulturális bizottságok, műszaki klu
bok, oktatási és ismeretterjesztő ta
nácsok, s nem utolsósorban a szocia
lista brigádok fokozott aktivitást 
fejtsenek ki a szakirodalom propa
gálásában, olvasásában.

A szakszervezetek és társadalmi 
szervezetek aktivistái törekedjenek 
arra, hogy a termelés színvonalának 
emelése, a munka hatékonyságának 
növelése és a gazdálkodás eredmé
nyeinek fokozása érdekében (mely 
szorosan kapcsolódik a dolgozók 
anyagi érdekeltségéhez) a szaklapok 
és szakkönyvek olvasóinak, haszno
sítóinak köre növekedjék.

Az élelmiszer- és fagazdasági dol
gozók szakirodalmi ellátásának foko
zása érdekében az üzemek vezetői 
tekintsék a szakirodalom termékeit 
termelőeszköznek. Ennek megfele
lően a szaklapokat és szakkönyve
ket — mint bármely más termelő- 
eszközt — tartós vagy végleges 
használatra adják át a szakembe
reknek, az üzem, a gazdaság dolgo
zóinak.

A szakirodalom, ezen belül a szak
lapok és tudományos folyóiratok szé
lesebb körű megismertetése és ter
jesztése érdekében a Mezőgazdasági 
Könyvhónapot ki kell szélesíteni az 
élelmiszer-, fagazdasági könyvek és 
szaklapok hónapjává.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium felkéri az üzemek, gaz
daságok, vállalatok vezetőit a szak- 
szervezeti bizottságokat, KISZ bi
zottságokat, a Hazafias Népfront, 
tudományos egyesületek aktivistáit, 
a termelőszövetkezetek területi szö
vetségeit, a mezőgazdasági és élelmi- 
szeripari szakigazgatás, a könyv- és 
a lapkiadók, a könyvesboltok dolgo
zóit a posta lapterjesztőit, hogy az 
állásfoglalás alapján hatékonyan 
működjenek együtt az üzemek, gaz
daságok, vállalatok dolgozóinak jobb 
szakirodalmi ellátásában.

Elhunyt Wundsch professzor
Az NDK Belvízi H alászati K u ta
tóintézetének igazgatója gyászje
lentésben ad ta  hírül, h ogy H. H. 
W undsch professzor, akadém ikus, 
nem zeti díjas, az In tézet volt 
igazgatója és a II. V ilágháború 
u táni egyik ú jjáép ítő je  röviddel 
85. születésnapját követően 1972. 
novem ber 13-án elhunyt.

W udsch professzor filozófiai 
doktor és tiszteletbeli (honoris 
causa) agrártudom ányi doktor 
volt, a nem zeti díjon k ívü l több 
állam i és tudom ányos k itün tetés 
birtokosa. A hal- és halászatbio
lógiában végzett tudom ányos 
m unkásságát több könyv és kö te
tek re  menő értekezés tartalm azza. 
Az elhunyt m in t pedagógus is k i
válót alkotott: a  halbiológiára 
specializálódott egyetem i hallga
tók több korosztályát nevelte, és 
a  ném et tudom ányos ku ta tók  
szinte k ivétel nélkül tan ítványai
nak  vallják  m agukat az egyetemi 
évek u tán i időszakot tek in tve is.

W undsch professzor nagy b a 
rá tja  és tisztelője volt a  m agyar 
halászatnak. Egyik fő tém ája  a 
süllő volt, és ebben k u ta tó inkat 
m unkatársainak  tekintette . M in
dig érdeklődött tógazdasági m ód
szereink és term elésünk  irá n t is 
és elism eréssel m élta tta  a  m agyar 
term elésfokozó m ódszereket köz
tük  legutóbb a m esterséges ponty
szaporítás nálunk  kidolgozott e l
já rását.

Csatlakozva ném et tanítványai, 
m unkatársai és tisztelői gyászá
hoz a m agyar halászat is kegye
lettel őrzi meg W udsch profesz- 
szor emlékét.

Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy 
leveleiket a jövőben így címezzék:

Halászat szerkesztősége 
1361 Budapest 501 
Postafiók 18

vagy:
1054 Budapest 

Akadémia utca 1—3,

A széles, jó töltések közlekedésre is felhasználhatók, különösen  akkor, ha m egfelelő  
kőszórást kapnak. H engerelés és aszfaltozás után eszm ényi uták készülnek

a H ortobágyon (P ékh fe lv .)

4



A lehalászás gépesítése 
a Tiszavidéki Halgazdaságban

G azdaságunk évek óta küzd az ip a
rosodó körzetekben működő mező- 
gazdasági üzemek jól ism ert m unka
erő-problém áival. M unkaerőhiá
nyunk enyhítése végett az 1972-es 
őszi lehalászás folyam án részleges 
gépesítést vezettünk be. A halszállí
táshoz szükséges szalagokat a gabo
namozgatás, -rak tározás szállítósza
lagjaiból nyertük.

Beszereztünk 1 db három részes 
„m indentfelhordó” N D K -gyártm á- 
nyú T. 215 típusú és 1 db M. M. 10-es 
típus, NDK licenc alap ján  készült 
m agyar szállítószalagot. 3 db 15 m -es 
T. 224/1 típusú N D K-szalagunk m ár 
előzőleg is volt.

A gépesítés bevezetését m egköny- 
nyítette, hogy két üzem egységünk
ben külső halágyakkal rendelkezünk, 
továbbá az a tény, hogy nagym éretű 
víztározóinknál egy helyen 20—40 
súlyvagon hal lehalászható. E tá ro 
zóknál 15 m-es ném et szalag is m eg
felelőnek bizonyult.

A halászat gépesítéséhez szükséges 
speciális halmozgató transzportőrö
ket az igénylők kis szám a m ia tt alig
ha lehet olcsón beszerezni, ezért a 
„m indentfelhordó”-t a m űhelyünk
ben úgy alak íto ttuk  át, hogy az a 
halászat m unkáját m egkönnyítse, 
olcsóbbá, s egyúttal gyorsabbá tegye. 
A m ódosított gép beválto tta  rem é- 
nyeinket, a lehalászás term elékeny
sége jelentősen nőtt.

Kedvező eredm énynek ta rtjuk , 
hogy 10—11 fős halászbrigáddal no r
mál m unkaidő a la tt napi 530 q pon
tyot és növényevő ha la t term eltünk  
ki, de a 400 q feletti te ljesítm ényt

egészen addig tud tuk  ta rtan i, amíg 
az egyre ritku ló  halállom ány je len 
tősen lecsökkent. A képén látható  
billenő m érleg jól illeszkedik a fel
hordó- és rakodógép közé.

Hangsúlyozni k ívánjuk, hogy a 
transzportőrök  segítségével a halakat 
kím életesebben lehet kezelni, m int a 
kosarazásnál és a lehalászási sé rü lé
sek száma jelentősen csökkent.

Term észetesen a le írt berendezés 
még nem  je len t tökéletes megoldást, 
mégis az a vélem ényünk, hogy a mi 
viszonyaink között n agy segítséget 
nyú jto tt ahhoz, hogy az eddigieknél 
lényegesen kevesebb erővel, a szo
kottná l sokkal nagyobb mennyiségű 
h a la t jóval rövidebb idő a la tt sike
rü lt lehalásznunk. A gépek javára  ír 
ható, hogy nem csak a halászatot

szolgálják, hanem  a nyári szezonban 
jól k ihasználhatók takarm ánym ozga
tásra  is. A gépek ára  nem  túlságosan 
magas, ezért állam i tám ogatással sze
rényebb „halas pénztárcából” is m in
den különösebb m egerőltetés nélkül 
m egvásárolhatók.

M indezek alap ján  hasonló m unka
erőgondokkal küzdő gazdaságok ré 
szére beszerzésüket javasoljuk.

Jakab Miklós

Kifizették 
a fajtafenntartási 

jutalékot
Mint arról lapunkban már hírt ad
tunk, az Országos Fajtaminősítő In
tézet a többi állatfajhoz hasonlóan a 
pontyra is kiterjesztette a fajtafenn
tartói munkát. Az e célra létreho
zott Bizottság 10 gazdaságot jelölt 
meg, ahol jellegzetes tájfajtákkal 
fajtafenntartó munkát folytatnak. Az 
1971. évi lehalászási eredmények 
alapján — a lehalászott egynyaras 
ponty darabszámának figyelembevé
telével — bizonyos területi korrek
ciók mellett került sor a fajtafenn
tartói jutalék összegének kiszámítá
sára. Összesen mintegy ötvenezer Ft 
került kifizetésre, melynek 60%-át a 
gazdaságokban dolgozó haltenyész
tők, 40% -át az irányításban és ellen
őrzésben részt vevők kapták. A ju- 
talmazottak között találhatók az Or
szágos Tenyésztői Bizottság és a te
rületi Bizottságok tagjai. Reméljük, 
hogy a tenyésztői munkának ez az 
anyagi elismerése újabb lökést ad 
majd a jó utakon haladó nemesítő 
tevékenységnek is.

T. B.

A központi halágyból végtelenített szalag viszi fel a halat a válogatóasztalra
(Jakab felvételei)

Lehalászás után a Tiszavidéki H algazdaságban készített speciális billenő halm ázsán
m érlegelnek
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NEMÉT VÁLTOGATÓ TISZTOGA
TÓHAL. Robertson D. R. (News
week [72.] 10. 2.) érdekes megfigye
léseket végzett az A usztrália északi 
p artja iná l lévő Nagy K orallzátony 
tőszomszédságában. A kutató  m eg
állapította, hogy az ottani tengerben 
élő tisztogatóhalak (Labroides dim i- 
diatus) „hárem ben” élnek. Egy-egy 
hím  halhoz három -hat nőstény ta r 
tozik. A hárem  u ra  féltékenyen v i
gyáz nőstényeire, s harciasán elűzi a 
közelükbe merészkedő kíváncsisko
dókat, tolakodó hím eket. Ha a hárem  
u ra  valam ilyen oknál fogva elpusz

tu l — felborul a 
közösség korábbi 

kiegyensúlyozott 
békéje. A legerő
sebb nőstény „ve
szi kézbe” a veze

tést. A hatalom átvételtől szám ítva 2 
órát, m ár jól észrevehető ezen az ál
laton a  hím ek néhány jellemző sa já t
sága. Négy nappal később m ár sper
m ával te líte tt heréket is ta láln i a ko
rábban nőstény állatnál. Míg ez a 
néhány napos szexuális átalakulás 
végbemegy — a csoport tag jai között 
általános a civakodás. Később, az 
alacsonyabb rangú, gyengébb nősté
nyek a mások á ltal m agára hagyott 
férőhelyekért — pl. korallbarlangocs- 
kákért — harcolnak. Az is előfordul, 
hogy két, azonos erejű  nőstény egy 
időben hím m é változik — ilyenkor a 
„társhím ek” testvériesen megosztják 
a hárem et.

A HALAK ÁRAMTERMELÉSE. 
Szovjet tudományos kutatók megál
lapították, hogy nemcsak egyes hal
fajok — pl. az elektromos angolna, 
harcsa, rája stb. — termelnek elekt
romos áramot, hanem valamennyi 
faj gerjeszt teste körül gyenge elekt
romos feszültséget. Az egy-egy hal
nál észlelhető, gyenge elektromos tér 
egy-egy halraj esetében már összege- 
ződik, felerősödik, s így az már je

lentős értéket mu
tat. Éppen e tulaj
donság miatt vá
lik lehetővé a hal
rajok egységes 
irányban való 

mozgása, a sebesség megtartása stb. 
A fenti megállapításnak nemcsak tu
dományos, hanem gyakorlati értéke 
is rendkívül nagy. A tengeri halá
szatban ugyanis lehetővé válhat a 
különféle halrajok elektromos hullá
mokkal való irányítása pl. a nyitott 
hálók felé ... (Szovjetszkaja Rosszi- 
ja [72.] No. 206.).

<z>
SZAGOKRA KÉNYES HALAK. 

Az Egyesült Államokban érdekes 
halélettani vizsgálatokat végeztek. A 
kutatók kiderítették, hogy a halak a 
vízben lévő kellemetlen szagokra na

gyon érzékenyen reagálnak. Ezt úgy 
állapították meg, hogy a kísérletben 

szereplő halak 
agyába kismére
tű elektródákat 
helyeztek, ame
lyek a legkisebb, 
gerjesztett bio

elektromosságot is érzékelték. A tisz
ta vízben tartott halaknál 50—100, 
szennyezett (pl. etil-merkaptánnal) 
vízben 500 mikrovolt feszültséget 
észleltek. (KOSMOS [72.] No. 9.).

RAGASZTOTT AKVÁRIUMÉ A 
JÖVŐ? A német VITAKRAFT (Vi- 
takraft-Werke, 28 Bremen 44. NSZK) 
cég egész oldalas hirdetést közöl a 
DATZ (72.) 12. számában, ahol kü
lönféle méretű, formájú, bútorba is 
beépíthető, ragasztott szélű akváriu
mokat ismertet. Szerintük ezek a me
dencék sokkal esztétikusabbak mint 
a hagyományosak, és a váz korrodá- 
lásától sem kell tartani.

<̂>
HALLENYOMAT-KÉSZÍTÉS. Bi- 

schoff W. (Aquarien T errarien  [72.] 
No. 11.) ötletes, trükkös m ódszereket 
dolgozott ki kétéltűek és halak  tes
téről készítendő lenyomatok, szob
rok, p reparátum ok céljából. Az egy
szerű és házilag is kivitelezhető m ód

szerekről szem
léltető fényképe
ket is közöl. Az 
állatok „negatív- 
jához” többféle 
anyagot is ajánl, 

így pl. a fogászatban alkalm azott 
Dublier-m asszát, szilikonkaucsukot 
stb. A frissén kifogott, ép halakról 
élethű és pontos m ásolatok készíthe
tők a fenti módszerekkel.

o
TANÁCSOK A HALAK FÉNY

KÉPEZÉSÉHEZ. Angermayer T. 
(DAS TIER [72.] No. 12.) színes fény
képekkel illusztrált terjedelmes cik
ket írt a halak akváriumi fényképe
zéséről. A szerző számos tanáccsal 
látja el az olvasót, hogy mi módon 

készítsen felvéte
leket; így pl. mely 
állatok alkalma
sak erre, mikép
pen rendezzük be 
a fotós akváriu

mot, milyen legyen a háttér, a filmek 
minősége, az expozíciós idő stb. Nagy 
érdeme az anyagnak, hogy nem a 
drága felszerelési tárgyak beszerzé
sét szorgalmazza, hanem feltárja a 
könnyű megoldásokat és a fotósra 
leselkedő buktatókat. Érdemes tanul
mányozni!

o
HÍG VÍZBEN KISEBBET UGRA

NAK! H. Bosch (DAS TIER [73.] 
No. 1.) rendkívül érdekes, képekkel

Miről számol be

illusztrált tanulmányt írt a Rappers- 
wilben (Svájc) élő delfinek életéről. 
E szerint megállapítást nyert, hogy 
a tengernél hígabb vízben tartott 
delfinek hamar kifáradnak és inger
lékennyé válnak, mert sok energiá
jukba kerül a lesüllyedés ellen küz
deni. Az is figyelemreméltó, hogy az 

ilyen vízből leg
feljebb fele olyan 
magasra képesek 
kiugrani, mint kü
lönben. Megálla
pították, hogy a 

sárga és a pirost színt kedvelik, v i
szont a feketét és a (fehéret nem. A 
delfináriumokban tartott állatok leg
gyakoribb betegsége a tüdőgyulla
dás. Elvileg negyven éves kort is 
megérhetnek, de ez a mesterséges 
körülmények közt nemigen lehetsé
ges. A rapperswili delfinek 10, 8, 3 
éve lakói a delfináriumnak, evvel 
szemben Angliában vannak olyan 
belyek, ahol fél év után elpusztulnak 
gazdáik nagy-nagy bánatára.

„JÓSLÁS PIKKELYRŐL. A. W. 
W eatherley halbiológus rendkívül 
fontos kézikönyvet (Growth and eco- 
logy of fish population, Academic 
Press, London, New-York, 1972, ára 
4,25 angol font) szerkesztett a halak  
növekedésével, állom ányalakulásá
val kapcsolatban. Az alapos m unká

ban számos m ód
szert, m atem ati
kai képletet ta lá 
lunk, am elyek se
gítségével kiszá
m ítható  — pl. a 

pikkelyévgyűrűk és a meglévő test
m éretek, a súly a lap ján  —, hogy egy- 
egy hal korábban m ekkora volt, to 
vábbá azt, hogy m ilyen fejlődési 
ütem  várható, term észetesen azonos 
adottságok m ellett. A könyvet külö
nösen azoknak a ku ta tóknak  a ján l
juk, akik  halpopulációk vizsgálatá
val foglalkoznak.

GUMICSÓNAKOT HARAPDÁLÓ 
CÁPA. H. R. Hermes az \egyik görög 
szigeten töltötte szabadságát. Rend
szeresen kisebb-nagyobb túrákat
tett — könnyű gumicsónakjával — 
a környező tengeren, hogy a külön
féle halrajok mozgását tanulmányoz
za. Egyik nap — alkonyatkor — csó
nakja közelében megjelent egy 5—6 
méterre becsült, olajzöld színű cápa, 
melynek hátúszója szinte szántotta a 
víz felszínét. Alig kapott Hermes az 
evezőkhöz, hogy távol tartsa a félel
metes ragadozót, amikor az villám-



gyorsan a feszes gumicsónak oldalá
ba harapott. Az 
arasznyi nagysá
gú résen szemvil
lanás alatt elil
lant a levegő, és 
a csónak féloldal

ra dőlt. Hermes nem vesztette el lé
lekjelenlétét. Mozdulatlanul lapult a 
roncsolt csónak másik, még felfújt 
állapotban lévő oldalánál. Űjabb tá
madás következett. Ekkor a szeren
csétlen ember a vízbe csúszott. Amíg 
a cápa a csónak marcangolásával 
volt elfoglalva, addig Hermes a kö
zeli sziget partjára úszott. A felbő
szült, viaskodó állatóriásra fölfigyelt 
egy közelben tartózkodó görög halász 
is, aki motoros bárkájával megköze
lítette, majd a fedélzetére emelte a 
teljesen széttépett csónakot — mely
ről eredeti képet is közöl a DAS 
TIER (73.) No. 1.

SARKUTAZÓ ALBATROSZOK. 
A tengeri madarak között ezek a leg
nagyobbak. Széttárt szárnyuk végei 
között 3,3 m-es távolság van! Ezek
kel kitűnően repülnek, vitorláznak. 
W. L. N. Tickell (DAS TIER [72.] No.

12.) kitűnő rajzok
kal és színes ké
pekkel illusztrált 
tanulmányt írt 
ezekről a halraga
dozó madarakról. 

Megtudjuk többek közt azt, hogy 
egyes példányok rendszeresen átre
pülik a Déli-sarkot, hogy kedvező 
táplálkozási és fészkelési helyhez 
jussanak. Az is érdekes, hogy életük 
felét a levegőben töltik.

KÖPKÖDŐ SÜNHAL. W. £ ü h r  
(DAS TIER [72.] No. 12.) lakásának 
egyik szobájában több akvárium ot 
tarto tt. Valam ennyi m edencéje k itű 
nő állapotban volt, egyik sem csöpö
gött, mégis rendszeresen előfordult, 
hogy a parketten, szőnyegen kisebb 
nagyobb víztócsák keletkeztek. H e

tekig nem  jö tt rá  
a különös jelenség 
okozójára. Egy vé
letlen folytán az
tán  mégis k itudó
dott a rejtély. 

Azok a sünhalak, am elyek éhesek 
voltak, vizet vettek  a  szájukba, m ajd 
nagy ívben kiköpték az akvárium ból, 
s ez különösen akkor volt megfigyel
hető, am ikor etetés nélkül m ent el 
akvárium uk előtt.

11 788 BÁLNÁT ZSÁKMÁNYOL
TAK A DÉLI-SARKNÁL. A leg
újabb jelentések szerint, az elm últ

télen (71/72) ilyen tetem es m ennyi
ségű bálnát fogtak ki e vízterületről, 
annak  ellenére, hogy az állatok vé
delm ében több nemzetközi egyez
mény van m ár életben. (DAS TIER 
[73.] No. 1.).

KÜZDELEM a BOTHRIOCEPHA- 
LUS ELLEN. A. M. Muzikovszkij és 
társai (Rübnoe Hozjajsztvo, Moszk
va [71.] No. 11.) összehasonlító vizs
gálatot végzett a szovjet gyártmányú 
Phenasal-lal és a magyar Chinoin 
által előállított Deverminnel kapcso
latban. Egynyaras pontyok takarmá

nyába — tonnán
ként — 10 kg
gyógyszert kever
tek, mely jó ha
tásfokkal gyógyí
totta a halakat, az 

esetleges mérgezés kiküszöbölésére 
erős vízátfolyást biztosítottak. A ku
tatók azt is megállapították, hogy a 
Chinoin által gyártott Deverminnel 
csak egy harmadába kerül a gyógy
kezelés. mint a Phenasallal.

HAT KILOMÉTERT ÚSZOTT 
KÉT ELEFÁNT? W. Brackmann 
(DAS TIER [73.] No. 1.) szerint a 
Victória-tó (Afrika) egyik szigetének, 
a Rubondónak lakói megfigyelték, 

hogy két elefánt a 
tó partjáról át
úszott a szigetre. 

 Rubondó benn-
' szülöttei közt 

nagy riadalom tá
madt, s ez csak akkor szűnt meg, 
mikor az állatok elhagyták a szige
tet és visszaúsztak a mintegy 6 km- 
re fekvő, dzsungelborította korábbi 
élőhelyükre.

HASVÍZKÓR ELLEN FURAZO- 
LIDON. F. Kozlowski (Med. weter., 
Varsó. 27. [71.] No. 6.) megállapította 
— akváriumi és tógazdasági vizsgá
latok alapján —, hogy a Furazolidon 
kedvezően gyógyítja a halak króni
kus hasvízkórját. A szerző ismerteti 
a módszert, az adagolás mértékét va
lamint az idevágó irodalom jegyzé
két.

BÁLNAVADÁSZAT — TURIS
TÁKNAK. A brazíliai P araiba állam  
egyik idegenforgalm i h ivatala bál
navadászatra inv itálja  a m indenre 
kíváncsi turistákat. Eszerint Brazí- 
lia északi partjaihoz érkező bálnákat 
japán  bálnavadászok várják, akik a 
legújabb típusú harpunágyúkkal 
vannak  felszerelve. A gyanútlan ten 
geri emlősöket naponta tucatjával 

m észárolják le — 
a tu risták  szeme 
lá ttára . A v érfü r
dőre emlékeztető 
vadászat júliustól 
novem berig t a r t ! 

Az állatvédők élesen tiltakoznak e 
m eglehetősen furcsa vadászati „lát
ványosság” ellen, annál is inkább,

m ert a  bálnák pont ebben az idő
szakban vemhesek. A DAS TIER 
(73., No. 1.) a rra  kéri olvasóit, hogy 
tiltakozásukat ne a szerkesztőséghez, 
hanem  egyenesen az N SZK-ban m ű
ködő brazil nagykövetségre ju ttassák  
el, m elynek pontos címét is közlik.

