


Bakallár József fiatal festőmű
vész, de világot járt alkotó, aki
nek számtalan kiállítása volt ha
zánkban és külföldön. Köztudott 
róla az is, hogy a „vizek festője”, 
rajzokkal, akvarelekkel, olajké
pekkel figyelte a halászok életét 
messzi tengereken és szűkebb ha
zájában, a ráckevei Duna-ágban. 
Felkerestük műtermében, ahol 
kérdéseinkre a következő válaszo
kat adta:

Köztudott, hogy Bakallár József 
sokat fest halászokat, — olyan 
„vizes festő”, aki nem elégszik 
meg a folyópart esztétikumának 
rögzítésével, hanem emberi sorso
kat is láttat. Mit tud a halászok 
életéről, mi ragadta meg önt te
vékenységükben, milyen élményei 
vannak a hálókötő lányokkal, ha
lászcsónakokkal, milyennek látja 
hétköznapjaikat, hol bukkant rá
juk, és miért vonzódik hozzájuk?

— Folyóparton születtem, a víz
part költészetet olt a világegye
tembe. A víz újraírja a tájat, ki
fürkészhetetlen a varázsa. A bár
ka is úgy hal meg, mint a hal, ha 
szárazföldön éri a vég: először az 
orra hanyatlik, majd beszakadnak 
bordái

Mi a különbség halász és hor
gász között a látványban?

— Szerintem óriási. Az egyik 
hivatás, a másik hobby. S ez a 
képen is látszik, de felettébb az 
ihlet pillanataiban.

Mi ragadta meg a szigethalmi 
kosárhalászó fiúkban? Látott-e 
külföldön halászokat, miben kü
lönböznek a magyar halászoktól, 
—, egyáltalán vannak még Sorok
sáron halászok?

— Olyan jó volt, mikor gyer
mekkoromban álmodhattam a 
partokon. Gyönyörködhettem a 
kavicsokban, a lebukó nap hullá
mokon hancúrozó rubintjában. A 
lagúnák között csíkok és snecik 
villantak, közben kosárba, csalták 
őket a gyerekek. Paradicsomi vi
lág volt, a csodálatos halfogás 
története. Tavaly Thaiföldön újra 
átéltem az élményt. Ott is ugyan
olyan mezítlábasok a tenger nap
számosai, mint gatyás gyerekko
rom kosárhalászai.

Szemlélődő ember vagyok. A 
víz, a patakok, a folyók, tengerek 
az emberi teremteni akarást ser
kentik. Régen malmot hajtott, ma 
turbinákat. A tenger önmegtisz
tulása az ember életét is segíti. 
Halat ad, koráldíszéért szárnyra 
kel a fantázia. De egyre több tit
kot rejt. Kutathatunk utána, de 
álomvilágából mindig marad va
lami holnapra.

Vízparton megtolul olykor az 
emberi dráma. Látott, festett Du
nánál történt megrázó eseményt?

— Élt egy nagytüdejű ember a 
Duna-parton. Azt mondják, há
rom percig is kibírta a víz alatt. 
Sok fuldokló köszönhette neki 
második születésnapját. Egy nyá
ri délután nagy tömeg gyűlt ösz- 
sze a kompnál, két fia emelte ki 
a nagytüdejű embert a sekély víz
ből. Monumentális testén hatal
mas osztásban nyúltak el az izom- 
kötegek. Olyan volt, mint egy pie- 
ta.

Tudjuk, világjáró ember Bakal
lár József. Találkozott japán halá
szokkal, tanult tőlük valamilyen 
emberi bölcsességet?

— Nem mondták, de ott, ahol 
lélekvesztőket himbál az óceán, a 
halászok homlokára ezt írta az 
élet: nem az a fontos, hogy fog
tunk-e halat, hanem az, hogy tet
tünk-e valamit a holnapért.

Nem szándékozik megfesteni 
nagyméretű festményen a halá
szok életét?

— Nagyon szép feladat lenne, 
de inkább a halászat jelekbe fog
lalható tételei érdekelnek, s ezt 
inkább mozaikban tudom elkép
zelni. A téma pikturális sűrűsége, 
vizuális ünnepélyes középületet 
igényelnek. Egy ilyen murális 
feladat nagyon felgyújtaná fan
táziámat.

ön  szerint ki az a művész, aki 
legjobban fejezte ki a halászélet 
teljességét, s miben folytatható a 
gondolattal értelmezett ábrázo
lás?

— Hosszú ideig az európai pél
daképeken nevelkedtünk. Hatásos 
volt a keleti tekercsképek elegan
ciája is. HO-KU-SAI és CSI-PAI- 
SI ecsetrajzai, az elefántcsont-fa

ragásokról nem is beszélve. Ki
fogyhatatlan a halászat ábrázolá
sa az egyetemes képzőművészet
ben. Ügy érzem, tovább absztra- 
hálható a víz mellett élő emberek 
sorsa. Valószínű, hogy a jelrend
szerek világában sok megoldás 
rejlik.

Ügy tűnik, hamarosan megvaló
sul a magyar Halászati Múzeum. 
Ne vegye túlzásnak, ha önt kér
dezzük meg először, mivel járul
na hozzá egy ma még csak ter
vekben élő múzeum létrejöttéhez?

— Igazi helye lenne a „Bio-art” 
műfajának. Láttam az 1975-ös 
okinawai tengeri kiállítást. Ren
geteg ötlettel oldották meg a ja
pánok, de úgy érzem, a halászat 
tiszteletét nemcsak társművészet
tel, remek installációkkal, hanem

emberi lírával is ki kell fejezni. 
Ez lehetne az általam is üdvözölt 
halászati múzeum egyik alapja.

A  festészet többezer éves történeté
ben számtalan kép, rajz ábrázolja kü- 
lön-külön a folyóparti tájat, a halá
szatot, a halas csendéletet. Bakallár 
József 1978-ban festett olaj képe ú j
donság, szimultán teret és időt je le 
nít képmontázsán.

A  három  tételre osztott m ű első té
tele a soroksári Duna-szakasz elvont 
alakzata a folyam  és a felhőzet pár
huzamos ritmikájával, a Nap és a 
Hold ikergöm b alakzatával. A  halak 
hazája ez a vidék, s a kellem es rin- 
gás már érzékeltet valamit a pontyok 
lágy vízotthonából.

A  m ásodik tétel m eder; kavicsok 
fölött úsznak a fekete halak, s a hul
lámzó víz függőleges tűznyelvként 
csapódik közelükben; hideg láng.

A  harm adik rész halas csendélet, 
tálra helyezett em beri táplálék, ki
csit m ár ,,A jöv ő  század regénye” , hi
szen táplálkozásunk tartalékait a hat- 
milliárdra növekvő em beriség csak a 
vizek, az óceánok m élyén találhatja 
meg.

E hármas osztás a halak m etam or
fózisa térben is, időben szinten. F o
ly ók  mente, m edrek m élye, tál; ez a 
sorsuk iránya, m elyben nem ismert 
öröm üket felváltja a szolgálat a m aga
sabb rendű emberi életért.

Losonci M iklós

Bakallár József: Halak (50 x75 cm, 1978)
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Az európai belvízi halászat helyzete
— E1FAC ülés Hamburgban —

Rendszeresen hírt adunk az 
EIFAC ülésről. A jelenlegi beszá
moló több szempontból is jelentő
sebb a korábbinál.

Az ülésszak jelentőségének meg-, 
felelően megnyitó beszédében 
Georg Gallus, a Német Szövetségi 
Köztársaság Élelmezési Mezőgazda- 
sági és Erdészeti Minisztériumának 
államtitkára, nagy hangsúlyt helye
zett a belvízi halászat növekvő fon
tosságára. Ugyancsak ezt hangsú
lyozta a mintegy 78 tanulmány ki
adása, amelyek széleskörűen ölelik 
fel a belvízi halászat aktuális prob
lémáit.

Az ülésszakon mintegy 36 ország 
képviselői vettek részt. Nagyrészük 
európai, ezenkívül az Egyesült Ál
lamok, Japán, Nigéria, Kanada és 
a Szovjetunió is bekapcsolódott az 
ülésszak munkájába.

A magyar delegáció tagjai: Dr. 
Dobrai Lajos, Dr. Thuránszky Zol
tán és Dr. Horváth László voltak.

öt fő témacsoport került megbe
szélésre az európai belvízi halásza
tot érintő kérdések, amelyben Ma
gyarország is aktívan részt vett. 
Ezek a következők voltak:

— a hal teljesértékű táplálék igé
nye,

— a haltakarmányozás módsze
rei és a takarmánygyártás problé
mái,

— a haltenyésztés és takarmá
nyozás összefüggései természetes és 
mesterséges körülmények között,

— a haltakarmány összetevői (tá
pok, koncentrátumok stb.),

— a takarmányok hatása a bal 
minőségére.

Nem közömbös számunkra, hogy 
mennyire ismerjük közvetlen kör-

A  cikkben szereplő adatok e térség 
halászatára vonatkoznak

Európai országok belvízi halászata
(Szovjetunió nélkül)

1. táblázat

Ország 1970
t

1971
t

1972
t

1973
t

1974
t

1975
t

1976
t

Fejlő
dés, %. 
B : 1970

A usztria ............. 3 200 2 900 2 600 2 200 2 070 2 040 2 360
B ulgária............. 7 600 5 500 6 600 7 100 7 600 7 828 7 921 5
Csehszlovákia .. 13 400 13 900 15 200 15 400 15 855 16 940 17 216 20
Dánia ................. 9 400 12 900 15 100 14 200 13 271 16 406 15 170
Finnország ......... 18 100 18 500 18 300 17 800 22 425 27 011 27 029 50
NDK ................... 13 600 14 100 14 200 13 100 13 134 13 134 13 134
N S Z K ................... 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Görögország . . . . 7 000 6 000 7 000 8 000 5 000 6 500 6 500
Magyarország . . . 26 000 25 800 28 900 29 100 30 159 30 788 31 855 24
Iz la n d ................... 500 500 500 500 475 516 475 _
Olaszország . . . . , 17 500 17 200 17 000 17 400 17 750 19 100 21 300 25
H ollandia............. 2 000 3 100 2 500 3 000 3 378 4 421 2 595 _
Lengyelország . . 18 000 18 400 21 300 22 200 21 887 23 340 23 765 31
Portugália ......... 300 200 200 100 100 —
Románia ............ 33 800 31 200 33 700 41 000 41 841 46 758 50 284 50
Spanyolország .. 15 400 18 000 13 600 14 000 14 100 14 170 17 620 22
Svédország.......... 10 600 10 500 10 600 10 600 10 500 10 200 10 400 —
S v á jc ..................... 2 400 2 800 3 600 3 600 3 800 3 900 3 915 _
Jugoszlávia ........ 19 500 18 400 18 800 20 500 23 999 24 344 23 994 18

Az egész térség 
összesen : 233 000 234 700 247 200 257 500 264 644 282 495 290 623 25
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HAZÁNK e lő n yő s  h e lyze te

Magyarország számára előnyös 
helyzetet jelent, hogy számos belví
zi haltermelési módszert dolgoztunk 
ki. Jól felszerelt objektumokat lé
tesítettünk (HAKI, TEHAG) és ál
talában sokat fejlődött halászatunk 
felszereltsége, az üzemi feltételek is. 
Az ivadéktermelés tovább szélese
dett, sok halfajra megfelelő mód
szerrel rendelkezünk. Az európai

Korszerű, ketreces halterm elés Szarvason (Dr. Müller F. felvétele)

nyezetünket — mert ma már Euró
pa is az — és az abban létrejövő 
mozgásokat, tendenciákat.

Az ülésszakon agott információk 
jól segítenek a megismerésben és 
nemcsak a fogást mutató számok 
hanem az európai országok belvízi 
halászatát bemutató részletes tanul
mányok is jól szélesítik ismeretein
ket. Érdekes képet kapunk a táblá
zatokból, amelyekből látszik, hogy 
az elmúlt 7 évben az európai bel
vízi halászat produkciója mintegy. 
25%-kal növekedett és ebből a 
ponty több mint 30%-kal? a piszt
ráng közel 50%-kal részesedik, te
hát e két halfaj az összes növek
ménynek mintegy 60%-át teszik ki. 
Egyes országoknál meghatározott 
halfajok irányában történő szako
sodást lehet megállapítani, így pl. 
Magyarország és Csehszlovákia a 
ponty irányába, Spanyolország és 
Hollandia az angolna felé, Finnor
szág a pisztrángtermelés felé orien
tálódik, és ezt tükrözik a termelés 
felfutási adatai is. Ugyanakkor az 
is érdekes, hogy harcsatermelésre 
vonatkozóan nincs jegyezhető or
szág Európában.

belvízi halászat felfutása során 
kedvező értékesítési lehetőségekhez 
juthatunk (ez már részben bein
dult).

A technológiai módszerek fejlő
dése a termelési igények fokozódá
sa és a körülmények ismerete mel
lett a szélesedő kapcsolatok a gépe
sítést is jól segíthetik elő.

Fontos lehetőségek rejlenek a 
haltápok és a takarmányozás mód
szereinek megismerésében. E terü-

Elismerésnek számít, hogy az 
ülésszakon Dr. Horváth Lászlót 
„Melegvizű halak ivadéknevelése” 
című tanulmányának ismertetésére 
kérték fel. Számos magyar szerző 
munkája került írásos kiadásra. 
Ezek a következő anyagok voltak:
— Csávás 1.1 Majoros T., Várady L.: 

Pelletált takarmányok gyártásá
nak technológiája,

— Csengeri I., Dr. Oláh J., Farkas 
T.: A ponty esszenciális zsírsav 
szükségletének vizsgálata,

— Dr. Horváth L., Dr. Tamás G., 
Szabó J.: Táplálkozásbiológiai 
kérdések a pontyfélék életének 
első hónapjában,

— Dr. Dobrai L.: A magyar halá
szat helyzete és módszerei,

— Pintér K.: A horgászat fejlesz
tésének társadalmi és gazdasági 
kérdései,

— Dr. Horváth L., Dr. Láng M., 
Vutkits A.: Előzetes vizsgálatok 
a harcsa mesterséges takarmá
nyozására.

Az ülésszakon Dr. Dobrai Lajost 
bizottsági alelnökké választották. 
Ez is előmozdítja szakembereink te
kintélyét. Rendelkezünk már nem-*- 
zetközileg elismert szakemberekkel, 
mint pl. Dr. Woynarovich Elek, aki 
8 év szakértői tevékenysége után

Atfolyóvizes kísérlet a HAKI-ban

letén sok tekintetben még a kuta
tások folynak és már ma elkerül
hetetlen az egyes kutatási eredmé
nyek Összehangolása, a gyakorlati 
kipróbálás és a széles körű tapasz
talatszerzés.
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tért vissza külföldi megbízatásából, 
vagy Kővári József, aki jelenleg 2 
éves időtartamra lát el szakértői 
feladatokat a FAO keretében, Ber- 
bekár György, aki egyiptomi és

Számos szakértői felkérésnek tesz
nek eleget halászati dolgozók, va
lamint nemzetközi szakember és 
kutató képzést bonyolítunk le Ma
gyarországon (HAK1, TEHAG).

Az európai belvízi halfogásból halfajok szerinti megoszlás
2. táblázat

Halfajok 1971
t

1972
t

1973
t

1974
t

1975
t

1976
t

Dévérkeszeg ................... 3 400 3 300 3 300 3 825 3 867 5 125
Keszegfélék..................... 1 800 300 100 120 120 120
P o n ty ............................... 67 300 79 600 79 300 88 552 86 771 90 874
B odorka........................... 2 900 2 300 2 100 2 255 2 469 1 785
Egyéb pontyféle ---------- 32 700 36 400 33 000 31 923 30 876 33 162 

(növény
evőkkel)

Csuka ............................... 4 400 4 400 4 400 4 521 6 900 6 789
Harcsa . ............................ — — — 100 27 29
Sügér ............................... 6 000 6 800 6 900 7 340 9 074 8 241
S ü llő ................................. 2 200 1 700 1 800 1 237 2 035 1 292
Egyéb édesvízi halak . . . 71 500 67 200 82 200 73 801 87 532 87 817
Tokfélék ......................... — 20Q 200 220 34 31
A ngolna ........................... 4 000 3 800 3 500 3 407 3 599 3 464
Törpemaréna ................. 6 700 5 900 4 800 9 203 6 857 6 584
Nagym aréna................... 900 900 800 1 048 1 627 1 627
Egyéb maréna ............... 7J)0 900 900 912 918 917
Atlanti la z a c ................... 300 2 500 2 800 2 146 341 300
S z í v . pisztráng ............... 700 700 600 540 530 620
Lazacfélék....................... 26 600 28 900 29 400 31 016 36 318 38 986
Viaszlazac ....................... 200 200 300 248 333 481
Dunai hering................... 500 400 600 2 201 2 035 2 238
Eélszegúszó..................... . — — — 16 8 8
Eolyami rák ................... — — —; 13 58 61
Édesvízi rák ................... 1 800 700 500 — — —
Édesvízi puhatestűek .. 100 100 — — — —
Békák ............................. — — — — 166 71

összesen : 234 700 247 200 257 500 264 644 282 495 290 623

mexikói 6 hónapos szakértői tévé- EGYRE BŐVÜLŐ INFORMÁCIÓS 
kenységet látott el, és Bakos János, KÖR
aki a halgenetika és haltenyésztés \  mai felgyorsuló világban mind
tárgykörből tartott több előadást ezek egyre fontosabbak, hiszen
az USA-ban, az édesvízi halteny ész- ilyen módon viszonylag szűk „ha-
téssel foglalkozó egyetemi hallga- \  zai” körből kilépve szerzünk ta
toknak. pasztalatokat, közvetlen benyomá-

Ezenkívűl a világ több országá
ban fordulnak meg ösztöndíjasaink.

sokat, melyek nagymértékben hoz
zásegítenek ahhoz, hogy elkerüljük

a párhuzamosságokat a kutatásban 
és a fejlesztésben, egyes módszerek 
kidolgozásában, ezáltal jobban tu
dunk koncentrálni a hazai terme
lés szempontjából is szükséges te
rületekre és természetesen éppen a 
megszerzett ismeretek kapcsán 
jobban tudjuk igénybe venni a fej
lődésünkhöz szükséges külföldi 
módszereket, eszközöket, eredmé
nyeket.

Az EIFAC-ülésen kiadott mint
egy 78 tanulmányból, néhányat em
lítek a bennünket is közelebbről 
érintők közül:

— Standard módszerek a halta
karmányozásban,

— Bioenergetika a haltermelés
ben,

— Halminőség-vizsgálat módsze
rei és a takarmányok hatása 
a halhús minőségére,

— A hal fehérje- és aminósav 
szükséglete,

— Teljesértékű tápok a halte
nyésztésben,

— Kiegészítő anyagok takarmá
nyozása a haltenyésztésben és 
a hiánybetegségek problémái,

— A melegvízi halak alternatív 
fehérjeforrásai,

— Haltápgyártás lehetőségei és 
alkalmazása a hallárvák tö
meges tenyésztésénél,

— A lárva neveléshez szükséges 
takarmányok víz-stabilitása,

— Betegségi tényezők a takarmá
nyozás hatására stb.

Az ülésszakon természetesen ter
jedelmesen kaptak helyet az egyes 
témák. Lapunk hasábjain elsősor
ban az ülésszak jelentőségének és 
hangulatának hatását kívántam e 
cikk keretében bemutatni. Más
részt a figyelmet ráirányítani arra 
a fontos fejlődésre, amely az 
EIFAC tevékenységét kíséri végig. 
Jól érzékelhető, hogy a belvízi hal
termelés irányában jelentős elmoz
dulás történik.

Későbbiekben is fontos számunk
ra, az európai helyzet feltárása, 
értékelése és bemutatása, hogy fo
lyamatosan ismertetjük azokat a 
legaktuálisabb kérdéseket, amelyek 
a belvízi haltenyésztéssel kapcsola
tosan a legkülönbözőbb módon me
rülnek fel a különböző országok 
részéről.