ÁGYÚNASZÁDOK VÉDIK A HA
LAKAT. Ügy látszik, hogy Anglia és 
Izland hal-háborúja tovább erősödik, 
és a felek között egyelőre nincs ki
látás a kedvező kibontakozásra. Mint 
a Neue Züricher Zeitung 1972. XII. 
29 -i, 607. száma írja, Anglia nagykö
vete — John Mckenzie — ki tudja 
már hányadszor erélyesen tiltakozott 
az izlandi külügyminisztériumban, 
mert ágyúnaszádok elvágták és tönk
retették az angol „Benella'’ halász
hajó hálóit. Karácsony és szilveszter 

között hasonló tá
madás érte a 
„Brucella” ha
lászhajót. Ez utób
bit az Odinn és az 
Aegir ágyúnaszá

dok támadták. Angol hírforrások 
szerint a „Rhyl” nevű brit katonai 
fregatt a közelben tartózkodott, de 
a béke reményében nem avatkozott 
be az izlandiak durva támadásába. 
Izland avval indokolja támadásait, 
hogy az angol halászhajók rendsze
resen az 50 km-en belüli parti ha
tárvizeket halásszák.

o
HALMENTŐ SZOLGÁLAT. A Ba

jor Szövetségi Állam Földművelés- 
ügyi Minisztériuma a München m el
letti Grub-ban halvédő és -mentő ál
lomást hozott létre, melynek még 
tíz alállomása működik. A grubi köz
pontban különféle laboratóriumok 
állnak rendelkezésre, hogy halmérge
zési, parazitológiai, bakteriológiai, 
virológiai és vízkémiai vizsgálatokat 
végezzenek. A szervezetnek az az el

sődleges feladata, 
hogy a) ellenőriz
ze a természetes 
vizek és tógazda
ságok halállomá- 
mányának egész

ségi állapotát; b) a fogyasztásra ke
rülő halak minőségét; c) kidolgozza 
beteg halak gyógykezelésének terá
piáját; d) ellenőrizze az állatorvosok 
által alkalmazott gyógyszerek minő
ségét és mennyiségét; e) időben fel
ismerje a halak járványos betegsé
geit, és ezzel egyidejűleg kidolgozza 
a megfelelő védekezést; f) megvizs
gálja a szennyvízzel érintkező halak 
élőhelyét; g) ellenőrizze a halak és a 
halászok körülményeit; h) tanácsok
kal lássa el a  sporthorgászokat és a 
hivatásos halászokat a víz tisztaságá
val és az élelmiszer-higiéniával kap
csolatban. A halászati gyakorlat szá
mára új és hasznos szervezet pontos 
címe a következő: FISCHGESUND- 
HEITSDIENST BAYERN, Gruber- 
strasse 101, 8011 GRUB (Fost: Poing) 
NSZK.

Dr. Pénzes Bethen
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Exportunk és importunk szerepe

vagy itthon elő nem  á llíto tt készáru 
beszerzését teszi lehetővé. De lehe
tővé teszi számottevő mennyiségű 
hal és halterm ék behozatalát is, 
tehát — bármily különösen hang
zik — halexportunk elősegíti a bel
földi halellátás folyamatosságát és 
változatosabbá tételét.

Sajnos, nem csak a IV. negyedben 
kell exportálnunk, hanem  az év első 
felében is, am ikor a belföldi fogyasz
tás részére vajm i kevés hazai hal 
áll rendelkezésre. Az ok nyilvánvaló: 
a külföldi im portőr általában  csak 
akkor hajlandó  a IV. negyedben, a 
tógazdasági halbőség idején  á ru t v á 
sárolni, ha  akkor is kap, am ikor neki 
a rra  különösen szüksége van. V onat
kozik ez elsősorban tőkés exportunk
ra, am elyet fokozni m indenképpen 
kívánatos volna.

D em okratikus relációban is foko
zódnak a nehézségek. K ét hagyom á
nyos piacunk, Csehszlovákia és az 
NDK, am elyek még néhány évvel 
ezelőtt is évente m integy 175—180 
vagon tógazdasági pontyot vettek  át, 
különböző okokból lényegesen csök
kentették  im portjukat. A k iesett 
m ennyiséget az a rány talanu l nagy 
költséggel és egyéb hátrányokkal 
járó  rom ániai exportunk  csak rész
ben képes pótolni.

Jellemző, hogy am íg tógazdasági 
b ru ttó  term ésünk 1971-ben kb. 88%- 
kal volt nagyobb, m in t 1960-ban, ez 
idő a la tt exportunk csak m integy 
59% -kal növekedett, am i többek kö
zött azt jelenti, hogy egyre több lesz 
a hal, am elyet a belföldi piacon a 
IV. negyedévben értékesíteni nem  
lehet.

Évek óta gyakran h a lljuk  — első
sorban a fogyasztók részéről — azt 
a kérdést, hogy m iért exportáljuk  
halterm ésünk egy jelentékeny részét, 
am ikor az év első felében a belföldi 
szükségletet sem tud juk  kielégíteni.

Ugyancsak gyakran hallható  az is, 
hogy m iért kell im portálnunk, am i
kor — a kereskedelem  szerin t — idő
szakonként még a sa já t term ésünk 
értékesítése is nehézségekbe ütközik. 
M ielőtt erre a két kérdésre válaszol
nék, hivatkozom  a rra  a  közism ert 
tényre, hogy nincsen olyan ország, 
am ely — különböző okokból — ne 
exportálna és ne im portálna.

A gazdasági javakban m utatkozó 
fölöslegét — érthető okokból — m in
den ország exportálni kívánja, a 
hiányt pedig igyekszik im porttal pó
tolni. Term észetesen a külkereske
delmi forgalom ban is kettőn  áll a

vásár és ezért igen gyakori egyes 
javak  kényszerű, nem kívánatos ex
po rtja  és im portja  is, am i azt jelenti, 
hogy nem  m indig kerü l exportra, 
am i fölösleges és nem  m indig im 
po rtá lják  azt, am ire szükség van. De 
a javakban  m utatkozó fölösleg és 
h iány igen sok esetben idényszerűen 
is változik. És ha nem  is egyedül, de 
elsősorban ez teszi indokolttá halex 
portunkat. Köztudom ású, hogy a te r
m elők túlnyom ó része — különböző 
okokból — oly nagy m ennyiségű tó 
gazdasági hala t kíván a IV. negyed
évben értékesíteni, am ennyit még 
döm pingáron sem lehet belföldön el
helyezni.

Ebben az időszakban tehá t szak
mai szükségszerűség a halexport, 
nem  szólva arról, hogy annak  ellen
értéke népgazdaságunk szám ára eset
leg fontos nyersanyag, félkész áru

(Pékh felv.)
A pontyok háta alacsony vizet jelez

A B orsósi-tározó lehalászása

Halimportra azért van szükségünk, 
mivel az elősegíti a folyamatos áru
ellátást, bővíti az áruválasztékot, 
emeli a halfogyasztást, nyersanyag
gal látja el a konzervipart és csök
kenti az idényszerűen feltétlenül 
szükségessé váló halexport okozta 
halhiányt is.

A halim port számottevő szerepe a 
folyam atos áruellátásban  ny ilván
való. Belföldi hallal ugyanis az év 
első felében a keresletet kielégíteni 
nem  tudjuk. Ilyenkor feltétlenül 
szükséges az im port, am ely azonban 
— különleges minősége m ia tt — 
csak részben tud ja  pótolni az édes- 

(Pékh felv.) vízi élő halat. De az im port révén
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a folyamatos halellátásban

A m ilyen a nagykönyvben elő van írva
(dr. Bakos felv.)

lényegesen bővül és egyre bővíthető 
az áruválaszték is. A fogyasztó igé
nye az életszínvonal em elkedésével 
növekszik, és a megszokott m ellett, 
esetleg helyett valam i ú ja t is akar 
kapni. A hazai halterm és áruválasz
téka rendkívül csekély, közfogyasz
tás szem pontjából alig egy-két h a l
fajnak  van jelentősége.

Azokban az országokban, ahol 
nagy a halfogyasztás, nagy az 
áruválaszték is. Nagy áruválasz
tékot pedig csak tengeri hallal 
lehet biztosítani. Az egészséges tá p 
lálkozásban jelentékeny szerepe van 
a halnak. A halfogyasztás fokozása 
tehá t m indenképpen kívánatos. H al- 
fogyasztásunk közism erten igen cse
kély, és azt lényegesen fokozni csak 
im porttal lehet. Az áruválaszték  bő
vítése révén ugyanis a halfogyasztás
ba olyan rétegek is bekapcsolódnak, 
am elyek — különböző okokból — 
csak ritkán  vagy egyáltalában nem 
halfogyasztók.

Az im portá lt halnak  a nagyobb 
része ugyanis szálkam entes színhús, 
zsírtartalma csekély, könnyen 
emészthető, betegek táplálkozására 
különösen alkalm as, kevésbé m unka- 
igényes, m ert általában  konyhakész, 
és egy tekintélyes hányadához olcsó 
áron is ju th a t a fogyasztó. További 
előnyös tulajdonsága, hogy nem csak 
mennyiségben, hanem  időben is a 
szüségletnek megfelelően ütem ezhe
tő. És ez a konzervipar részére is 
igen kedvező, m ert akkor veheti az 
im portá lt hala t igénybe, am ikor ke
vés belföldi nyersanyag áll rendelke
zésére, és ezáltal m unkaerőit m eg
felelően foglalkoztatni is tudja. 

A tőkés halim port — közélelmezési 
jelentőségének megfelelően — állam i 
dotációban is részesül, m égpedig á l
talában olyan m értékben, m int hús- 
fogyasztásunk. Mindez term észetesen 
nem jelenti azt, hogy hazai h a lte r
m ésünket nem  kell m indenképpen 
fokozni, m ert egyrészt a tengeri és 
az édesvízi hal jól megfér egymás 
mellett, m ásrészt pedig a halfogyasz
tásunkban döntő szerepet betöltő, 
igen m egkedvelt és ezért leginkább 
keresett tógazdasági pontyukat sem 
miféle tengeri vagy más belföldi hal 
pótolni nem  tudja.

Nem kétséges, hogy m inél keve
sebb tógazdasági hal áll rendelkezé
sünkre az év első felében, annál n a 

gyobb m ennyiségű ha la t kell ebben 
az időszakban im portálnunk. A jobb 
és folyam atos áruellátás végett ezért 
feltétlenül szükséges, hogy a IV. ne
gyedévben nem  értékesíthető tógaz
dasági halm ennyiség továbbtárolásá- 
nak  pénzügyi hátrányai hatósági in 
tézkedéssel megszűnjenek. Ha az első 
félévben több tógazdasági élő ponty 
áll rendelkezésre, akkor tőkés ex
portunkat is fokozni tudjuk, am i 
nem  közömbös haltenyésztésünk gaz
daságossága szem pontjából sem.

Az a tény, hogy egyrészt hala t im 
portálunk, m ásrészt ha la t exportá
lunk, nem  különleges gazdasági te 
vékenység, m int ahogyan az sem, 
hogy évről évre jelentékeny meny- 
nyiségű nyershúst exportálunk, és 
ugyanakkor időszakonként nyershús-

behozatalunk is számottevő m ennyi
ségű.

A legtöbb fejlett ország, am ely a 
halászatban és a halfogyasztásban 
élen jár, kevés k ivételtől eltekintve, 
különböző okokból jelentékeny 
mennyiségű ha la t nem csak exportál, 
de im portál is.

Az úgynevezett harm adik  világ o r
szágainak csak exportjuk  van, mivel 
az im portá lt h a la t m egfizetni nem  
tudják. Ez is egyik oka annak, hogy 
állatifehérje-fogyasztásuk rendkívül 
alacsony.

összefoglalva a közölteket, nem 
kétséges, hogy mind az exportnak, 
mind pedig az importnak a folyama
tos halellátásban — sok egyéb előny 
mellett — igen fontos szerepe van.

Földényi Sándor

Ez a piaci csuka és süllő szállításra vár
(P ék h  fe lv .)
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(Keve felv.)
„B ecsej”. K ülső halágy halkiem elővel

A z év végén szokásos mérleg ké
szítéshez az is hozzá tartozik, hogy 
számba vegyük a halászat nem
zetközi kapcsolatainak alakulását, 
az év során elért együttműködési 
eredményeket.

Mint azt már lapunkban hírül 
adtuk, a szocialista országok közül 
halászati műszaki tudományos 
együttműködési megállapodásunk 
van az NDK-val, a Cseh Állami 
Halászati Vállalattal, a Lengyel 
Állami Belvízi Halászati Egyesü
léssel és a Szovjetunióval. Az első 
három országgal éves konkrét 
munkatervek alapján működünk 
együtt, míg a Szovjetunióval ke
retszerződésünk van, és az adott 
sürgős témákban közvetlenül ala
kítjuk ki a kívánt kapcsolatokat.

Az év végi mérleg készítésekor 
megelégedéssel állapíthatjuk meg, 
hogy a szocialista országokkal egy
re mélyebb, gyümölcsözőbb kap
csolatunk.

Az NDK-val kötött szerződésen 
belül a Szarvasi Haltenyésztési Kí
sérleti Állomás tart szoros kapcso
latot német testvér-intézmények
kel, kölcsönös tudományos infor
mációkat cserélnek kutatómunká
jukról. Úgy látszik, hogy a hagyo
mányos halászati kapcsolatok 
1972-ben tovább bővültek a liba
kérdéssel. A hazánkban járt NDK- 
delegáció úgy nyilatkozott, hogy a 
jövőben rendszeresen óhajtanak 
tenyészanyagot importálni, és szí
vesen együttműködnének a liba

genetikai kutatásokban. Segítséget 
várnak a nagyüzemi libatartás ál
lathigiéniai kérdéseiben is. Az év 
során magyar részről delegáció ta
nulmányozta az NDK eredményeit 
a melegvizes haltenyésztésben. Az 
úti jelentés megállapítja, hogy az 
eljárás rendkívül érdekes, hazánk
ban azonban elsősorban csak a 
kutatás hasznosíthatja (a forgó 
meggyorsulása miatt). Megfelelő, 
23—24 °C-os melegvíz, valamint 
koncentrált fehérjetartalmú takar
mány hiányában azonban a ponty
tenyésztésnek ezt a módszerét hal- 
tenyésztő nagyüzemeinknek nem 
ajánlják. Ugyanerről bizonyosod
tunk meg lengyelországi tanul
mányútunk során, ahol a szakem
berek elmondták, hogy vélemé
nyük szerint ez a módszer piaci 
hal előállítására nem kifizetődő, 
de kétnyaras ponty téli felnevelé
sére a lengyel viszonyok között is 
alkalmasnak találják.

Visszatérve a NDK-kapcsolatok- 
ra: az 1973. évi konkrét együttmű
ködési munkatervet januárban ír
ták alá. Közös kutatások kereté
ben a Szarvasi Haltenyésztési Kí
sérleti Állomás nagy mennyiségű 
fehér és pettyes busát fog szállíta
ni az NDK-ba, közös természetes 
vízi polikultúrás kísérletek beindí
tása végett. (A cikk megírásakor a 
szerződés még nem állt rendelke
zésre!)

Több év óta dolgozunk kiváló 
együttműködésben a Cseh Állami

A nemzetközi halászati

Halászattal. Az év folyamán több 
szakmai delegációt cseréltünk.
1972 őszén közösen kidolgoztuk az 
idei szerződést, melyet az I. ne
gyedévben Ceske-Budejovicében 
írnak alá a magyar halászat veze
tői. A megállapodás egyik leglé
nyegesebb pontja az, hogy a Cseh 
Állami Halászat segítséget nyújt a 
Biharugrai Halgazdaságnak a hal
feldolgozó megépítéséhez. Ehhez az 
szolgál alapul, hogy Ceske-Bude
jovicében évek óta kiválóan műkö
dik egy kifejezetten pontyfeldol
gozásra konstruált gépsor, amely
nek adaptációja igen kedvező a ,
népgazdaság szempontjából. Saj
nos évek óta húzódik a cseh halá
szattól importálandó gépek és be
rendezések ügye. A különféle kül
kereskedelmi bonyolítások, a 
tranzakció nehézségei az importot 
mind ez ideig meghiúsították. Jö
vőre új úton próbálunk megindul
ni: — a gépeket az Agrotrösztön 
keresztül importálni, illetőleg el
érni, hogy folyósítsák a 47%-os 
mezőgazdasági gépdotációt, mely 
esetben a behozatal már kifize
tődne.

A legfrissebben megkötött szer
ződés a lengyel. Az eddigi kapcso
lat főleg tudományos dokumentá
ciócserére irányult. A jövőben a 
szerződés elsősorban a közös té
mát kutatók személyes találkozása 
segíti elő. A természetes vízi halá
szat gyakorlati segítségét jelenti 
egy lengyel gyártmányú, speciáli
san magyar vízkémiai viszonyokra 
konstruált elektromos halászgép 
átadása hazai kipróbálásra, vala
mint lengyel szakemberek gyakor
lati bemutatója természetes vízi 
fogóberendezések (elsősorban an
golnavarsák és elektromos húzó
hálók) adaptációjára. Mindhárom 
fent említett országgal folytatunk 
közös genetikai vizsgálatokat a 
pontynemesítés terén. Az már ed
dig is megállapítható, hogy a ma
gyar ponty állja az összehasonlí
tást, jól fejlődik, szép testformát 
örökít. A nemesítés eredményei 
nemzetközi összefogással még 
gyorsabban terjeszthetők el, s ez 
komoly gazdasági érdeke a mun
kában részt vevő államoknak,
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együttműködés tapasztalatai

Szakmai delegáció járt a múlt 
év folyamán a Szovjetunióban is a 
gépesítés és az elektromos halászat 
eredményeinek tanulmányozására. 
Jelentésük javasolja a gépek be
szerzését, mivel az ukrán tógazda
ságokban — ahol a delegáció meg
fordult — igen kedvező eredmé
nyekkel üzemeltetik azokat. 
Ugyancsak múlt év folyamán ke
rült sor a viza-kecsege hibrid 
(beszter) betelepítésére is a Szov
jetunióból. A telepítést szeretnénk 
idén tovább fokozni, mivel az új 
hal, illetőleg hibrid rendkívül ked
vező eredménnyel kecsegtet.

A Dunai Halászati Egyezmény 
Vegyes Bizottságával kapcsolatos 
nemzetközi munka eredményei 
már megmutatkoznak. Az egyes 
országok rendszeresen feldolgoz
zák a halfajok alakulásának mu
tatóit, beavatkozások születnek a 
nemes halállomány pótlására és 
megmentésére. A Bizottság folya
matosan harcol a Duna vízszeny- 
nyezésének csökkentéséért is — 
ami ha csak szinten tartást ered
ményez is — nagy elismerést ér
demel. Az idei év kimagasló fel
adata a soron következő ülés meg
rendezése hazánkban.

Végezetül be kell számolnunk a 
nemzetközi kapcsolatok néhány 
negatív vonásáról is. Évről évre 
eredménytelenek a határvízi halá
szati megállapodások megkötésére 
irányuló kísérleteink a Csehszlo
vák SZK-gal, Jugoszláviával és 
Ausztriával. Többé kevésbé ered
ménytelennek ítélhető a külföld
ről érkező vízszennyezésekkel kap
csolatban foganatosított intézke
dés is. Nehézséget jelent a szoro
sabb gazdasági együttműködéshez 
a külkereskedelmi tranzakciók ne
hézkessége. Ügy tűnik, hogy a ha
lászat szempontjából a legkedve
zőbb az lenne, ha a felmerülő — a 
többi ágazathoz mérve jelentékte
len — importigényt árucsere-for
galomban bonyolíthatnánk le.

Reméljük, hogy az európai poli
tikában bekövetkezett békülési 
tendencia a halászat területére is 
kihat. Pozitív vonásnak tarthatjuk 
egyes tőkésországokkal kialakult 
kapcsolatainkat, amelyeknek to

Halszárítás

vábbfejlődésére ez évben is szá
mítunk (Finnország, NSZK, Fran
ciaország).

Végül, de nem utolsósorban meg 
kell említenünk a FAO kiemelke
dő szerepét, melynek élelmezési vi
lágszervezetétől a magyar halászat 
már eddig is jelentős segítséget 
kapott. Idén már üzemel a WFP 
segítséggel megépült Százhalom
battai Temperáltvizű Halszaporító 
Gazdaság, és tárgyalnak a Szarva
si Haltenyésztési Kísérleti Állomás 
FAO kutatási központtá fejleszté
séről is.

K enyában
(J. Hinde felv.)

A tervek sokrétűek és érdeke
sek, megvalósításukhoz azonban az 
eddiginél jobb együttműködés kell. 
Azt hiszem nem tévedek, ha azt 
mondom, hogy az Országos Halá
szati Felügyelőség nemzetközi 
koordináló tevékenységét fejlesz
teni kell, jobban össze kell egyez
tetni a termelő üzemek igényét 
nemzetközi kapcsolatok konkrét 
kifejlesztése iránt, és azt közpon
tosított szervezésben az eddigiek
nél hatékonyabb módon kell irá
nyítani.

Tahy Béla

Jugoszláv etetőcsónak
(Keve felv.)
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Pisztrángtenyésztő gazdasági

Az étkezési pisztrángot termelő 
medencék vízellátását teljes egé
szében a Viszló patak szolgáltatja. 
Az anyatárolók, a keltetőház és az 
ivadéknevelők vízellátását a Viszló 
patakba csatlakozó bányavíz-csa
tornából, gravitációs úton oldjuk 
meg. A bányavíz-csatornának a 
vízminősége jobb, tisztább, mint a 
Viszló pataké.

Az ikrakeltető, ivadéknevelő be
rendezések üzemi arányait úgy 
tervezzük, hogy az a telep saját 
tenyészanyag-szükségletén felül 
eladásra is termelhet ivadékot. A 
többlet ivadék előállításával lehe
tőség nyílik a környező, pisztráng 
termelésre alkalmas folyóvizek be
népesítésére is. Ilyen módon bizo
nyos sporthorgász-igények is ki
elégíthetők lesznek.

Az árutermelő medencék ikresí- 
tett kivitelben, függőleges fallal, 
vasbetonból készülnek. A meden
cék a terepviszonyoktól függően 
80—100 méter hosszúak, 8—10 mé
ter szélesek és 110 cm mélységűek 
lesznek. A fenék lejtése a lecsapo- 
lás felé 0,5—1%-os.

A medencéket 25 méterenként 
szakaszoljuk, a szelektálás és osz
tályozás megkönnyítése végett. A 
tavak fenekébe mozgatható terelő
rács épül, amely a halászást és osz
tályozást is megkönnyíti. Úgy ter
vezzük, hogy az árupisztrángot 
termelő medencékben a Viszló pa
takból a napi vízcsere minimálisan 
35—36-szoros legyen. A víz a ta
vak teljes szélességében áramlik 
be és ki. Erre azért van szükség, 
mert a medencékben egyenletes 
vízáramlás szükséges, nyugalmi 
helyzet nem alakulhat ki.