Mindezek ismerete egyben — a 
hazai közvetlen reális tényezőkön 
túl — a ma már egyre inkább köz
vetlen környezetnek minősíthető 
európai térségben szükséges alkal
mazkodásukat is jelenti.

Köszönet illeti azokat a szerzőket, 
akik a nemzetközi fórumot vál
lalva tanulmányukkal közreműköd
tek, kiemelve Dr. Horváth Lászlót, 
aki színes előadásával nagy érdek
lődést váltott ki.

Az EIFAC részéről tevékenysé
günket elismeréssel fogadták, és 
további alapos munkával növelhet
jük tekintélyünket.

Megbízást kapott hazánk 1980-ra 
a „Melegvizi halak lárvanevelcse” 
c. munkabizottsági ülés megrende
zésére.

Dr. Dobrai Lajos

Pontyikra a TEHAG Zuger-üvegeiben (Tóth A. felvételei)
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A hazai vizekből származó angol
nafogás az utóbbi évek átlagá
ban hozzávetőleg 600 q körül 
van. Az évenkénti telepítés ez
zel szemben 6—6,5 millió db 

üvegangolna. A kihelyezés és vissza
fogás darabszám szerinti aránya jó 
indulatú becslés szerint sem éri el a 
3%-ot, melyben a horgászok fogását 
is figyelembe vettük. E durva összeha
sonlítás önmagában is elégséges an
nak alátámasztására, hogy az angol
nagazdálkodásunk jelenlegi színvo
nala kívánnivalókat hagy maga után. 
Konkrét hazai mérések és megfigye
lések nem állnak rendelkezésre, de 
a fogási értékek nagy szóródásából 
és egyéb adatokból lényegesen na
gyobb megmaradásra kell következ
tetnünk, minti 3%.

Az angolnatermelés jelenleg kizá
rólagosan a természetes vizeken fo
lyik. A probléma tehát természetes
vízi gazdálkodásunk egy speciális és 
kevésbé ismert részére korlátozódik, 
mely adott körülmények között egy
értelműen behatárolja a termelés 
nagyságát és fokozásának lehetősé
gét.

Gazdálkodásunk adott szinten te
hát, a telepítések és a visszafogá
sok hatékonyságától függ. A jelen
legi telepítési normák 50 db/ha és 
1500 db/ha határértékek között mo
zognak. A területegységre vetített 
visszafogások — 1 kg/ha-tól 13 kg/ 
ha-ig szintén nagy szórást adnak. 
A kiértékelést az egyazon vízből ki
fogott mennyiség évenkénti hullám
zása nehezíti. így olyan adatok, ame
lyek a telepítések és fogások vi
szonyáról korrekt arányokat adhat
nak még nem állnak rendelkezésre. 
Más oldalról megközelítve: az 5—6 
éves vagy esetenként akár 10—12 
éves „tenyészidőszakról’, valójában 
nagyon keveset tudunk. A téma fon
tosságára és aktualitására tekintet
tel érdemes kissé részletesebben fog
lalkozni az angolnatelepítések egyes 
gyakorlati és elméleti kérdéseivel.

A sikeres angolna termelés alapja 
a megfelelő területkiválasztás. A ba
latoni angolnásítást annak idején ke

letnémet szakemberek véleménye 
alapján kezdtük meg, melyben út
törő és döntő szerepe volt — és 
van napjaink angolnaprogramjában 
is — Ribiánszky Miklósnak az OHF 
akkori igazgatójának.

Az, hogy az első átgondolt angol
naprogram helyéül a Balatont vá

lasztották egyértelműen kedvező 
természeti adottságainak tulajdonít
ható. mindenek előtt: vize csak 
egy helyen, a Sión keresztül ereszt
hető le, ezáltal a vándorló angol
nák az elhelyezett csapdával elmé
letileg maradéktalanul kifoghatok, 
őshonos halfaunájába az angolna 
jól beilleszkedik, táplálékbázisa meg
felelő, a Balaton vize viszonylag 
gyorsan felmelegszik. A későbbi te
rületkiválasztásoknál, valójában, eze
ket a szempontokat bővítettük, illet
ve a Balatonon, majd a Velencei és 
Fertő tavon szerzett tapasztalatok, 
a körvonalazott feltételek iránti 
igényt, finomították.

A hazánkba érkező telepítési anya
got egy francia cég szállítja légi 
úton, műanyag ládákban. Egy ládába 
átlag 1,5 kg üvegangolnát helyez
nek el. Az utóbbi években vásárolt 
üvegangolna darabonkénti súlya 0,33 
gramm volt, 1 kg tehát kereken 3000 
db. Ez az érték 2800 és 3400 db kö
zött váltakozik szállítmányonként. A 
területre szállítás szintén ezekben a

ládákban történik, ahol kihelyezés 
előtt a tó vizével kiegyenlítik a szál
lítási és a fogadó víz hőmérséklet- 
különbözetét. A kiegyenlítés a gya
korlatban legjobb esetben! is fél órán 
belül megtörténik. Attól eltekintve, 
hogy a telepítést végző szakemberek 
előtt ismert fontosságú műveletről 
van szó — elvégre őshonos halaink 
ivadék kihelyezésekor sem lehet fi
gyelmen kívül hagyni a jelentősebb 
hőfokkülönbségeket — mégsem for
dítanak kellő gondot a munkára. Itt 
kell megjegyezni, hogy csak egészen 
durva hiba esetén — általában rossz 
szállítás — lehet rögtön észrevenni 
a kihelyezési elhullást. Az elköve
tett mulasztások miatt 4—5 nap múl
va indul meg a nagyobb mérvű 
döglés. A munkafolyamat ugyanak
kor más szempontok miatt is fontos. 
Az üvegangolnák a szállítás idejétől 
függően minimum 15—20 órát töl
tenek a ládákban. Ez idő alatt 
anyagcsere-termékük nem tud eltá
vozni, tehát felhalmozódik. A szál
lítóvíz, melynek 3000 db angolnára 
vetített térfogata méréseink szerint 
általában- nem haladja meg a 150 
cm3-t, az anyagcsere-termékektől 
erősen lúgos kémhatásúvá válik, 
amely a légzést, az oxigénfelvételt 
erősen gátolja.

Az üvegangolnák szokás szerint 
április hó közepe, május hó eleje

közötti időszakban érkeznek ha
zánkba. A ládákba elhelyezett an
golnák között mért hőmérséklet a 
repülőtéri kirakodáskor 5—8 C°, a 
tóhoz érkezéskor 8—11 C° között 
váltakozik, az időjárástól, az átra- 
kodási időtől és a vízterülethez való 
közúti szállítás módjától, távolságá
tól függően. Gyakran előfordul, 
hogy a szállító hőmérséklet és a 
fogadóvíz hőfoka egybeesik, vagy 
legfeljebb 1—2 C°-kal tér csak el. 
Ilyenkor a telepítők a szállítmány 
kímélése érdekében — súlyos hibát 
elkövetve — elhagyják a kiegyenlí
tés műveletét. Az üvegangolnák lég
zésszáma és szívritmusa ugyanis, víz
be érkezéskor, hőfok különbözet nél
kül is, hirtelen többszörösére gyor
sul. Minél „drasztikusabb” a kihe
lyezés, annál nagyobb megterhelést 
jelent a kényszerű, hirtelen átállás. 
Gondoljunk arra, hogy az üvegan
golnák természetes felvándorlásuk
kor, kémiai és fizikai adottságokat 
tekintve, nagyon lassú, fokozatosság
gal változó, áramlással szembe úszva

Az angolnatelepítések 
néhány elméleti 
és gyakorlati kérdése
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jutnak a kontinens belső vízterületé
re. Többek között a lengyel kutatók 
is a szállítmány kifejezett átmosá
sát javasolják, tekintettel arra, hogy 
az angolnák kopoltyúja és testfelü
lete a szállítás közben rárakódott 
szennyeződésektől, anyagcsere és 
bomlási termékektől az intenzív víz
áramlatban letisztul. így könnyebbé 
válik az oxigénfelvétel, illetve az 
angolnák esetében nagy élettani je
lentőségű bőrlégzés. Mindebből 
bői következik, hogy egy nem szak
szerűen végzett „hőfok kiegyenlítés
kor” az érzékeny angolnák súlyos 
károsodást szenvedhetnek. Ha ugyan
is kevés vízzel és lassan végezzük 
a műveletet, a víz hatására aktívab
bá válik a légzés, de a mérgező 
anyagok felhígulási foka még nem 
elégséges ahhoz, hogy a normális 
gázcsere megtörténjék. Ilyenkor 
mondhatni önmérgezéssel állunk 
szembe. Éppen ezért helyes, azonos 
hőmérsékleti értékek mellett is, ha 
egy-egy láda üvegangolnára, azaz 
1,5 kg-ra mintegy 10—15 liter — 
kezdetben lassú, majd fokozatosan 
erősödő vízsugarú átfolyást bizto
sítunk.

Az effektív kihelyezés körül is 
sok a bizonytalanság. Akváriumi 
megfigyelések is igazolják, hogy a 
vízhőmérséklet alapvetően megha
tározza az üvegangolnák kihelyezés 
utáni viselkedését. Mindenek előtt 
arra kell tekintettel lenni, hogy 
5 °C alatti hőmérsékleten az angol
nák aktivitása, mozgása, légzés szá
ma és szívritmusa erősen csökken. 
A hőmérséklet emelkedésekor főleg 
15 °C felett kifejezetten intenzív 
élet jelenségeket figyelhetünk meg. 
Alacsony vízhőmérséklet melletti 
kihelyezés után, a víz felső zóná
jában, nem igen találhatunk úszó 
angolnákat, ugyanakkor magasabb 
Celsius fok értékeknél, a parti sze
gélyeken, gyakran kihelyezés után 
órák múlva is megfigyelhetünk 
több-kevesebb egyedet. A kihelye
zések eredményességének fokozása 
érdekében tehát minél alacsonyabb 
hőfokú vízbe telepítünk, annál na
gyobb területen, illetve annál hosz- 
szabb partszakaszon kell lehetőség 
szerint egyenletesen szétteríteni az 
üvegangolnákat. A nagy területen 
történő szétterítésére több szem
pontból is szükség van. Mindenek 
előtt már eleve nagyobb életteret, 
táplálékszerzési lehetőséget biz
tosíthatunk egy-egy egyed számára, 
továbbá bizonyos védelmet nyújt
hatunk a természetes ellenségekkel 
szemben. Ehhez kapcsolódóan fel
tétlen említést érdemel, hogy az 
iszapban elhelyezkedő üvegangolna 
egyik legnagyobb „fogyasztója” a 
fenéken turkáló ponty. Ezért ponty- 
tyal sűrűn népesített, főleg sekély 
vizekben, jelentős veszteségekkel 
kell számolnunk.

A telepítési helyek kiválasztásá
nál előnyben kell részesítenünk a 
laza talajú, enyhén iszapos, szerves 
anyagban gazdag, de nem kénhid
rogénes 1—1,5 m mély partszaka
szokat. Két méternél nagyobb víz

mélységre nem ajánlatos üvegangol
nát kihelyezni.

Az üvegangolnák a kihelyezést 
követően talajba fúrják magukat és 
gyakran napokig nem változtatják 
tartózkodási helyüket. Kezdetben 
mozgásterületük alig néhány négy
zetméter. 5 °C alatti vízhőmérsék
letnél határozott „összebújást” fi
gyelhetünk meg. A víz komolyabb 
hőmérséklet változására viszont ér
zékenyen reagálnak. Lehűléskor a 
mélyebb rétegek felé húzódnak, 
míg felmelegedéskor a sekélyebb 
területeket keresik. Ez a mozgás
irány a fényerő változásakor is jel
lemző. Nappal beljebb megbújva, 
éjjel viszont a tó jelentős terüle
tén, főleg a parti zónában szétszór
tan tartózkodnak. Ezért áttetsző, 
nem zavaros vízben erős lámpa fé
nyénél szerencsés esetben megfi
gyelhetjük a fiatal angolnák moz
gását, amint a sekély vízalatti kö
vek között keresik természetes táp
lálékukat.

A telepítések eredményességét 
döntően meghatározza adott vízte
rületen az angolnák vándorlási tu
lajdonsága. Vándorlás tulajdonkép
pen, az angolnák élete folyamán, 
két esetben történik. Először mikor 
az üvegangolnák a tengerből az 
édesvizekbe, vízárammal szemben 
igyekeznek csoportosan felúszni. Ez 
az úgynevezett „felvándorlás” . Má
sodszor az édes vizekben töltött 
5—12 év után meghatározott fejlett
ségi stádium elérését követően az 
ezüst angolnák vízárammal — te
hát a felvándorlással ellenkezően 
— a tenger felé ívásra vonulnak. 
Ekkor „elvándorlásról” beszélünk. 
Mindkét csoportos helyváltoztatás 
meghatározott irányú és a halgaz
dálkodás szempontjából roppant lé
nyeges. Jelen esetben csak a fel
vándorlás néhány kérdésével kívá

nunk vázlatosan foglalkozni, tekin
tettel arra, hogy az elvándorlás el
sősorban a visszafogások témaköré
hez tartozik.

Hazánk vizeibe angolna fel ván
dorlás nincs. A Fekete-tenger sókü
szöbe nem engedi meg, hogy a 
Földközi-tengeri angolnák azon ke
resztül a Dunába kerüljenek, más 
tengerekkel viszont folyóink nin
csenek kapcsolatban. A hozzánk 
szállított üvegangolnák fogása a 
felvándorlási időszak kezdeti sza
kaszában történik. Ezek a halak te
hát csak rövid ideig úsznak víz
árammal szembe. A telepítéseket 
követően gyakran megfigyelhetjük, 
hogy elsősorban a befolyó patakok 
vizében fiatal angolna igyekszik fel
felé úszni. Valószínű, hogy ez az 
úszási kényszer a kihelyezést köve
tő időszakban döntő szerepet ját
szik az üvegangolnák intenzív szö
kési hajlamát illetően. A telepíté
seknél ezért elsődleges szempont, 
hogy a továbbvándorlást, illetve a 
szökést megakadályozzuk. Az angol- 
násításra kiválasztott területeken 
akkor remélhetünk eredményt, ha 
a tápláló víz beeresztése, vagy víz
szint felett történik, vagy olyan 
erős vízsugárral, melyet az angol
na nem tud legyőzni. Azonban 
nemcsak az állandó, vagy idősza
kos vízbetáplálás jelent veszélyt. 
Megfigyelhetjük, hogy tartósabb 
esőzések idején, az angolna ivadé
kok, a töltés részén kialakuló csor- 
gásokon is felúsznak, főleg akkor, 
ha a töltés szakasz mögött pl. ál
landó vízáramú tápláló csatorna 
húzódik. Ez a jelenség csak magas 
népesít és mellett okozhat számotte
vő veszteséget. Az angolnák vízzel 
szembeni mozgása későbbiek folya
mán csökken, de arra az elvándor
lási stádiumig számítani kell.

Gönczy János
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A Bikali Haltermelési Rendszer tanácskozása
Egyéves munka eredményét tár

gyalta meg partnereivel a rendszer- 
gazda a február 15-én tartott ta
nácskozáson, ahol a taggazdaságo
kon kívül megjelentek a MÉM Va
dászati és Halászati Főosztályának 
és az ÁGOK-nak a képviselői is.

A rendszergazda beszámolója ér
tékelte az elmúlt év termelési tevé
kenységét, egyaránt bemutatta a

Állami gazdaság 
Mezőgazdasági tsz.

A rendszer szervezésében nagyon 
jól megvalósítható a szakosított 
termelés, amelynek kedvező hatá
sa főleg az áruhaitermelésre, a 
későbbiekben bemutatásra kerülő

kedvező és kedvezőtlen jelensége
ket. Meghatározta az 1978-as felada
tok megoldásának főbb tennivalóit. 
Az elhangzott beszámolóból és a 
hozzászólásokból szeretnék néhány 
gondolatot közreadni tájékoztatásul a 
Halászat olvasóinak.

A taggazdaságok területe 3816 ha, 
amelynek szektoronkénti megoszlá
sa a következő:

2706 ha (a terület 71%-a)
1110 ha (a terület 29%-a)

számadatokkal is igazolható. Part
nereink közül 18 gazdaság csak áru
halat, 3 gazdaság kétnyarast és áru
halat, 3 gazdaság pedig teljes ver
tikumban termel.

Termelési mutatók értékelése:
Bázisév 1977 %-ban

összes bruttó termés 3090 t 3410 t 10,4
összes szaporulat 2020 t 2230 t 10,4
Áruhal összesen 2000 t 2530 t 26,5
Áruhal 1 ha-ról 676 kg 853 kg 26,2

Amint a táblázatból is látható, a 
bruttó haltermelésben 32 vagonnal, 
az összes szaporulatban 21 vagon
nal, az áruhaltermelésben pedig 53 
vagonnal termeltek több halat 
partnereink az 1977-es esztendőben 
a bázishoz viszonyítva.

Kedvezőek a tapasztalataink a 
termelési eredmények vonatkozásá- 
ben azokban a gazdaságokban, 
amelyekkel a rendszer elismerése 
előtti időszakban is szaktanácsadási 
együttműködésben dolgoztunk. Part
nereink közül ezek a gazdaságok 
érték el a legnagyobb — 10 q/ha 
feletti — nettó szaporulati eredmé
nyeket. így négy gazdaságunk (a 
terület 5%-án) 1360 kg/ha nettó
szaporulatot ért el. A legnagyobb 
eredményt a kölesdi mgtsz érte el 
taggazdaságaink közül, 1522 kgha- 
os teljesítéssel. Mint hozzászólásé
ban a kölesdi tsz képviselője is 
elmondta, a szép termelési 'ered
mény jó gazdasági eredményt is 
hozott, hiszen a mínusz 1 millió fo
rintos 1976. évi eredménnyel szemben 
1977-ben 420 ezer Ft nyereséget ér
tek el. Partnereink közül összesen 
3 gazdaság termelt a bázis alatt, 
amely az üzemelő terület 4%-át te
szi ki. A többi parbnergazdaságunk 
a bázisa felett érte el hozamered
ményeit.

Takarmányozási technológiánk al
kalmazásával sikerült azt a szem
léletet elérni üzemeinknél, hogy tö
rekedtek a defektmentes, jó minő
ségű abrak biztosítására. Probléma 
jelentkezett még a felhasználás 
ütem szerinti megvalósításában. Egy
részt ennek tudható be a takar
mányfelhasználásban mutatkozó szó
ródás és a viszonylag magas fel- 
használás. Az átlagos felhasználás 
1 kg súlyszaporulatra vetítve 2,55 kg 
keményítő érték. Állami gazdasági

partnereinknél 2,25 kg, míg mező- 
gazdasági szövetkezeteinknél 2,63 kg 
keményítő érték jutott 1 kg súly- 
gyarapodásra.

Trágyázási tervük végrehajtása so
rán a szervestrágyázásban lemara
dást, míg a műtrágyázásban a terme
lési szintnek megfelelő volt a felhasz
nálás. Többek között ez az elégte
len szervestrágya-felhasználás is oka 
a magas takarmányfelhasználásnak.

Rendkívül fontosnak tartjuk a 
termelés megsegítését partnereink
nél a különböző szolgáltatások 
nyújtásával. Ezek közül kiemelném 
az oktatások nagy szerepét. 1977 
februárjában különböző szintű vizs
gával egybekötött tanfolyamokat 
szerveztünk, amelyeken partnere
ink szakemberei az alkalmazott 
technológia elemeivel ismerkedhet
tek meg. Száktanácsadói munkánk 
során győződtünk meg ennek ked
vező hatásáról.

Speciális anyagokkal és általunk 
gyártott halászati eszközökkel lát
tuk el partnereinket; ezek közül 
néhány fontosabbat a mennyiségek 
feltüntetésével szeretnénk bemutat
ni. A halegészségügy javítása — 
a megelőzés segítésére 530 t külön
böző gyógytápot, míg az ivadékne
velési eredmények javítása érdeké
ben 133 t phylacyp-tápot forgal
maztunk az elmúlt évben.

Taggazdaságainkat igényük sze
rint láttuk el különböző technikai 
felszerelésekkel; így 68 önürítős 
csónakot, 40 porlasztóval ellátott 
szállítókádat, 16 tólevegőztetőt, 12 
UNZH halkiemelőt szállítottunk, 
hogy csak a legjelentősebbeket em
lítsem. A rendszergazda biztosítja 
a felsorolt szolgáltatásokon kívül 
a legfontosabb termelési meghatá
rozót is, a tenyészanyagot.

Az 1978-ra végzett előtervezéskor 
partnergazdaságaink átlagos nettó 
szaporulati célkitűzése 1030 kg hek
táronként. Ennek eléréséhez a te- 
nyészanyag szükség szerinti bizto
sítása mellett taggazdaságinkban 
tovább kell javulni a technológiai 
fegyelemnek. A tervezett hozam 
megvalósítása esetén partnereink
nél a bázishoz viszonyítva 51%-os 
növekedést érünk el.

Termelésünk további fejlődésé
nek, a jelentkező állategészségügyi 
és egyéb problémák megoldásának 
segítésére több tudományos inté
zettel, vállalattal tart fenn kap
csolatot a rendszergazda. Célunk, 
a tudományos eredmények gyors 
alkalmazása üzemi méretekben, 
majd széleskörű elterjesztése a tag
gazdaságokban.

Feladatunk, partnereink segítése 
az V. ötéves terv halászati célki
tűzéseinek teljesítésében, ehhez a 
jövőben a terület növekedésével 
arányosan fejlesztjük a rendszer 
hálózatát, személyi és tárgyi felté
teleit.

Balogh József
főágazatvezető

R E N D E Z V E N Y T E R V
A MAE Állattenyésztők Társaságá
nak Halászati Szakosztály 1978. H. 
félévében az alábbi rendezvényekre 
hívja a tagokat:

1978. V m . 26. 10.00 órakor halászlé- 
főző-verseny  a kecskem éti „H írős 
Hetek rendezvénysorozatban, a ver
seny a Vasút-kerti kiállítási terüle
ten kerül m egrendezésre.

i
1978. IX . 15. 10.00 órakor, szakosztály 
ülés a Dalmandi Állam i Gazdaság 
ebédlőjében. A  Halászati ágazat sze
repe, helyzete, jelentősége, fejleszté
sének iránya a Dalmandi Állam i 
Gazdaságban.

1978. IX . 29. 11.00 órakor, a Halá
szati Szakosztály vezetőségi ülése a 
Szegedi Konzervgyárban.
1978. X . 20. 10.00 órakor,* szakülés az 
épülő gabcsikovói vízierőm ű hatásá
ról a m agyar Duna halászatára, a 
G yőri „E lőre”  Halászati Term előszö
vetkezet központi irodájában (Győr, 
Zrínyi út 14/b).
1978. XII. 15. 10.00 órakor, Tájékozta
tás az V, ötéves terv halászati ága
zatának időarányos teljesítéséről és 
a Halászati Tvr. és Vhr. ú j rendel
kezéseiről. Az ülést Budapesten a 
MKTESZ székházában (Budapest, V. 
Kossuth L. tér 6—8) tartjuk.

Tóth Árpád
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Kétnyaras fehér busák 
béltartalmában található algák minőségi 

és mennyiségi vizsgálata
Több éven keresztül rendszeresen 

vizsgáltuk a paksi Vörös Csillag 
HTSz halastavaiban a planktonikus 
algaflóra összetételét, hogy ilyen mó
don is ellenőrizzük a műtrágyázás 
hatékonyságát. Az 1975—76-os évek
ben a tenyészidőszak kezdetén az 
I. sz. halastóban tömegesen jelent 
meg az Oscillatoria limnetica Lemm. 
és az Oscillatoria redekeii van Goor 
fonalas kékalga és heteken keresz
tül uralkodott a fitoplanktonban. Ügy 
látszott, ezeknek az algáknak nincs 
fogyasztójuk, és a tóba kihelyezett 
fehér busák sem szűrik ki. Szavi- 
na (1965) vizsgálatai szerint a fe
hér busák alig fogyasztják az Oscil- 
latoria-ksX. Ugyanakkor Panov (1969) 
és munkatársai vizsgálatai azt mu
tatták, hogy a pettyes és fehér bu
sák szívesen eszik az Aphanizome- 
non és Anabaena fonalas kékalgá
kat. Valószínű tehát, hogy nem min
den fonalas kékalga alkalmas táplá
lék a fehér busa számára. Tudni 
akartuk, hogy ezeket a kékalgákat 
fogyasztják-e a fehér busák, mert 
különben csak tápanyagot vonnak 
el a többi algától és nem kapcso
lódnak be a táplálékláncba.

Tájékozódó jellegű vizsgálataink 
során láttuk, hogy a busák béltar
talmában van Oscillatoria limnetica 
de jóval kisebb arányban, mint a 
tóban. Az Oscillatoria redekeii-t nem 
találtuk, viszont a Scenedesmus-nem
hez tartozó zöldalga fajok aránya 
sokkal nagyobb volt. Feltűnő volt, 
hogy a végbélnyílás előtti szakasz
ban is sok emésztetlen algát talál
tunk. Ezért elhatároztuk a béltar
talomban levő algafajok pontos meg
határozását.

A bélcsatorna első, teltnek lát
szó, valamint közvetlen a végbél
nyílás előtti szakaszából 4 cm-es 
béldarabok teljes tartalmát kimos
tuk, .ismert térfogatra hígítottuk és 
Utermőhl-módszerrel megszámoltuk 
a található mikroorganizmusokat.

Az 1. táblázat a tóban és a busák 
béltartalmában talált algafajok tör- 
zsenkénti megoszlását mutatja. Az 
algák 53, illetve 75%-ban a Chloro- 
phyta-törzsbe tartoztak. Júniusban 
Oscillatoriák tömeges jelenléte sok 
zöldalgafajt kiszorított a fitoplank- 
tonból. A béltartalomban talált fa
jok híven tükrözték a halastó fito- 
planktonjának összetételét. Csupán 
néhány olyan faj egyedeit nem si
került azonosítani, amelyek a ha
lastóban is ritkán fordultak elő, vagy 
kis méretüknél fogva a busák ki
sebb valószínűséggel szűrhették ki.

Említésre méltó, hogy a legkisebb 
alga mérete 5,7 volt. Tehát a 
busák — talán más algákkal együtt 
— képesek kiszűrni a 10 alatti 
méretű algákat is.

1. táblázat
Az alga fajok törzsenkénti megoszlása a tóban 

és a fehérbusák béltartalmában

VI. 9. IX . 13.

Tó Hal Tó Hal

Cyanophyta 14 12 14 12
Euglenohpyta 14 14 10 10
Chrysophyta 13 12 11 9
Chlorophyta 49 43 90 87
Pyrrophyta 1 — 3 2

összesen : 91 81 128 120

A 2. táblázatban a halastóban és 
a VI. 9-én kifogott fehér busák bél
tartalmában nagyobb számban elő
forduló alga-taxonokat és azok szá
zalékos megoszlását foglalja össze. 
A Scenedesmus-fajokat az adott na
gyítás mellett nem tudtuk jól meg
különböztetni, ezért ezeket összevon
tan számláltuk. A legfontosabb Sce
nedesmus- fajok a következők vol
tak: Scenedesmus carinatus (Lemm.) 
Chod. — opoliensis P. Richt. — acu- 
minatus (Lagh.) Chod., — quadri- 
cauda (Turp.) Breb., —- spinosus 
Chod. Ezek közül is dominált a Sce- 
nedesmus-carinatus a béltartalom
ban, holott a tóban a Scenedesmus 
acuminatus fordult elő nagyobb 
Számban. Ennek valószínű oka, hogy 
a Se. carinatus volt a legnagyobb 
méretű a Scenedesmusok közül. Te-

CYANOPHYTA:
Anabaena spiroides Kleb......................  2,4
Aphanizomenon flos-aquae (A) Ralis +
Aphanizomenon gracile Lemm............  1,6
Oscillatoria limnetica Lemm................  34,5
Oscillatoria redekeii van Goor ........... 9,1

CHRYSOPHYTA:
Mtzschia acicularis W. Smith ........... 13,6
Synedra acus Kütz.................................  +
Synedra berolinensis Lemm.................. +
Stephanodiscus hantzschii Grun.......... +

CHLOROPHYTA:
Actinastrum hantzschii Lagh. var.

fluviatile Schröder .........................  5,1
Ankistrodesmus angustus Born...........  5,1
Golenkinia radiata Chod........................ +
Pediastrum boryanum (Turp) Menegh. +  
Scenedesmus sp........................................ 18,3

A =  előbóli szakasz, B =  utóbóli szakasz.

hát, a Scenedesmusokat a busák ki
válogatták, mert részarányuk a bél
ben kétszeres a tóban levőknél.

Az Oscillatoria limnetica csökkent 
egyedszáma a béltartalomban talán 
azzal magyarázható, hogy az Oscil
latoriák valószínűleg a felszín kö
zelében lebegnek, míg a fehér busák 
a mélyebb vízrétegben tartózkodnak.

A 3. táblázatban a három hónap
pal később kifogott busák béltarta
lom-vizsgálatát foglaltuk össze. A 
halastóban ekkor zöldalgák uralkod
tak. A Scenedesmus nemzetség egye- 
dei az algák 60%-át alkották, és a 
Pc. carinatus jutott túlsúlyba most 
már a halastóban is. Ebben az eset
ben* nem csupán a talált algafajok, 
de azok részaránya is közelebb áll 
a halastóéhoz. Az algák mellett meg
találtuk a zooplanktont alkotó kere
kesférget és az ágascsápú rákok kö
zül a Bosmina longirostris vázát is.

összehasonlítva a bélcsatorna első 
és közvetlen a végbélnyílás előtti 
szakaszában talált algákat, ezek sem 
összetételükben, sem számarányuk
ban* nem különböztek lényegesen 
egymástól. Csupán az Aphanizmo- 
menőn flos-aquae Ralfs és az Oscil
latoria limnetica Lemm. fonalas kék
algák esetében tapasztaltuk, hogy a 
végbéli szakaszban számarányuk va
lamivel magasabb volt, mint az elő- 
béli szakaszban.

A béltartalomban talált algák ösz- 
szes egyedszámát a 4. táblázat szem
lélteti. A VI. 9-én kifogott halak kö
zül többet felbontottunk, de ekkor 
még nem volt célunk a részletes 
vizsgálat, így csak kettőnek a bél
tartalmáról van összes alga adatunk.

2• táblázat

6,5 4- 3,8 +
+ 1,6 + 2,6
+ + + +
8,3 7,1 9,7 12,5

*

6,3 20,2 5,5 9,2
1,1 1,7 1,0 +
3,4 4,3 4,1 5,1
1,0 2,6 1,7 1,6

1,9 2,4 1,9 3,0
2,6 2,0 1,7 1,6
2,6 2,2 2,2 2,9
3,3 2,8 2,9 2,8

47,2 41,0 47,8 45,9

Fehér busák béltartalmában és a halastóban uralkodó algák százalékos aránya 
1976 VI. 9-én

1. sz. hal 2. sz. hal
Tó ----------------------------------------------------------------

A B A B
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A fehér busók béltartalmában és a halastóban előforduló fontosabb alga fajok százalékos aránya
3. táblázat

Tó 1. sz. hal 2. sz. bal 3. sz. hal 4. sz. hal 5. sz. hal 6. sz. hal 7. sz. hal 8. sz. hal
ban A B A B A B A B A B A B A B A B

G Y A N O PH Y T A :  
Aphanizomenon flos-aquae (A)

Ralis................................................
Lyngbya limnetica Lemm..............

1,3
2,5 +

+
1,8 +

+
3,7 +

+
3,2 +

+
3,3

+
1,9 +

+  — 
2,2

4*
2,9 +

+
1,5

GHRYSOPH YTA:
Nitzschia acicularis W. Smith . . . 3,0 + 4- + + + + + 4* + 1,0 + + + + +

5,2Synedra berolinensis Lemm........... 1,4 2,6 4,4 2,6 1,9 3,8 3,4 3,4 2,1 2,6 4,3 3,0 1,8 2,4 3,5

GHLOROPHYTA:
Golenkinia radiata Chod................. 2,3 + 3,5 1,0 2,5
Pediastrum biradiatum Meyen 
Pediastrum boryanum (Turp)

1,1 2,1 2,2 + 1,3

Menegh........................................... 3,6 6,3 5,8 3,8 5,9
Pediastrum tetras (Ehrb) Ralfs. . 2,3 1,7 1,5 1,1 1,1
Scenedesmus sp................................. . 59,9 81,5 74,5 84 3 76,8

2,7 1,2 2,6 3,4 6,4 3,8 1,2 1,5 1,0 5,1 5,6
1,2 1,7 1,8 1,6 2,1 2,0 1,2 1,7 1,7 1,7 2,2

4,9 3,2 5,3 5,1 5,4 5,9 4,7 4,9 4,7 3,8 4,6
1,5 1,0 2,0 2,2 2,3 3,8 3,5 2,4 1,3 2,6 1,2

78,3 79,6 77,4 75,3 70,9 72,8 79,0 77,2 80,0 73,9 71,2

A = előbéli szakasz B =  utóbéli szakasz

Bár e két adat csak tájékoztató jel
legű, de hasonló viszonyokra utal, 
mint amit a szeptemberben kifogott 
halak béltartalmában találtunk.

A bélcsatorna első és a végbél
nyílás előtti szakaszában az algák

4. táblázat
Hétnyaras fehér busák béltartalmában található 

algák összes egyedszáma

A hal 
ki

fogásának 
ideje

Előbéli szakasz Végbéli
szakasz

Individium (100 ml) 1 cm bél

VI. 9. 1. sz. hal 630 540 3 574 932
2. sz. hal 1 603 741 1 436 399

IX . 13. 1. sz. hal 7 289 525 9 297 351
2. sz. hal 3 585 950 8 270 068
3. sz. hal 5 942 273 8 381 168
4. sz. hal 6 144 472 6 644 888
5. sz. hal 10 799 963 15 423 884
6. sz. hal 10 987 760 10 222 981
7. sz. hal —  8 377 972
8. sz. hal 6 366 697 8 547 647

száma közel azonos volt. Három 
esetben a végbélnyílás előtti részen 
magasabb volt az algák száma.

Feltűnő volt, hogy az algák teljesen 
épnek látszottak a végbélnyílás előt
ti szakaszban is. Úgy tűnt, mintha 
az algák emésztetlenül haladtak vol
na át a bélcsatomán. Életképesek 
maradhattak az algák a fehér busák 
bélcsatornájában? E kérdés tisztázá
sára élő halak végbélnyílásán ke
resztül vett bélsarat alga tápoldatba 
tettünk. A mikroszkópos vizsgálat 
azt mutatta, hogy a mozgásra képes 
algák közül az Euglena-félék és a 
kovamoszatok bizonyosan élnek, mert 
mozognak. 24 óra múlva a többi 
alga osztódása igazolta életképes
ségüket. Barthelmes, (1977) mérte a 
bélcsatornán áthaladt algák fotoszin
tetikus aktivitását. Úgy találta, hogy 
hogy a bélből kikerült algák erő
sebben asszimiláltak, mint az azo
nos koncentrációjú planktonpróbák 
ugyanabból a tóból. Számításai sze
rint a fehér busa a megevett fito- 
plankton 50%-át hasznosítja vagy 
annál kevesebbett. Az algák bom

lásából származó tápanyag a fito- 
planktont fokozott növekedésre ser
kenti és ezáltal a fitoplankton meny- 
nyisége nem a fogyasztás mértéké
ben csökken.

A biritói tavaknál mi is tapasz
taltuk, hogy az algák mennyisége 
akkor is növekedett, amikor a mű
trágyázást csökkentették. 1976-ban a 
IV. sz. halastóban állategészségügyi 
okok miatt az előző évhez képest 
felére csökkentett műtrágyaadagok 
mellett 3700 db/ha egynyaras fehér 
busa, 2000 db/ha kétnyaras ponty és 
1000 db/ha egynyaras amur kihelye
zése után a halastóban az algák 
egyedszáma a kétszeresére emelke
dett.

Tehát a fehér busák szabályozhat
ják a halastóban az algák szaporo
dását. Szabályozó szerepük közvetve 
is érvényesül azáltal, hogy a mak- 
roplankton fontos szűrőszervezeteit 
kiszorítják és a zooplanktonban csak 
kevés kerekesféreg marad. Barthel
mes szerint ez a jelenség csak 3000 
db/ha fehér busa népesítés mellett 
következik be.

Ezek a körülmények: a felgyor
sult tápanyagforgalom a zooplank- 
ton szerkezeti változása és a bél
tartalomból kiürülő élő algák töme
ge magyarázza, hogy miként fordul
hat elő fehér busával népesített ha
lastóban is nem kívánatos alga-túl
termelés.

A népesítés szerkezetének megfe
lelő kialakításával, Ruttkay (1977) 
vizsgálatai szerint, a gazdaságos hal
hústermelés és a halak számára 
megfelelő egészségügyi feltételek is 
szabályozhatók. Ebben a rendszerben 
kulcshelyzetet foglal el a fehér bu
sa. A tógazdaságok halhústermelése 
szempontjából a fehér busa hasz
nossága már eddig is beigazolódott. 
Azokban az állóvizekben azonban, 
ahol az eutrofizáció már előrehaladt, 
a fehér busák jelenléte fokozná a 
víz trofitását, ezért betelepítésük na
gyon megfontolandó.

összefoglalás:
A fehér busák béltartalmában ta

lált algák a halastó fitoplanktonjá- 
nak összetételét tükrözik, azonban 
a megfelelő méretű algákat különö
sen a Scenedesmus-iéléket a fehér 
busák nagyobb mennyiségben szűr
ték ki a fitoplanktonból.

A béltartalomban a zooplanktont 
alkotó kerekesférgek és a Bosmina 
longirostris ágascsápú rák páncél
jai is azonosíthatók voltak.

Az algák egy része tovább él a 
fehér busák bélcsatomájának első és 
végbélnyílás előtti szakaszában.

Az algák egyrésze tovább él a 
hal bélcsatornájában, és a bélsárral 
együtt nagy tömegű alga jut vissza 
a tóba. Az elpusztult algákból fel
szabaduló tápanyag újból beépül az 
algákba, ezért a fehér busa jelen
léte kedvezően szabályozhatja halas
tavakban az algák szaporodását.

Olyan állóvizekben, ahol bőséges 
tápanyag-ellátottság már eddig is az 
algák túlzott szaporodását eredmé
nyezte, a busák betelepítése meg
fontolandó, mivel a tápanyagforga
lom fokozásával és más szűrőszer
vezetek kiszorításával a busák az 
eutrofizációs folyamatokat segítik.
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A Halászati Tsz-ek Szövetsége 
és tagszövetkezeteinek 1977. évi 
eredményei

(A HTSZ Szövetség 1977. évi Jelentése alapján)

1977. évben a Szövetség tagszö
vetkezetei — 17 htsz és 14 mgtsz 
— 70 148 q halat termeltek.

A halászati termelőszövetkezetek 
évek óta növekvő eredményei meg
nyugtató alapot adnak ahhoz, hogy 
a MÉM és a TÓT irányelveinek 
megfelelően a Szövetség — támasz
kodva az alapító szövetkezetek szak
mai, gazdasági és politikai erejé
re, átfogja a halászattal is foglal
kozó mezőgazdasági termelőszövet
kezetek ágazati érdekképviseleti te
vékenységét is.

Ennek szellemében a mezőgazda- 
sági tagszövetkezetek termelése 
19 450 q volt, mely a htsz-ekkel 
együtt az ágazat összprodukciójá- 
nak több mint 23%-át adja.

A termelési eredmények mögött 
egyre konkrétabb formát ölt a két 
szövetkezeti forma koordinált 
együttműködése. Mindenek előtt a 
tenyészanyagtermelésben és az ér
tékesítésben valamint a szakmai se
gítségnyújtásban nyilvánul meg a 
kölcsönös támogatás és az össze
hangolt gazdálkodás előnye. Jól le
het a szövetkezeti szektor halhús
termelése egyre szorosabban egy
beforr, az 1977. évi eredményeket 
a könnyebb áttekinthetőség érdeké
ben a Szövetség 1977. évi Jelen
tésének felhasználásával megbontva 
tárgyaljuk.