Természetes, hogy a tápláló csa
tornák vízszintje mindenütt meg
haladja a medencék vízszintjét. A 
tervek szerint az áruhalat előállító 
medencékből az elfolyó víz eljut a 
teleptől távolabbra épülő ún. derí
tő tóba. A derítő tóban lehetőség 
nyílik további halnevelésre. Itt 
modem eljárással ketreces neve
lést kísérelünk meg. A derítő tó 
megépítésére azonban mindenkép
pen szükség van, mert az elhasz
nált víz csak derítés útján juthat 
a Balatonba.

Pisztrángos gazdaság nevelőtavai a dalmát tengerpart egyik  bővizű patakja m entén
(Pékh felv.)

Pisztrángot már több évtizede te
nyésztenek Magyarországon. A te
nyésztett fajok közül a szivárvá- 
nyos pisztráng, illetve nagy terme
lékenységű változatai alkalmasak 
nagyüzemi áruhal előállítására. A 
sebes pisztráng lassabban növő, in
tenzív tartásra nem alkalmas. A 
meglevő régi extenzív telepeinken 
(Gamadna, Szilvásvárad) is főként 
a szivárványos pisztrángot te
nyésztik. A meglevő telepek az igé
nyeiket nem tudják kielégíteni.

Az ellátás javítását, a választók 
bővítésének igényét, az exportle
hetőségek kihasználását szem előtt 
tartva, az Állami Gazdaságok Or

szágos Központja támogatásával 
kívánunk megépíteni a Dunántú
lon — Tapolcától 15 km-re — a 
Zalahaláp község határához tarto
zó Ódörögd puszta közelében (a 
Viszló patak folyásirányának jobb 
partján) egy modem, intenzíven 
termelő pisztrángos üzemet. A 
gazdaság a kiviteli tervek elkészí
tésével a Mezőgazdasági Beruházó 
Vállalatot (MEZÖBER) bízta meg. 
A tervek elkészítésének határideje 
1973. március 15. A tervek megva
lósítását — a beruházás kedvező 
elbírálása és a szükséges állami tá
mogatás megszerzése esetén — 
1973-ban kezdjük meg.

A pisztrángetetést külföldön sem  gépesítették m indenütt
(Pékh félv.)
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épít a Balatoni Halgazdaság

A telep területe 6,1 ha. A terüle
ten az áruhalat előállító medencék
nagysága: 12 000 m2
A keltetőház: 500 m2
Előkészítő helyiség: 20 m2
Ikrakeltető terem: 80 m2
Laboratórium: 20 m2
Mellékhelyiség: 5 m2
Ivadéknevelő: 325 m2

A keltetőházban az ikrakeltetést 
hazai, osztrák és olasz tapasztala
tok szerint szekrényes, tálcás ki
vitelben valósítjuk meg. Az iva
déknevelést a jól bevált osztrák 
tapasztalatok szerint, az előnevelő A szilvásváradi pisztrángos (Keve felv.)

Sebes pisztrángok

A beruházást megalapozó számí
tások szerint a beruházás 27,5 hó
nap alatt térül meg. A megtérülési 
időt évi 1600 q étkezési pisztráng 
termelésével vettük figyelembe. A 
pisztráng eladási átlagárát 50,— 
Ft/kg-mal számoltuk.

A beruházás gazdaságosnak mu
tatkozik. A tervezett megtérülés 
rövidebb is lehet, ha az exportár 
kedvezőbbnek mutatkozik.

Az új üzem megépítése halászati 
szempontból igen jelentős és újsze
rű vállalkozás.

Horváth Károly
igazgató

Balatoni Halgazdaság
(Tőig íelv.)

házban levő, lépcsőzetesen egymás 
fölé helyezett műanyag kádakban 
végezzük. Egy-egy kádban 15— 
20 000 db ivadék 6 hónapos korig 
felnevelhető.

Az anyatartó medencék szerke
zeti kialakítása azonos az áruhalat 
előállító medencékével, de a me
dencékben kisebb vízáramlási se
bességet tervezünk.

A magasépítmények szolgálati 
Lakásokból, irodákból, garázsból, 
raktárból, hűtőházból és szociális 
helyiségekből állanak.

A beruházás várható költsége 14 
millió Ft. A beruházás tervezett 
kezdési ideje 1973. május. Terve
zett befejezése 1973. december 31.

Az új pisztrángos gazdaság évi 
áruhaltermelése 1600 q. A m odern pisztrángos gazdaságot már ilyen  vasbeton töltésekkel építik

(Pékh felv.)
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Exportáljunk! Importáljunk?- 
És a folyamatos halellátás?

Évek óta gyakran halljuk — elsősor
ban a termelők részéről — azt a kér
dést, hogy miért kell halat impor
tálnunk, amikor — a kereskedelem 
szerint — időszakonként még saját 
termésünk értékesítése is nehézségbe 
ütközik.

Íme fel lehet tenni így is a kérdést, 
más szemüvegen keresztül nézve.

Előrebocsátva azt, hogy minden 
igazság relatív, a haltermelő oldalá
ról nézve kívánom kiegészíteni Föl- 
dényi Sándornak „Exportunk és im
portunk szerepe a folyamatos hal
ellátásban” c. cikkét.

Messzemenően egyetértek azzal, 
hogy nincsen olyan ország, amely ne 
exportálna és ne importálna. De 
mit?! A régmúlt idők ködébe vesző 
középiskolai tanulmányaimra emlé
kezve már ott azt tanították, hogy 
egy ország termelési ágazatainak fej
lettségére nagyon jól lehet következ
tetni abból, hogy mit, ill. milyen ál
lapotú cikkeket exportál vagy im
portál. Ahol az export zömét nyers
anyag, az importot pedig feldolgo
zott áru képezi, ott, abban a terme
lési ágazatban alacsony szinten tar
tanak. A gyarmati országok is nyers
anyagot exportáltak és feldolgozott 
árut importáltak. Sajnos a halászat
ban ez van. Élő halat exportálunk 
és feldolgozott halat importálunk. 
Igaz ez könnyebb, de a népgazdaság
nak nem mindegy. Úgy érzem azon 
az elképzelésen, hiedelmen kell vál
toztatni, hogy a magyar fogyasztó- 
közönség csak az élő halat veszi és 
fogyasztja. Kénytelen vagyok min
dig a baromfira hivatkozni példa
képpen, melyről szintén az volt a 
hiedelem, hogy a magyar fogyasztók 
csak az élő baromfit vásárolják.

Amint megszervezték a korszerű, 
ízléses, kifogástalan minőségű 
konyhakész baromfi forgalmazását 
kellő propagandával, csodálatos
képpen, de megváltozott a fogyasztó
közönség ízlése, és ma már ott tar

tunk, hogy alig néhány helyen árul
nak élő baromfit.

Baromfiexportunk pedig nem csök
kent.

Elnézést kérek ezért a kitérőért, de 
a példát követendőnek tartom, és a 
halászat export-import szerepét, a 
folyamatos halellátást ennek a pél
dának a tanulságai alapján tárgya
lom.

A kereskedelem és a termelők kö
zött a legtöbb vitát a IV. negyedév 
halértékesítése okozza. A termelők 
szeretnék az „aratás” időszakában 
lehetőleg úgy átadni haltermésüket, 
hogy azt minél kevesebb szállítási és 
tárolási költség terhelje, nem is be
szélve a tárolási súlyveszteségről, az 
esetleges elhullásról és a zsúfolt tar
tás miatt könnyebben bekövetkez
hető betegségekről. A kereskedelem 
képtelen ebben — a termelők ré
szére optimális — időszakban az ösz- 
szes felajánlott termést átvenni. A 
piac korlátozott felvevőképessége ezt 
ma még lehetetlenné teszi. A fo
gyasztók igényének folyamatos ki
elégítése és az egyenletes áruellátás 
miatt az ősszel lehalászott halat, élő, 
továbbtartásra alkalmas állapotban 
tárolni kell, és viselni az ezzel együtt 
járó költségeket és kockázatot. A 
második évnegyed végére ez a tárolt 
mennyiség is elfogy, és a tógazda
ságok kénytelenek megszakítani a 
termelést, nagy költséggel és kocká
zattal lehalászni és betárolni a nyári 
igényeknek megfelelő halmennyisé
get. Ez a megszakítás 30—40%-kal 
csökkenti az adott tóban az ősszel 
lehalászható hal mennyiséget és 25— 
30%-os költségnövekedéssel jár. Je
lenleg ez a helyzet. Ez nem jó sem 
a népgazdaságnak, sem a termelők
nek és végsősoron a fogyasztóknak 
sem, mert a többletköltségek egy ré
szét nekik kell megfizetniük. Az im
port csak ideig-óráig enyhít vala
mit, de nem pótol, és egyre nagyobb 
terhet ró az államra. Az importha

lat — amely egyre jobban drágul a 
világpiacon — államunk jelentősen 
dotálja, és nem merném állítani, 
hogy a fogyasztók nagyon törnék 
magukat érte, ha megszűnne a do
táció.

Az ipar részére a szükséges kerin
get is egyre nehezebb beszerezni, és 
ara is emelkedik. Ennek pótlására 
itthon a növényevő halakat kellene 
felhasználni. Érdemes azon elgondol
kozni, hogy ha csak fele olyan for
ma választékban kínálnánk a hazai 
halakból készített konzerveket — és 
kapna ugyanannyi dotációt, mint az 
import — nem vásárolná-e szívesen 
a hazai közönség.

Sokat beszélünk, de keveset te
szünk „második műszak” megköny- 
nyítesére. Kellő minőségű konyha
kész hal forgalmazása esetén nem 
csak ez lenne könnyebb, hanem a 
halfogyasztás is jelentősen emelked
hetne. Tudom, hogy ennek számta
lan pénzügyi és műszaki akadálya 
van ma még, de koncentráljuk erő
inket e cél megvalósítására. Örven
detes kezdeményezés e cél elérésé
ben a Balatoni Halgazdaság még ez 
évben üzembe lépő feldolgozó és 
hűtőháza és a tervezés stádiumában 
levő közös vállalkozás, melyet a Bi- 
harugrqi Halgazdaság a Halértéke
sítő Vállalattal együtt kíván meg
valósítani. A MÉM részéről jelentős 
segítség, hogy intervenciós támoga
tással a Halértékesítő Vállalat, a 
Konzervipar és a Hűtőipar próba- 
gyártást kezd tartósított és hűtött 
halféleségek forgalmazására.

Külföldön is egyre jobban igyek
szenek bevonni a helyes propaganda 
alkalmazásával a fogyasztóközönség
nek azt a 70%-át (NSZK), amely 
közömbös a hal iránt. Érdekes meg
figyelés, hogy ott (Olasz- és Fran
ciaország), ahol a feldolgozott halké
szítmények kínálata bővül, ott az 1 
főre eső fogyasztás is emelkedik, míg 
az NSZK-ban, ahol ez nem történt 
meg, stagnál vagy alig emelkedik.

Az „Export-importunk szerepe a 
folyamatos halellátásban” című cikk
ben felsoroltak többé-kevésbé csak a 
jelenlegi helyzetben állják meg he
lyüket. Azt hiszem Földényi elvtárs 
is egyetért velem abban, hogy a jövő 
útja nem ez a módszer. Hiszem és 
vallom, hogy amint a hazai halter
més élelmiszeripari feldolgozása a 
korszerű igényeknek megfelelően 
megoldódik, nem lesz probléma a fo
lyamatos halellátás, és az import 
kérdése sem vetődik fel olyan éle
sen, mint most. Exportunk összeté
telében pedig egyre több lesz a fél
kész, ill. tartósított halféleségek ará
nya.

Nagy feladatok várnak a kereske
delemre, és a termelőkre egyaránt. 
Ha vannak is látszólagos érdekellen
tétek, mindnyájunk közös érdeke a 
jobb, zavartalanabb, egybehangol- 
tabb, termelés és értékesítés mi
előbbi megvalósulása.

Keve József
Olasz exportra rakják át a halat a K elenföldi-pályaudvaron

(Tahy felv.)
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Kétéltűek, hüllők és kisemlő- 
sök elhelyezése, gondozása a 
lakásban.
NATURA 1972., ára 20,— Ft. 
216 oldal, 93 ábra.

Kedves kötelességnek tesz eleget la 
punk am ikor ism erteti állandó külső 
m unkatársának  és szerzőjének újabb 
könyvét, mely az előző (Hálóval a 
tengeren) nagyrészt „halas” m unka 
után most nem  közvetlenül halbioló
giával foglalkozik.

A T errárium  az akvarisztika te s t
vérhobbijának, a szárazföldi és k é t
éltű állatok szobai ta rtásán ak  (ter- 
rarisztika) kérdéseiben vezeti el az 
olvasót, de tanácsokkal szolgál a m ár 
gyakorlott terra ris ták n ak  is. Mivel a 
két kedvtelés sok terü leten  ta lálko
zik, számos m egoldásban azonosság 
van bennük; a könyv az akvárium 
tulajdonosok között is érdeklődésre 
talál. A halászati szakem ber és a 
horgász a halak  m ellett élő békák, 
gőték, teknősök és kígyók életét és 
ta rtásu k  m ódját ism erheti meg a 
könyvből, és tanácsokat kapha t egy 
kis szobai vízparti világ elővarázso- 
lásához, valam in t gondozásához.

A könyv a te rrá rium  beszerzésé
nek, k iválasztásának és készítésének 
leírásával kezdődik. Ezt követi a 
gondozással foglalkozó fejezet, ben
ne a szükséges szerszám ok kellékek 
ism ertetésével. K ülön rész tárgyalja  
a te rrá riu m  növényeit, a közöttük 
élő állatok szállítását, a táp lá lék 
gyűjtés kérdéseit, m ajd  a te rrá rium i 
állatok részletes le írása teszi ki a 
könyv nagyobb részét. Az utolsó fe
jezet a te rrarista , és a Szerző te r
mészetvédelmi szem léletét vázolja 
rövid szabályok form ájában. A m un
kát irodalm i felsorolás és név- és 
tárgym utató egészíti ki. O lvasóink 
biológiai m űveltségének bővítésére 
a ján ljuk  a hiánypótló jól szerkesz
te tt kézikönyv beszerzését.

gyakorlat területén dolgozó szakem
bereket, hogy minél többen vegye
nek részt a kongresszuson.

Reméljük, hogy tudományos inté
zeteink munkatársai részvételükön 
kívül előadásaikkal is bizonyítják 
majd, hogy a magyar halászat ered
ményei tudományosan is megalapo
zottak.

Kérünk valamennyi érdekelt szak
embert, hogy jelentkezési szándé
kukat, lehetőleg minél hamarabb, az 
alábbi címre írják meg:

Dr. Ing. Mahmud Aganovié 
Jugoslovensko Ihtiolosko Drustvo 

Sarajevo
VI. Mar sala Tita 114/11.

P. O. Box 718.
Bővebb felvilágosítással szívesen 
szolgálok.

Dr. Molnár Kálmán

Az európai ichtiológusok 
első kongresszusa

A Jugoszláv Ichtiológus Társaság 
1970-ben Rotorban tartott nemzet
közi szimpóziumán a résztvevők 
megegyeztek abban, hogy a tudo
mányág további fejlesztése céljából 
szükség van Európa halas szakem
bereinek összefogására, s arra, hogy 
problémákat nemzetközi összejöve
teleken vitassák meg. A szimpózium 
javaslatot tett egy ilyen kongresz- 
szus összehívására, s a Jugoszláv 
Ichtiológiai Társaság vállalta en
nek megrendezését „Európai Ichtio- 
lógusok Első Kongresszusa” néven.

A szervező bizottság elküldte Ma
gyarországra programját, amely sze
rint a kongresszust 1973. szeptember

21—26-a között rendezik Szaraje
vóban.

A tervek szerint a kongresszus 
foglalkozik majd az elméleti és gya
korlati ichtiológia valamennyi ak
tuális kérdésével, ami azt jelenti, 
hogy a szűkebb értelemben vett 
ichtiológiai kutatáson kívül a ha
lászat, a haltenyésztés, halélettan 
és halkórtan problémái is a kong
resszus profiljába tartoznak.

A kongresszuson az előadások an
gol, német, francia, orosz és olasz 
nyelven tarthatók, megértésünkről 
szinkron-tolmácsok gondoskodnak.

A szervező bizottság nevében ez
úttal kérjük a halászati kutatás és
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Nem  tudom , elolvasta-e az igen tisz
telt Olvasó nagyon szerény ta rta lm ú  
soraim at, m elyet a H alászat decem 
beri száma kinyom tatásra alkalm as
nak ítélt. Ha nem  sa jnálta  rá  a  fá 
radságot, és volt türelm e végigfutni 
a sorokon, biztosan em lékszik rá, 
hogy megérkezésem estéjén Tokió
ban a Dai Ichi Hotel halijában  Isao 
Suido ú rra l beszélgettünk. Sok m in
dent m esélt még szerény mosoly köz
ben, de erről ta lán  m ajd  máskor, 
most ugorjunk á t két napot, ü ljünk  
fel az expresszvonatra, és utazzunk 
M aebashi városba, H ana M otokawa 
ú r szűrőágyas mesterséges h alasta
vaihoz.

H at megállóhely u tán  60 perc a la tt 
teszi meg a vonat a 110 km -es utat. 
Az állomáson autó v á rt bennünket, 
és tíz perc utazás u tán  m egálltunk 
egy japán  stílusban ép ített ház előtt. 
Kísérőim, Suido és dr. Michio Hi- 
sada urak  közlik, bár alig m últ el 
néhány perccel 11 óra, de délután 
még sok m inden áll előttünk, ezért 
előbb m egebédelünk. A japán  „halas 
ebéd” a TEN MOTO (Égi Udvar)

nevű vendéglőben az alábbi cerem ó
niával a következőkből állt:

Az előszobában mély meghajlások
kal kimonóba öltözött hölgyek fo
gadják az érkezőket. Cipő le, papucs 
fel. Rizsgyékényből szőtt hosszú, 
selymes szőnyeggel borított folyosó
ról nyílnak a négy személyes, körül
belül 5 X 5  m nagyságú étkezőszo
bák. Középen a négyszögletes a la
csony asztal, párnákkal körülrakva. 
A vendég helyet foglal, azaz letérdel 
és az ugyancsak térdeplő, sarkain 
ülő vendéglősnő fölveszi a rendelést, 
de m áris felszolgálják — kis kor
sókban, gyűszűnyi poharak kíséreté
ben — a meleg szakét, a rizspálin
kát. E zalatt a szoba két ellenkező 
sarkában egy-egy művészi ikebana 
csokrot helyez el a pincérlány. (Az 
ikebanát, a virágelrendezés m űvésze
té t külön iskolákban tan ítják  Jap án 
ban.) A felszolgálás végig térdepelve 
történik. Egy ideig én is így ülök, 
m ajd  m ikor m ár érzem, hogy zsib
badnak  a lábaim  a törökülést válasz
tom, később vendéglátóim  mosoly
gós b iz tatására óvatosan az asztal

H a lá s z r ip o r t
Átlátszó halleves,

alá nyú jto tt lábakkal szabadulok a 
nekünk szokatlan kényszerhelyzet
ből.

M áris hozzák az első fogást: nyers 
pontyszeletek tölcsér alakú csészé
ben sós vízben főtt szója, a h arm a
dikban valam i torma ízű szósz, 
am elybe a nyers pontyszeleteket 
m ártogatjuk  az evőpálcikákkal. Ízlett 
a nyers ponty és a körítések, az 
utolsó falatig  elfogyasztottam . A p a
pírvékonyra vágott szálkam entes 
szeleteket itthon is m egpróbáltam  el
készíteni. Nem s ik e rü l t . . .  Igen, a 
hely, a környezet és még sok más 
tényező, ta lán  valam ilyen titko lt pá- 
colási mód m indent m egváltoztat.

A m ásodik fogás 6—10 cm hosszú 
rákok, m elyeket tojásba és rizs
lisztbe forgatva sütnek meg, és sok 
különböző saláta a körítés. Aztán 
roston sült tengeri nyelvhal — sol — 
következett rizzsel, m ajd  az átlátszó

Ponty'

Minden valam irevaló gazdaságnak van kedvenc állata. Itt a m ajom

halleves és gyümölcs saláta u tán  ke
serű zöld teával é rt véget az ebéd. 
M inden étkezőszoba egyik fa la  h a 
talm as üvegablak. Az ab lak  a la tt p a 
tak  csörgedezik, helyenként kövek
ből, cserjékből kis tó építve, am ely
ben díszpontyok és aranyhalak  úsz
kálnak.

Sokkal jobb tollú cikkíró sem 
tud ja  egy ilyen ebéd hangu latá t le
írni, valóban érzékeltetni az olvasó
val, hogy mi m inden tö rtén ik  a zöld 
tea elfogyasztásáig, a  csaknem  két és 
fél óráig ta rtó  étkezés közben. A 
felszolgáló pl. abban a pillanatban 
lép be a szobába, amikor a vendég 
a poharat kézbe veszi, és máris tér-
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Anyahalak tava a Motokawa halgazdaságban

ja p á n b ó l
nyers pontyszeletek

dél, önti az italt. Az asztalon álló 
üres pohárba nem önt, csak ha azt a 
vendég kézbe veszi. M inden fogás 
u tán  hozzák a nylonba csomagolt fe
hér, forróvizes kendőt, hogy kezet 
törülhess, m ert bár csodálatosan 
ügyesen használják  a japánok az é t
kezőpálcikákat, evés közben nem il
letlenség kézzel is segíteni, hogy a 
jó falatok könnyebben rendeltetési 
helyükre kerülhessenek.

Egy ilyen és ehhez hasonló ebéd ' 
vagy vacsora nem  olcsó m ulatság 
Japánban  A vendég a szám la ren 
dezését nem  lá tja  ugyan, de m egtud
tam  — nem  vendéglátóim tól —, hár
munk ebédje csaknem 1000 Ft-ba, 
(9300Y ) került. A távozás az érkezés
hez hasonló m ost papucs le, cipő fel, 
három  kimonós lány és egy hófe
hérbe öltözött, hosszú sapkás szakács 
mély hajlongások közepette búcsúz
ta t bennünket. A gépkocsi abban a 
pillanatban érkezik az étterem elé,

érés

amikor onnan kilépünk. Az ebéd ide
jén hol volt, most honnan jö tt ily 
pontosan, azt csak hosszú kérdezős- 
ködés u tán  tudom  meg. Visszam ent 
a gazdaságba, végezte egyéb dolgát. 
Az ebéd befejezése előtt a vendéglő
ből telefonáltak a gépkocsivezetőnek, 
ő indult és pontosan érkezett.