I.
HALÁSZATI

TERMELŐSZÖVETKEZETEK 
1977. ÉVI

GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYEI 

Nyílt vízi extenzív halászat
A dunai szövetkezetek fogása az 
elmúlt évhez viszonyítva sajnála
tos mértékben csökkent. Közel 10 
vagonnal kevesebb halat sikerült 
zsákmányolni, így mindössze 6523 q 
volt a nyíltvízi termelés. A hiány 
elsődlegesen a ponty, a növényevő, 
valamint a csuka vonatkozásában 
hatott érzékenyen. A termelés ala
csony szintjének magyarázatát az 
1973—1974. évi ívásra kevésbé elő
nyös vízjárásban, következésképp 
a ponty és a növényevő halállo
mány átmeneti csökkenésében kell 
keresni. Egyedül a bajai „Űj élet” 
Htsz tudta növelni fogását.

A tiszai szövetkezeteknél ezzel 
ellentétben a nyíltvizi halászat az 
utóbbi évek legjobb eredményét 
hozta. 30%-kal tudták növelni 1976. 
évi fogásukat, és így összesen 5 111 
mázsa halat termeltek. A Tiszára jel
lemzően a nemes halak aránya az 
összfogás 52%-át tette ki, igazol
va, hogy az árterek és mellékvizek 
természetes halnevelő képessége itt 
a mai napig megtartotta döntő sze
repét. A pontyfogás 74%-kal nőtt, 
a növényevők mennyisége kétsze
resére emelkedett az előző évhez 
képest. Bár a tiszai ragadozófo
gások bizonyos csökkenést mutat-

Kimutatás a Htsz-ek 1911. évi halfogásáról

Felin (Gönczy J. felvétele)

nak, a telepítések eredményeként 
a süllőfogások az átlagszint felett 
mozognak.

A gyomai „Viharsarok” Halászati 
Tsz busafogások növelésével 500 má
zsával több halat termelt a Kőrösö
kön mint 1976-ban, de sajnálatos, 
hogy a befolyó szakaszok horgász
kezelésbe vétele miatt messze el
maradnak az 1975. évi szinttől.

A telepítések és visszafogások 
egyes halfajoknál mutatkozó ked
vezőtlen arányaiból fakad az a tö
rekvés, mely szerint szövetkezete
ink általában azon halfajok tele
pítését szorgalmazzák, melyek első
sorban a halász fogást és nem csak 
a horgászzsákmányt növelik. Je-

1. táblázat

Megnevezés
kg 1977

Q

K ülterjes-----  94 965 11 012 244 366 57 773 53 082 70 462 32 428 19 986 6814 17 964 6093 689 578 47 121 106 130 29 246 14 872
Belterjes --------- 918 848 71 363 822 941 7 652 7 849 2 919 733 189 41 6 231 26 667 17 369 26 809 —  19 036
Tógazdaság . . 1 136 848 99 929 422 546 400 3 511 289 —  2125 1 403 - 12 044 —  16 790
összes termelés 2 150 661 182 304 1 489 853 65 825 64 442 73 670 33 161 20 175 6855 17 970 8449 717 648 64 490 144 983 29 246 50 698
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A b eddai halásztanya

látogatható — holtágakon és víz
tározókon tapasztalható. Az ered
mények elérik az országos tógaz
dasági átlagot. Ennek magyaráza
tát a körülményekhez jól alkalmaz
kodó polikultúrás népesítésben és 
az egyre szakszerűbb technológi
ákban kell keresnünk.

A lehalászott bruttó termelés faj 
szerinti megoszlását, és a növény
evő halak össztermelésen belüli 
arányát az utóbbi 3 évre vetítve a 
3. táblázat tartalmazza.

Az 1 kg szaporulatra eső takar
mány keményítőértékben kifejezett 
mennyisége 1976-hoz képest mi
nimális mértékben nőtt, de a 
takarmányhozam 11,3%-kal, a 
természetes hozam 6,8%-kal lett 
magasabb. Ezek az adatok a bel-

lenleg úgy tűnik, hogy a legkedve
zőbb eredményeket extenzív vize
ink összességén a süllőtelepítések 
adják.

Belterjes holtágak és víztározók
Az utóbbi évek legdinamikusabb 
termelésnövekedése a belterjes ke
zelésbe vett — horgászat által nem

terjes hasznosítás szakmai színvo
nalának egyértelmű javulását tükrö- 
rözi. Az a tény viszont, hogy hek
tárra vetítve a kihelyezések 23,4 
százalékkal nőttek és ezzel szemben 
a lehalászott bruttó mennyiség 13,5 
százalékkal, az össz-szaporulat pedig 
8,7%-kai lett magasabb mint az elő
ző évben, hangsúlyozottan kiemeli az 
állategészségügy és halmegőrzés to
vábbi javításának szükségességét.

A holtág-víztározó hasznosításhoz 
kapcsolódó építési beruházások el
sődlegesen a lehalászhatóság javí
tását és a tárolókapacitások nö
velését szolgálták. így a belterjes 
hasznosítás egyre jobban megköze
lítheti a tógazdasági halhústerme
lés műszaki színvonalát is.

Tógazdasági halhústermelés
A 16 790 q termelés a htsz tógaz

daságok rekordszintjét jelenti. Az 
eredmények mögött a területnö
vekedésnek is jelentős szerepe van. 
Figyelembe kell venni viszont, hogy 
a termelőalapok bővülése nemcsak 
rekonstrukció és új tavak építése 
útján valósult meg, hanem szövet
kezeteink számottevő területű elha
nyagolt, alacsony termelőképessé
gű tavakat vettek át, illetve bér
lemény formájában kezelnek. Ezek 
szerint bár a tókerület valóban 
nőtt, a tavak kapacitása viszony
lag csökkent. A kialakult helyzet

Htsz-ek összes halfogásának fajonkénti megosztása 5 év viszonylatában
2. táblázat

1973 1974 1975 1976 1977 5 év átlaga
1977 az 
átlaghoz 

%-ban

Ponty ............... 14 973 17 787 18 709 18 715 21 507 18 338 117
Amur— busa . . . 5 656 7 395 9 943 

59
13 246 

108
16 272 

69
10 592 

70
158
98K ecsege............... 70 45

Márna ................. 218 168 220 203 180 198 91
Compó ............... 46 61 63 48 85 60 141

Nemes fehér . . . . 20 963 25 456 28 994 32 320 38 563 29 259 132

Süllő ................... 834 589 872 592 658 709 93
Harcsa ............... 732 865 644 680 645 713 90
Csuka ................. 615 1 041 1 352 810 737 911 81
Angolna ............. 252 129 177 298 332 237 140
Ön.......................... 233 220 173 146 202 195 103

Nemes ragad. 2 666 2 844 3 218 2 526 2 574 2 765 93

Elsőrendű összesen . . . 23 629 28 300 32 212 34 846 41 137 32 023 128

Vegyes feh ér___ 8 313 8 886 8 343 7 474 7 175 8 038 89
Törpe harcsa . . . 841 946 1 335 545 645 862 75
Egyéb ................. 1 744 1 011 1 478 2 805 1 741 1 756 99

Másodr. összesen 10 989 10 843 11 156 10 824 9 561 10 653 89

Mind összesen . . 34 527 39 143 43 368 45 670 50 698 42 679

3.

118

táblázat
Belterjes holtágak és víztározók bruttó termelésének alakulása fajszerinti bontásban

Év kg/ha Ponty
Növény-

Növény- _  M evő evő Egyéb összesen az Ö8SZ-
%-ban

Ponty 
az ossz. 
%-ban

Egy éh 
az ossz. 
%-ban

1975 392 223 88 703 31 56 13
1976 538 426 145 1109 38 49 13
1977 617 583 59 1259 46 49 5
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összes lehalászás

Kihelyezés Nö Raga
dozó

Lehalászás Hozam Szaporu
Szövetkezet ha 1 ha-ra Ponty vény 1 ha-ról kg/ha lati

kg evő kg hányados

q q q
Ság vári .......... . . . . 19 268 179 98 6 1489 1221 3,5
Vörös Csillag ........ 109 731 1 061 1106 18 2005 1273 2,7
Űj Élet ................... 361 1 074 509 17 1059 699 2,9
Rákóczi ................. 39 287 400 325 — 1858 1572 6,5
Alkotmány .......... 94 280 877 155 — 1098 818 3,9
Tiszavirág............... 17 635 125 76 — 1182 547 1,9
Felszabadulás . . . . 70 493 529 450 5 1406 913 2,8
Viharsarok ............. 269 340 1 631 1181 — 1045 705 3,1
B ocskai................... 294 452 4 510 698 10 1775 1322 3,9
Htsz Szövetség 100 134 984 626 6 1616 1482 12,—

összesen q ............... . . 1162 _ 11 370 5224 62 _

Kg/ha 396 1433 1037 3,62

Htsz-ek tógazdaság termelésének kiértékelése
5. táblázat

magyarázatát adja annak, hogy a 
hektárra vetített termelési eredmé
nyek az előző évekhez viszonyítva 
csökkentek. (Az 5. táblázatban — 
mely a tógazdasági termelés kiérté
kelését tartalmazza — az ossz le
halászott mennyiségben nem sze
repel 134 q egyéb hal. így a sza
porulati számok e nélkül vannak 
kiszámolva.)

Indulnak a halászok
(Tóth Á. felvételei)

Az intenzív holtág halai
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6. táblázat
Htsz-ek ponty- és növényevő hal fogásainak alakulása területi kategóriák szerint

Előre ................... 4 971 946 5 917 16 51 786 11 512 63 298 18
Úszó Falu ........... 2 739 1 322 4 061 33 46 300 81 800 128 100 64 — — — —

Kék Duna ........... 115 56 171 32 — —  . —  . — — — —

Ság v á r i ................. 1 761 — — — 12 700 9 500 22 200 43 17 882 9 879 27 761 35
Vörös Csillag 583 80 663 12 3 700 11 300 15 000 75 106 100 110 600 216 700 51
B é k e ..................... 167 290 457 63 111 558 99 334 210 892 47 — — —
Űj É le t ................. 6 420 2 068 8 488 24 55 600 66 285 121885 54 107 377 50 855 158 232 32
P e t ő f i ................... 2 616 1 688 4 304 39 83 402 25 953 109 355 24 — — — —
Rákóczi ............... 1 273 3 218 4 491 72 7 500 11 700 19 200 61 40 016 32 465 72 481 45
Alkotmány ........ 2 558 9 507 12 065 79 133 800 62 400 196 200 32 '87 689 15 511 103 200 15
Tiszavirág .......... 5 241 8 541 13 782 62 — — — — 12 463 7 638 20 101 38
D élborsod i........... 3 680 3 802 7 482 51 232 972 73 771 306 743 24 — — — —
Virágzó ............... 7 157 20 264 27 421 74 24 094 51 486 75 580 68 — — — —
Felszabadulás . . 15 788 9 075 24 863 36 82 776 69 876 152 652 45 52 871 45 067 97 938 46
T isza ................... 20 726 36 965 57 691 64 28462 166 159 194 621 85 — — — —
Viharsarok.......... 14 509 157 471 171 980 91 1 248 127 068 128 316 99 163 100 118 100 281 200 42
Bocskai ............... 4 661 85 4 746 2 42 950 26 160 69 110 38 450 950 69 760 520 710 13
Szövetség............. — — — — — — — — 98 400 62 600 161 000 39

összesen : 94 965 255 378 918 848 894 304 1 136 848 522 475 1 659 323

Átlag : 73 49
/

31

7. táblázat
Mgtsz tagszövetkezetek 1917. évi haltermelési adatai

tógazdaság -f víztározó +  természetes víz

Üzemelő 1764

n.
MEZŐGAZDASÁGI

TÁGSZÖVETKEZETEK
TERMELÉSE

16 halászati ágazattal rendelke
ző mezőgazdasági termelőszövetke

zet tagja a Halászati Termelőszö
vetkezetek Szövetségének. 14 mgtsz 
halászati ágazatának eredményei 
értékelhetőek, tekintettel arra, hogy 
két mgtsz az év folyamán kérte 
tagfelvételét.

Mezőgazdasági szövetkezeteink 
1773 hektár termőterülettel ren
delkeznek, melyből 9 hektár nem 
üzemelt. így 1764 hektáron 1977. 
évben összesen 19 450 q halat ter
meltek. Ez az eredmény az előző 
évhez képest jelentős fejlődést mu
tat.

A hektárra vetített termelés 
1976-ban 938 kg volt, 1977-ben pe
dig 1102 kg.

A hektáronként lehalászott hal
mennyiség egy év alatti növeke
dése 17,5%.

A mezőgazdasági szövetkezetek 
ivadéktermeiése jelentős mértékben 
a Szövetség dinnyési gazdaságának 
keltetőüzemére és előnevelő kapa
citására támaszkodik. A megtermelt 
tenyészanyag a Szövetség tagszö
vetkezeteinél kerül elhelyezésre;. 
Koordinációs tevékenységen túl a 
tagszövetkezetek rendelkezésére áll 
a Szövetség gépkocsiparkja is, ezen
kívül folyamatos technológiai és 
halegészségügyi szaktanácsadás tör
ténik.

Gönczy János
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AZ ELEKTROMOS ÁRAM HA
LÁSZRA GYAKOROLT HATÁSA
Az elektromos halászatnál alkal- 
mázott áramnemek és áramerőssé
gek megválasztásánál nemcsak arra 
kellett nagy súlyt fektetnünk, hogy 
azok ne veszélyeztessék a halak 
életét és továbbszaporodását, de 
a kötelező balesetvédelmi szempon
tok miatt arra is, hogy azok a gé
pet használó halászok életét ne ve
szélyeztessék.

Az ezirányú sokszoros kísérletek 
minden kétséget kizáróan bizonyí
tották, hogy az általunk alkalmazott 
gépek által termelt áram, még ak
kor sem veszélyeztette a halász éle
tét, ha az megcsúszva, véletlenül 
a ki nem kapcsolt fogóelektródával 
együtt a vízbe esett.

Ezt bizonyították nemcsak az ak
kor is előfordult véletlen balese

Könnyűbúvár a gégem ikrofonnal

tek, de a központi kísérleti csoport 
idevonatkozó nagy kockázatot vál
laló kísérlete is.

Ilyen kísérletet folytattunk 1959 
februárjában a lágymányosi „fene
ketlen tavon” Palásti MHS köny- 
nyűbúvár bevonásával, vastag jég
réteg alatt, megfelelő műszaki és 
orvosi biztonsági intézkedések mel
lett. Palásti saját felelősségére vál
lalkozott arra, hogy teljesen zárt 
— gumiból készült búváröltözeté
ben — a 20 cm vastag jégen vá

Szemelvények az elektromos halászat 
magyarországi történetéből

IV. rész

gott lyukon keresztül alámerüljön. 
Eközben a merülési ponttól kb. 6 
méterre vágott léken át lebocsátott 
pozitív elektróda és a merülés he
lyén lesüllyesztett negatív elektró
da között villamos erőteret létesí
tettünk. Az őt biztosító búvár a lék 
mellett elhelyezett csónakból figyel
te a merülést és a mellette álló 
orvos jelzéseit, aki gégemikrofonon 
keresztül állandó összeköttetésben 
állott a víz alatt tartózkodó búvár
ral. Az áramfejlesztő gépet Lendvay 
Elemér, az üzem technikusa kezel
te, Janó István műszerész segéd
letével. Amikor az áramot bekap
csoltuk, Palásti a két elektróda kö
zötti képzelt egyenestől 5—6 m tá
volságra állt a talajon. Telefoni 
közlésére, hogy semmit sem érez, 
utasításunkra ráúszott a képzelet
beli egyenesre. Majd kb. egy mé
terre megközelítette mindkét elek- 
ródát anélkül, hogy bármilyen ha
tást észlelt volna, bár a galvani- 
kus állapotot az elektródákról fel
szálló buborékok jól jelezték. A kí
sérletet ugyanezzel az eredménnyel 
többször megismételtük. Ezután a 
léken keresztül lenyújtottunk egy 
olyan elektróda-párt, amelyen a 
lapelektródákból álló pozitív és a 
negatív pólus közös nyélen egy
mástól 120 cm távolságban volt el
helyezve. Jelzésünkre Palásti az 
áram bekapcsolása után az elektró
da-pár közé állt be teljes test
felülettel, anélkül, hogy bármilyen 
hatást is tapasztalt volna.

Hasonló merülési kísérleteket vé
geztünk még ez évben az Erzsébet 
híd pesti hídfőjénél is. A merülést 
itt egy nehézbúvár végezte, a fen
tiekben már ismertetett biztonsági 
intézkedések mellett. A felszerelé
séhez tartozó fémsisak és ólomci
pők ellenére, a szerzett tapaszta
latok mindenben megegyeztek a 
Lágymányosi tavon szerzett megfi
gyelésekkel.

A védőöltözetben végzett kísér
letek tapasztalatai alapján még 1959 
áprilisának első napjaiban kísér
letsorozatot végeztünk a Hévizi- 
tavon is. Először búvárruhában, 
majd minden védőöltözet nélkül, 
fürdőruhában.

A kísérleten rajtam kívül jelen 
volt Kenéz Endre, az üzem főmér
nöke, Janó István az üzem műsze

része, Dr. Szabó Árpád a SZOT 
szanatórium főorvosa és Molnár Jó
zsef újságíró is.

A kísérletet Janó István búvár
öltözetben és Horváth János MHS 
könnyűbúvár habgumi ruhában 
kezdte. A víz mélysége 4 méter 
volt, közel a 23 méter mély hő
forrás kútjához. Az egyik csónak
ban volt az elektromos gépet ke
zelő Kenéz Endre, a főorvos és én, 
a másikban a Janó Istvánból, Hor
váth Jánosból és Wunder László
ból álló búvárcsoport, a harmadik
ban pedig a mentőövekkel felsze
relt biztonsági brigád.

Janó és Horváth vízbeszállása 
után először 300 V, majd 500 V és 
5 A áramerősségű teret létesítettünk 
kb. 10 m távolságra attól a kép
zeletbeli egyenestől, ahol a búvá
rok tartózkodtak. A két búvár in
tésünkre lassan ráúszott a képze
letbeli egyenesre, az egymástól kb. 
8 méterre levő elektróda-pár kö
zé. Amikor jelezték, hogy semmit 
sem éreznek, utasításunkra lassan 
fél méternyi távolságra megközelí
tették előbb a negatív, majd a po
zitív elektródát. Az eredmény 
ugyanaz volt, mint a Lágymányosi
tavi kísérletnél.

Ezután került sor Wundel László 
MHS könnyűbúvár saját felelőssé
gére vállalt vízreszállására egy szál 
fürdőruhában. A kísérletsorozatot 
az előbbiekben leírt sorrendben is
mételtük meg, úgy, hogy a két be
öltözött búvár Wunder Lászlót egész 
idő alatt közrefogta. Az eredmény 
azonos volt az első kísérletsorozat
nál tapasztaltakkal, azzal a kü
lönbséggel, hogy amikor Wunder 
László a pozitív elektródától kb. 3 
méter távolságra került, a nyaka 
körül, azon a vonalon, ahol a víz
zel érintkezett, enyhe bizsergést ér
zett, minden fájdalom, vagy görcs 
nélkül. Ez a hatás nem változott 
akkor sem, amikor az elektródától 
már csak fél méter távolságba ju
tott.

Még ez évben ugyanezt a fürdő
ruhás kísérletet a Margitszigeti 
Sportuszoda toronyugró medencé
jében a Haltenyésztési Kutatóinté
zet és a FM Halászati Osztálya ki
küldötteinek jelenlétében hasonló 
biztonsági intézkedések mellett ma
gamon is megismételtem ugyan
ezen tapasztalatokkal.
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Janó István a Murán és a Litt- 
ke brigád Fertőrákoson csónakból 
kiszállva, hosszúszárú gumicsizmák
ban és rendes halászöltönyben fog
ták a halat anélkül, hogy egyszer is 
bármiféle baleset történt volna.

Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy bárkit is utánzásunkra biz
tatnék, csak bizonyítani akartam, 
hogy az általunk akkor használt 
áramnemek és áramerősségek — 
amelyek a halakat egy időre meg
bénították, a halászra nem voltak 
veszélyesek. Annál érthetetlenebb 
számomra, hogy azóta állítólag vol
tak halálos kimenetelű balesetek is. 
Biztos azonban, hogy ezeknek spe
ciális, a normális használattól el
térő okai voltak. Különben ma már 
nem lenne elektromos halászat!

Közös nyélen levő pozitív és negatív 
elektróda (Dr. Köves F. felvételei)

1 1 0

A  lem erülő és az őt biztosító búvár

AZ ELEKTROMOS HALÁSZGÉ- 
PER MŰSZAKI ADATAI

A nagyobb hatósugár elérése cél
jából kívánatos volt az elektródá
kat minél távolabb vinni egymás
tól és minél nagyobb feszültséget 
alkalmazni. Ennek a törekvésnek 
azonban határt szabtak a nedves 
környezetben működő villamos be
rendezések kezelésével kapcsola
tos balesetvédelmi szempontok, 
amelyek a feszültség felső határát 
a csónakból való használatnál kb. 
150—200 V-ra korlátozták. Ilyen fe
szültség és a várható legkisebb el
lenállás mellett a hazai állóvizekén 
való villamos halászat mintegy 
négytől hat és fél kW teljesítmé
nyű egyenáramú gép alkalmazását 
tette szükségessé. Ezek a gépek a 
hajtómotorokkal együtt igen súlyo
sak voltak (200—250 kg).

A könnyebb áramforrásokra való 
törekvés egyirányú áramimpulzu
sokkal működő elektromos halász
gépek kialakításához vezetett. Ezek
nek a gépeknek kifejlesztéséhez az 
a tapasztalat adott alapot, hogy a 
rövid ideig tartó egyirányú áram
impulzusokkal a halaknál ugyan
olyan fiziológiai hatás érhető el, 
mint a folyamatos egyenárammal. 
Ugyanakkor az egyes impulzusok 
csúcsértékének nem kellett lénye
gesen nagyobbnak lennie az azo
nos hatást kifejtő egyenfeszültség 
értékénél.

Ilyen tapasztalatok alapján ké
szültek a benzinmotoros aggregáto
rok, melyeknél egyesítették a cél
szerű meredek félsínus alakot, a 
kívánatos 3—4 sec időperiódussal, 
így kedvező ív- és szikramentes

Készenlétben a Sághy-féle lapelektróda
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árammegszakítást és elegendő — kb. 
40—50 Hz impulzus-frekvenciát — 
lehetett elérni.

Az első üzemi kísérletek is be
bizonyították már, hogy ezeknél a 
kb. egy kW-os típusteljesítményű 
agregátumokkal is legalább ugyan
olyan eredmény érhető el, mint az 
azonos körülmények között dolgo
zó egyenáramú gépekkel, 6 kW-os 
tiszta egyenáram mellett. Megjegye
zendő, hogy a tényleges impulzus 
teljesítmény csak kb. 300 W körül 
volt, így tehát a hajtó benzinmo
tor alig volt terhelve és a fogyasz
tás is minimális volt. Ezek a gépek 
a legmostohább körülmények között 
is üzembiztosán működtek.

E kísérleti eredmények alapján 
sikerült először egy 80 kg súlyú, 
majd egy 35 kg súlyú, aránylag 
kis terjedelmű, kevés üzemanyag
fogyasztású, jól kezelhető, robbanó
motorral meghajtott, üzemképes 
halfogó berendezést előállítani.

Bemutatásra került egy 3,5 kg 
súlyú, akkumulátoros meghajtású 
elektromos halászgép is. A meghaj
tóerőt itt két db 12 V-os, 105 am
per-órás akkumulátor szolgáltatta. 
Ennek a Kerekes Pál féle akkumu
látoros gépnek teljesítménye 300 V 
és cca. 3,2 A volt. Az akkumulátor 
jobb kihasználása és az életvédel
mi követelmények miatt ez a gép 
lábkezelésű megszakító berendezés
sel volt ellátva.

Egy hasonlóan működő akkumu
látoros berendezést szerkesztett Ke
néz Endre, az üzem főmérnöke is. 
1958 októberében mutattuk be a 
Velencei-tavon.

1958-ban a FM Halászati Kísér
leti Üzeme már 26 db, csővázas, 
öngerjesztéses dinamóval ellátott, 
300 cm3-es, négyütemű, kéthenge- 
res, léghűtéses, 2400 fordulatszámú 
Csonka motorral meghajtott elekt
romos halászgéppel rendelkezett, 
melyeket a Villamosipari Központi 
Kutatóintézet szabadalma alapján, 
annak öttagú elektromérnökökből 
és elektrotechnikusokból álló ku
tató csoportja állított elő. Az üzem- 
bentartás során adódó kisebb javí
tásokat is ez a csoport végezte.

Ezeknek a gépeknek előnye az 
első nagysúlyú, nagyterjedelmű és 
nagy üzemanyagfogyasztású egyen
áramú gépekkel szemben, kis sú
lyuk, jó kezelhetőségük, és kisebb 
üzemanyagfogyasztásuk mellett az is 
volt, hogy szabályozható gerjesztő
ellenállással rendelkeztek, miáltal 
a víz fajlagos ellenállásának meg
felelő áramerősséget lehetett velük 
előállítani. Gépeink minden tekin
tetben kiállták a versenyt, a kör
nyező államok hasonló gépeivel. Ezt 
az akkor nálunk járt halászati dele
gációk is elismerték. Az üzem meg
szűntekor, 1960-ban 40 ilyen elekt
romos halászgéppel rendelkeztünk.

Dr. Köves Ferenc

H A K I  H Í R E K
A HAKI-val kötött hosszútávú együttműködési szerződés alapján 
május—június hónapban a következő gazdaságok kaptak kísérleti 
haltápot:

tonna
Balatoni Halgazdaság, Siófok: 
Hortobágyi Á. G.:
Biharugrai Halgazdaság: 
Jászkiséri Lenin TSz

TEHAG, Százhalombatta: 

Bikali Á. G.:

A III. HALÁSZATI TUDOMÁ
NYOS NAPOT május 24-én ren
dezte meg Szarvason a HAKI, a 
MAE Halászati Szakosztálya és 
a Hidrológiai Társaság Limnoló- 
giai Szakosztálya. A közel száz 
résztvevő húsz előadást hallga
tott meg. A HAKI illetve a ku
tatási programban együtt műkö
dő intézmények munkatársai 
genetikai kérdésekről, a takar
mányozásról, a hazai haltáp- 
gyártásról, halegészségügyi té
mákról és a haltenyésztés tech
nológiai feltételeinek legújabb 
kutatási eredményeiről számol
tak be.

ponty utónevelő táp 30 
ponty utóneveid táp 20 
ponty előnevelő táp 1 
ponty indító táp 1 
ponty előnevelő táp 3 
ponty utónevelő táp 2 
ponty előnevelő táp 12,4 
ponty utónevelő táp 22 
harcsatáp 2
ponty előnevelő táp 3 
ponty utónevelő táp 2

CSENGERI ISTVÁN tud. segéd
munkatárs részt vett az EIFAC 
június 20—23 között Hamburg
ban megrendezett szimpóziumán,

A HAKI HALKELTETÖJÉBEN 
sikeresen vezették be a pontyik
ra ragadósságának takarmány
tejpor 2%-os oldatával történő 
megszüntetését. Az így kezelt ik
ra megtermékenyülése megegye
zik a tanninozottal, a kezelés 
azonban egyszerűbb.

Bulgáriai tógazdaság a Duna árterén (Tóth Á. felvételei)
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A ngolna-előnevelő m edencék

II. RÉSZHALÁSZAT
ÉS

H ALTEN YÉSZTÉS
JAPÁNBAN

Az édesvízi halászat és haltenyésztés

112

A z édesvízi halászat eredmé
nyének alakulását 1968 és 
1973 között az 1. táblázat 

mutatja.
A táblázatból leolvasható, hogy 

1970 kivételével a termelés, illet
ve a halászati eredmény 100—114 
ezer tonna között alakult. Egyértel
mű a lazac és a pisztráng, vala
mint a pontyfélék fogási eredmé
nyeinek növekedése.

Az édesvízi haltenyésztés ered
ményeinek alakulását 1955 és 1975 
között az 1. ábra szemlélteti.

Az ábrából leolvasható, hogy 20 
év alatt a 11 ezer tonnás termelés 
70 ezer tonnára emelkedett, a 
mennyiségi növekedés tehát több
mint hatszoros. Értékben a növe
kedés azonban húszszoros, 30 millió 
yenről 600 millió yenre nőtt a vizs
gált időszakban. A halárak alaku
lása (1 USA $ mintegy 300 yen
nel egyenlő).

Angolna 1 800 — 2 500 yen/kg 
Ayu 1 000 — 3 000 yen/kg
Ponty 400 — 600 yen/kg
Pisztráng 400 — 550 yen/kg
Feltűnő az angolniatermelés 

nagyfokú ingadozása. Az angolna
termelést ugyanis nagymértékben 
befolyásolják az üvegangolna fogási 
eredményei. Japán üvegangolna
fogásának alakulását 1955 és 1975 
között a 2. ábra mutatja.

-t
•bonná

1968 és 1973 között az édesvízi 
haltermelés növekedése 23% volt, 
51 936 tonnáról 64 0027 tonnára 
emelkedett. A termelés értéke



1. táblázat

tonnában

Megnevezés 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Lazac, pisztráng........ 2 602 3 214 3 171 3 985 3 554 4 893
Ayu ............................. 9 217 10 329 9 879 10 523 9 716 11 356
P o n ty ........................... 13 67] 13 555 14 486 15 023 14 898 15 453
A ngolna....................... 8 124 3 194 . 2 726 2 624 2 418 2 107
K a g y ló ......................... 42 681 48 992 56 144 33 981 44 27$ 42 934
Egyéb ha lfa jok .......... 31 917 32 873 32 958 34 580 34 493 37 470

összesen : 103 212 112 157 119 364 100 716 109 357 114 212

2. táblázat
Az édesvízi haltenyésztés termelésének alakulása 1968 1973 között

tonnában

Megnevezés 1968 ' 1969 1970 1971 1972 1973

P isztráng..................... 9 454 10 254 10 632 12 749 13 515 16 422
Ponty ........................... 16 075 15 747 17 256 19 049 24 220 27 775
A ngolna ....................... 23 640 23 276 16 730 14 233 13 355 14 862
Egyéb ha lfa jok ........... 2 767 2 767 3 837 4 367 4 741 4 968

összesen : 51 936 52 044 48 455 50 398 55 831 64 027

(ugyanezen időszak alatt) 221 millió 
yenről 521 millió yenre nőtt. Az 
édesvízi haltermelés alakulását hal
fajonként 1968 és 1973 között a 
" táblázat mutatja.

3. táblázat
Az angolnaternielö üzemek területi 

elhelyezkedése

Tartomány Tonna % S

Shizuoka..................... 7 220 42,3
Aichi ........................... 8 905 22,8
Mié ............................. 1 106 6,5
Kagoshima ............... 1 105 6,5
Tokushim a................. 863 5,1
Egyéb tartományok . 2 878 16,8

összesen: 17 077 100,0

A táblázatból világosan kiolvasha
tó, hogy mennyiségileg legkifej ezet- 
tebben a pontytermelés emelkedik. 
Az étkezési ponty előállítás 1963-tól 
1973-ig 6 600 tonnáról 26 400 tonnára 
emelkedett. A növekedés 10 év alatt 
négyszeres volt. Mivel a pontytermő
terület növelésére nincs lehetőség, 
ezért az egységnyi területre eső ter
melés (az intenzitás) növekszik. Mind 
nagyobb mértékben terjed a ketre
ces haltermelés.

Ugyancsak ugrásszerűen fejlődik a 
pisztángtermelés
A pisztráng szaporítási és termelési 
feladatainak kutatásával a Nikkói 
Édesvízi Haltermelési Laboratórium 
fogalakozik. Kutatási programjuk a 
következőkre irányul:
— A pisztráng természetes környeze

tének kutatása, vízminőség, a 
pisztráng táplálékszervezeteinek 
ökológiája.

— A pisztráng morfológiájának és 
ökológiájának kutatása, alaki jel
lemzői, táplálkozási szokásai, ívá- 
sa, vízszintes és függőleges ván
dorlása.

— Populáció dinamikai kutatások, a 
tavakban és folyókban élő piszt
rángok mennyisége és annak fluk
tuációja.

— A pisztrángszaporítás technikájá
nak kutatása, telepítendő halak 
optimális mennyisége, a mestersé
ges és természetes szaporítás ösz-

szehasonlítása, az ikrák konzervá
lása.

— baktériumos megbetegedések el
len antibiotikum-tartalmú tápok 
etetése,

— parazitás fertőzések ellen vegysze
res fürdetések alkalmazása.

Mesterséges környezetben 
(halastavakban)
— Különböző pisztrángok adaptá

ciós képességének összehasonlí
tása. Testük alakjának, szoká
sainak, de különösen növekedé
sük alapvető tényezőinek, ked
velt táplálékaiknak és szaporo
dási képességeiknek kutatása.

— Különféle pisztrángok tenyésztési 
technikájának kutatása, a leg
hatékonyabb szaporítási körül
mények megismerése (pl. a ta
vak mélysége, a víz hőmérsék
lete, a vízminőség), továbbá a 
telepítési sűrűség és a takarmá
nyozási technika kutatása.

— A legjobb minőségű pisztrángok 
tenyésztése, a kitűnő pisztráng
fajták termelési lehetőségeinek 
kutatása (olyan pisztrángoké, 
amelyek szaporodás periódusu- 
sukat, növekedésüket, megmara
dásukat és húsminőségüket ille
tően a legkiemelkedőbbek).

— A kialakított, beltenyésztett vo
nalakkal keresztezési kísérlete
ket végeznek, azzal a céllal, 
hogy nagyobb növekedési erély- 
lyel és takarmányhasznosító ké
pességgel rendelkező étkezési ha
lat tudjanak előállítani.

Az állategészségügyi helyzet
Az édesvízi haltenyésztés nem men
tes állategészségügyi problémáktól. 
Japánban nincs külön állategészség
ügyi szervezet, ezt a feladatot a ku
tatóintézetek szakemberei látják el. 
Hatósági jogkörrel azonban nem ren
delkeznek, csak ellenőrzik az állat
egészségügyi helyzetet és javaslatot 
tesznek az esetleges beteg állomány 
gyógykezelésére, illetve a várható 
baktériumos vírusos vagy parazitás 
fertőzöttségek megelőzésére.

Az állategészségügyi problémák 
megoldásában legnagyobb szerepet

Angolna-előnevelő tavak levegőztető 
berendezései

a megelőzésnek tulajdonítanak az 
alábbiak szerint
— higiéniai előírások betartása,
— az adott halfajnak megfelelő vi

tamin- ásványi anyag- és ami- 
nosav tartalmú tápok alkalma
zása a hiánybetegségek fellépé
sének megakadályozására,

Angolna az etetőtóban
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A téli angolnanevelő hőközpontja

Angolnatermelés Japánban

Japán 1974. évi édesvízi halter
melésének 24;4%-a, azaz 17 077 t 
angolna volt. Ezt az angolnamennyi- 
séget 2 945 angolna-termelő üzem 
2 826 ha összterületen állította elő 
(az átlagos üzemnagyság tehát 0,96 
ha, de az átlagtermés 6 t/ha!)

Angolna-termelő üzemek területi 
elhelyezését 1. a 3. táblázaton.

Az évenkénti angolnatermelést 
nagymértékben befolyásolja az üveg
angolna-fogás sikere, illetve az im
portált üvegangolna mennyisége. A

Angolnák által „letisztított”  tengeri 
halak (Dr. Müller F. felvételei)

fogási eredmények csökkenése miatt 
a japán angolnatermelés egyre na
gyabb mértékben kényszerül impor
tált üvegangolnára támaszkodni. 
Európai és japán angolnát egyaránt 
importálnak.

1973-ban európai angolnából 226 
tonna volt a behozatal az alábbi 
országokból:

Franciaország 215 t
Nagybritannia 9 t
Olaszország 2 t

Japán angolnából 42 t volt az im
port az alábbi országokból:

Korea 40 t
Kína 2 t

Az importált európai üvegangol
na olcsóbb, mint a japán üvegan
golna, enek oka alapvetően az, hogy 
a termelők nem kedvelik, mert a 
hagyományos japán technológiával 
nem nevelhető. A legjellegzetesebb 
különbséget arra lehet visszavezet
ni, hogy az európai angolna igé
nyesebb, rosszabbul fejlődik, test
hosszra rövidebb, mint a japán an
golna, nem bírja a magasabb hő
mérsékletet és alacsonyabb oxigén
tartalmú vizet (ezért csak átfolyó 
vízben? tudják nevelni), továbbá ér
zékenyebb a parazitás megbetegedé- 
re is.

Az angolna fejlődésében három
nagyságot különböztetnek meg:

Üvegangolna. Az üvegangolna 0,2 
gramm átlagsúlyú, decembertől már
ciusig fogják. Az üvegangolna tele
pítésére 100—500 m2 nagyságú, 50— 
70 cm átlagmélységű tavakat hasz
nálnak. A kihelyezési sűrűség 100— 
200 g/m2, mely 500—1000 db-nak fe
lel meg.

Fiatal angolna. Előállítására 1 
grammos angolnát helyeznek ki. Ki

helyezési sűrűség 200—250 db/m2. Fi
atal angolna nevelésére 100—3000 m2 
nagyságú tavakat használnak, 50— 
70 cm átlagos vízmélységgel. A fia
tal angolna átlagsúlya 15—40 g, 
mely nagyságot az üvegangolna ki
helyezéstől számított 3—8 hónap 
alatt éri el.

Piaci angolna. Előállítására a 
15—40 grammos fiatal angolnából 
2—10 db/m2-t helyeznek ki. A pia
ci méret előállítására 3 ezer — 10 ezer 
m2 nagyságú és 70 cm átlagos víz
mélységű tavakat használnak. A pia
ci angolna mérete 150—200 g, mely 
nagyságot — az angolna kihelyezé
sétől számítva — 12—18 hónap alatt 
éri el.

Valamennyi méret esetében folya
matos szelektáló halászattal halász
szák le a megfelelő méretet elért 
egyedeket, ezt a jelentős mértékű 
szétnövés is megköveteli (az euró
pai angolna szétnövése még fokozot
tabb, mint a japán angolnáké).

Az angolna fehérjeigénye 25 °C-os 
vízben 44,5%. Az üvegangolnát egy 
hetes korig apróra feldarabolt tubi- 
fex-szel etetik, majd fokozatosan 
térnek át a tápetetésre. (Az átmeneti 
időszakban tubifex +  táp keverék
kel etetnek). A megfigyelések sze
rint egy hétnél tovább tartó tubi
fex etetés esetén az angolnánál hi
ánybetegség lép fel!

Az angolna takarmányozására ko
rábban fagyasztott tengeri halat, 
majd 1956-tól kezdve egyre fokozó
dó arányban gyári tápot használ
nak. A gyári táp 70% fehér hallisz
tet tartalmazó takarmány. Különböző 
korosztályú angolnák számára más
más összetételű és fehérjetartalmú 
tápokat gyártanak. A finomra őrölt 
angolnatápot vízzel és olajkiegészí
téssel összegyúrva etetik, 1 kg súly- 
gyarapodásra 1,2—2,2 kg tápot szá
molnak.

Az angolnatermelés problémáinak 
kutatásával több kísérleti intézet és 
egyetem foglalkozik. A kutatás főbb 
irányai:
— az angolna környezeti igényeinek 

vizsgálata,
— az angolna táplálkozás-biológiájá

nak vizsgálata,
— az angolna egészségügyi problé

máinak vizsgálata,
— az angolna mesterséges takarmá

nyozásának vizsgálata,
— a mesterséges angolna-szaporítás 

feltételeinek kidolgozása,
— az angolnatenyésztés ökológiájá

nak vizsgálata.