1971 óta hat — m agyar nyelven 
m egjelent — könyvet és ú tle írást ol
vastam  el Japánról. Az írók és r i
porterek sok m indenre m egtaníto t
tak, még a sorok között is tud tam  
olvasni, mégis elkövettem  néhány 
ballépést. H arm adik nap ja  voltam  
Japánban, és nagyon lassan ta n u l
tam  meg, hogy ami nekik természe
tes. az nekem nem, és fordítva. Kö

szönet Suido úrnak, — aki többször 
já r t  Európában, kétszer hazánkban 
is, — „udvaria tlan” kérdéseim  esetén 
sokszor k ihúzott a csávából, te rm é
szetesen ennek ellenére sem m in
denre kap tam  választ. A nagyra be
csült, mélyen tisztelt idegen nézzen, 
fényképezzen, egyen, igyon, szóra
kozzon, de ne érdekelje, mi az össze
állítása pl. a haltakarmánynak, — 
vásárolja meg! Ha kell, hajórako- 
m ányszám  küldenek belőle. M iért 
kíváncsi, hogy m ennyit keres a tó 
gazdasági m unkás, m ennyi pontyiva
dék él 1 m 3 vízben, hányszor és 
m ennyit takarm ányoznak naponta? 
M iért nem tudja, hogy ha egy k ér
désre nem  válaszol a vendéglátó, h a 
nem  m ásról kezd beszélni, akkor il
letlenség azt másodszor és szentség- 
törés harm adszor m egkérdezni. Erő
szakos kérdezés esetén m ár nem  illik

Tógazdasági m unkás a M otokawa hal
gazdaságban

mellébeszélni, hanem  válaszolnia kell 
a vendéglátónak, de a rossz véle
mény k ialakul a vendégről. H át így; 
olykor de jó lenne nálunk  is ez a 
szokás!!

M ialatt a gépkocsiban ezeken a 
dolgokon töprengtem , m egérkeztünk 
a MOTOKAWA Halgazdaságba. A 
gazdaság inkább hasonlít valami új
szerű vízműhöz, mint haltenyésztő te
lephez. M indenütt vízcsobogás, m a
gas vezetésű csatornákból aláhulló 
hatalm as víztömeg lá tványa fogadja 
a belépőt. A gazdaság menedzsere 
Takeshi M otokawa ú r fogad bennün
ket. Érdekességként vessünk egy p il
lan tást névjegyére:
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Halastó 
területe, m 2

Szűrőtó 
területe: m2

Halastó 
vízmenny., m3 

Pontytermelés.
tonna

Tárolható 
ponty, tonna

Tó vízcseréje 
naponta

Az irodában — csak az ablakán 
keresztül p illanto ttam  be — két n a 
gyon csinos japán  lány dolgozott. Az 
előszobában papucsok sora, cipőlehú
zás után az alacsony körfotelokkal és 
a fal körül elhelyezett dísztárgyak
kal kellemessé tett fogadószobába lé
pünk. Még helyet sem foglaltunk, az 
iroda felől nyíló ajtón  m áris hozták 
a keserű japán teát, teasüteményt és 
hámozott gyümölcsöt. A későbbiek 
során meggyőződtem, ez a fogadta
tás nemcsak kísérőimnek és nekem 
járt ki. Az időközben megérkező ve

vők, sőt még az adóhivatal két tiszt
viselője is hasonló fogadtatásban, 
igazi japán mosolyban és véget nem 
érő hajlongásban részesültek. T er
m észetesen az adótisztviselők is h a j
longtak, és m in t mindig, m indenütt, 
ha japán  ism erősök találkoznak, les
ték  egymás hajlongását, és valószínű, 
az egyik m agában örömmel nyug
tázta, ha a m ásik abbahagyta.

Rövid beszélgetés u tán  „kiléptünk” 
a tavakhoz. H at hosszú csizmába, 
gum iköténybe öltözött japán  m unkás 
fiatal pontyokat készített elő a szál

A japán szűrőd gyas tavak néhány mérete
1. táblázat

lításhoz. Szokatlan látvány. Egy 3 X 
X 4 m -es betonm edencéből szákkal 
m erik ki, m űanyag edényben 15 kg- 
onként m érik, m ajd  apró faládákba 
teszik a pikkelyes pontyot. A ládi- 
kóra rácsos fate tő t csúsztatnak, és 
m áris dobják egy m ásik medencébe, 
ahol az a víz felszínén úszik. Innen 
kerülnek a teherau tó ra  és úgy lád á
ban szállítják  a m egrendelő vendég
lőkbe a halat.

A szűrőágyas (rokajunkan) tavak 
lényege az, hogy állandó vízáramol
tatás és intenzív takarmányozás mel
lett a recirkuláló medencékben át
szűrt vizet használják — minimális 
pótlással-táplálásukra. A zsúfoltság 
érzésének enyhítése és az anyagcse
réből adódó igen sok melléktermék

Japán pontyform a
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100
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433

1 0 —30 

16 40

20- 50
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302 szer 

102 szer

Takó Zoltán szarvasi lakos k érd é
sei a kecskebéka táplálkozásáról:

1. Olvastam, hogy m oslékkal e te
tik. M ilyen összetételű ez a táplálék  
és m ilyen módon etetik  föl?

2. M esterséges tenyésztés esetén 
1 m 2 terü leten  hány darab  ta rtha tó ; 
föld-, beton- vagy téglam edence a 
megfelelő?

3. Milyen a növekedési erélye, idő
egységben és sú lyban?

4. L ám pával való fogásakor szere
pet já tszik-e a fény erőssége, színe 
és a levegő m ozgását vagy a hold á l
lását figyelem be véve a  megközelí
tés iránya?

A választ Dr. Pénzes Bethen, a  Fő
városi Á llat- és N övénykert osztály- 
vezetője és Csapkovics Miklós, a 
MAVAD ügyintézője ad ja  meg.

Dr. Pénzes Bethen:
A M agyarországon őshonos békák 

elsősorban élő rovarokat fogyaszta
nak, kis m ennyiségben halivadékot 
is esznek. A lényeg az, hogy a táp -Keltetőház és m ellette a k is tavak

Telelő- és tárolótavak vízellátása



eltávolítása különleges szűrőeljárást 
igényel.

Az 1. táblázaton ism ertetem  né
hány tenyésztő m éretét és egyéb 
adatait.

Ezekből az adatokból m egállapít
ható, hogy a recirkulációs medence 
fantasztikus term és- és tárolási le 
hetőséget nyújt. Ez azonban szá
m unkra, úgy vélem, csak érdekes
ség, m ert egy ilyen gazdaság építése, 
technikai beruházási költségei és 
üzem eltetése (víz, takarm ány) h ihe
te tlenü l m agasak, és hazánkban nem  
is lennének rentábilisak.

N éhány száz m éterre a gazdaság 
központi telepétől terü lnek  el az 
anyatartó  és ivadéknevelő tavak; 
Vizük naponta 6—8-szor cserélődik. 
A tó nagyságától függően 1—2 db 
pázsit-szórófej h u lla tja  a tó felü le
tére a vizet. M int egy hatalm as ak 
várium ban, úgy úszkálnak a 8—10 
kg-os anyapontyok a 300 m 2-es tó 
ban. M elletük a 200 m2-es halastó
ban 10 000 pikkelyes pontyivadék 
pisztrángként ugrik, kevereg a be
szórt takarmány körül. Hat ilyen kis 
tó takarmányozását egy öreg japán 
bácsi végzi. Félóránként, étvágy sze
rint szórja be a csodás japán pellet-et. 
Az anyák és az ivadék évi tak arm á
nyozását százalékos megoszlásban a 
2. táblázatban m utatom  be. 1 kg h a l
hús term eléséhez 1,4—1,6 kg vegyes 
takarm ány t használnak fel.

A gazdaság körbejárása u tán  visz- 
szatértünk a fogadószobába. K ísé
rőim  tolm ácsolták köszönetemet, 
m ajd  az ism ételt te a  u tán  azt h it
tem, soha véget nem  érő hajlongás 
és köszöngetés kezdődött, és ha a to 

Húsz éve nincs gond a partvédelem re (Antalfi felvételei)

Takarmánymennyiség fajta  és százalék szerint
2. táblázat

Hónapok Selyemhernyó
báb, %

Búzadara,
%

Paliét, Havi százalé
kos megoszlás

1 t ponty elő
állításához 

szüks. 
menny, kg

4. — — 100 1,4 22

5. 14 28 58 4,9 80

6. 63 — 37 10,7 170

7. 79 — 21 17,4 278

8. 78 — 22 19,6 320

9. 41 — 59 20,9 330

10. 44 3 53 18,6 300

11. 60 9 31 6,5 100

összesen . . . — — — 100 1600

kiói express nem  m ásodpercnyi pon
tossággal indu lt volna a m aebashi 
állom ásról, ta lán  még m ost is haj-

longanának a „vízesések” és h a lak 
kal zsúfolt m edencék partján .

Antalfi Antal

lá lék  mozgó legyen. M oslékot soha 
nem  fogyasztanak.

Tudom ásunk szerint m esterségesen
— legalábbis a környező országokban
— sehol sem foglalkoznak a békák 
szaporításával. M ocsarakban, lápok
ban, holtágakban, rizsföldeken, tó 
gazdaságokban, vízlevezető árkokban 
gyűjtik  be a szükséges mennyiséget. 
A befogott á llatokat nyirkos, hűvös 
helyen tárolják, de nem  etetik  őket
— m ert a mozgó rovarok tenyészté
sével (noha megoldható) vagy befo
gásával nem  foglalkoznak — 1—1 
m 2-nyi terü leten  4—5 kg-nyi m eny- 
nyiség, 800—1200 db tárolható.
 A kecskebéka (Rana esculenta) — 

am ely közism erten a fogyasztható

békák töm egét ad ja — lá rv á ja  53,5— 
71,5 m m  nagyságúra fejlődik, m ajd  
ezután átalakul, világrajövetelének 
őszén. A kecskebéka a harm adik  
nyáron éri el te ljes k ifejlett állapo- 
tát, am ikor teste 6—9 cm nagyságú 
(nem k inyú jto tt lábakkal). Súlya 
3—5 dkg.

Tudom ásunk szerint kizárólag 
napfényizzóval (tehát nem  színezett 
körtével) fogják éjszaka a békákat. 
Ez úgy történik, hogy a lám pa fényét 
a parti víz bizonyos pon tjá ra  irány ít
ják, m ajd  kis idő m úlva — am ikor 
néhány béka odagyűlik — nyeles h á 
lóval k ifogják őket. Telihold alkal
m ával a módszer rossz hatásfokú.

Csapkovics Miklós:
Az 1960-as évek elején az egyik 

szolnoki halász kezdte alkalm azni a 
lám pás békafogást. Ehhez a fogási 
módhoz részben technikai, részben 
időjárási feltételek  szükségesek. A 
technikai feltételek  között m egem lít- 

h e tjü k  a szedőzsákot, am elynek a 
halász gyors és szabad m ozgását kell 
elősegítenie. E zért célszerű a zsákot 
derékra kötni, és ellátn i töltő- és 
ürítőnyílással. A töltőnyílás k iképzé
sekor ügyelni kell arra , hogy a béka 
kifelé ne jöhessen, csak befelé le
gyen rakható.

A fogáshoz használatos lám pa fó- 
kuszos, nagy fényerejű  lám pa. Nincs 
szükség színes fényre, m ert az csök
kenti a fényerőt. A megfelelő fény
erő elérhető a P annónia m otorkerék
pár akku-jával. Term észetesen véd
jük  ru házatunkat a savhatás ellen.

A lám pás békafogás csendes, lan 
gyos időben a legeredm ényesebb. E l
lenható tényező m inden egyéb fény. 
Ezért a fogást például teliholdkor 
ne kezdeményezzük. A legjobb ered
m ényt sötét éjszaka fogjuk elérni.
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N éhány esztendővel ezelőtt még a 
törzskacsaállományokban és ezzel 
párhuzamosan a tavakon nevelt pe
csenyekacsa-állományokban is lé
nyegesen ritkábban fordult elő a ba
romfikolera. A betegség évről évre 
gyakrabban jelentkezett, és jelenleg 
a tavi kacsanevelés leggyakoribb ál
lategészségügyi problémája. A hely
zet rosszabbodásának okait vizs
gálva megállapíthatjuk, hogy a ba- 
romfikolera egyre gyakoribbá válá
sát egyrészt az összes védekezési le
hetőségek ismeretének, illetve alkal
mazásának hiánya, másrészt a pilla
natnyi gazdasági érdekeknek a táv
lati állategészségügyi szempontok elé 
helyezése okozza. A védekezés, mint 
ismeretes, kétirányú lehet: vagy a 
fertőzésmentességre kell törekedni, 
vagy elkerülhetetlennek tartva a fer- 
tőzöttséget, gyógykezeléssel kísérelni 
meg a károk csökkentését. Kétségte
len, hogy a fertőzésmentességre tö
rekvés a helyesebb cél, mert ezen az 
úton megelőzhetők a tetemes gyógy
szerköltségek és az elhullásból eredő 
kár. Ezenkívül a gyógykezelés csak a 
károk csökkentésére alkalmas, ered
ménye mindig bizonytalan. A fertő
zésmentesség megvalósíthatóságát 
azonban sokan kétségbe vonják. Ez
zel szemben ismeretes, hogy több 
gazdaságban egyes évek során ugyan
abban a környezetben, ugyanolyan 
viszonyok között, fertőzésmentesen 
lehetett tavi kacsákat tartani és ne
velni.

A kérdés megoldásához és a jelen
ségek helyes magyarázatához ismerni 
kell a baromfikolera kórokozójának 
természetét, a betegség terjedésmód
ját, fennmaradásának okait, a be- 
hurcolási lehetőségeket és még szá
mos más részletkérdést. A védeke
zéshez szükséges legfontosabb alap
ismeretek a következők. A baromfi
kolera tojás útján nem terjed, tehát 
a kikelő naposkacsák mindig fertő
zésmentesek. Ez az oka annak, hogy 
az előnevelőben elkülönítetten tar
tott 1—3 hetes kacsákban a baromfi
kolera nem fordul elő. A kórokozó 
az állati szervezeten kívül 2—3 hé
ten belül elpusztul. Számos gyakor
lati tapasztalat szerint azok a vizek, 
amelyeken fertőzött kacsaállományo
kat tartottak, két héttel a kacsák el
távolítása után már fertőzésmentessé 
válnak. A baromfikolera behurcolá- 
sakor a betegség az állomány ellen
állóképességétől függetlenül azonnal 
jelentkezik, de az első napokban 
csak szórványos elhullás miatt gyak
ran nem ismerik fel idejében. Az át
vészelt nagy létszámú állományok az 
elhullások — többnyire csak átme
neti — megszűnése után is fertőzöt
tek maradtak, egyes egyedek szerve
zetében ugyanis a kórokozó tovább 
él a nyálkahártyákon. Ezek a fer
tőzött állományok a betegség fenn
tartói és terjesztői. A behurcolás leg
gyakoribb forrásai a fertőzött háztáji 
baromfiállományok, amelyekben 
nincs teljes állománycsere, hanem a

különböző korcsoportok érintkeznek, 
és így a fertőzöttséget egymásnak 
továbbadják. Az a háztáji baromfi
állomány, amelyben a baromfikole
rát egyszer megállapították, csak 
akkor tekinthető fertőzésmentesnek, 
ha abban a legutolsó elhullástól szá
mított egy éven belül gyógykezelés 
nélkül újabb elhullás baromfikole
rában nem fordult elő. Az átvészelt 
háztáji állományokon kívül ragály
fogó tárgyakkal, leggyakrabban ket
recekkel is behurcolható a baromfi
kolera. A vadmadarak közül a vere
bek, gerlék és galambok nem lehet
nek bacilusgazdák, mert ha fertő
ződnek, elhullanak, a varjak egy ré
sze fertőződésre nem betegszik meg, 
ezért feltételezhetően bacilusgazda 
lehet.

Mindezeknek az ismereteknek bir
tokában, amelyekkel háztáji viszo
nyok között és zártan tartott nagy
üzemi baromfiállományokban ered
ményesen védekeztünk a baromfi
kolera ellen, a Biharugrai Halgazda
ságban tavi kacsaállományokban kí
séreltük meg a betegség megelőzését. 
A védekezés első lépcsőjeként a 
fertőzött környezettől távol, elkülö
nítetten neveltük fel a törzsutánpót
lást, és az utolsó fertőzött tavi ka- 
csafalkák és a fertőzött törzsállo
mány elszállítása után egy hónap
pal telepítettük ezeket a fertőzés
mentesen nevelt törzskacsákat vég
leges helyükre. Elkészítettük a véde
kezés tervét, amelyet a gazdaság ér
dekelt szakembereivel megvalósít
hatóság szempontjából megvitattunk, 
és az érdekelt dolgozókkal ismertet
tünk. Főfeladatként jelentkezett az 
előző évi nagyarányú fertőzöttség 
után a közeli háztáji állományokban 
esetleg visszamaradt fertőzött gócok 
felkutatása és ezeknek a háztáji ál
lományoknak kicserélése. Mindez 
megtörtént, de amint később kide
rült, mégsem teljes mértékben. Az 
első háromhetes előnevelt kacsák ki
helyezése után két héttel fellépett a 
betegség. A fertőződés forrása egy 
olyan háztáji állomány volt, amely
nek fertőzöttségét a felderítés során 
elhallgatták, és ezért itt állomány- 
csere nem történt. Ez a háztáji állo
mány a kacsákkal közvetlenül érint
kezett. A fertőződött falkáról a be
tegség gyorsan terjedt át olyan távoli 
csoportokra is, amelyekkel az érint
kezés mind közvetlenül, mind ra
gályfogó tárgyak útján is lehetetlen 
volt. Ebben az időben mindössze két 
kacsafalka maradt fertőzésmentes. A 
betegség gyors terjedésének és a két 
falka fertőzésmentességének okát 
kutatva megállapítottuk, hogy az 
említett két falka etetői a többitől el
térően a part közelében voltak, és 
gondozóik a varjakat riasztással 
eredményesen távol tudták tartani. 
Az összes többi falka parttól távoli 
etetőhelyeit a varjak gyakran ellep
ték, egy-egy hullát széttéptek, és a 
hullák szerveit fészkelőhelyeikre ma
gukkal vitték.

ÚJ LAKÓK
a Fekete-tengerben

Kölcsönös csere keretében a Szov
jetunió néhány sügérikra és növen
dékhal csoportot kapott Észak-Ame
rikából. Az első vendégeket 1970 
szeptemberében, a Karolino-Bugaz 
nevű földnyelv közelében engedték 
a Fekete-tengerbe. Ekkor 682 kis hal 
került vízbe.

1971-ben, amikor az óceánontúli 
jövevények újabb csoportját szállí
tották, a repülőgép a köd miatt 
Ogyessza helyett Herszonban szállt 
le. Így a vendéghalak másik csoport
ja tengervíz helyett a Dnyeprobugi 
folyótorkolat öblében indult a fejlő
désnek. Hogy hol fogja jobban 
érezni magát, az majd később derül 
ki.

A Fekete-tengerbe telepített egye
sült államok-beli jövevények kitű
nően átvészelték az utazás viszon
tagságait, gyorsan megszokták új 
helyüket, letelepedtek és növekedés

nek indultak. Nem ártott nekik sem 
a júliusi hőség, sem pedig a zord 
januári fagy.

Az áttelepített csíkos sügér ugyan 
távoli rokonságban áll apró, szálkás 
folyami testvérével azonban kevés 
közös vonást lehet rajtuk felfedez
ni. A csíkos sügér nagy hal, átlagos 
súlya 12 kilogramm, de találkoztak 
már 50 kilós példányokkal is.

Egyik előnyös vonása, hogy tavak
ban, folyókban valamint tengerek 
és óceánok vizében egyaránt jól 
megél. Ez volt az egyik ok, amely az 
ichtiológusokat a faj kiválasztására 
indította. A Szovjetunió déli vízme
dencéi ugyanis szűkölködnek olyan 
halfajokban, amelyek ívás idején 
is a tenger vagy tó vizében marad
nak, és nem keresik fel a folyók 
felső folyásvidékét.

A csíkos sügér másik kedvező tu
lajdonsága az, hogy erőteljesen sza
porodik. A Kaliforniába telepített 
500 ikrás 10 év alatt benépesítette 
Amerika keleti partvidékét, lehetővé 
téve e halfaj nagymértékű halásza
tát.

A Szovjetunióba telepített csíkos 
sügér az elmúlt év őszén elérte az 
500 grammos súlyt. Amikor vízbe 
eresztették őket, nem voltak nehe
zebbek 30 grammnál.

(APN)
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és eredményei halastó kacsaállományokban

A védekezés kezdetén tehát a csak 
később ismeretessé váló okból nem 
sikerült a baromfikolera megelőzése. 
Ekkor a gazdaság úgy határozott, 
hogy a folyamatosan előnevelt ka
csákat értékesíti, és nem telepíti a 
fertőzött tavakra. Az utolsó fertő
zött falka elszállítása után két hét
tel, júniusban kezdtük meg újból a 
telepítést ugyanarra a helyre, ahol 
tavasszal a baromfikolera kezdődött, 
de most már sikerült megakadá
lyozni. hogy a kacsák háztáji ba
romfiállománnyal érintkezzenek. Kö
rülbelül egy hónapi megszakítással, 
júniustól kezdődően sikerült mint
egy 100 ezer kacsát felnevelni ba
romfikolerától mentesen, ugyan
azokon a tavakon, ahol a beteoség 
tavasszal csaknem minden falkában 
előfordult. Fontosnak tartjuk azt a 
megfigyelésünket, hogy a varjak jú
niustól kezdődően költésük befeje
zése után a kacsák etetőhelyeit már 
nem látogatták. Ettől függetlenül a 
védekezés újabb megszervezése so
rán igyekeztünk megakadályozni. 
hogy a varjak hullákat téphessenek 
szét. Ezzel a céllal minden etetőhelv 
közelében dróthálóval fedett reke
szeket készítettünk, ahová a gondo
zók a beteg kacsákat összegyűjtöt- 
ték, és így az esetleges elhullás zárt 
helyen történt. A vízben elhullott 
kacsákat az összegyűjtésig a varjak 
nem tudják széttépni.

Tapasztalataink ismét igazolták, az 
évek óta alkalmazott védekezési el
vek helyességét, és további, jól érté
kesíthető megfigyelésekkel is kiegé
szültek. A baromfikolera fellépése 
esetünkben is háztáji állományra 
volt visszavezethető, a nagy állo
mányban feldúsult ragályanyagot a 
varjak vitték tovább a hullák szét- 
tépése után mechanikus úton. A var
jak szerepe a baromfikolera terjesz
tésében csak költésük idején, április
ban és májusban jelentős. Költésük 
befejezése után már csak a tarlókat 
látogatják. Tapasztalataink szerint 
annak ellenére, hogy a fertőzött ka
csákkal érintkező vadkacsák, szár
csák és ritkán más vízimadarak is 
elhullhatnak baromfikolerában, ennél 
a betegségnél közvetítő szerepük nem 
lehet jelentős, mert a védekezés má
sodik szakaszában a vízimadarak a 
tavakon maradtak és a később tele
pített kacsákban mégsem jelentke
zett baromfikolera.

A varjaknak már korábban is sze
repet tulajdonítottak a baromfiko
lera terjesztésében. Véleményünk 
szerint azonban annak ellenére, hogy 
a varjak — bár valószínűleg csak 
ritka esetben — lehetnek bacilusgaz
dák, mégsem ennek következtében 
terjeszthetik a baromfikolerát, szere
pük csak akkor válik jelentőssé, ha a 
baromfikolerában elhullott kacsákat 
széttépik, és ezúton szennyeződött 
lábukkal és csőrükkel átrepülnek 
más etetőhelyekre, illetve a csőrük
ben vitt hullarészeket elejtik. A fer-

K acsautánpótlás

tőzést tehát mechanikus úton köz
vetítik. Hogy ez valóban így lehet, 
bizonyítja az a tapasztalat, hogy nem 
fertőzött gazdaságokban a varjak lá
togatása idejében sem lép fel ba
romfikolera.

A védekezés fő szempontjai tehát 
a törzsállományok fertőzésmentes 
felnevelése és tartása, a kiskacsák 
elkülönített előnevelése, majd fertő
zésmentes vizekre telepítése, más ba
romfiállományokkal az érintkezés 
megakadályozása, a megbetegedett 
kacsák lezárt elkülönítése, a hullák 
azonnali megsemmisítése, mindezek
nek különösen szigorú betartása a 
varjak költési idejében, áprilisban és 
májusban. Ha előre nem látható hiba 
folytán a baromfikolera mégis fellép, 
sokkal gazdaságosabb a telepítést át
menetileg szüneteltetni, esetleg szak
szempontok messzemenő figyelembe
vételével módosítani, mint a nagy 
gyógyszerköltség és az elhullások 
vállalásával a fertőzött helyre ka
csákat telepíteni. A fertőzött falka 
eltávolítása után mindössze két hétig 
kell tartási helyüket pihentetni. Ha 
gyógykezelés válik szükségessé, leg

jobb eredményt akkor érhetünk el, 
ha a betegséget már az első elhul
lások idején felismerjük, és azonnal 
gyógykezelünk. Ezért gyakran kell 
küldeni vizsgálati anyagot laborató
riumba. A baromfikolera legjobban 
bevált gyógyszere a sulphaquinoxa- 
lin, amelyet leghelyesebb betegség 
esetén a tápba gyárilag bekevertetni. 
Mint ismeretes, a még nemritkán al
kalmazott Szukvin vakcinának csak 
megelőző-gyógyító hatása van, im
munizáló hatása nincs. Hátránya, 
hogy fertőzött falkában az oltás so
rán elkerülhetetlenül továbboltják a 
ragályanyagot is, és ennek következ
ménye csak később jelentkezik.

Tapasztalataink azt bizonyítják, 
hogy a védekezés szabályainak is
meretében, azok széles körű figye
lembevételével a baromfikolera ellen 
havi kacsaállományokban is ered
ményesen lehet védekezni. Az eset
leges eredménytelenség okának fel
ismerése a további sikeres védekezés 
alapja lehet.

Dr. Szécsényi István és 
Dr. Békési László

K acsák a Tiszavidéki Halgazdaságban
(Jakab felvételei) 
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Néhány szó a bikali

Az angolna tavi előnevelését sikerrel o l
dották m eg a B ikali ÁG-ban

(Pékh felv.)

A Bikali Állami Gazdaság halte
nyésztése jól ismert a magyarországi 
halásztársadalom előtt. Hogy miről 
ismert? Elsősorban fejlett áruponty- 
termeléséről. Bizonyára sokan van
nak, akik még emlékeznek a hatva
nas évek elején az akkor túlzottnak 
tartott magas népesítés, szerves- és 
műtrágyázás bevezetésére. Az évek 
során a merész elméletek beigazolód
tak. A kezdeti lendület azóta sem 
csökkent, az intenzív árupontyter- 
melés több, mint egy évtizede 10 q-n 
felüli holdankénti halhozamot ered
ményez a három, egyenként száz kat. 
hold körüli tóban. (A technológia ki
alakításáról időtálló könyv jelent 
meg Woynárovich E.—Zámbó I.: A 
halhústermelés megszervezése és 
eredményei a Bikali Állami Gazda
ságban címmel).

Az eredmények mögött egy lelkes 
halászkollektíva egész évi egyenletes 
és kitartó munkája van, amelybe be
letartozik a vasárnapi etetés, a folya
matos és igen intenzív trágyázás, 
trágyalé-kilocsolás, a plankton figye
lemmel kísérése stb. A lelkesedésen 
kívül természetesen a jól átgondolt,

ösztönző premizálási rendszer is tá
mogatja az ágazat dolgozóinak mun
kakedvét.

A Bikali Á. G. — mint Woynaro- 
vich professzor egyik legjelentősebb 
gyakorlati bázisa — a mesterséges 
ponty szaporítás üzemszerű alkalma
zásában is úttörő volt.

Négy—öt évvel ezelőtt újl törekvés 
előjelei mutatkoztak Bikaion. A ve
zetők felismerték, hogy az ivadékelő
állítás terén levő hiányosságok nagy 
lehetőségeket nyújtanak a rugalma
sabb, új utakra is vállalkozó gazda
ságoknak. A bikali halászgárda előtt 
álló új feladat — a régiek megtar
tása mellett — az ivadéknevelés fej
lesztése lett. 1970-ben pl. már 800 
ezer előnevelt és egynyaras süllőiva
dékot értékesítettek (részben kül
földre. részben a Balatonba).

Köztudomású, hogy Bikalon a pél
dás vezetésen szervezésen és a szak
mailag kifogástalan halászati tevé
kenységen kívül a tavak sajátos gaz
dagsága is jelentősen hozzájárul az 
évenkénti nagy pontytermésekhez. 
Völgyzárógátas tavaikban a szerves- 
anyag-építés és -transzformálás igen 
intenzív. Az algaprodukció például 
gyakran a vízvirágzásig fokozódik, 
ezért különösképpen a fehér busa 
számára igen kedvező az élettér. Ezt 
bizonyítja azok igen gyors növeke
dése is. Bikalon a legidősebb nö
vényevő-generáció (itt valóban csak

a fehér busa és az amur található) 
1970-ben elérte az ivarérettséget.

A vállalkozó szellemet mi sem bi
zonyítja jobban, mint az, hogy szinte 
fölszerelés nélkül is belefogtak e két 
növényevő halfaj szaporításába. A 
szaktanácsadási együttműködés részt
vevőiként, amelyet a gazdaság a Hal
tenyésztési Kutató Állomással a nö
vényevő halak szaporítására kötött, 
másodízben is kapcsolatba kerül
tünk Bikallal. (Előzőleg 1966-ban és 
67-ben nyári gyakorlatunkat töltöt
tük ebben a gazdaságban mint egye
temi hallgatók.)

A későbbiek során az együttműkö
dés kiterjedt a mesterséges szaporí
tásból származó pontyivadék előne
velésére is. Ennek megértéséhez 
tudni kell, hogy a saját ivadékot Bi
kái természetes ivatással állította elő, 
mert a mesterséges ivadékból éven
ként nagyon kevés maradt meg. A 
magyarázat ismét Bikal speciális 
adottságaiban van: a zsenge ponty- 
ivadékot még néhány éve is a kelte
tőházból olyan kis tavakba helyez
ték, ahol tömegesen fordultak elő a 
ragadozó Copepodák (Cyclopsok). 
Ezek a gyámoltalan pontyivadékot 
néhány nap alatt elpusztították. Ked
vező időjárás esetén a természetes 
ivatással olcsó és sok ivadékot tud
tak előállítani, volt azonban néhány 
szeszélyes időjárású év, amely meg
mutatta, hogy biztonságot csak a 
mesterséges szaporítás nyújthat.

Bikal és Szarvas között a távolság 
megközelítően 300 km. Ez is megma
gyarázza, hogy egyéb irányú elfog
laltságunk mellett egy-egy szezon
ban 3—4 alkalommal tudtunk csak 
Bikalra eljutni. Nyilvánvaló volt, 
hogy ilyen kevés időráfordítás nem 
lesz elég arra, hogy a munkákban 
fizikailag is részt vehessünk, de erre, 
mint később kiderült, nem is volt 
szükség. Arra így is elég idő jutott, 
hogy a fölmerült kérdéseket, prob
lémákat elméletileg tisztázzuk. Ha 
személyes találkozásra nem volt le
hetőségünk, levelezés útján tartottuk 
a kapcsolatot Wohlschein Ferenc ága
zatvezetővel. Utólag elemezve a kér
dést, talán merészség is volt vállal
kozni egy ennyire laza együttműkö
désre olyan speciális halászati terü
leten, mint a szaporítás és ivadék
nevelés. Mi azonban bíztunk a bika- 
liak rátermettségében, a pontyszapo
rításban szerzett tapasztalataikban, 
és úgy látszik ők is bíztak önma
gukban. Nos, a tények igazolták, hogy 
a bizakodóknak igazuk lett.

Már az első évben (1970-ben) jól 
sikerült a szaporítás. A kései ívatás 
miatt az ivadék kicsi maradt ugyan, 
ennek ellenére igen jól telelt. A kö
vetkező év tavaszán 400 ezer ivadé-A bikaliak egyik  aranytartaléka az angolnanevelés

(Horváth felv.)
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együttműködésről

kot (50—50%-ban amur és fehér bu
sa) helyeztek ki nyújtásra. Ezek kö
zül őszre a másodnyaras busa 280, az 
amur 120 g átlagsúlyra növekedett.

1971-ben tökéletesebbé vált a 
„házi” módszer: a primitívségig egy
szerű, épp ezért nagyon olcsón ter
melő keltetőház és az ivadékneve
lőkké előléptetett telelők kb. egy
millió egynyaras ivadékot produkál
tak, az előző évinél lényegesen na
gyobb átlag súlyban.

És mi volt a helyzet 1972-ben? Eb
ben az évben már mindössze 35 db 
anyahalat oltottak be, és ugyanany- 
nyit le is fejtek! A beoltott halak
tól átlagosan 1000 g ikrát nyertek, 
még a fehér busától is!!! A szaporí
tás sikerét jól jelzi azonban, hogy 
minden szóba jöhető tóterület a túl- 
népesítésig tömve volt ivadékkal. Er
ről tanúskodhatnak azok a szakem
berek, akik a nyár folyamán Bikaion 
jártak. Pedig volt baj is ebben az 
évben. Az árvíz kb. 20 kh ivadék
nevelő területet mosott el. Ennek el
lenére a nyár folyamán értékesített 
700 ezer előnevelt ivadékon kívül 
egymillió fölötti 20—30 g-os amur és 
busa az őszi készlet. A kétnyarasok 
súlya kb. 300 g, a hetvenes szaporí
tásból származó piaci busáké 1,2—1,3 
kg.

Zárójelben erről a nem kifejezet
ten ivadéknevelési témáról csak any- 
nyit: a holdanként 1000 db fölötti 
népesítésű piaci ponty mellett 5—600 
db/kh fehér busa volt kihelyezve. Ez 
a mennyiség az előző évekhez viszo
nyítva a pontyhozamokat nem csök
kentette, tehát az az 1000 q piaci 
busa, amely már telelőre gyűjtve 
várja az értékesítést, többlethozam
ként termett Bikaion. Augusztusi és 
szeptemberi lehalászásuk 1—2%-os 
veszteség mellett jól sikerült. Az ér
tékesítés lehetőségét kérdezve az ága
zatvezető kijelentette, hogy 1973 első 
negyedében gond és veszteség nélkül 
fogják ezt a sokak által aggodalom
mal megítélt kérdést megoldani.

Csaknem veszteség nélkül maradt 
meg 72-ben a „mesterséges” ponty
ivadék is, különösen a speciálisan 
előkészített és kezelt, a halászok ál
tal épített előnevelő tavakban. A jó 
megmaradásban jelentős szerepe van 
az árasztást követő és a kihelyezést 
megelőző flibolos kezelésnek, ame
lyet üzemileg Bikaion alkalmaztak 
először. Ebben az évben egymilliónál 
több előnevelt pontyivadékot értéke
sítettek, és ősszel a 20—30 g-os egy
nyaras-állomány kétmillió fölött volt.

Az 1972. évi eredmények és a sza
porítási munka problémamentessége 
alapján egybehangzó volt a vélemé
nyünk abban, hogy az erre a terü Fehér busa anya

(K eresztes felv.)

Az ivadék egészségügyi ellenőrzése. A  gazdaság m ég B otliryocephalus-m entes
(Horváth felv.)

letre kötött együttműködést befeje
zettnek tekintjük. Jelenleg keressük 
a bikaliakkal a közös munka lehető
ségeit más területeken.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
az igen lelkes, hozzáértő és az új 
iránt fogékony kollektíva Bikalt né
hány év alatt a Dél-Dunántúl egyik 
jelentős ivadékellátó centrumává fej
lesztette.

Az együttműködés tanulságai kö
zül a két leglényegesebbet emelnénk 
ki. Kapcsolatunkban példák igazol
ták, hogy a kutatás és a termelés 
közötti egységes viszony nagymérték
ben emeli a kutatás hatékonyságát, 
mert az új megoldások rövid úton 
jutnak el a termeléshez. A gyakor
lat oldaláról pedig ismét bebizonyo
sodott, hogy érdemes a specialisták 
véleményét meghallgatni.

Munkánk befejeztével Zámbó Ist
ván igazgató elvtársnak, Wohlschein 
Ferenc kedves barátunknak és az 
egész bikali halászközösségnek kö
szönjük, hogy gyarapították ismere
teinket a szaporítás és ivadékneve
lés témájában.

H. Tamás Gizella és 
Dr. Horváth László
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Aravana az A m azonasból. Ott vajm i k icsi a szennyeződés veszélye

Az em ber előbb utóbb felfigyel 
azokra a jelenségekre, am elyek rend 
szeresen ism étlődnek, újból és újból 
előfordulnak. Több éves tapasztalat 
alap ján  m egállapítható, hogy a be
tegségek megjelenésénél gyakorta

Speciális halászati kamera
A légi felderítés, a mesterséges hol
dak és repülőgépek a tengerhalászat 
számára az utóbbi években egyre je
lentősebb segítséget nyújtanak. Az 
Egyesült Államok Halászati Felügye
lősége most egy új típusú légi kame
rát próbál ki. Ezt egy felderítő re
pülőgépen használják, általában 1800 
méter magasságban. Újdonság, hogy 
e berendezés segítségével éjszaka is 
észlelni lehet a vonuló halrajokat. A 
kamera arra a fényvisszaverődési 
differenciára reagál, amelyet a hal
rajok a planktonrétegek felett tör
ténő áthaladásuk során okoznak. A 
légi kamera segítségével jól lehet 
rögzíteni a halcsapatok körvonalait. 
A felvételek behatóbb elemzésével 
meg lehet állapítani, hogy a halrajok 
milyen fajból tevődnek ki. Az éj
szakai légi felderítésnek az a célja, 
hogy a halászflottákat minden idő
ben tájékoztatni tudják a halak vo
nulási irányáról. Tudományos szem
pontból pedig a halak éjszakai visel
kedését lehet az új kamera segítsé
gével tanulmányozni.

Endresz István

SCIENCE ET VIE 1972. augusztus

észlelhető az ilyen. Bár pontos s ta 
tisztikai k im utatás nem  készült, 
mégis m egállapítható, hogy a h a l
betegségek közül — bizonyos esetek
ben — több, nagy valószínűséggel 
m egjelenik, szinte „beprogram oz
ható”.

Lényegében m iről is van szó? A r
ról, am ire m ár a cím is utal, vagyis: 
„HA VÁLTOZIK A KÖRNYEZET — 
BETEGSÉG FENYEGET!” Igen, ez 
egyértelm űen állítható. Ugyanis, pl. 
az á lla tkerti gyakorlatban visszatérő 
jelenség, hogy ha a halaka t egyik 
m edencéből áthelyezik a másikba, 
vagy ha frissen befogott állatokat 
akvárium okba telepítenek stb. előbb 
utóbb az állom ányon k itö r valam i
lyen kór. B árm elyikről legyen is szó, 
m egjelenése inváziószerű, kitörésé
ben gyors, m inden halon észlelhető, 
és ha időben nem  kapnak  gyógyke
zelést, az állom ány teljes pusztulá
sával lehet számolni.

Éppen a fentiek m iatt, szinte m in
den esetben nagy körültekintéssel 
résen kell lenni, m ert az újonnan 
érkezett halakon m indig k itö rhet v a 
lam ilyen betegség.

Leggyakrabban a darakór (Ich- 
thyophthirius multifiliis) fenyeget, 
mely szinte órák a la tt ellepi a ha la 
kat. A term észetes vizekből vagy tó
gazdaságokból származó, egészséges 
állatokon — ha akvárium ba kerü l
nek — m inden külső jel vagy előz
mény nélkül k itö r a dara, még ak 
kor is, ha a m edencét előzőleg a leg
korszerűbb fertőtlenítő  szerekkel ste
rilizáltuk.

A ponttyal közeli rokonságban 
levő aranyhalnál (Carassius auratus) 
szinte „népbetegségnek” szám ít a 
costiazis, más nevén a fátyolbeteg
ség (Costia necatrix). Ősszel, am ikor 
a te leltetésre és tavasszal, am ikor a 
kihelyezésre kerül sor, visszatérő, fe
nyegető veszedelem. Napok a la tt el
lepi az egész állom ányt. Hasonló m ó

Ha változik a környeze

don tör ki a chilodonosis (Chilodo- 
nella cyprini, Ch. hexasticha) is, 
m elynek nyom án a halak  bőrhám ja 
elszíntelenedik, tej szerűvé válik, 
m ajd  nyálkás lepedék vonja be.

Évekig balsiker k ísérte korallha- 
laink im portját. A B udapestre érke
zett, drága állatoknak  a legjobb el
helyezést, gondozást k íván tuk  bizto
sítani — sajnos m indig kudarccal. 
K ristálytiszta, újonnan készített ten 
gervizet, lesavazott, m ajd alaposan 
lem osott korallvázakat, fertő tlen íte tt 
homokot, ózonnal sterilizált, szűrt v i
zet ju tta ttu n k  a színpompás h a lak 
nak. F áradozásunk h iábavalónak b i
zonyult. M ár érkezésük m ásnapján  
elborította testüket a darakó rra  n a 
gyon hasonlító oodinium  (Oodinium 
ocellatum), am ely nem  más, m in t egy 
egysejtű ostoros moszat. Az oodini- 
um ban m egbetegedett halaknál még 
a legjobb gyógyszerek, k ú rák  sem 
hoztak átü tő  sikert. Ellenkezőleg. 
Legtöbbjük néhány napon belül el
pusztult. M indez — nagy valószínű
séggel — elkerülhető, h a  nem  friss, 
hanem  állott, „régi vízbe” kerülnek 
az újonnan érkező korallhalak . E rre 
az egyszerű „fogásra” csak évek 
m últán  jö ttünk  rá.

A pontytetű  (Argulus foliaceus) 
vagy a lernea (Lernea cyprinacea) 
olyan paraziták , m elyekből néhány 
példány elég ahhoz, hogy egy-két hé
ten belül valóságos invázió m éretet 
öltsön a fertőzöttség.

A példákat lehetne  még sorolni, 
de m utatóba ta lán  ennyi is elég.

Ezek u tán  a kérdés csupán az, 
hogy vajon m i v á ltja  ki a halak  tö 
meges megbetegedését. Ennek egy, 
de még inkább több oka lehet. Ezek 
m egítélésünk szerint 5 pontban ösz- 
szegezhetők.

a) Az áthelyezést m indig megelőzi 
a kifogás. Ekkor a halak  rendkívül

Ce rianthus m em branicus (Tengeri 
kökörcsin)
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—  betegség fenyeget!

érzékeny, nyálkával védett bőre m eg
sérül. R ajta  kisebb nagyobb — sok -  
szor szemmel nem  is lá th ató — sé- 
rülések keletkeznek, a bőrh ámon 
folytonossági h iányok lépnek  fel, 
am elyek m ar eleve ny ito tt kapuk  a 
különféle korokozóknak. A szállítás 
közben a törődési lehetőségek, a  zsú
foltság, a gyenge oxigénellátottság, 
a vizhőfok gyors ingadozása a beteg- 
ségek k ivá ltását tovább könnyítik.

o) Az eredeti élőhely és az ú j k ö r
nyezet között m inőségi különb ség 
van. Bizonyosra vehető, hogy a két 
víz k özött  szinte m indig kém iai, f i- 
zikai, florisztikai es faunisztikai el
térés van.

t ) Az új biotóp rövidebb hosszabb 
ideig fékezően, gátlóan h a t a h a lak 
étvágyára, s ez átm eneti lerom lás
hoz, a szervezet ellenállóképességé- 
nek csökkenéséhez vezet, s  ez a kor
okozóknak különösen kedvez.

d) A víz m in t szállító, terjesztő, 
közvetítő közeg nem  szigeteli el vagy 
ta r t ja  távol a betegségek terjedései, 
inkább  azt elősegíti és a lehető  leg
gyorsabban továbbítja . A víz a bele
ju tó  kórokozóknak átm eneti vagy 
egyedüli élettere. A h a l egész te st
felszínével — beleértve az aránylag 
igen nagy felü letű  kopoltyút is 
(Schaperclaus szerint egy 18 cm 
hosszú, 19 dkg súlyú m ásodnyaras 
pontynak 1183 cm2 nagyságú légző- 
hám felülete van a kopol tyúban) — 
állandó érintkezésben van a vízzel, 
arró l nem  is beszélve, hogy a ta k a r
m ányt is keresztü l-kasul á t já r ja  a 
víz. Éppen ezért igen alkalm as szál
lító, terjesztő és közvetítő közege 
sokféle kórokozónak.

e) A  sűrűn összezsúfolt állom ány
ban a betegségek átterjedésének 
ideje lecsökken, így a kórokozók 
szinte egy időben fertőzik a halakat.

Ha a környezet változásával k ap 
csolatban akár csak egy is létezik az 
em lített tényezőkből, m áris bekövet
kezik a fertőzés. Ennek m egelőzé
sére többféle intézkedésre van szük
ség.

A halaka t a legnagyobb körü lte
kintéssel kell kifogni, a sérülések 
teljes kiküszöbölésével. Japánban, az 
aranyhaltelepeken a kézi hálókkal 
meg sem érin tik  a halakat, csupán 
azok segítségével beterelik  őket egy 
vízzel te lt edénybe (ezt A ntalfi A n
ta l 1972 szeptem berében személyesen 
látta!). Szállítás közben kerü ln i kell 
a halak  összezsúfolását, és ki kell 
küszöbölni a törődési veszélyt. Ez 
utóbbi úgy valósítható meg legin
kább, ha a szállító tartály  belső fala 
sima, a víz nem  lötyög, him bálód
zik benne, éppen ezért, a színültig 
való töltésre törekedjünk, és a jól 
záródó fedőlapról se feledkezzünk 
meg. Ha a szállítóedény hőszigetelt 
— m ert m ár ilyen is van — akkor 
a lehűlés vagy a felm elegedés k i

küszöbölhető vagy legalább is le las
sítható. A víz oxigén-utánpótlása 
sem közömbös. A kkor dolgozunk 
szakszerűen és gazdaságosan, ha a 
ta rtá ly  fenekének nagy felületéről 
ju t a sű ríte tt levegő vagy oxigén a 
vízbe.