Dr. Müller F., Csávás I., 
Dr. Balázs L., Dr. Szitó A., 

Mosonyi G.
HAKI Szarvas
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Rusze — a Vegyesbizottság ülésének színhelye

A Dunai Halászati Egyezmény 
Yegyesbizottságának XX. ülése

A Dunai Halászati Egyezmény Ve
gyesbizottsága Bulgáriában a 
dunaparti Ruszéban tartotta 

XX. ülésszakát 1978. április 14—15. 
között.

A Vegyesbizottság munkája során 
értékelte a Duna 1977. évi hidroló
giai és metorológiai viszonyait. Szov
jet mérések szerint a folyó vízhoza
ma 139,7 km3 volt, ez rendkívül ala
csonynak számít, hiszen az utóbbi 
10 év átlagos vízhozama 198,7 km3.

A dunai halak ívásához megfelelő
ek voltak a hőmérsékleti viszonyok, 
de az alacsony májusi és júniusi 
vízállás 1977-ben kedvezőtlenül ha
tott az ikrából kikelő halak megma
radására.

A tagországok halfogása az Egyez
ményben érintett vízterületeken az 
1975—1977 években az alábbiak sze
rint alakult:

A tagországok képviselői beszá
molóikban hangsúlyozták, hogy az 
összefogásnak ma már közel felét 
az ezüstkárász alkotja. E halfaj ter
jedése gyors ütemű, az élőtér egyre 
nagyobb részét foglalja el és az ős
honos halfajok visszaszorulnak. Az 
ezüstkárászfogás legnagyobb részét 
3—4 éves példányok alkotják.

A Duna Pannon-medencében levő 
szakaszán a ponty, és néhány érté
kes halfaj részaránya növekedett az 
összefogásban. A Vegyesbizottság ér
tékelése szerint ez az érintett orszá
gok halasításának eredménye.

A Vegyesbizottság részletesen fog
lalkozott a dunai hering és a tok
félék halászatának helyzetével, érté
kelte az állományok alakulását.

A növényevő halakkal kapcsolat
ban megállapította, hogy fogási

a tokivadék rendszeres kihelyezését 
a Dunába.

A beruházás teljes költségét Ro
mánia viseli, de a tervezésnél és ki
vitelezésnél felhasználják a toksza
porításban elért szovjet eredménye
ket. Ezért a román szakértők meg
ismerkedtek a volgográdi és krasz- 
nodari telepek munkájával. A kidől -

koztatta a Vegyesbizottságot, hogy a 
Vaskapu II. vízierőmű építésénél csak 
haltenyésztő telep létesítését terve
zik (hallépcsőt, halliftet stb. nem) 
és felvetette, hogy a víztározót vi- 
csege ivadékkal is népesíteni kíván
ják.

A Vegyesbizottság döntése alap
ján a XXI. ülésszakot hazánkban 
tartják, 1979. április 18—28 között. 
Egyben a bizottság hazai ülésszaká
nak elnökéül Dr. Tóth Sándor főosz
tályvezetőt választották meg.

A magyarországi rendezés termé
szetesen megkívánja a fokozottabb 
bekapcsolódást.

Tóth Árpád

Az ülés lehetőséget nyújtott arra, hogy 
az érdekeltek kötetlen m egbeszéléseken 
is tájékoztassák egym ást a dunai halá

szat szakmai kérdéseiről

mennyiségük az előző évihez képest 
növekedett. A vizsgálatok szerint a 
Duna vizeiben a növényevő halak 
ivarszervei normálisan fejlődnek, 
természetes szaporodásuk lehetséges. 
A Tisza árterületén a növényevő ha
lak ivadékai tömegesen fordultak 
elő, e kérdésben részletes tanulmányt 
terjesztett a Vegyesbizottság elé a 
jugoszláv delegáció.

Román-szovjet együttműködésben 
elkészült az oly régóta húzódó tok
szaporító telep tervdokumentációja. 
Az ütemezés szerint az építkezések 
1979. januárjában indulnak és 1980- 
ban fejeződnek be. 1981-től tervezik

gozott technológia szerint a Duná
delta Szt. György ágából fogják majd 
ki az ívásra vonuló anyahalakat.

A telep kapacitása évi 3,5 millió 
előnevelt tokhal lesz, de már a ter
vezéskor figyelembe veszik a bőví
tés lehetőségeit úgy, hogy maximá
lisan évi 7 millió db előnevelt iva
dék előállítható legyen.

A tokszaporító telep feladata, hogy 
az épülő Turnu-Magurele-Nikopoli 
vízierőműnek a vándorló tokfélék 
ívásában keletkező negatív hatásait 
ellensúlyozza, ezen túlmenően a je
lenlegi állományt növelje.

A jugoszláv delegáció szóban tájé
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A jó tógazda is holtig tanul!
Idős tapasztalt, magamkorabeli, de 

jóval fiatalabb kollégákkal el-eldis- 
kurálva összeáll 1977 halászatának 
öröme, de számos gondja is. Az ered
ményeket avatottabbak és erre ille
tékesek összeállítják, értékelik s bi
zonyos, hogy a szakmának nem egy 
fóruma meg is vitatja.

Magam arról kívánok szólni, ami
ről mintha „elfelejtkeztünk” volna 
egy kicsit. Amit leírok, nem valami 
új dolgok, a szakma szerves részét 
alkotják, de beszélni róla — csupán 
emlékeztetőként — talán mégsem 
árt.

A lehalászást megelőző időben fo
kozott gonddal kell a takarmányo
zást végeznünk. Gondolnunk kell ar
ra, hogy még a piacra kerülő ponty, 
de más halak is mi mindenen es
nek át, amely kondíciójukat ront
ja, amíg a konyhába nem kerülnek. 
Mennyire áll ez a tenyészhalra s az 
anyaként kezelt egyedekre. A szak- 
irodalom, de külföldi és hazai szak
embereink krémje is egybehangzó
an vallja, hogy olyan kondícióhibá
ra vezethető vissza takarmányozási 
mulasztásunk, amelynek elsődleges 
oka a fehérjeellátottságnak nem 
megfelelő biztosítása.

A ponty állatevő. Természetes táp
lálékának alapja állati eredetű. Per
sze, hogy igényli a fehérjéket, ame
lyeket kiválóan emészt, nagy hatás
fokkal értékesít. Ezt a lehalászás 
előtti időben nem feledheti egy tó
gazda sem. A fehérjék szerepéről, 
minthogy az ember feje nem káp
talan, vegyük elő pl. Dr. Mitterstil- 
ler József kitűnő cikkét a Halászat 
1972. évének július-augusztusi szá
mából. Eligazít az a tavaszi tenni
valók befejezéséig. Talán itt mon
danám el, hogy az antibiotikumok 
bekeverése a lehalászás előtti idő
szakban még a piaci hal vonatko
zásában sem káros. Schaperclaus 
már az ötvenes évek elején bizonyí
totta, hogy a hal izomzatúban nem 
halmozódik fel semmiféle antibioti
kum. Pikkelyben és csontban is csak 
a tetraciklin típusú. Mivel ezeket 
nem eszi az ember, de közben főzi, 
süti a halhúst, antibiotikum-marad
ványok nem kerülhetnek az emberi 
szervezetbe. Éppen az említett nagy
hírű kutatótól származik a találó 
kifejezés, hogy „startkondíció” . En
nek eléréséhez néhány tanácsot, il
letve követett gyakorlatot még el
mondok a későbbiekben.

A lehalászás eszközei, módszerei, 
gépesítettsége szinte gazdaságonként 
más és más. Ez üzemszervezési és 
pénz kérdése. De az már nem, hogy 
megfeledkezzünk néhány olyan do
logról, amely pedig időt, pénzt, hal- 
pusztulás elkerülését eredményez
hette volna jó néhány gazdaságban. 
Megállapításomat a növényevő ha
lakra vonatkoztatom. Több, mint tíz 
éve a gyakorlat igazolta, hogy mind
három növényevő halunk rendkívül 
érzékeny a rá- és elfolyó vízre. Ezt 
kell kihasználnia a helyi adottsá

goknak megfelelően a tógazdáknak 
és halászoknak. Állítom, hogy a nö
vényevők akár a belső lehalászó 
helyeken: a lecsapoló zsilipnél, hal
ágyban csaknem teljes számban elő
ször halászhatok le. Ahol külső hal
ágy van, oda ezek a halak húznak 
ki a pontyok előtt. Minthogy nagyobb 
egyedsúlyukkal „ugrálós” halak s ez 
csak a vízhőfok csökkenésével mér
séklődik, ajánlatos 13 fok körül ha
lászni. Érdekes módon az egy, de 
még kétnyarasok is nyugodtabb ter
mészetűek.

A növényevő halaknál maradnék 
még, hiszen? a halhúshozam fokozása 
érdekében rendkívül számottevő 
mennyiségben termeltük ezeket. 
Sajnos a gazdasági hátteret nélkü
löző mennyiségben. S mi több, a 
legtöbb fehér busából van, amely le
halászásnál a legsérülékenyebb, szál
lítása szinte „művészet” , és amely 
sajnos csak korlátozottan kell a kon
zerviparnak. A jelenleg működő „mi
ni” feldolgozók kapacitása kevés. 
Forgalmi értékük alacsony, figyelem
mel az ivadék viszonylag magas árá
ra s a vele való előbb felsorolt 
gondok pénzben is realizálható költ
ségeire.

A lehalászáshoz, még ha ügyesen 
kihasználjuk a rá- és elfolyó vízre 
történő reagálásukat, speciális fel
szerelések kellenek. Talán egyetlen 
előnyük a ponttyal szemben, hogy a 
húzóhálóban s a tartóhálóban nem 
akadnak fenn a léhésben. Ismert a 
szakmában az anyaszák, saroglya, 
műanyaggal borított válogató-asz
tal, bélelt kosarak stb. De emellett 
szükséges a vízből-vízbe való gyors
kezű válogatás, átlagoló mérés után 
annak elhagyása a további „törés” 
elkerülése érdekében.

Ha belső vagy távolsági szállí
tásra van szükség, nem mulaszthat
juk el a tartóhálón való tartást an
nak érdekében, hogy a pontyétól 
sűrűbb kopoltyúlemezeik iszaptól 
mentesüljenek. Persze ennek a tar
tóhálónak nagyon mély öblűnek kell 
lennie s átfolyást kell biztosítani 
rá. Dobogást, azt kerülni kell kö
zelében, nehogy „táncba kezdjenek” .

Az első távolsági szállítást éppen 
e cikk írója végezte el. Szállítottam 
már előtte altatásos módszerrel Sár- 
fy Edével előnevelt csukát Tolna- 
Baja között 3 órára időzítve. A nö
vényevő halakkal nem mertem ezt 
megpróbálni. A csukánál is végig
éltem a „Félelem bére” izgalmas 
film minden szituációját, nem kér
tem mégegyszer belőle. No meg, na
gyobb volt a tét, hiszen 60 mázsa 
két és háromnyaras halról volt szó, 
másfélszázezer Ft nagyságrendű té
telről, áprilisban, 18 fokos meleg
ben. Paks—Soltvadkert volt a távol
ság. Akkor még Bencze elvtárs szer
vezte a Biri-tavon az átvételt, amely 
kifogástalan* volt. Magam pedig Sol
ton készítettem egy 50%-os vízcse
rét. A három gépkocsi hat káddal,

10—10 mázsa növényevővel, a víz
ben 5—5 tábla jéggel indult. A to
vábbi jegelést és vízcserét hőmérő
vel 10—12 fokos vizet tartva eszkö
zöltük. Oxigénadagolást szakaszosan, 
illetve időközönként és minimálisan 
engedtem végeztetni. Akasztó község
nél egyszer csak hassal felfelé fe
küdt minden amurunk. A halnak 
erről a mímelő viselkedéséről nem 
tudtunk, de percek alatt meggyő
ződtünk, hogy ez nem komoly do
log, csupán sajátos viselkedés. Da
rabveszteség nélkül kerültek a nö
vényevők négy órán belül a Büdös
tóba. Talán annyit, hogy kádjaink 
kétköbméteresek voltak. Ma már 
MS—222-vel kialakult módszer van 
a növényevők szállítására.

Megint azt mondom, ennek a té
mának is van jó irodalma a Halá
szatban*, hiszen Antalfi barátom 
1967-ben a szeptember-októberi 
számban cikket írt a témában, de 
Tőig Istvánnal írt könyvéből sem 
hagyta ki, amit a növényevő halak 
lehalászásáról és szállításáról most 
már a legfiatalabbaknak is illik bi
zony tudni.

Vastörvény, hogy a tároló me- 
denncéket, de különösen azokat a 
telelőket vagy kisebb telelő-tava
kat, amelyekben jövő évi „vetőma
gunkat” kell megvédenünk, elő kell 
készíteni. Műtárgyait, tápláló csa
tornáját, de a telelő talaját, nö
vényzetét illetően is.

Állítsuk szárazra s erős meszezés- 
sel kössük meg az eliszapolódott 
fenéktalajt, biztosítsuk az 1,5—2 mé
ter mélységet. A telelők növényzetét 
irtsuk ki. Nem felejthetjük el, hogy 
amíg a 40—50 cm-es jégen is jó 
80%-os a fényáteresztés, addig 2—3 
cm-es hóréteg már 20%-ra csökken
ti. Seperjük a havat, vágjunk lé
ket s adjunk vízáteresztést. Persze 
annyit és úgy, hogy halainkat ne 
zavarja ez. Ma már az oxigén illetve 
levegőinjektálás nagyon sokat segít 
különösen a nagyobb teleltető-tavak- 
nál.

Végül fel szeretném hívni a figyel
met arra, hogy nemcsak a szakiro
dalom állítja egybehangzóan, de az 
élet gyakorlata is, hogy tenyész- 
pontyjaink, az amúr és pettyes busa 
téli takarmányozását is megoldhat
juk. A Halászat (XIII) (60) évfolya
mának 5. számában Dr. Csigó Fe
renc írt cikket a tenyészpontyok 
gazdaságos téli takarmányozásáról. A 
Dalmandi Állami Gazdaságban foly
tatott kísérletek eredményeit publi
kálja. Gyakorló elnökségem idején 
csaknem egyidőben a dalmandiak- 
kai próbáltuk meg a karapancsai hat 
telelő folyamatos téli takarmányo
zását. Mi is kukoricadarával etet
tünk. A dalmandinak mintegy a fele 
mennyiségben. Az elfogyasztott ta
karmány értéke alatta maradt a hal 
apadójának. Évről-évre elértük, hogy 
a telelőbe helyezett súlyt telelőbon
táskor megtaláltuk. Halaink jó kon
dícióval rendelkeztek s nem voltak 
tavaszi problémák. Pedig annak előt
te volt esztendő, amikor a 120 napos 
teleltetés csaknem 20%-os súlycsök
kenést is hozott.

Felvidéki István
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Figyelemre méltó fejlődés!
1953. január 1-én alapították a wermsdorfi halgazda

ságot. Az eltelt 25 év mérlege, melyet a kollektíva a 
jubileum alkalmából készített, minden tekintetben na
gyon nagy sikert mutat.

Az 1953. évi 257 t tenyész- és áruhaltermelésből ki
indulva három év óta a termelés meghaladja a 2000 
t-t és így a lipcsei körzetet ponty és pisztráng vonat
kozásában saját termelésből tudják ellátni.

A halászat szakosodása és koncentrációja során a 
haltermelés olyan magas színvonalat ért el amely 1700 
kilogramm átlagos hektáronkénti hozamban tükröződik.

A gazdaság területe fokozatosan változott, illetőleg 
alakult ki. Csak 1961-re sikerült elérni az 1000 ha tó
felületet, mintegy 240 tóval. A munka súlypontja saját 
ívató- és ivadéknevelő rendszer kiépítése volt. Erőfe
szítéseik ellenére sok éven át a lausitzi körzetből kel
lett tenyészhalat vásárolniuk. Ebben az időben, 1954- 
től kezdve a kacsanevelés igen fontos gazdasági ággá 
fejlődött. A kacsanevelés 23 éve alatt a baromfitenyész
tők és a halászok több mint 5 millió db piaci kacsát 
állítottak elő és ezzel igen értékes baromfihús-ellátást 
biztosítottak.

Döntő változás következett be az üzem életében az 
elmúlt tíz évben. Ennek eredményeként tovább belter
jes! tették a termelést iparszerű módszerek bevezetése 
révén. Ennek a folyamatnak első lépcsője volt az 
1966/67 telén Rostzban felépült melegvizes kísérleti 
tórendszer.

A következő években az erőművek hűtővízének ki
használására több melegvizes üzem létesült. 1972-ben 
a Thierbachban halnevelő megépülésével végződött en
nek az új iparszerű termelési módszernek teljes ki
építésé. Az így nyert melegvizes lehetőségekkel és az 
új termelési módszerek állandó továbbfejlesztésével 
vált lehetővé a haltenyésztésben a szakosodás és kon
centráció további fokozása.

A ponty- és növényevő anyákat és anyajelölteket a 
beuchai tógazdaságban tartották. A regisi melegvizes 
üzemben évről évre egy szakosodott szaporítóüzem 
épüjt ki. Ennek a rekonstrukciónak és sok tudományos 
eredménynek a gyakorlatba való átültetése révén vált 
lehetővé, hogy 1977-ben az üzem több mint száz mil
lió ponty- és növényevő ivadékot keltettek és ezekkel 
a halakkal sok más gazdaságot is elláthattak.

A fockendorfi nevelőüzemben, mely szintén folya
matos kiépítés alatt állt, sikerült tízmillió darab ponty- 
és növényevőhal-ivadékot előnevelni és 400 ezer db 
pontyot betonmedencékben egynyarassá iparszerűen 
felnevelni. Bitterfeld és Thierbach melegvizes üze
mei azt a feladatot kapták, hogy a téli hónapokban 
évente 800 ezer db kétnyaras pontyot állítsanak elő a 
tógazdaságok számára. A melegvizes tenyészhalnevelés 
megteremtette az alapot a tógazdaságok további szako
sodásához. E folyamatban nagyobb gazdasági egysége
ket lehetett kialakítani. A magas piaci haltermelésen 
felül a tógazdaságok kétnyaras tenyészhaltermelését is 
meg lehetett javítani a melegvizes gazdaságokból szár
mazó jobb egynyaras ponty kihelyezésekkel. így ma az 
összesen négymillió egynyaras ponty 65%-a szakosított 
tavakból, Wermsdorfból és Torgauból származik.

A tógazdaság hektáronkénti hozama évről évre emel
kedik. 1953-ban 368 kg/ha volt az átlaghozam, 1971-ben 
sikerült először az 1000 kg-os határt meghaladni, 
1976-ban és 1977-ben a három korcsoport átlagában 
1700 kg/ha hozamot sikerült elérni.

A magas hozamok elérése kizárólagos gabona-takar
mányozással különleges figyelmet igényel. Bőséges 
szerves anyag felhasználásával a természetes táplálék
nak a víz felső részében történő szabályozásával, nor
mális gazdálkodás mellett kizárólagos gabona-takarmá
nyozással sikerült több mint 2000 kg/ha hozamot elérni 
igen sok tóban. Példaként álljon itt a lipcsei Elster- 
víztározón folytatott halgazdálkodás. Ezen a vizen több 
éven át 3000 kg/ha hozamokat értek el. A csúcstelje
sítmény 1975-ben 3400 kg/ha volt.

25 éves a Belvízi Halászat 
wermsdorfi gazdasága

A haltermelés termelékenységének növelésére továb
bi tapasztalatokkal rendelkeznek, ilyenek a pelle ta- 

takarmányok felhasználása valamennyi korosztálynál, 
valamint a polikultúra növényevő halfajokkal. Ezeknek 
a tapasztalatoknak a gyakorlatba való átültetése nem 
volt mindig könnyű és részben még ma sem teljesen 
problémamentes. A pellet-takarmányozás sok pozitív 
példája bizonyítja azonban ezen út helyességét. Olyan 
lehalászási eredmények, ahol az első tenyészévben a 

Pfosten-tóban 4600 kg/ha-t, az ossai Hege-tóban 
3366 kg ha-t eredményezett, vagy a harmadik tenyész

évben a wermsdorfi templomtóban 3355 kg/ha leha
lászott halat adott — további útmutatást adnak a tó
gazdasági haltermelés intenzívvé tételéhez.