R endkívül hasznos és célravezető, 
ha a halaka t abban a vízben szál
lítjuk  és ta rtjuk , am elyben koráb
ban éltek. Az átszoktatást, a víz
cserét csak fokozatosan, több napon 
keresztül h a jtju k  végre, m indig fi
gyelembe véve az eredeti biotóp je l
lemző tu la jdonságait (pl. savasság- 
lúgosság (pH), kem énység (dH°), hő
fok stb.). A víz színe, áttetszősége, 
jellemző növény- és állatv ilága a 
„terep tárgyak”, a m egvilágítottság 
m érve mind, m ind olyan tényezők, 
am elyek figyelem bevétele szükséges! 
Ezzel kapcsolatban csak egy példát 
em lítünk: ha a  teasárga vízben és a 
barna, korhadó nádszálak között élő 
lápi pócot, ré ti csíkot kristály tiszta 
— tehá t színtelen — vízbe és világos 
falú  m edencébe helyezzük, azok n a 
pok a la tt elpusztulnak.

Az áttelep ítésre szánt halak  kon
díciója legyen kifogástala n , ta rta lék 
anyagokkal bőségesen ellátott, hogy 
az átm eneti koplalás ne zsarolja a 
szervezetet.

T apasztalatunk szerint az áthelye
zéskor rendkívüli veszélyt je len t a 
latens (elnyomott, legyengült) á lla
potban levő kórokozók érőre kapása. 
Ez is a m egváltozott környezeti v i
szonyokkal m agyarázható és bizo
nyítható! Az ingadozó jellegű invá
ziók (gradációk) főként az állat- és 
növényfajokban szegény biocönózi- 
sokban (társulásokban) figyelhető 
meg. M inél gazdagabb egy adott víz
te rü le t növényekben és állatokban 
(ezen nem  a zsúfoltságot értjük), an 
nál nehezebben alakul ki egy-egy faj 
m eglepetésszerű inváziója. A töb
biek ugyanis m indig elnyom ják a 
„térhódítási” törekvéseket. M ihelyt a

Trópusi harcsa

környezeti adottságok kedveznek — 
pl. élőlények nélküli vízben — ott 
csökken a term észetes kiválasztódás, 
s ilyenkor a gyenge és az erős kór
okozók egyedei egyaránt elszaporod
nak. Viszont ha a szelekciós ténye
zők (más fajok) hatn i képesek — k i
zárt az invázió lehetősége.

A betegségek megelőzésében, visz- 
szaszorításában rendkívül nagy sze
repe van a megelőző (preventív) vé
dekezésnek és az áthelyezett állo
mány naponkénti (3—4 hétig  tartó) 
ellenőrzésének. E célból a darakór, 
továbbá a halpenész ellen 0,1—0,2 g 
/m 3 m aiachitzöldet; a  fátyolbetegség 
ellen 1 g/m3 xan tak rid in t (trypafla- 
vin), a pontytetű, a lernea, a  kopol- 
tyúférgek ellen 0,5 g/m 3 neguvont 
(DITRIFON) célszerű a halak  vizé
ben feloldani, ez nagy biztonsággal 
v isszatartja  az em líte tt kórokozók 
inváziószerű megjelenését.

Pénzes Bethen

Viaszrózsa és bohóchal
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A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 
20/1972. (1(1.28.) MÉM számú rendelete

a  hal ászatról szóló 1961. évi 15. szám ú tör
vényerejű rendelet végrehajtásáról ki
adott 1/1962. (I. 24.) FM. szám ú rendelet 
egyes rendelkezéseinek újabb m ódosítá
sáról.

A halászatról szóló 1961. évi 15. szám ú  
törvényerejű rendelet (a továbbiakban: 
Tvr.) 36. §-ának (4) bekezdésében foglalt 
felhatalm azás alapján — a belügym inisz
terrel és a pénzügym iniszterrel, valam int 
a M inisztertanács Tanácsi Hivatala el
nökével és az Országos V ízügyi Hivatal 
elnökével egyetértésben — a k övetkező
ket rendelem :

1. §
A 3/1963. (VI. 28.) FM szám ú a 13 1968. 

(IV. 19.) MÉM szám ú és a 7 1971. (IV. 20.) 
MÉM számú rendelettel m ódosított 1 1962. 
(I. 24.) FM számú rendelet (a továbbiak
ban: Vhr.) rendelkezéseiben a m egyei (fő
városi) tanács végrehajtó bizottságának  
m ezőgazdasági és élelm ezésügyi osztálya  
(a továbbiakban: m egyei m ezőgazdasági 
és élelm ezésügyi osztály) elnevezés m e
gyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizott
ságának élelm iszer- és fagazdasági fe l
adatokat ellátó szakigazgatási szerve (a 
továbbiakban: m egyei szakigazgatási
szerv) elnevezésre változik.

2. §.
(1) A Vhr. 13. §-a h elyéb e a következő  

rendelkezések lépnek:
„Vhr. 13. §. (1) Á llam i halászjegyet — 

területi engedélyének felm utatása m el
lett —

a) m ezőgazdasági vagy halászati term e
lőszövetkezet tagja,

b) az előző naptári évben kisszerszám os 
területi, engedéllyel és állam i halászjegy- 
gyel rendelkező szem ély,

c) állam i halászati szaktanfolyam ot vég
zett és vizsgát tett szem ély válthat.

(2) Az állam i halászjegy kiadása iránti 
kérelm et szóban vagy írásban a k érel
mező lakóhelye szerint ille tékes m egyei 
szakigazgatási szervnél kell előterjeszteni. 
A kérelem nek tartalm aznia kell a kérel
mező nevét foglalkozását, lakó- és m un
kahelyét, születési helyét és idejét, vala
m int az anyja nevét. A kérelem  előter
jesztésével egyidejűleg be kell nyújtani a 
kérelm ező 1 db 4 X 4  cm nagyságú fén y
képét is.

(3) A kérelem  előterjesztésével e g y id e jű  
lég  fel k ell mutatni:

a) m ezőgazdasági és halászati term elő
szövetkezet tagjának tagsági könyvét és 
előző évi halászj egyét, illető leg , h a  az 
előző évben halászj eggyel nem rendelke
zett, tagisági k önyvét és halászati szaktan- 
folyam  elvégzését tanúsító v izsgabizonyít
ványát ;

b) az előző naptári évben kisszerszám os 
területi engedéllyel és halászjeggyel ren
delkező szem élynek  előző évi területi en
gedélyét és halászj egyét, illető leg

c) más szem élyek  érvényes területi en
gedélyét és halászati szaktanfolyam  elvég
zését tanúsító v izsgabizonyítványát.”

3. §.

A Vhr. 15. §-a helyébe a következő ren
delkezések lépnek:

„Vhr. 15. §. (1) Á llam i horgászjegyet (a 
továbbiakban: horgászjegy) horgászegye
sület tagja válthat.

(2) A horgászjegyet a községi, nagyköz
ségi tanács végrehajtó bizottságának szak- 
igazgatási szerve, illető leg  a városi (fővá
rosi kerületi) tanács végrehajtó bizottsá
gának élelm iszer- és fagazdasági felada
tokat ellátó szakigazgatási szerve (a to
vábbiakban: községi szakigazgatási szerv) 
a horgászegyesület útján adja ki.

(3) A horgászjegy kiadása iránti k érel
m et szóban vagy írásban annál a hor

gászegyesületnél k ell előterjeszteni, am ely
nek a kérelm ező (tagja. A kérelm ezőnek  
büntetőjogi felelőssége tudatában írásban  
k ell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a 
halászattal kapcsolatban elkövetett bűn
tett vagy vétség  m iatt büntető ítélet ha
tálya alatt, illető leg  a büntető ítélet jog
erőre em elkedésétő szám ított 3 év eltelt. 
N yilatkoznia k ell arról is, hogy a halá
szattal kapcsolatban egy éven belül hoz
tak-e ellene szabálysértés miatt bünte
tést tartalm azó határozatot vagy egyéb  
in tézkedést tettek-e.

(4) A horgászegyesület a kérelm eket a 
3. szám ú m ellékletnek m egfelelő minta

A ngolnaexport előtti szem revételezés. 
Lászlóné (Terimpex) és a külföldi fél

(Keve felv.)

szerint — 2 példányban k iállított — jegy
zékbe foglalva a szék helye szerint ille
tékes községi szakigazgatási szervhez kö
teles m egküldeni.”

4. §.

A  Vhr. 16. §-a helyébe a következő ren
delkezések lép n ek :

„Vhr. 16. § (1) A községi szakigazgatási 
szerv a  jegyzékek  adatait 15 napon belül 
felülvizsgálja, s  a felülvizsgálat eredm é
nyéhez képest a jegyzéket jóváhagyja, il
letőleg a kérelm ező n eve m ellett a jegy 
zékben feltünteti azt, hogy a Tvr. 33. §-a 
alapján a kérelm et elutasító határozatot 
hozott.

(2) A községi szakigazgatási szerv a jó
váhagyott jegyzék  egyik  példányát — a 
horgászjegyek k iállítása  és kiadása vé
gett — a horgászegyesületnek  Visszaküldi, 
a jegyzék  m ásik  példányát pedig irattárá
ban m egőrzi. A  községi szakigazgatási 
szerv elutasító határozatáról a horgász
egyesü letet értesíti.

(3) A  horgászjegyet a jóváhagyott jegy 
zék alapján •— az illeték  és a halászat- 
fejlesztési hozzájárulás előzetes beszedése  
m ellett — a horgászegyesület állítja ki. 
A horgászjegy m intáját a 4. szám ú m el
lék let tartalmazza.

(4) A horgászegyesületek  a horgászjegy  
kiadásával kapcsolatban a horgászjegy- 
nyom tatvány előállítási költségén kívül 
más költséget nem  szám íthatnak fel.

(5) A horgászjegy-nyom tatványokat a 
MOHOSZ készítteti el és bocsátja a hor
gászegyesületek  rendelkezésére. A hor
gászjegynyom tatványo król, azok felhasz
nálásáról a MOHOSZ és a horgász egyesü
letek  nyilvántartást k öte lesek  vezetni.

(3) A horgászegyesületek  a k iadott hor
gászjegyekről a tárgyhónapot követő hó
nap 10. napjáig 3 példányban az 5. szám ú  
m ellékletnek m egfelelő jegyzéket köte le
sek  készíteni, s abból egy példányt a 
m egjelölt időpontig a székhelyük szerint

illetékes m egyei szakigazgatási szervnek, 
egy példányt a MOHOSZ-nak kötelesek  
m egküldeni, a harm adik példány a hor
gászegyesület irattárában marad.

5. §.

A  Vhr. 45. §-ának (3) bekezdése helyébe  
gyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizott
ságát m egillető hatáskört a m egyei szak- 
igazgatási szerv gyakorolja.

6. § .

A Vhr. 45. §-ának (3) bekezdése helyébe  
a következő rendelkezés ]ép:

„(3) A horgászoktól beszedett illetéket 
és halászatfejlesztési hozzájárulást a  hor- 
gászegyesület a horgászjegy kiadását k ö
vető hónap 10. napjáig a MOHOSZ-nak, 
a MOHOSZ a beszedett összegeket nap
tári negyedévenként a tárgynegyedévet 
követő hónap 20. napjáig a Pénzügym i
nisztérium  által k ijelölt szervnek, illetőleg  
az Alap bevételi szám lájára átutalni kö
te les.”

7. §.

A Vhr. 52. §-a helyébe a  következő ren
delkezések lépnek:

„52. §. (1) A m egyei szakigazgatási
szerv a bíróság büntető ügyben hozott ha
tározatát a halászjegyekről készített nyil
vántartásba bevezeti.

(2) Ha a m egyei szakigazgatási szerv  
m egállapítja, h ogy bárm elyik  horgász- 
egyesületi tagnál a  Tvr. 33. §-ának (1) 
bekezdésében m eghatározott kizáró ok  
áll fenn, a községi szakigazgatási szerv  
útján gondoskodik a kiadott horgászj egy  
visszavonásáról, illető leg  a Tvr. 33. §-ának 
(2) bekezdésében foglaltak fennállásáról 
pedig a községi szakigazgatási szervet ér
tesíti.”

8. §.

Ez a rendelet k ihirdetése napján lén  
hatályba; egyidejű leg a Vhr. 43., 47—50. 
§-ai hatályukat vesztik. A 1/1962. (I. 24.) 
FM szám ú rendelet eredeti 3. és 4. számú  
m elléklete helyébe e rendelet m ellék letei 
lépnek.

Dr. D im ény Imre s. k.
m ezőgazdasági és élelm ezésügyi 

m iniszter

„A KGST-ORSZÁGOK halászati együtt
m űködése. A K G ST-tagállam ok m érnökei 
közös m unkával berendezést dolgoztak k i 
a villanyáram m al történő halászathoz. A 
tapasztalatok igazolták, hogy ilyen  m ódon  
jelentősen  em elni leh et a  kifogott hal
m ennyiséget. Bulgária, az NDK, L engyel- 
ország, Románia, és C sehszlovákia szaros 

együttm űködést épí
tett k i a tengeri ha
lászat területén. Az 
együttm űködés 1962- 
től datálódik, am ikor 
az em lített ügyben  
korm ányközi m egál
lapodást írtak alá. 

A szocialista országok azóta jelentékeny  
halászflottillát építettek ki, am ely  föl van 
szerelve a halászathoz szükséges minden  
nélkülözhetetlen berendezéssel. A KGST- 
országok traw lerei m egtalálhatók az At
lanti-óceán m inden pontján. Ezeknek a 
hajóknak birtokába jut az atlanti hal
zsákm ány egészének egyötöde. A KGST- 
országok halászati együttm űködése igen  
sokoldalú: kiterjed a tapasztalatcserére, 
az újabb halászterületek kutatására, va
lam int a halfeldolgozási technológia kor
szerűsítésé re. A szovjet é s  len gyel halá
szati szakem berek nem régiben határoza
tot hoztak a G danski-öböl benépesítésé
ről lazaccal, angolnával és m ás halfajok
kal.” (Tolna  m. N épújság , okt. 29.)



§ J o g s z a b á l y 
i s m e r t e t é s

A „Halászat” múlt évi 6. számá
ban röviden ismertettük az új hal
őri rendeletet.

Az eddig beérkezett levelekből ar
ról értesültünk, hogy lapunk Olvasói 
a halőrökkel kapcsolatban megjelent 
jogszabály sokkal részletesebb ismer
tetésére tartanak igényt. Bár az 
együttes szerkezetbe foglalt jogsza
bály a MÉM Értesítő 1972. évi 49. 
számában megjelent, s így minden 
mezőgazdasági nagyüzem irodájában 
megtalálható, mégis rövid összefog
lalást készítve igyekszünk olvasóink 
kérésének eleget tenni. Ez nem 
könnyű feladat, hiszen az új jog
szabály 9 nyomtatott oldalnyi terje
delmű, így a rövidített ismertetés 
nem pótolhatja az eredeti szöveget.

Az új szabályozás a mező- és hal
őrökről szól, most azonban csupán 
a halőrökkel kapcsolatos tudnivaló
kat ismertetjük.

Üzemi halőri tevékenység csak fő- 
foglalkozásként gyakorolható, de a 
tógazdasági halászmesterek is meg
bízhatók halőri teendőkkel.

A halőröknek hivatali esküt kell 
tenniük. Igazolványukról és jelvé
nyükről a megyei szakigazgatási 
szerv nyilvántartást köteles vezetni.

A halőr szolgálati jelvénye vilá
goskék színű, 10 cm átmérőjű kar- 
szalag, rajta fekete betűkkel „HAL
ŐR” felirattal. Szolgálatban ezeket 
viselni kell, és az igazolványt szük
ség esetén fel kell mutatnia.

A halőr szolgálata ellátásáról szol
gálati naplóban köteles beszámolni.

A halőr egyenruha viselésére, sö
rétes lőfegyver tartására és haszná
latára jogosult.

A halőr évi 2500 munkaóra elle
nében 1400—2000 Ft/havi pénzfyeni 
bérre és ezen felül természetbeni já
randóságra jogosult.

A halőrt fokozott büntetőjogi vé
delem illeti meg.

A halőr foglalkoztatásának, a szol
gálati lőfegyver tartásának, haszná
latának, valamint az egyenruha vi
selésének részletes szabályait a 
„Mező és Halőri Szolgálati Szabály
zat” tartalmazza.

Az új jogszabály a halasvizek őr
zési feladatainak fokozottabb ellá
tása érdekében az Országos Halá
szati Felügyelőség országos, a me
gyei szakigazgatási szerv pedig a 
megye területére kiterjedő feladat
körrel halászati társadalmi ellenőrö
ket bízhat meg. Ezeket a fegyver és 
egyenruha viselésével kapcsolatos 
jogosultság kivételével a halőrök ré

szére megszabott jogok illetik meg 
és kötelességek terhelik, e tevékeny
ségüket azonban társadalmi mun
kában — díjazás nélkül — végzik.

A Halőri Szabályzat négy fő 
részre oszlik:

A H ortobágyi ÁG ilyen  silókkal szolgálja  
ki a takarm ányszállító m otorcsónakokat

(Pékh felv.)

Az I. rész a Szabályzat hatályá
ról rendelkezik.

A II. rész a halőrök foglalkoztatá
sáról szól. Megszabja azt, hogy ki le
het halőr, tartalmazza az eskü szö
vegmintáját, az alkalmazás és a fog
lalkoztatás megszüntetésével kapcso
latos feltételeket.

A III. rész a halőri szolgálat ellá
tásával kapcsolatos teendőkről szól.

A IV. rész a lőfegyver tartásával 
és használatával, valamint az egyen
ruha-viselés szabályaival foglalkozik. 
A halőr egyenruhája a következő ru
házati cikkekből áll:

— zöld színű szövet (posztó) öltöny: 
zakó és pantalló

— zöld színű téli- és esőkabát,
— zöld színű ing,
— barna színű sál,
— egy pár meleg kesztyű,
— bakancs és gumicsizma,
— zöld színű kalap és téli kucsma,
— kapca vagy barna színű harisnya.

A foglalkoztató szerv a halőrt pan
talló helyett csizmanadrággal, gumi
csizma helyett bőrcsizmával lát
hatja el.

A halőrt el kell látni — a szolgá
lati napló, töltények és egyéb eszkö
zök elhelyezésére — vállra akaszt
ható oldaltáskával, továbbá elsőse
gélyhez szükséges kötszerrel, vala
mint zseblámpával. A szolgálat ha
tékonysága érdekében kiegészítő fel
szerelést (látcső, kerékpár, szolgálati 
kutya stb.) is lehet adni.

A Halőri Szabályzat három füg
geléke nyomtatványmintákat tartal
maz a hivatali esküről, nyilvántar
tást az esküt tett halőrökről és a hal
őri szolgálati igazolványról.

Pékh Gyula

A Hortobágyi ÁG. haltakarm ányozási rendszerének központi bázis-telepe
(Pékh felv.)
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A múlt év végén a lengyel—ma
gyar halászlati műszaki-tudomá
nyos munkaterv megkötése alkal
mából magyar delegáció utazott 
Lengyelországba, melynek e sorok 
írója is tagja volt. Anélkül, hogy 
részletes útibeszámolót adnék, sze
retnék rávilágítani néhány olyan 
újdonságra, melyről azt hiszem, 
hogy a szakma számára idehaza 
is érdekes lehet.

Az útról készített jegyzeteimet 
lapozva azokat három téma szerint 
csoportosítottam: 1. természetes 
vízi halászat, 2. halászati kutatás 
és 3. tógazdasági haltenyésztés.

Az első témában számomra 
meglepetést okozott, hogy a len
gyeleknél ma is tovább folyik az 
egyes hálótípusok továbbfejleszté
si, tökéletesítési kutatása és azok 
gyakorlati kipróbálása. Az Olszty- 
ni Halászati Egyetemen külön tan
széke van a halászeszközöknek és 
örömmel láttuk, hogy magyar 
hallgatók is készítenek diploma
tervet ilyen jellegű témákból. Ter
melőüzemek látogatása során lát
tunk például egy speciális angol
navarsát az ún. „kozák’’-ot, mely
nek fogósságát angolnás vizekben 
minden eddig használt típus elé 
teszik. Alkalmazásának fő idő
pontja a tavaszi angolnavonulás, 
amikor az angolna az ívó halak 
nyomában maga is a sekély vize
ken tartózkodik. A hazánkban is 
ismert NDK gyártmányú elektro
mos húzóhálónak némileg átala
kított változatát használják, és tá
jékoztattak arról, hogy folyamat

ban van egy sokzsákos hálótípus 
létrehozása is. Minthogy az Olszty- 
ni Egyetem már korábban kapott 
vízmintákat a Velencei- és Fertő 
tóról, közölték velünk, hogy a Len
gyelországban használatos elektro
mos berendezést nem tartják al
kalmasnak a mi viszonyainkra, vi
szont kísérletek folynak a nagyobb 
sókoncentrációjú tavak és brack- 
vizek részére alkalmas berendezés 
kialakítására, melyből egyet kipró
bálásra ez év tavaszán átadnának.

Ugyancsak a természetes vízi 
halászmódszerek témakörébe tar
tozik az elektromos halászat ha
gyományos módjának kombinálása 
tükörháló alkalmazásával. Ez a 
módszer tulajdonképpen nálunk is 
ismert, csak a gyakorlatban nem 
terjedt el annyira, mint ahogy azt 
az eredményesség indokolná. A 
mazuri tóvidék egyik kis taván, 
ahol számunkra bemutatót tartot
tak, a part széli sásos rész elé le
rakott tükörháló legalább annyi 
halat fogott, mint a parti rész mel
lett haladó csónak elektromos 
szákkal. A modem halászmódsze
reknek persze Lengyelországban is 
nagy ellentáboruk van a horgászok 
részéről. Az Állami Halgazdasági 
Egyesülés bevált módszere, hogy 
időről időre meghívja egy-egy ha
lászati bemutatóra a horgászok, a 
sajtó, valamint a helyi párt- és ta
nácsi szervek vezetőit. Így az érde
keltek és a közvélemény tájékozta
tói a helyszínen győződhetnek 
meg egyes eszközök, illetőleg mód
szerek hatékonyságáról, a halállo

A M azuri-tavakon éppen úgy halásznak, m int a V elencei-tavon
(Kővári felv.)

Újdonságok a

mányra gyakorolt hatásáról. Lé
nyegesen gyakoribbak az olyan 
jellegű tapasztalatcserék, amelyen 
a halászokat hívják össze egy-egy 
új szerszám, gép vagy módszer be
mutatójára, hogy azután maguk a 
halászok követeljék a korszerűsí
tést, a modernizálást. Pl. nekünk 
csak fényképeken mutatták be a 
jég alatti halászat gépesítettségét. 
A gépek alkalmasak lékvágásra, 
önjáró szánkó viszi be a felszere
lést, majd kitámasztás után maga 
húzza ki a hálót. A téli halászat 
munkaerőigénye a gépesítés hatá
sára mintegy negyedére csökkent.

A halászati kutatás témakörében 
az első, ami szembetűnik, hogy 
igen sok intézet foglalkozik a té
mákkal. Az Állami Halászat saját 
kutatóegységein felül önálló mun
kát folytatnak az egyes főiskolák 
témában érintett tanszékei, az Ál
lattenyésztési Kutatóintézet Osztá
lyai, a Lengyel Tudományos Aka
démia intézményei. Az egyes in
tézmények között ebből eredően 
bizonyos konkurrenciaharc alakult 
ki, ami jobb, eredményesebb mun
kára ösztönöz. Összefoglalva meg
állapíthattuk, hogy Lengyelország
ban a kutatásnak nagyobb lehető
ségei Vannak, mint hazánkban, de 
ezzel párhuzamosan az elért ered-

„ HALFARMOK A TENGEREKBEN”
cím m el a N épszava  (okt. 29.) ism erteti az 
azovi-tengeri eredm ényeket. „A Szovjet
unióban, az Azovi-tengeriben m egkezdték  
m unkájukat az első tengeri halgiazdasá- 
gok. Valam ennyi halfarm  egy-egy  ten
gerrész, am elyet m inden oldalról háló 
vesz körül. Ezek a hálók a k ísérletek  és 
szám ítások szerint körülbelül öt évig tar
tanak, és busásan m egtérítik a beruhá
zásuk költségeit. A kísérleti halfarm ok  
hozam a a m últ évben elérte a hektáron
kénti 17,5 tormát — sokkal többet, mint 
a közönséges halászat fogáseredm énye. 
Az A zovi-tenger halfarm jai főként besztert 
(a viza és kecsege hibridjét), valam int 
pontyot nevelnek. Egy év alatt a beszterek  
1,8, a pontyok pedig 1 kilogram m os test
súlyt érnek el. A beszterek szüleik  legjobb  
tulajdonságait öröklik: a k ecsege ízét és 
a viza nagyságát. Az eddigi civilizáció so 
rán az em ber m ég sohasem  fejlesztett ki 
tengeri élőlényfajokat. Akárcsak történe
lem  előtti őseink, m anapság is  csak va
dásszuk, „készen” elejtjük a tenger ha
lait. A tengerek élővilága csodálatosan  
gazdag. Óvatos becslések  szerint is  leg
alább 30 m illiárdnyi em bernek adhatna 
táplálékot. Tartalékait azonban ésszerűen  
kell feltárni és hasznosítani. Ezért jutott 
számos tudós arra a vélem ényre, hogy  a 
tengereket valam ikor ugyanúgy m űveli 
majd m eg az em beriség, m int m anapság  
a szárazföldek term ő területeit.”
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lengyel halászatban

mények is meghaladják a miein
ket. Néhány kiragadott példa: a 
zatori kutatóintézetben a hazánk
ban is jól ismert Pavel Wolmy pro
fesszor irányításával folyik a ge
netikai munka. A pontyon kívül 
compó és pisztráng nemesítésével 
is foglalkoznak. A munka első fá
zisához szükséges haljelölést folyé
kony nitrogénnel végzik. Ugyanezt 
a hűtőanyagot használják a hím- 
ivartermékek mélyhűtésére is. Így 
sikerült létrehozni a többi állatfaj
hoz hasonlóan egy ún. spermaban
kot, ahol a legjobb tulajdonságú 
tejesek ivartermékeit több évig — 
esetleg évtizedekig — is konzer
válni lehet és a felolvasztás után 
az ismét alkalmas termékenyítés
re. Komoly kutatásokat végeznék 
a halak haematológiai viszonyai
nak alakulásával kapcsolatban is.

A Krakkói Mezőgazdasági Főis
kolához tartozó halászati kutató- 
intézetben érdekes filmet láttunk 
a folyóvízi halvándorlás vizsgála
tával kapcsolatban. A kutatók kis 
műanyaghab-darabokat erősítet
tek a halak hátára, melyek meg
akadályozták a tartós alámerülést, 
majd a halállományt egy turbiná
val ellátott víztározóba helyezték 
és a turbinák megindítása után az 
alsó vízen kifogták az átérkezett

Utazó h a la k
U taznak a  halak  — ezzel a címmel 
nyílt k iá llítás a szovjet fővárosban. 
25 évvel ezelőtt lé tesült az első szov
je t hal-akklim atizációs állomás, és 
azóta az ichtiológusok több m in t h a t
van, gazdaságilag értékes ha lfa jja l 
4500 áttelepítést végeztek. A déli ré 
szeken például sikerü lt elszaporítani 
a Távol-K elet vizeiből származó 
am urt és busát. Egyik földrészről a 
m ásikra is u taz ta tják  a halaka t: k í
sérletek folynak az Észak-A m eriká- 
ban honos acélfejű lazac, csíkos sü
gér és harcsa akklim atizálására. A 
kiállításon a szovjet vizek új lakói 
közül sokat bem utattak, és lá thatók 
azok a berendezések is, am elyek se
gítségével az eleven hal a világ b á r
mely részébe elju ttatható .

(APN)
GGY

halakat. Így meg tudták állapítani 
az egyes turbinatípusok halron
csoló tulajdonságait, illetőleg az 
egyes halfajok és korosztályok 
veszteségeit az áthaladás alkalmá
val.

Ismét egy másik kutatóintézet
ben — a Lengyel Tudományos 
Akadémia Krakkói Kutatóállomá
sán — arról kaptunk tájékoztatást, 
hogy a pontyszelekciós munka 
eredményeként négy, egymástól 
eltérő tulajdonságú tájfajtát tarta
nak nyilván. Igen kedvező eredmé
nyeket adtak az ezelőtt 6 évvel 
Magyarországról importált te- 
nyészhalak, melyet azóta tiszta 
vérben is tartanak, de igen jó ke- 
resztezési eredményeket is fel tud
nak mutatni. Ugyancsak ez az in
tézet foglalkozik a cukorgyári 
szennyvizek halastavakban — bio
lógiai úton történő — tisztításával 
is.

Elgondolkoztató volt, hogy az 
Állami Halgazdasági Egyesülés 
egyik — kb. a mi szegedi, illetőleg 
hortobágyi gazdaságunkkal azonos 
nagyságú gazdaságában — olyan 
haltáp-kutatások folynak, hogy 
azok a legkényesebb szakmai igé
nyeket is kielégítik. A gazdaságnak 
saját tápgyártó gépsora is van. 
Ugyanitt láttunk egy újfajta 
teleltető rendszert, ahol az összes 
telelő halállománya föld alatti (!) 
csatornákon egy központi lehalá
szó, illetőleg mérlegelő csatornába

torkollik. (E fölé rövidesen meg
épül a fedett mérlegelőhelyiség 
néhány szociális célú szobával.)

A tavak magas szintű műszaki 
kivitele imponáló volt, igaz több
nyire lényegesen kedvezőbb terep 
szint- és talajviszonyok között 
épültek a tavak, mint a hazánkban 
szokásosak. A lehalászás külső hal
ágyas módszerrel történik. Nagyon 
dicsérték lengyel kollégáink a kül
ső halágy csatornákkal tagolt vál
tozatát, melyeknek lehalászási 
eredményeit igen kedvezőnek íté
lik. Ugyancsak érdekes gyakorlati 
tapasztalat a magnéziumtrágyázás 
kedvező hatása. Azt tapasztalták, 
hogy a magnéziumhiány elősegítő- 
je a penészes, romlott takarmá
nyok etetése miatt fellépő bélgyul- 
ladásnak. Egyébként a gyakorlati 
szakemberek véleménye a tótrá
gyázással kapcsolatban megegye
zett a mienkkel; erre nem lehet 
pontos receptet adni, a kémiai 
vegyelemzés birtokában a tógaz
dának magának kell megkeresni, 
kikísérletezni a megfelelő trágya
féleségeket és azok helyes arányát.

Sokáig tudnám még sorolni a lá
tott érdekességeket, de befejezésül 
inkább azon reményemnek adok 
hangot, hogy a megkötött Egyez
mény értelmében minél több 
szakembernek lesz idén módja a 
lengyel halászat eredményeit a 
helyszínen tanulmányozni.

Tahy Béla
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A borsósi lehalászáskor sokat segített a halkiem elő
(Pékh felv.)

H azánkban első ízben 1954-ben m on
dotta ki egy m inisztertanácsi h a táro 
zat, hogy olyan ipari üzemet, am ely
nek m űködésénél közegészségügyi 
vagy népgazdasági szempontból k á 
ros szennyvíz keletkezik, szennyvíz- 
tisztító berendezés nélkül nem  sza
bad tervezni, létesíteni és üzem el
tetni. Ugyanez a határozat előírta azt 
is, hogy a szennyvíztisztító berende
zéssel nem  rendelkező üzem eket 
ilyen berendezéssel el kell látni, il
letőleg az üzem ek nem  kielégítően 
működő szennyvíztisztító berendezé
seit korszerűsíteni kell.

Csak bizonyos keserűséggel gondol
hatunk  a r r a : hol ta rtan án k  m a a 
vízminőség-védelemben, ha az em lí
te tt m inisztertanácsi határoza t nem  
csupán papíron m arad. M ert sajnos, 
a végrehajtása érdekében hosszú 
éveken á t vajm i kevés történt. Ez a 
tém a 1961-ben k erü lt ism ét a M i
nisztertanács elé, s ekkor a Korm ány 
újólag elrendelte, hogy az üzemek 
szennyvíztisztító berendezését az 
1961—71. évek közötti tervidőszak

ban meg kell építeni, illetőleg kor
szerűsíteni kell. A K orm ány a rra  is 
felh ív ta az illetékeseket, hogy első
sorban a legsúlyosabban szennyezett 
vízforrások tekintetében kell a károk 
mielőbbi m egszüntetésére törekedni. 
Szám ottevő változást azonban ez a 
korm ányhatározat sem eredm énye
zett.

A vízm inőség-védelem  terén  való
ban hatékony intézkedésekre csak a 
legutóbbi években kerü lt sor. Az 
1961-ben bevezetett szennyvízbírság 
jogi szabályozását 1964-ben, 1966- 
ban, 1968-ban, m ajd  1969-ben to 
vábbfejlesztették. Ezek az évszámok 
önm agukban is azt jelzik, hogy a 
M inisztertanács m ind nagyobb je 
lentőséget tu la jdon ít a vízszennyezés 
elleni küzdelem nek. Ezért lé trehoz
ták  és korszerű m űszerekkel, labo ra
tórium okkal lá tták  el a központi, v a
lam in t a vízügyi igazgatóságok ke
retében működő vízminőségi felügye
leteket, am elyek az ország egész te 
rü letén  folyam atosan ellenőrzik a 
vizek szennyezését. A vízminőségi 
felügyeletek évente m integy 6000

A kecskeri tározó lecsapoló csatornája
(Pékh felv.)

M i lesz a természetes
K orm án y in tézk ed ések  a v ízm in ő sé

vízm intát vizsgálnak meg, s az így 
kapott 300 000 adat nyú jt tám pontot 
különféle hatósági intézkedésekhez. 
A szennyvízbírság címén a Vízügyi 
A lapba befolyt bevétel az 1966. évi 
9 millió F t-ró l 1971-ig 140 millió 
F t-ra  növekedett. Az Országos Víz
ügyi H ivatal elnöke 1970-ben állam 
titkári rendelkezést adott ki a vize
ket közvetett módon — a közcsator
nák ú tján  — szennyező üzem ekre 
kiszabható csatornabírságról, s 1972- 
ben a bírságolás m ár meg is kezdő
dött. A települések csatornázására 
tíz év a la tt 3 m illiárd  800 millió 
Ft-ot, a települések szennyvizeinek 
tisztítására pedig 1 m illiárd  F t-o t 
fordítottak.

Mindezek tények. Az is tény azon
ban, hogy az utóbbi években te r
mészetes vizeink szennyezése tovább 
fokozódott, am i azt bizonyítja: a 
m egtett intézkedések nem  elegendők; 
a vízminőségvédelem helyzetének ja 
vítása, s ezen belül a term észetes v i
zek élővilágának m egm entése végett 
rövid időn belül további hatékony 
lépésekre van szükség. H a a je len 
legi helyzet okait elemezzük, azt kell 
m egállapítanunk, hogy a vízszennye
zés fokozódása több okra vezethető 
vissza. Az egyik ilyen ok az, hogy 
folyóink többsége m ár szennyezetten 
éri el határainkat. Az 1966 és 1970 
között végzett m érések tanúsága sze
rin t legfontosabb folyóink közül az 
em lített időszakban egyedül a M aros 
vízminősége m u ta to tt javuló tenden
ciát az országba belépéskor, m íg a 
Dráva, a Duna, az Ipoly, a S ajó és 
a Tisza vízminősége stagnált, a 
M ura, a Rába, a L ajta, a H ernád, a 
Berettyó, a Bodrog és a Sebes-Körös 
vízminősége k ifejezetten rom lott.

A külföldről érkező szennyezéshez 
jelentős belföldi szennyezés is járul. 
A belföldi szennyező tényezők között 
az ipar áll az első helyen. Amíg 
1960-ban az ip ari szennyvíz m eny- 
nyisége 310 m illió köbm éter volt, ad 
dig jelenleg ez a m ennyiség m ár 560 
millió köbm éter. Ennek mindössze 
30% -át tisztítják  megfelelően, to 
vábbi 38% -át pedig részlegesen. Nem 
sokkal kedvezőbb a helyzet a kom 
m unális szennyvizek tekintetében 
sem. A lakosság közm űves vízellá
tása az utóbbi években szám otte
vően fejlődött, ezt az ü tem et azon
ban a közcsatorna-hálózat bővítése 
nem követte, a tisztítóm űvek lé tesí
tése pedig még kevésbé. Ennek ered
m ényeként a településeken keletkező 
szennyvizek nagy része tisztíta tlanu l 
kerül a folyókba. M ind jelentősebb 
vízszennyező tényezőként jelentkezik 
a mezőgazdaság is. Az egyre széle
sebb körben alkalm azott növényvé- 
dőszerek és m űtrágyák bem osódása 
nagy veszélyt re jt m agában, és az 
elm últ években több jelentős hal- 
pusztulás előidézője volt. Ehhez já 
ru l a rovar- és rágcsálóirtó  szerek 
széles körű alkalm azása, valam in t a
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vizek sorsa  ?
édelem hatékonyabbá tételére

szakosított á lla ttartó  telepek szám á
nak  növekedése. Így pl. egy 10 000 
sertést befogadó telep szennyvízkibo
csátása felér egy 25 000 lakosú város 
szennyvíztermelésével. Az em lített 
telepek szennyvizének tisztítása tú l
nyomórészt m egoldatlan. Egyes m e
zőgazdasági term előszövetkezetek 
kifejezetten mezőgazdasági eredetű 
vízszennyezéséhez a kiegészítő je l
legű ipari tevékenységből származó, 
mérgező anyagokat tartalm azó 
szennyvízkibocsátás is járu l. Ennek 
egyik oka az, hogy a kiegészítő te 
vékenységre vonatkozó hatósági en 
gedély m egadásakor a tanácsi szer
vek nem  vizsgálják a vízm inőség
védelem re vonatkozó előírások m eg
ta rtásának  lehetőségét.

A vizek szennyezése rendkívül 
nagy károkat okoz a halászatnak is. 
K ár nem  csupán a tényleges hal- 
pusztulás — bár ennek összegkiha
tása sem jelentéktelen  —, hanem  a 
szennyezett vizek elnéptelenedése, 
egyes táplálékanyagok m egsem m isü
lése, tehát a halpusztulással közvet
lenül nem  érzékelhető kiesés is stb. 
Szennyezetten folyóvizeink halhoza
m át hek táronként 50—260 kg-ra  be
csülik. Ehhez képest az erősen szeny- 
nyezett (negyedosztályú) vizekben a 
k á r száz százalékos, de még a h a r 
m adosztályú vizekben is eléri a 
75%-ot. Különösen hátrányos a ne
mes halak  arányának  nagym értékű 
csökkenése, valam in t a vízszennye
zésnek a halhúsra gyakorolt ízrontó 
hatása. A halászati károk  azonban 
csupán egyik — nem  is a legjelen
tősebb — részét alko tják  a vízszeny- 
nyezésből eredő népgazdasági k á r 
nak, am ely hozzávetőleges becslések 
szerint évi 600—700 millió forint.

Ez tehá t a p illanatny i helyzet. De 
mi a jövő perspektívája? Ennek il
lusztrálására néhány szám adatot em 
lítenénk. A vizeinkbe kerülő olaj- 
szennyezés egyetlen év a la tt 5000 
tonnáról 7000 tonnára  em elkedett. 
Egyedül B udapest térségében napi 
75—80 tonna olaj és más zsiradék 
kerül a Dunába. M űszaki becslések 
szerint a településekről és az üze
mekből kikerülő szennyvízm ennyiség 
1985-ig a jelenleginek kétszeresére 
növekszik. Ha tehá t a vízszennyezés 
m egakadályozására te tt intézkedések 
hatásfoka a jelenlegi szinten m a
rad n a  belátható  időn belül szám ol
nunk kellene folyóink egy részében 
az élővilág teljes pusztulásával.

Ezért különösen nagy jelentőségű, 
hogy a M inisztertanács a közelm últ
ban a Központi Népi Ellenőrzési B i
zottság országos vizsgálata, illetőleg 
az Országos Vízügyi H ivatal elnöké
nek előterjesztése a lap ján  ism ét fog
lalkozott a vizek tisztaságának vé
delmével, és e tárgykörben egy sor 
fontos rendelkezést adott ki. A M i
nisztertanács egyebek között e lren
delte a vizek szennyzése ellen h a té 
konyabb védelm et nyújtó  gazdasági

,B evetésre” indul a halászbrigád
(Pékh felv.)

szabályozó rendszer kidolgozását, a 
szennyvízbírság rendszerének to 
vábbfejlesztését, a mezőgazdasági 
üzemek álta l okozott vízszennyezés 
elhárításának  szabályozását, és új 
üzem ek létesítésekor a megfelelő 
szennyvíztisztító berendezések meg
építését. A m inisztertanács ha táro 
zata értelm ében a borsodi iparvidék, 
a Séd—N ádor-csatorna, a Pécsi-víz 
és a Fekete-víz körzetére, a Duna 
D unaújváros a la tti szakaszára, a fő
városra, a nagyobb vidéki városokra 
és a balatoni régióra ki kell dolgozni 
a szennyvíztisztító telepek rekonst
rukciójának komplex programját. 
Ennek alapján a vizeket szennyező 
üzemek kötelesek gondoskodni ar
ról, hogy szennyvíztisztító telepeik 
rekonstrukciója és a hiányzó beren
dezések pótlása legkésőbb 1985-ig 
befejeződjék. Az ehhez szükséges 
költségeket az éves és a középtávú 
tervekben kell előirányozni. Mivel a 
környezetvédelem  az egész tá rsada

lom ügye, a M inisztertanács felh ív ta 
az érdekelt m inisztereket, a megyei 
tanácsok elnökeit, a  gazdálkodó szer
vek vezetőit, továbbá felkérte  a tá r 
sadalm i szervek vezetőit, hogy sa já t 
terü letükön gondoskodjanak a  vizek 
m inőségének hatékonyabb védelm é
ről.

O rszágunkban a folyók és a tavak  
sok em bernek nyú jtanak  m egélhe
tést, m illióknak pihenést, kikapcsoló
dást, s a tiszta víz m ind az ipar, 
m ind a mezőgazdaság, m ind pedig 
az ivóvízellátás szem pontjából egyre 
drágább kincsünkké válik. M ind
azokkal együtt, akik szívükön viselik 
term észeti értékeink, környezetünk 
védelmét, bízunk abban, hogy a M i
nisztertanács átfogó intézkedései a 
gyakorlatban is m egvalósulnak, s né
hány év m úlva a jelenleginél sokkal 
kedvezőbb képet adhatunk  a vízm i
nőség-védelem helyzetéről.

Dr. Kilényi Géza

A gyepűkajáni zápor tározó hullám törő m űtárgya
(Pékh felv.)
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LAPUNK ez évi 3. szám ában hírt ad
tunk arról, hogy a B iharugrai Halgaz
daságban nagyszám ú nyérctelepet lé tesí
tettek. A K épes Ú jság  nov. 4-i számában  
„Négylábú vaíuta” cím m el m egjelent r i
portból közöljük: . . m áris nyilvánvaló,
hogy óriási a haszon, h iszen a m ég  Nor
végiában m egterm ékenyült anyáknak itt 
az átlagszaporulata — a repülő és más 
járm űveken való szállításuk  ellenére — 
négy-négy utód. Ezt norvég tenyésztők  

nem  tudták elérni 
otthon! És főképpen  
azt nem , hogy a 
m egszületett k is 
nyércek  m eg is ma
radjanak. N agy volt 

 az elhullás. H ogy en
nek mi az oka? N or-  

végiában tengeri halbelsőséggel tartják, 
a m i tavihalunk zsírdúsabb, és ha m ég  
hozzáadjuk a barom fihulladékot, a legki
tűnőbb nyérceledelt kapjuk. A nyércfiaik 
ottjártunkkor öt hónaposak voltak. Több 
m int 6000-en vannak már! A m ikor elérik  
a nyolc hónapot — tehát novem ber végén, 
decem ber elején — kezdődik a prémezés, 
hétköznapi nyelven  a nyúzás. A te lep 
csak a nyersbőr, a gerezna készítésére és 
tárolására rendezkedett be, innen a k ü 
lönféle m esterem berek k ezén  át m int kész  
nyércszőrm e kerül a világpiacra. E gy ge
rezna  Ara 10—15 dollár!  A tenyésztők  — 
ez esetben a gazdaság — 800—1000 forin
tot kapnak egv darabért. A halgazdaság  
10 éves szerződést kötött Bács, Tolna, 
Gsongrád és Békés m egyék  MÉK-vállala- 
taival a későbbeni háztáji és kisüzem i te
lepek létesítésére, a  MAVAD vállalattal 
pedig a külkereskedelm i lebonyolításra. 
És term észetesen a gazdaság n eveli — 
e gyelőre norvég kezek  alatt — az úi gár
dát, a m agyar nyérc-szakem berek so 
rát . . .”