Az állandóan növekvő termelés hozta a tenyész- és 
piaci halak növekvő átteleltetési problémáit. Ezek 
konkrét beavatkozást igényeltek a területen. A Werms- 
dorf melletti Göttwitzben 1967-ben 180 t kapacitású 
tartóberendezés készült el, Machemban 100 t kapacitá
sú és 1976-ban Torgauban rekonstrukció alá vonták a 
600 t kapacitású tárolót, így a teljes piaci haltermés 
elhelyezhető. 1978-ban fejeződik be Esenhainban egy 
350 t kapacitású tároló építése, mely jó lehetőségeket 
biztosít a további fejlődéshez is.

Valamivel bonyolultabb a tenyészhalak teleltetése. 
Itt hiányzanak a megfelelő tavak. Rekonstrukcióval és 
új, speciális tavak építésével, jó vízellátással 4,0—5,0 
millió ponty és növényevő tenyészhal teleltetéséhez al
kalmas helyet kell biztosítani.

A növényevő halak termelése jelentősen növekedett 
az elmúlt tíz évben. A mesterséges szaporítás jó ered
ményei (1977-ben 35 millió lárva, 3,3 millió előnevelt 
hal) azt mutatják, hogy a mesterséges megtermékenyí
téstől az iparszerű előnevelésig valamennyi termelési 
folyamatot már jól kézben tartják. Más a helyzet a 
tógazdaságokban, ahol az első és második tenyészév 
eredményei még nem kielégítőek és nagy gondot okoz
nak az egy- és kétnyaras halak. A hiányzó tenyészhal- 
mennyiség nem teszi lehetővé az évi 60 t piaci hal 
szint túlhaladását.

Az iparszerű haltenyésztés teljesen új ága lépett be 
1971-ben a pisztráng tenyésztése révén. A pisztráng
tenyésztéshez a lipcse-hallei iparvidéken nem kedve
zőek a feltételek. A barnaszénbányászat során kelet
kező növekvő mennyiségű szennyezett vizek, a kavics
bányák a baggergödrök kihasználása nyújt csak erre 
lehetőséget. A folyóvizek pisztrángtenyésztésre nem al
kalmasak. Ezekből a területi lehetőségekből kiindulva 
a pisztrángtenyésztésre a következő koncepciót dolgoz
ták ki:

Az előnevelt ivadékot évente a VEB Belvízi Halászat 
Saját kapacitású kiépítése után 1,5—2,0 millió halat 
Saját kapacitású kiépítése után 1,5—2,0 millió halat 
tudnak előnevelni. A telelés ezidőszerint a witznitzi 
hálóketreces berendezésben történik. A piaci halat több 
víztározóban hálóketrecekben állítják elő. Ez a terme
lési szerkezet 1977-ben 96,6 t étkezési pisztrángot és 
800 ezer ivadékot eredményezett.

1978-ban közel 140 t étkezési pisztrángra és 1,3 mil
lió ivadékra számítanak.

A termékek elhelyezése döntő mértékben szaküzle
tekben történik. Minden élő halat — évente csaknem 
ezer tonnát saját szállító járműveinkkel szállítanak 250 
árudába a lipcsei körzetbe, illetőleg Lipcse városába 
augusztus—szeptembertől április—májusig. A fő szezon 
évente a Lipcsei Vásár napjai, valamint a karácsonyi 
és szilveszteri ünnepek.

(U. Seidlitz a VEB. Binnenfischerei Wermsdorf igaz
gatójának beszámolója alapján. Kivonatos fordítás a 
Zeitschrift für die Binnenfischerei dér DDR 1978. már
ciusi számából.)

Tahy Béla
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Vízszennyezés okozta halpusztulások
1977-ben

Az év folyam án bejelentett halpusz
tulási esetek sorából, a vizsgálatok alap
ján 24 eset m inősült külső eredetű víz- 
szennyezés következm ényének.

A  szennyezések közül 6 eset vegy 
ipari, 6 eset élelmiszeripari, további 6 
eset pedig egyéb ipari, illetőleg kom 
munális eredetű volt.

A  m ezőgazdaságból, döntően állattar
tásból származó vízszennyezést 6 eset
ben állapítottunk meg.

A  több éve, ism étlődő jelleggel e lő for
duló ipari szennyezések közül ez év
ben is a középdunántúli vegyipari üze
m ek akozták a legsúlyosabb kárt.

K ülföldi eredetű vízszennyezést fő 
ként a Sebes K örösön  és az Ipolyon  
fordult elő.

A  vízszennyezés okozta halpusztulá
sok időbeni m egoszlását tekintve, az 
esetek többsége a tavaszi és nyári id ő 
szakban fordult elő. Területileg pedig 
zöm ében a Dunántúl vizeit érintette. 
Az év folyam án előfordult halpusztu
lások fontosabb adatai a következők :
1. V ízterü let: HÁROSI DUNA-ÖBÖL. 
Id őp on t: 1977. január 27.
Halászati jogosu lt: MOHOSZ 
S zennyező: Farostlem ezgyár.
S zennyvíz: rothadó szervesanyag-tartal-

mú szennyvíz.
Okozot kár: több mázsa süllő és ke

szeg elhullása.
2. V ízterü let: CIKOLAI TAVAK. 
Időpont: 1977. január 28.
Halászati jogosu lt: MOHOSZ.
S zennyező : Szabadegyházi Szeszgyár. 
Szennyvíz: rothadó szervesanyagtartalm ú

szennyvíz.
O kozott kár: több mázsa vegyeshal el

hullása.
3. V ízterü let: KISBÉRI HALASTÓ. 
Időpont: 1977. február 20.
Halászati jogosu lt: V irágzó MgTsz. 
S zen n yező : ugyanaz.
S zennyvíz: sertéstelepi rothadó szenny

víz.
O kozott k á r : több mázsa ponty elhullása.
4. V ízterü let: NÁDOR CSATORNA—SIÓ. 
Időpont: 1977. április 14.
Halászati jogosu lt: MOHOSZ, Béke Ha

lászati Tsz.
S zennyező: Fűzfő, Pét, Perem arton ve

gyi üzemei.
S zennyvíz: V egyipari szennyvizek. 
O kozott kár: kb. 20 mázsa vegyeshal 

elhullása.
5. V ízterü let: KŐBÁNYAI KÉK-TÓ. 
Időpont: 1977. április 26.
Halászati jogosu lt: MOHOSZ.
S zennyező: ?
S zennyvíz: szem étdepó — bem osódás. 
O kozot kár: kb. 20 q  vegyeshal elhul

lása.
G. V ízterü let: SZENDI-TÓ.
Időpont: 1977. m ájus 6.
Halászati jogosu lt: Tatai Á. Ö-. 
S zen n yező : MgTsz.
Szennyvíz: rothadó trágyalé.
O kozott ká r: szórványos ponty elhullás.

7. V ízterü let: B Á TA I FŐCSATORNA. 
Időpont: 1977. m ájus 7.
Halászati' jogosu lt: MOHOSZ.
S zen n yező : Szekszárdi szennyvíztelep. 
S zennyvíz: rothadó szervesanyag-tartal- 

mú szennyvíz.
O kozott kár: kb. 20 q vegyeshal elhul

lása.

8. V ízterü let: NÁDOR CSATORNA — SIÓ. 
Időpont: június 4.
Halászati jogosu lt: M OHOSZ; Béke Ha

lászati Tsz.
S zennyező: Fűzfő, Pét, Perem arton ve

gyi üzemei.
S zennyvíz: vegyipari szennyvizek. 
O kozott k á r : kb. 30 q vegyeshal elhul

lása.

9. V ízterü let: IPOLY.
Időpont: 1977. június 24.
Halászati jogosu lt: MOHOSZ.
S zennyező: országhatáron kívüli. 
S zennyvíz: nagy oxigénfogyasztású

szennyvíz.
O kozot ká r: kb. 50 q vegyeshal elhul

lása.
10. V ízterü let: VÁCKISÜJFALUI TÓ. 
Időpont: 1977. július 4.
Halászati jog osu lt: MgTsz.
S zen n yező: m ezőgazdasági.
S zennyvíz: rothadó trágyalé.
O kozott kár: néhány q ponty elhullása.

11. V ízterü let: TI VAD ARI HOLT-TISZA. 
Id őpont: 1977. július 7.
Halászati jog osu lt: R ákóczi Halászati 

, Tsz.
S zen n yező : MgTsz.
S zennyvíz: m ezőgazdasági bem osódás. 
O kozott kár: több q vegyeshal elhul

lása.

12. V ízterü let: SEBES KÖRÖS.
Időpont: 1977. jú lius 15.
Halászati jogosu lt: MOHOSZ.
S zennyező: országhatáron kívüli. 
S zen n yvíz: nagy oxigénfogyasztású

szennyvíz.
O kozott k á r : több q vegyeshal elhul

lása.

13. vízterü let  TÓALM ÁSl ÜDÜLÖTÓ. 
Időp on t: 1977. július 15.
Halászati jogosu lt: MOHOSZ.
S zen n yező : M'gTsz.
S zennyvíz: m ezőgazdasági bem osódás. 
O kozot ká r: több q vegyeshal elhullása.

14. V ízterü let: NÁDOR CSATORNA—SIÓ. 
Időpont: 1977. július 20.
Halászati jogosu lt: M OHOSZ; Béke Ha

lászati TSz.
S zen n yező : Fűzfő, Pét, Perem arton ve

gyi üzemei.
S zennyvíz: vegyipari szennyvizek. 
O kozott ká r : kb. 30 q vegyeshal elhul

lása.

15. V ízterü let: GAJA PATAK.
Időpont: 1977. aupgusztus 14.
Halászati jogosu lt: MOHOSZ.
S zen n yező : m érgező flotáló-szer.
O kozott ká r : több q vegyeshal elhul

lása.

16. V ízterü let: TUNYOGMATOLCSI 
HOLT-SZAMOS.

Id őpont: 1977. szeptem ber 9.
Halászati jog osu lt: R ákóczi Halászati 

Tsz.
S zen n yező: Porcsalm ai Konzervgyár. 
S zennyvíz: rothadó szervesanyag-tartal- 

m ú szennyvíz.
O kozott Kár: kb. 20 q vegyeshal elhul

lása.

17. V ízterü let: KAPÓS.
Időpont: 1977. szeptem ber 11.
Halászati jogosu lt: MOHOSZ.
S zennyező: Cukorgyár.
S zennyvíz: rothadó szervesanyag-tartal- 

mú szennyvíz.
O kozott ká r: több q vegyeshal elhul

lása.

18. V ízterü let: NÁDOR CSATORNA—SIÓ. 
Id őpont: 1977. szeptem ber 16.
Halászati jog osu lt: MOHOSZ, Béke Ha

lászati TsZ.
S zen n yező : Fűzfő, Pét, Perem arton ve

gyi üzem ei.
S zen n yvíz: vegyipari szennyvizek. 
O kozott ká r: kb .30 q vegyeshal elhul

lása.

19. V ízterü let: RÁBCA.
Időpont: 1977. október 16.
Halászati jogosu lt: Előre Halászati Tsz. 
S zen n yező : Kapuvári üzem ek.
S zennyvíz: rothadó szervesanyag-tartal- 

mú szennyvíz.
O kozot kár: néhány q vegyeshal pusz

tulása.
20. V ízterü let: PERESI KÖRÖS-HOLTÁG. 
Időpont: 1977. október 27.
Halászati jogosu lt: V iharsarok Halászati 

Tsz.
S zennyező: m ezőgazdasági.
S zennyvíz: rothadó szervesanyag-tartal- 

mú szennyvíz.
O kozott ká r: több q süllő és keszeg 

pusztulása.

21. V ízterü let: NÁDOR-CSATORNA-SIÓ. 
Időpont: 1977. novem ber 2.
Haászati jogosu lt: MOHOSZ; Béke Ha

lászati Tsz.
S zennyező: Fűzfő, Pét, Perem arton ve

gyi üzemei.
S zennyvíz: vegyipari szennyvizek. 
O kozott ká r: kb. 20 q vegyeshal elhul

lása.
22. V ízterü let: CIKOLAI TAVAK. 
Időpont: 1977. novem ber 2.
Halászati jog osu lt: MOHOSZ.
S zennyező: Szabadegyházi Szeszgyár. 
S zennyvíz: rothadó szervesanyag--tartal

mú szennyvíz.
O kozott ká r: több q vegyeshal elhul

lása.

23. V ízterü let: DUNA (M ohács térsége). 
Időpont: 1977. novem ber 8.
Halászati jogosu lt: P etőfi Halászati Tsz. 
S zen n yező: Fűzfő, Pét, Perem arton ve

gyi üzemei.
S zennyvíz: vegyipari szennyvizek. 
O kozott kár: kb. 20 q bárkában tárolt 

hal elhullása.

24. víz terü le t: DIÓS JENŐI HALASTÓ. 
Időpont: 1977. decem ber 16.
Halászati jog osu lt: MOHOSZ.
S zennyező: Szeszüzem.
S zennyvíz: rothadó szervesanyag-tartal- 

mú szennyvíz.
O kozott ká r: kb. 10 q  vegyeshal elhul

lása.
A  felsorolt, esetenként igen jelentős 

m értékű halpusztulások, a környezetvé
delmi, vízügyi és halászati törvényein
ket egyaránt durván sértő, súlyos víz- 
szennyezéseket tükröznek, m elyek társa
dalmi kihatása sokszorosan nagyobb az 
itt közölt közvetlen halászati károknál.

Környezetünk védelm e m indnyájunk 
egyetem es érdeke és kötelessége!

Az új halászati törvényünk végrehaj
tásáról kiadott 44/1977. (XH. 19.) MÉM 
számú rendelet 14. §-a szerint halpusz
tulást eredm ényező vízszennyezés esetén 
a szennyvízből és a befogadóvízből — a 
szennyvíz betorkoása felett és alatt — 
az illetékes tanácsi szakigazgatási szerv 
közrem űködésével 3 vízm intát kell veni- 
ni, és azokat vizsgálat céljára m ielőbb 
m eg kell küldeni a MÉM N övényvédelm i 
és A grokém iai K özponti Vízélettani la
boratórium ának (1024. Budapest, Keleti 
K ároly u. 24. sz.). A m ennyiben növén y
védőszer által okozot szennyezés gya
núja m erül fel, úgy a vízm intákat a 
területileg illetékes M egyei N övényvé
delmi és A grokém iai Á llom ás cím ére 
kell eljuttatni.

A  vízszennyezés fo lytán  keletkezett 
halászati kárról a m egyei halászati fe l
ügyelővel együttm űködésben hiteles kár
becslési jegyzőkönyvet kell készíteni.

Adott esetben a polgári peres úton 
történő kártérítésnek elengedhetetlen 
alapfeltételei a hiteles vízm inták elem 
zési bizonylata és az ugyancsak hiteles 
kárbecslési jegyzőkönyv .

Dr. V eszprém i Béla
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A Balaton környékének védelme 
országos érdek. 1978. április 29. és 
május 5. között agrokémiai, vízgaz
dálkodási és halászati szakemberek 
csoportja a környezetvédelmi szem
pontból kritikus partszakaszt gya
log bejárta, eközben a halászatot, 
a balatoni halállományt is érintő 
kérdések kerültek előtérbe:

A déli part lassan összefüggően

kiépül (1. kép), eltűnik a partot sze
gélyező és a halaknak táplálékot, 
élőhelyet adó nádas. A nádasokat 
stégek, csónakkikötők szabdalják 
(2. kép), emiatt a nádat nem tud
ják vágni, a szervesanyag fokozot
tan halmozódik vízben. Egyre 
csökken az öntisztulást biztosító 
összefüggő nád. (3. kép). A parti 
köveken keszegek ívnak, az ívás he-

Környezetvédelmi
szemlén

a Balaton partján



vében egy-egy partra veti magát és 
a szürke varjúk áldozatává válik.

A Balatonba ömlő szennyvizek 
(4—5. kép), a lakosság alkalmi sze
méttelepei, a strandolásra alkalmas 
helyeken a gépkocsimosás (6. kép), 
a környék mezőgazdasági területei
nek eróziója (7. kép), súlyosbítja a 
tó vizének aggasztó helyzetét.

Fokozott ellenőrzésre van szük
ség a halállomány védelmére. Saj
nos a tilalmi időben is akadtak 
orvhalászok (8. kép), találtunk a 
parti kövek közt hányódó pézsma
csapdát (9. kép).

A balatoni üdülési lehetőségek 
javítása érdekében megoldást kell 
találni a víz megközelíthetőségére.

Hiányzik az egységes telekpolitika, 9 
a helyi tanácsok esetenként a déli 
parton a feltöltött szakaszokon, az 
északi parton a nádasokban parcel
láznak. Sok helyen magánosok zár
ják le a parthoz vezető bejárókat, 
utakat.

Sok tennivaló, de legtöbbjükön 
jobb szervezéssel, külön anyagi rá
fordítás nélkül lehet változtatni. 
Nekünk halasoknak az ellenőrzés 
hatékonyságának javításával, a 
környezetvédelmi helyzet figyelem
mel kísérésével, az aggasztó jelen
ségek időben észrevételezésével kell 
a Balaton segítségére sietnünk.

Kép és szöveg: Tóth1 Árpád

(
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Termelés vagy sport?
Rendezést kíván!

A halászatról szóló 1977. évi 30. 
számú törvényerejű rendelet és a 
végrehajtásáról kiadott 44/1977. (XII. 
19.) MÉM számú rendelet alapvető 
változásokat hozott az egyéni kisszer- 
számos halászok jogaiban. A tör
vényelőkészítés időszakában a MÉM 
Vadászati- és Halászati Főosztálya 
széleskörű felmérést végzett, mely
nek során meghallgatta a vizek ha
lászati jogát hasznosító szocialista 
szervezetek érdekképviseleti szerveit 
(HTSZ Szövetség, MOHOSZ) és vé
leményeiket figyelembe véve terjesz
tette fel az új jogszabályt jóváha
gyásra.

A hatályba lépett jogszabály a 
szocialista gazdálkodó szervezeteket 
tovább erősíti, ezzel párhuzamosan? 
korlátoz néhány olyan jogot, amit az 
egyéni kisszerszámos halászok ko
rábban élveztek.

Lássuk most ezeket közelebbről: 
— a korábbi jogszabály alapján ál
lami halászati szaktanfolyam, illető
leg jogfolytonosság volt az állami 
halászjegy kiváltásának feltétele. An
nak érdekében, hogy ez a tevékeny
ség csak azok körében maradjon 
meg, akik ezt alacsony jövedelmük 
kiegészítésére használják, az új tör
vény a szociális helyzet vizsgálatát 
is előírja.

Egyelőre nincs még semmiféle 
iránymutatás arra nézve, hogy a me
gyei halászati felügyelő minek alap
ján és hogyan bírálja el a kérelme
zők szociális viszonyait; amíg ilyen 
tájékoztató meg nem jelenik, ez a 
kérdés a megyei halászati felügyelő 
józan mérelgelésére vatp bízva. Ha 
a tapasztalatok kedvezőek lesznek, 
talán a jövőbben sem kerül sor ilyen 
értelmű tájékoztató kiadására, ami a 
megyei felügyelőnek nagyobb fele
lősséget jelent, de a konkrét ügyek
ben lehetőséget teremt humánüs, 
ugyanakkor célszerű intézkedésekre 
és a bürokrácia kiküszöbölésére.