JÓ TSZ- ÉS H TSZ-term elési eredm é
nyekről szám olnak be a m egyei lapok. 
„Hatszáz m ázsa hal. A  feh érg ya rm a ti R á
kóczi Halászati T erm e lő szö v e tk e ze t  befe
jezte az őszi lehalászást a Kisa ri út m en
tén levő nyolcvan holdas halastóban. A 
közös gazdaság halászai a tóból több m int 
600 m ázsa halat fogtak k i.” (Keletm agyar- 
ország, nov. 17.) — A  Tatai Tógazdaságról: 
„N éhány tavon kim agasló eredm ény szü
letett, am ely m eghaladja az országos átla

got. Az egyik  ferenc- 
m ajori tavon például 
11 m ázsa holdankén- 
ti halterm ést halász
tak, az 5 mázsá s or- 

i szágos átlaggal szem 
ben. Sokan kísérték  
figyelem m el a tatai 

N agy tó lehalászását, am elyet utoljára  
1968-ban végezitek. Ez alkalom m al a négy
száz holdnyi tóból több m int 14 vagon ha
lat vettek  ki úgy, hogy a tó víztükrét 
m integy a felére csökkentették .” — (Dol
gozók Lapja, nov. 29.) — A H a jd ú szo b o sz
lói B ocska i H T SZ  eredm ényeiről Sallai 
Lajos, a hajdúszoboszlói B ocskai H alászati 
Term előszövetkezet főm érnöke tájékoztat. 
Szeptem ber 18-án kezdtük a bakonszegi 
tározóban a m unkát, s  azóta úgyszólván  
m egszakítás nékül fo ly ik . Jelen leg  a  szo- 
bo szl ói halastavakat halásszák le  em be
reink. Itt született a halászati rekord is: 
egyetlen  napon 410 m ázsa halat vettünk k i 
a tóból. Jelen leg a kétnyaras tenyész- 
anyagot halásszák le. Jó term és várható  
itt is, m integv három vagonnyi tenyész- 
haltöbblettel lehet szám olni.” (H ajdú-B i-  
hari N apló, okt. 25.)

ÁRTALMATLANNÁ TETT NAGYBAJÚ- 
SZÚAK: R éti M iklós  a dunai V olent-öböl- 
ben 35 kg. (Tolna m. Népújság, okt. 27.)

„Az elm últ hét végén  ritka zsákm ány  
akadt horogra az u ri Béke TSZ halasta
vában. Itt fogtak  k i egy m ásfél m éteres, 

közel nagyedm ázsás 
harcsát. A  gyönyörű  

, húsú harcsát M ono
t o n ,  a Móricz Zsig- 
■ m ond utcában, a k ö 
zelm últban m egnyílt 

hal-vad-barom fi 
szaküzletben árusí

tották ki. A vevők két—három  óra alatt 
elkapkodták a feldolgozott halat.” (Pest 
m. Hírlap, nov. 5.) — „Kákafokon a gyo
m ai Viharsarok H alászati TSZ tagjainak  
legutóbb, a hét elején hálójába akadt egy 
óriási, 80 kilogram m os harcsa.”

A SZOLNOKI NÉPLAP k ö z lem én ye: 
„Hal osztályozás az óceánban. Az A tlanti
óceán trópusi vizein  hajózó halászhajóik 
szem élyzete gyakran értetlenül szem léli, 
hogy a szovjet K ozerog hajó legénységé

nek hálójába csak  
válogatott hal kerül. 
A halat az óceánban  
elektrom os osztályo- 
zók válogatják.
Am int a m űszerek  
fölfedezik  a halrajt,

_______________ a vízbe eresztik a
hálót, am elynek a kapujában elhelyezke- 

dett elektródokra impulzusokat bocsáta
nak. A különböző fajú és m éretű halak  
különféleképpen reagálnak az im pulzu
sokra. Ez a titka a szerencsés fogások
nak. A szovjet, bolgár, len gyel tudósok  
által közösen kidolgozott eljárás gyakor
lati alkalm azása teljes 'sikerrel végző
dött.” (akt. 12.)

A  TERMÉSZET VILÁGA írja októberi 
számában: „Tisztogató szim biózis a ha
laknál. Évtizedek óta tudjuk már, hogy a 
tengeri halak n ém elyike szívesen tiszto
gatja fajtestvérét, illetve a környezetében  

tartózkodó más hal
fajok képviselőit is. 
Ez a tisztogató szim 
biózis azonban csak  
néhány tengeri hal
fajnál ism ert. Annál 
m eglepőbb volt, am i
kor egy bécsi kutató 

egy város m elletti tóban az ott élő édes
vízi halak között tisztógató szim biózist tu
dott m egfigyelni. A szóban forgó halfa
jok a m i vizeinkben is közism ertek. A pi
ros szem ű kele fajitestvéreit és a veres- 
szárnyú koncért (bodorkát) is szívesen  
pucolgatja. A szélhajtó küsz faj testvérein  
kívül a k elét tisztogatja. A szivárványos 
ökle az előbb em lített fajok közül csak  
a koncért m ellőzi. N éhány esetben a kele 
a com pót is, a koncér pedig a sügért is 
tisztogatta.”

AZ ORSZÁG-VILÁGBAN (nov. 1.) ol-
vatsuk a következő haltisztítási m ódot: 
„H altisztító deszkán, a nyeles p ikkelyka- 
paróval "elviselhetővé" , gyorsabbá, ké
nyelm esebbé válik a haltisztítás. A hal- 
tisztító deszka úgy készül, hogy egy hús

vágó deszkára, vagy  
m egfelelő m éretű  
deszkalapra nem  
rozsdásodó fém le
m ezből vagy mű
anyag lem ezből haj
lított kalodát csava
rozunk. Abba csúsz

tatjuk be a hal fejét, s a kalodában fek 
vő hal p ikkelyeit már k ényelm esen  tisz
títhatjuk a kaparóval, am elyet a követke
zőképpen  készítünk. K eressünk egy
15X15, vagy 20X20 mm keresztm etszetű, 
m integy 20 cm hosszú lécet. Üdítő- vagy  
sörösüveg kupak m indenhol akad. A k u 
pakot lyukasszuk k i és facsavarral erősít

sük a lécre. A  kaloda és a  kupak felerő
sítéséhez nem  rozsdásodó réz- vagy niik- 
kelezett facsavarokat használjunk.”

NEMZETKÖZI HlREK a növényevő ha
lakról. „Az am urok és busák m egszokták  
Lengyelországot” — írja a B udapress-In- 
terpress nyom án a Tolna m. Népújság  
(nov. 6.) „A Szovjetunió-beli Gorjacsij 

Kluosi haltenyésztő- 
_ telepről a len gyel 

ichtiológusok m egter- 
m ékenyí tett am ur- 
és busaikrát hoztak  
Lengyelországba. A  

    növényevő halaikra 
itt eltérő feltételek

vártak; a v íz  hidegebb, kevesebb a plank
ton és a vízinövény. A Varsó környéki 
Zabieniecben, az Édesvízi H altenyésztő  
érezték magukat, és szépen fejlődtek. Fi
gyelem be kellett azonban venni, hogy  
,,laboratórium i” feltételek  között éltek. 
Hátra volt m ég a próba — nagyüzem i 
feltételek  m ellett. Eleinte csak a Konin  
környéki tavakat népesítették  be amur
ral és busával. Az itteni tavakat a k ö r
nyékbeli erőm űvek vize táplálja, s  így  
vizük az átlagosnál m elegebb. Az új hal
fajok a Konin környéki tavakban n a g y 
szerűen fejlődnek. A telep ítés nyolcadik  
évében a Lichanskie, G oslaw ickie és Pat- 
now skie tavaikban előfordulnak 20—25 k i
logram m os, sőt ennél nagyobb példá
nyok is .”

A MAGYAR NEMZETBŐL (dec. 14.) 
„N övényevő halakat küldött honosítás 
céljából Nepálba egy  ENSZ-akció k ereté
ben M agyarország. Összesen  1500 egynya

ras am urt é s  busát 
szállítottak a több 
m int nyolcezer k ilo
m éterre fekvő or
szágba. A  rendkívül 
k én yes halakat olyan  
gondosan készítették  
elő a dinnyési  iva

déknevelő tógazdaság és az Á llatkert ak
várium ának dolgozói, hogy közülük  
egyetlenegy sem pusztult el a 25 órás 
úton.”

A HALFOGYASZTÁS NÖVELÉSÉNEK 
HÍREI: „A halkereskedelm i szakvállalat, 
a Halért túrajáratai az ország valam ennyi 
jelentősebb községét ellátják; a m egye- 

székhelyeken  levő  
fiókok a rendelt árut 
eddig is  a szövetke
zetek m egelégedé
sére, pontosan kiszál- 
lították. Az átlagon  
belül néhány m egyé
ben, különösen nagy  

sú lyt helyeztek  a halforgalom  növelésére. 
B ékés 70%-kal, Borsod 90%-kal, Pest 44%- 
kal, Veszprém  89%-kal értékesített többet, 
m int aiz előző év azonos időszakában. A  
Zala m egyei szövetkezetek pedig, am elyek  
a korábbi éveikben hallal k ism értékben  
foglalkoztak, két é s  félszeresére em elték  
az értékesítést. E szám ok egyúttal utal
nak arra is, hogy igen  nagy lehetőségek  
vannak a halforgalom  növelése tek inte
tében .” (S zö v e tk e ze t  c. lap, okt. 25.).

— HÍREK A BUDAPESTI PIACOKRÓL: 
„Halból hétről hétre bővebb a választék, 
erősebb a kínálat, a k ereslet azonban  
csak közepes. A pontyot kilón alul 17, 

kilón felü l 20 forin
tért m érik. N agy
m ennyiségű  pettyes  
busát, amurt, com 
pót, csukát, törpe
harcsát, kárászt, és 
keszeget is  árusítot
tak a piacokon. A k e

szeget 12, a kárászt 13—14, a com pót 20, 
az amurt, 20, a csukát élve 20, vágottan  
15 forintért árusították. A törpeharcsát 14 
forintért adták. A harcsa ára vátozatla- 
nul 45 forint, filézve ugyanannyi m int a 
süllő , 70 forint. A z angolnából k ev és k e 
rült piacra; 32 forint az ára.” (M agyar
H írlap, nov. 4.) —

P öschl  Nándor
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K i miért eszik,
Miért nem eszik halat ?

Halexportunk legfontosabb tőkés piaca a 
Ném et Szövetségi Köztársaság. Érthető, 
ha érdekel bennünket halászatának és hal- 
fogyasztásának alakulása, m ivel elsősor
ban ezek határozzák meg, hogy idősza
konként m ilyen m ennyiségű és válasz
tékú halimportra van szüksége.

FAO-adatok szerint az NSZK tengeri és 
édesvízi halterm ése 1960-ban 674, 1970-ben 
613 ezer tonna volt. A visszaesés teljes 
egészében a tengeri halfogásokban, m u
tatkozott, m ivel az egyébként csekély  
m ennyiségű belvízi halterm és az utóbbi 
években viszonylag szám ottevő m érték
ben növekedett.

Az egyre em elkedő term elési költségek  
miatt term észetesen em elkedtek a  hal
árak, a term elés csökkenése és a lakos
ság  szaporodása pedig szükségessé tette 
a halim port fokozását amiről a k eresk e
delem  idényszerűen gondoskodott is. A 
belföldi fogyasztásnak tehát, ha m aga
sabb áron is, de kellő  m ennyiségű és vá
lasztékú áru állott rendelkezésére.

Áru tehát volt, a vásárlóerő is  növeke
dett, viszont a halfogyasztás nem hogy  
em elkedett volna, hanem  ellenkezőleg, 
csökkent. Legalábbis ezt állapították m eg  
az érdekeltek, am ikor az A llgem eine  
Fischw irtschaftszeitungban a következő  
adatokat közölték.

HALFOGYASZTÁS (kg/1 fő)

1959 1970
Franciaország 12,7 14,9
Olaszország 8,7 10,9
Hollandia 8,8 9,2
NSZK 11,4 9,9

Annál feltűnőbb az NSZK halfogyasztá
sának csökkenése, m ivel azonos időszak
ban a húsfogyasztás lényegesen  em elke
dett: az 1959. évi 54 kg-ról 1970-ben 72 
kg-ra.

Vajon m i az oka ennek a visszás hely
zetnek? M iként lehetne a halfogyasztást 
növelni?

Erre kívánt összefoglaló feleletet kapni 
a halterm elés és a halkereskedelem  ér
dekközössége, am ikor m egbízást adott egy  
országos viszonylatú piackutatásra.

A piackutatás két irányú volt. Elsősor
ban igyekeztek  (megállapítani a fogyasz
tás elterjedését és gyakoriságát, majd ezt 
követően a lakosságnak a halhoz való 
pszichológiai beállítottságát.

Több ezer nő és férfi vélem ényét m eg
hallgatva arra a m egállapításra jutottak, 
hogy az össznépességnek kb. 70%-a a 
halfogyasztás iránt közöm bös, 11%-a k i
m ondottan halfogyasztás-ellenes és 19%-a 
hetenként egyszer vagy többször eszik  
halat.

A halfogyasztás növelését célzó propa
ganda súlypontját term észetesen a 70%-ot 
kitevő közöm bösökre, az alkalm i hal- 
evőkre kell helyezni.

Erre a célra legeredm ényesebben azokat 
a  pozitív okokat és érveket lehet felhasz
nálni, am elyek m iatt a lakosság 19%-a 
m egkedvelte é s  szükségesnek is tartja a

halfogyasztást. De ism erni kell azokat a 
negatív tényezőket is, am elyek  a 11%-ot 
képviselő tábort szem beállítják a halevés
sel.

Vajon m ik ezek a negatív tényezők?
Nem  sok. Íme néhány közülük: gyer

m ekkorban gyakran kényszerítették  a 
nem  k ívánt halevésre; a hal csúszós, ra
gadós, nyálkás, ficánkoló; szaga kelle
m etlen; rossz em lékek fűződnek a hal
szálkához; húsa nem  ízlik . Ezt a v iszony
lag nem  nagy  csoportot a  halfogyasztás 
számára m egnyerni igen nehéz feladat. 
A halkedvelők különböző, sokszor csak  
egy-egy  pozitív tényezőkre korlátozott 
válaszai túlnyom órészt sem m i újat nem  
tartalm aztak, eddig is  többnyire k özis
m ertek voltak, és lényegében  véve a kö
vetkezőkben foglalhatók össze.

A hal igen egészséges, m ivel magas táp
értékű, fehérjében gazdag, vitam indús, 
nem  hizlaló, könnyen em észthető, igen jó 
ízű és zsenge húsú, választékban bő, sok
féleképpen elkészíthető élelm iszer, fo 
gyasztását az orvosok is  gyakran ajánl
ják. E gyesek  arra ás hivatkoztak, hogy  
m agas a foszfortartalm a, ami fokozza a 
testi és szellem i teljesítőképességet. Vol
tak olyanok is, akik úgy nyilatkoztak, 
hogy a gyakori halfogyasztás jó hatású a 
szívinfarktusban szenvedők és az érelm e
szesedéssel fenyegetett betegek táplálko
zásában.

Ezt a halat azért fogják m egenni, m ert a 
hortobágyi hal kiváló ízű

(Pékh felv.)

De voltak olyanok is, akik részére a 
halevés különös élm ényt, kellem es em 
lékeket jelent: a tenger m elléki üdülést, 
a napfényt, a szabadságot, a  sokféle kü
lönleges jó ízű  halételt.

De akadt olyan is, aki azért kedveli a 
halat, azért tekinti az ésszerű, egészsé
ges táplálkozás egyik  fontos tényezőjé
nek, m ivel a tengerben term észetes k ö 
rülm ények között él, nem  tenyésztik, nem  
hizlalják m esterségesen.

A halfogyasztók nagy része — elte
kintve a hagyom ányos ünnepnapoktól — 
péntekre iktatja be étrendjébe a halfo
gyasztást. De szám ottevő volt az a hal
kedvelő réteg is, am elyik  hetenként nem  
csak egyszer, hanem  többször is eszik  
halat.

A tengerhez közel fekvő h elyeken  és a 
városokban érthetően nagyobb a halfo
gyasztás, mint egyebütt. Az is term észe
tes, hogy a nagyobb jövedelm űek táp
lálkozása igényesebb, választékosabb, és 
ezért általában gyakrabban fogyasztanak  
halat, m int a szerényebb jövedelm űek.

A piackutatás azt is  m egállapította, hogy  
az egyéni íz lés szerint a vásárlási, illetve  
fogyasztási sorrend a nőknél a friss hal, 
a m élyhűtött hal, a hal saláták és a hal
különlegességek. A férfiaknál a házon kí
vüli fogyasztáskor a sorrend a füstölt hal, 
a savanyított hal és a halkonzervek.

A hal iránt közöm bösek hatalm as tábo
rát a fogyasztás számára m egnyerni és 
fogyasztásukat növeln i a legjobban a hal
kedvelők által felhozott érvek felhaszná
lásával lehet. T erm észetesen csak attól a 
propagandától várható átütő siker, am ely  
sokoldalú, állandó jellegű  és lehetőleg  a 
töm egkom m unikációs eszközök m indegyi
két igénybe veszi.

Annak m egállapítása, hogy m indez m i
lyen  nagy anyagi áldozattal jár, már 
nem tartozott a piackutatás feladatához.

A piackutatás m inden bizonnyal azt is  
m egállapította — bár ezt nem  közölték — 
hogy a halfogyasztás csökkenésének  egyik  
lényeges oka a hal és a halkészítm ények  
viszonylag m agas ára.

Ezt a tényt igazolják azok a  m ás for
rásból származó adatok, am elyeket egyes 
élelm iszerek áralakulásával kapcsolatban  
hoztak nyilvánosságra. íg y  az NSZK-ban 
1960 és 1970 között pl. a  leveshús 20%-kal, 
a bordaszelet és a vadászkolbász 10%-kal, 
lett drágább, viszont a sütni való csirke 
ára 30%-kal, a tojás ára pedig 10%-kal 
csökkent. Ezzel szem ben a hal és a hal- 
készítm ények ára átlagosan és kereken  
100%-kal növekedett az AFZ közlése sze
rint!

Egy újabb adatközlésből pedig kitűnik, 
hogy az 1971—72. gazdasági évben 1970— 
71-hez viszonyítva az NSZK-ban az  élel
m iszerárak átlagosan 5,1%-kal em elked
tek. Ezen belül a h ú sféleségek  3,9%-kai, 
a halkészítm ények 7,6%-kai lettek  drá
gábbak, a barom fi ára pedig további 1,7%- 
kai csökkent.

Ezek szerint érthető, hogy a halfogyasz
tás több m int egy évtized óta nem  növek
szik, m égcsak nem  is  stagnál, hanem  lé 
nyegesen csökken.

Az össznépesség 70%-át képviselő kö
zöm bösek számára a hal nem jelen t va 
lam i különösen kívánatos és nélkülöz
hetetlen élelm iszert, am iért a halkedve
lőkhöz hasonlóan hajlandók lennének v i
szonylag magas árat űzetni.

A propaganda tehát csak akkor lehet 
eredm ényes, ha a halfogyasztás táplálko
zási előnyei m ellett a széles rétegek á l
tal m egfizethető árakra is  tud hivatkozni. 
Erre mód is van, m ert a tengeri halzsák
m ánynak túlnyom ó része m a is  úgyne
vezett töm eghal.

És akit sikerül az alacsonyabb árak ré
vén a halfogyasztás számára m egnyerni, 
az előbb-utóbb m egkívánja és m egvá
sárolja a jobb m inőségű é s  ezért drá
gább halféleségeket is.

Rp.



n y o má b a n
Őshalak a Spitzbergákon
Az elm últ száz esztendőben első

sorban a svédek és a norvégek vé
geztek itt őslénytani kutatásokat. Az 
oslói és a stockholm i m úzeum okban 
igen gazdag fosszilis őshal gyűjte
mény bizonyítja ezeknek a k u ta tá 
soknak eredményességét. Á ltalában 
a skandináv ku ta tók  elég sok fejeze
te t ír tak  meg az őslénytan tö rténeté
ből, különösen az őshalak tém aköré
ben. A világ m úzeum aiban ta lálható  
legjobban konzerválódott őshal-lele- 
tek  általában a Spitzbergákról k erü l
tek  elő.

Francia őslénytankutatók 1969-ben 
indíto tták  első nagyobb expedícióju
kat a Spitzbergákra. A k u ta tás t a 
Nemzeti Tudományos K utató Köz
pont szervezte. Az expedíció nem 
csak a franciák  szám ára hozott si
kereket, de ta lán  világviszonylat
ban is a legnagyobb le le t-a ra tás t je 
lentette. A franciák  a norvég kutatók 
tanácsát megfogadva nagy technikai 
erőkkel vonultak fel a helyszínre.

A Spitzbergák helyén a szilur ko r
ban, tehát 400 millió évvel ezelőtt 
még tenger volt. Ebben az időben 
tűnhettek  fel az első állkapocs nél

küli állatok. Ezeket még nem  lehet 
halaknak  nevezni, csontos pajzsok
kal, páncélokkal fedett halszerű á l
latok  voltak, és nehézkesen, ügyetle
nül m ozoghattak a tengerben. A de
von korban, tehá t 320 millió évvel 
ezelőtt még m egtalálhatók voltak a 
tengerekben ezek a halszerű állatok, 
de m egjelentek nagyobb szám ban a 
páncélos halak. A Cephalaspidá- 
kat a széles fejpáncél jellemezte. A 
m ostani francia expedíció egyik le
letének gondos vizsgálata u tán  kissé 
m ódosult ez a szemlélet, m ert ebben 
a csoportban egy olyan fa jt találtak, 
ahol a hátsó farokrészen is egy 
nagy, pikkelyszerű pajzs kezdődött. 
A páncélos őshalaknál eddig p ik
kelyszerű képződm ényről nem  be
szélhettek a paleontológusok.

A m ai értelem ben vett első igazi 
halakról, a bojtosúszójú halakról 
(Crossopterygii) sokáig azt hitték, 
hogy a k rétakor végén k iha ltak  a 
tengerekből. Az elm últ évtizedekben 
azonban az Indiai-óceánban, elsősor
ban Com ores-szigetek környékén, 
számos ilyen k iha ltnak  vélt hal 
akad t a halászok hálójába. Ezek a 
halak  egész fö ldtörténeti korszakokat

éltek tú l napjainkig. A legrégibb 
bojtosúszójú halak  (Porolepis) p ik 
kelyátm érői elérték  a 4 centim étert 
is. 1891-ben kap ta  a Porolepis nevet; 
ebben az időben csak egyetlen m eg
kövült példány volt a  világon ebből 
a halfajból. Most a francia expedíció 
egy devon korszakbeli, gyönyörűen 
konzerválódott fosszília példányt 
gyűjtö tt be. Ez az expedíció legszebb 
példánya lehet.

A devon korszak u tán  a karbon 
és a perm  átugrása u tán  egy viszony
lag „fiatalabb” korba érkezünk, a 
190 m illió évvel ezelőtti triász  kor
szakba. Ebben az időben m ár valódi 
állkapcsos halak  éltek a  tengerekben, 
és a triász végén je len tek  meg azok 
a porcos-vértes halak  és csontos h a 
lak, am elyek m ár a geológiai h a r 
m adkorban u ra lták  a tengereket. A 
triász korból is számos jó állapotú 
fosszília kerü lt a francia expedíció 
birtokába.

A francia expedíció leleteinek fel
dolgozása, értékelése több évtizedet 
vesz m ajd igénybe. A kiértékelés 
u tán  azonban biztosan új eredm é
nyekkel gazdagodik a paleontológia 
tudom ánya, és ta lán  tisztább lesz az 
a fejlődési folyam at, am elynek során 
az állkapocs nélküli halform ájú  á lla 
tokból k ia laku ltak  a m a is élő á ll
kapcsos valódi halak.
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