A kisszerszámos halászat két leg
fájóbb korlátozó rendelkezése a na
ponta fogható mennyiség és az alkal
mazható szerszám beszabályozása. A 
napi mennyiséget az új jogszabály 
a horgászokéval azonos módon kor
látozta, azzal a meggondolással, hogy, 
ha igaz az az érv, amit az előzetes 
vita során hangoztattak, mármint, 
hogy a kisszerszámos halászat sport
szerű halfogási módszer, akkor ele
gendő a fogott mennyiséget a hor
gászokéval azonos mennyiségben kor
látozni. Felvetették a régi halá
szok,, hogy ők az engedélyért sok
kalta többet fizetnek, mint a hor
gászok. Ez igaz, azonban eszközük
kel lényegesen rövidebb idő alatt, 
biztosabban tudják megfogni azt a 
kontignenst, amit a horgászok csak

esetlegesen zsákmányolnak. Az, hogy 
a növényevő halak elvesztették mé
retkorlátozásukat, lehetővé teszi az 
5 kg-os fehérhal mennyiség terhére 
történő fogásukat. A szabály ez eset
ben is az, amit a horgászoknál az 
országos horgászrend tervezete mond 
ki: ha valaki 5 kg-nál nagyobb nö
vényevőt fog, a halat és a koráb
ban fogott zsákmányát megtarthat
ja, azonban aznapra abba kell hagy
ma a halászatot, illetőleg csak olyan 
nemes halakat foghat, amelyek bele
férnek még a napi kontignensébe.

A kisszerszámos halászat sport jel
legének kidomborítása indokolta a 
horgászok által kért szerszámkor
látozást is. A törvény kimondja, hogy 
a kisszerszámos halászok területi en
gedélye a jövőben a tulajdonost csak 
3 X 3  m-es emelőhálóval történő ha
lászatra jogosíthatja fel.

A törvény kibocsátását követően 
számos öreg halász kereste fel pa
nasszal a mezőgazdasági és élelme
zésügyi minisztert, kérve, hogy enge
délyezze részükre a korábbiakban 
használt szerszámok (varsák, dobó
hálók, fenékhorgok, kecék) használa
tát. A miniszter úgy döntött, hogy 
méltányossági okokból minden olyan 
személy részére, akiknek 1977. év
ben ilyen „egyéb” szerszámra szóló 
engedélyt adtak ki, azok még kap
hatnak engedélyt, varsára, illetőleg 
dobóhálóra. Tehát a fenékhorgokra 
szóló engedélyt már 1978-ban sem 
szabad megújítani.

Várható-e ezektől az intézkedések

től a kisszerszámos halászat elhalá
sa?

Tudomásunk van arról, hogy egyes 
megyék emelőhálós halászok számára 
újabb tanfolyamokat szerveztek és 
vizsga után kiadták az ez évre szóló 
állami halászjegyeket. Törvényes 
akadálya ennek továbbra sincs, fel
téve, hogy a szociális helyzet felül
vizsgálata megtörtént-e és van-e a 
kérelmezőnek helye, ahol a hálóját 
a vízbe merítheti. Az új jogszabály 
kötelezővé tette ugyanis, hogy az en
gedélyért folyamodónak előzetes nyi
latkozatot kell bemutatnia a halá
szati jog hasznosítójának aláírásával 
arról, hogy amennyiben megszerzi 
az állami halászjegyet, hajlandó ré
szére területi engedélyt kiadni eme
lőhálós halászatra. Ezzel az eljárás
sal megkíméljük az állampolgáro
kat attól, hogy esetleg feleslegesen 
üljenek végig egy tanfolyamot és le
vizsgázzanak, hiszen lehetséges, hogy 
az adott vízszakaszon úgysem enge
délyezik részükre a halászatot.

A jogszabály előkészítése során 
megvizsgáltuk, hogy országunkban 
jelenleg mintegy 2000 ember foglal
kozik még kisszerszámos, egyéni ha
lászattal. A törekvés az, hogy a jö
vőben ez a tevékenység elsorvad
jon, illetőleg csak olyan mértékben 
fol y atódjék, hogy az üzemszerű ha
lászatot és a sporthorgászat fejlő
dését ne akadályozza. Úgy érezzük, 
hogy az új jogszabályok ezt a kö
vetelményt kellőképpen kielégítik.

Tahy Béla

Búcsú Bécs Istvántól
Váratlan és szomorú hír érte a halkedvelő embereket. A 

MAGYAR HORGÁSZ folyóirat főszerkesztője, Bécs István 1978. 
június 18-án elhunyt. Fiatalon ment el, alig volt 53 éves! Szer
vezete képtelen volt legyűrni a mind jobban felülkerekedő be
tegséget.

Bécs István a Magyar Vagon- és Gépgyár fiatal munkása
ként kapcsolódott be az ifjúsági mozgalomba. 1952ben került 
a SZABAD IFJÚSÁG c. laphoz. 1957-től tizenkét éven át a 
MAGYAR IFJÚSÁG sportrovatának vezetője volt. Ezt köve
tően a NÉPSPORT-nál dolgozott. 1977 nyarán került a MAGYAR 
HORGÁSZ szerkesztőségébe. Nem véletlenül. A halat, a sport
horgászatot mindig szívügyének tekintette. Tele volt tervekkel. 
De a jelennek is élt. A MAGYAR HORGÁSZ-nál egy sor újí
tást vezetett be: modernizálta a címlap megjelenési formáját; 
meteorológiai előrejelzést adott; rajzokkal és képekkel illuszt
rálta a nemzetközi rovatot — a TÁVOLI VIZEKEN-t; orvosi 
tanácsoknak is helyt adott; megyei tudósítókat szervezett be, 
akik rendszeresen küldtek helyi híreket az országos lapnak. 
Mindent elkövetett, hogy a lapot színes külsőben kapja az ol
vasó — ezt már nem érhette meg. Szomorú szívvel búcsúzunk 
tőle.

P é n z e s
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SYMPOSIUM EGY RÁK MIATT! 
Bármennyire is furcsának tűnik, de 
mégis igaz — egy nemzetközi sym- 
pösiumot rendeznek a következő év
ben Texasban (USA) a sórákocská- 
val kapcsolatban. (A rendezvény 
eredeti címe: INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON THE BRINE 
SHRIMP, Artemia salina.) Az össze
jövetelre 1979. augusztus 20—23 kö
zött kerül sor, a texasi Corpus 
Christi-ben. A symposium gazdája 
az University of Texas, Marine 
Science Institut, Port Arkansas Ma
rine Laboratory (USA) és az Arte
mia Reference Center, State Uni
versity of Ghent (Belgium). A négy
napos rendezvényen az alábbi té
mák kerülnek megvitatásra: a só- 
rákocska alaktana, radiobiológiája, 
örökléstana, biokémiája, molekulá
ris biológiája, szaporodása, mester
séges tenyésztése és ökológiája. Mint 
az köztudott, a kistestű — mindösz- 
sze 10—12 mm nagyságú — sórá- 
kocska rendkívül nagy jelentőségű 
pl. a haltenyésztésben. Ugyanis a 
sórákocska parányi lárváival — me
lyek könnyen keltethetők mestersé
ges körülmények közt — tökélete
sen táplálható a legtöbb halivadék, 
főleg zsenge korban. A sórákocs- 
kán, mint táplálékállaton alapszik 
a híres, szovjet toktenyésztés is, de 
a legtöbb ragadozó hal ivadéka is 
ezzel a rákkal táplálható. Sajnos 
napjainkban a sórákocska tény ész
területe egyre jobban csökken, más
részt a peték kelési százaléka mind 
kisebb, mely mind összefüggésben 
van az eredeti környezet leromlásá
val, a vízszennyezéssel. Ezek után 
egy cseppet sem lehet csodálkozni 
azon, hogy e rákocskával kapcso
latban ily nagyszabású rendezvényt 
szerveznek az illetékes szakembe
rek.

o

FILMCSILLAG MISSZIÓJA — A 
TENGERÉRT! A hatvanas évek 
egyik legünnepeltebb filmsztárja a 
francia Brigitte Bardot volt A vi
lághírű filmszínésznő néhány éve 
felhagyott a filmezéssel. Most új 
szerepet vállalt — minden fellépti 
díj nélkül. Jacques Cousteau kapi
tány, ismert oceanográfus, „Ment
sük meg a tengert” című termé
szetvédelmi filmjében fog játszani, 
a kutatóhajó legénységének egyik 
tagját alakítja majd — jelenti az 
MTI.

-Qy

IZRAELI HALTERMELÉS SZA
MOKBAN. S. Tál és I. Ziv (BA- 
MIDGEH, Yol. 30 [78] No 1.) tanul
mányában közli, hogy az izraeli hal
tenyésztés 1939-ben kezdődött. Nap
jainkban 4000 hektáron folyik hal
gazdálkodás, 80 halfarm működik. 
Az elmúlt időszakban 14 ezer tonna 
az átlagos, éves haltermelés. Ami az 
egyes halfajok megoszlását illeti, az 
a következő: a ponty képezi az

össztermelés 65%-át, tilápiából 15, a 
növényevőkből ugyancsak 15, a mu- 
gilból 5% a mennyiség.

MEGÖLTÉK A HALÁSZOKAT. Ti
zenegy fegyvertelen thaiföldi halászt 
megtámadott három kambodzsai jár
őrmotoros a két ország közötti ha
tárvizén. A thaiföldi halászok — 
miközben munkájukat végezték — 
estek áldozatul a meglepetésszerű 
támadásnak. Mind a tizenegy em
ber meghalt a fegyveres incidens 
következtében — jelenti a Reuter— 
MTI (1978. 6. 20. NSZ)

BEVÁLT AZ ÜJ MŰSZER. A 
moszkvai „AGROPRIBOR” szakem
berei a közelmúltban olyan műszert 
szerkesztettek, mely egyszerre több 
paramétert elemez a természetes vi
zekbe ömlő szennyvizekkel kapcso
latban. Az új automata berende
zést már kipróbálták a Bajkál-ta- 
von — teljes sikerrel. DEUTSCHER 
ANGELSPORT, Jahrg. 30. (78) No 4.

<z>

ANGOLNÁT TELEPÍTETTEK A 
MAINZ-ba. A Frankfurt melletti 
Mainzba 1978. márciusában 100 ezer 
angolnát telepítettek — 18 ezer WDM 
költséggel. FISCH UND FANG, 
Jahrg. 19. (78) No 5.

ARANY-JÁSZ MINT TESZTHAL? 
A Német Szövetségi Köztársaságban 
a leggyakrabban használt teszthal 
az arany-jász. Ez a hal nagy tö
megben és állandóan rendelkezésre 
áll. H. Bender tógazda most két
ségbe vonja a jász rátermettségét 
e célra. Ugyanis egyik pisztrángos 
tavába szennyvíz került, amitől a 
pisztrángok károsodtak, a jászoknak 
semmi bajuk sem történt. FISCH 
UND FANG, Jahrg. 19. (78) No 5.

-Cy

ÖREGEDŐ POLIPOK, a  Brandeis 
Egyetem kutatói (USA, Massachu- 
setts) figyelemre méltó vizsgálatot 
hajtottak végre egy polippal (Octo- 
pus hummelincki) kapcsolatban. 
Megállapították, hogy ennek az ál

latnak a nősté
nyei életük fo
lyamán csak egy
szer raknak peté
ket. A szaporodás 
után étvágyuk fo
kozatosan csök
ken, majd sorra- 
rendre elpusztul

nak. Szaporodásukat és pusztulásu
kat egy speciális hormon szabályoz
za, mely a szemek közelében talál
ható. Ha a peték lerakása után a 
nevezett hormont óvatosan eltávo
lították a nőstényekből, úgy azok

Miről 
a külföldi

életkora megnövekedett, táplálkoz
tak és súlyuk gyarapodásnak indult. 
A mirigytől megfosztott polipok 
élete kétszer olyan hosszú volt, mint 
az érintetlen példányoké. (SCIENCE 
Bd. 198 p. 9f9.)

o

TÁPPAL NEVELT ZSENGE PONTY. 
Köztudomású, hogy amennyiben a 
zsenge ponty néhány napon belül 
nem kap élő táplálékot (pl. Rota- 
toria, Cyclops-nauplius, Artemia), 
úgy fejlődése megtorpan, tömegessé 
válik elhullása. A legújabb izraeli 
adatok szerint, ma már léteznek 
olyan tápok, melyek segítségével a 
zsenge ponty akár 10 napos koráig 
is kitűnő eredménnyel táplálható, 
nevelhetők S. Appelbaum (DÉR 
FISCHWIRT, Jahrg. 28. [78] No 5. 
p. 25.) tanulmányában leírja, hogy 
a táppal etetett pontyok 10 napos 
korukban 10,37 mm-es testhosszt, az 
Artemia lárván nevelt ivadék mind
össze 9,02 mm-es testhosszt ért el. 
Az új táp méretéről, a víz hőfoká
ról, a kísérleti medencék nagyságá
ról részletesen beszámol Appel
baum, azonban az új táp összetéte
lére nem utal.

VÉDELEM A HALAKNAK. A Szov
jetunió a Fekete-tengerből 70 ezer 
hektárnyi területet védetté nyilvá
nított. Ezen a részen tilos halat 
fogni horoggal vagy hálóval. Az in
tézkedést azért léptették életbe, hogy 
a különféle halak természetes sza
porodását biztonságossá tegyék. Az 
állomány „feltöltése” céljából az 
adott részre 1 millió vértes-porcos 
halat (főleg tokokat) helyeztek ki 
az illetékesek — jelenti az ADN 
hírügynökség.

MAGYAR TERVEK — KÜLFÖLDI 
IRODALOMBAN. A FISH FAR
MING INTERNATIONAL (March 
[78] Vol. 5. No 1.) rövid hírben is
merteti a magyar halászat terveit 
1980-ig. Eszerint a jelenlegi 12 má
zsás átlagos hektáronkénti halmeny- 
nyiséget az elkövetkező években 15 
mázsára kívánják növelni Magyar- 
országon.
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számol be 
sajtó?

MI LESZ A VIDRÁKKAL? Ang
liában jelenleg mindössze 300 vidra 
él. Számuk évről évre kisebb. Ál
lományuk nem az irtás, hanem az 
élettér zavartsága miatt csökken. 
Ugyanis a motoros vízi járművek 
folyton folyvást háborgatják a nyu
galmat, csendet igénylő állatokat. A 
közelmúltban egy társaság alakult, 
mely azt tűzte célul maga elé, 
hogy a vidrákat védett körülmé
nyek között szaporítják — DAS 
TIER, Jahrg. 18. (78) No 6.

DELFINEK LEMÉSZÁRLÁSA.
Több mint ezer delfint pusztítottak 
el 1978 tavaszán a japán halászok
— egyetlen tengeröbölben. Az álla

tokat azért sem
misítették meg — 
hangzik a hivata
los indokolás —, 
mert azok akadá
lyozták a halászo
kat a munkájuk
ban, széttépték a 
drága hálókat és 

elpusztítottak több tonnányi halat
— DAS TIER, Jahrg. 18. (78) No 6.

CSÓNAKOT LÉKELT A KARDQS- 
HAL. Frank W. Lane (DAS TIER, 
Jahrg. 18. [78] No 6.) 5 képpel il
lusztrált cikket írt egy olyan kar
doshalról, mely hegyes, előreugró, 
lapos „ kardjával” (=  az orrcsont 
és az állkapocs-csontból alakult) 
játszi könnyedséggel áttörte egy 
olyan csónak oldalát, melynek fali 
vastagsága 6 cm volt. Mi több! A 
fából készült lélekvesztőbe annyira 
behatolt — a 200 lóerővel előreha
ladó hal —, hogy hegyes fegyvere 
a ladik másik oldalát is átfúrta! A 
kardoshal a legtöbb világtengerben 
előfordul.

o

MÁR A TENGERI UBORKÁT IS 
TENYÉSZTIK! A Távol-Keleten — 
különösen Japánban, Kínában és a 
Fülöp-szigeteken — nagy népszerű

ségnek örvendenek a tüskésbőrűek 
közé tartozó tengeri uborkák, me
lyeknek viszonylag magas — 50— 
60% — fehérjetartalmuk van. Az 

emberi fogyasz
tásra is kiválóan 
alkalmas állatok 
állománya a kínai 
partok közelében 
annyira megcsap
pant, hogy indo
kolttá vált mes
terséges szaporí

tásuk. A kínai Huodji népi-kommu
nában ma már tömegesen tenyész
tik a tengeri uborkákat, s az élet
képes lárvákat védett tengeröblök
be helyezik ki, hogy ezáltal az ál
lományt folyamatosan utánpótolják 
— DAS TIER, Jahrg. 18. (78) No 6.

KOFFER-LABORATÓRIUM. Az ang
liai „Capital Controls” cég (Sitting- 
bourne Industrial Park, Crown 
Quay Lane, Sittingbourne, Kent, 
ME10 3 jG — England) forgalom
ba hozott egy olyan hordozható „la
boratóriumot”, melynek segítségével 
12 vízvizsgálati módszer végezhető 
el. A kofferba épített eszközökkel, 
reagensekkel a legmostohább terep- 
viszonyok között is könnyen végez
hető a munka.

RÁK-TÁP. A japán Kyowa Kogya 
Co. Ltd. cég (Kyowa Fermentation 
Industry Co. Ltd. Ohtemachi Buil- 

ding, Ohtemachi, 
Chiyodaku, Tokio, 
Japán) olyan 
mesterségesen ké
szített tápot ho
zott forgalomba, 
melynek segítsé
gével a garnéla
rákok gyorsan és 

nagy biztonsággal felnevelhetők. Az 
új táp ötször, hatszor nagyobb táp
értékkel rendelkezik, mint a legjobb 
természetes eleség.

FELFÜGGESZTETT BÉKA-EX
PORT. M. Desái, indiai miniszter- 
elnök felfüggesztette a béka-expor

tot, annak ellené
re, hogy négy 
vállalat folyama
tosan kérelmezi a 
kiviteli engedé
lyét. A korábbi 
időszakban évente 
20 millió ny. né
met márkának 

megfelelő kétéltűt szállítottak In
diából Nyugat-Európába és Észak- 
Amerikába — DAS TIER, Jahrg. 18. 
(78) No 6.

ŰJ HALSZAPORÍTÓ GAZDASÁ
GOK A SZOVJETUNIÓBAN. N. 
Grinzsevszkij (Rübovodsztvo i rü- 
bolovsztvo, [78] No 3.) cikkében be
mutatja — fényképpel illusztrálva 
— azt a hét új halszaporító gazda

ságot, ahol jelenleg és évente, ösz- 
szesen 160 millió pontyot és 120 
millió növényevő halat állítanak 
elő, a legkorszerűbb technológiával.

TILAP1A ISMERTETŐ. J. Prive- 
zencev (Rübovodsztvo i rübolov- 
sztvo, [78] No 3.) hat tilápia fajt 
ismertet tanulmányában. Az anyag
ból megtudjuk, hogy a tilápiák egy
mással könnyen kér észt ezhetők.
Egyes fajok — mint pl. a Tilapia 
mosambica — testsúlya elérheti a 
2,5 kg-t. Ezek az értékes húsú, rész
ben növényeket is fogyasztó halak 
— itt Európában — csak melegvizes 
tógazdaságokban és erőművek hűtő
vizes tavaiban nevelhetők, ugyanis 
legalább 12 °C-os hőmérsékletre van 
szükségük, ami pedig a melegtűré
süket illeti, még a 30°C-os meleg
ben is jól érzik magukat!

CIRKULÁCIÓS RENDSZERBEN 
A CSATORNAHARCSA. Julin D. Lu 
(BAMIDGEH, Vol. 30. [78] No 1.) 
részletes tanulmányában ismerteti
— ábrákkal és fényképekkel kiegé
szítve — azt a recirkulációs vízszű
rő-rendszert, melynek segítségével 
kedvező eredményt sikerült elérni a 
hőigényes csatornaharcsa (Ictalurus 
punctatus) tartása és felnevelése so
rán. A rendszer üzeme közben folya
matosan mérték a víz ammónia 
(NH3-N) és nitrát (N03-N) tartal
mát, másrészt ellenőrizték — szö
vettani metszetek segítségével — a 
kopoltyúlemezkék alaktani változá
sát. A tanulmányt gazdag irodalmi 
jegyzék egészíti ki.

MIT TARTALMAZ A PISZTRÁNG ? 
J. Leibetseder (österreichs Fische- 
rei, Jahrg. 31. [78] No 5/6) cikkében 
részletesen foglalkozik a pisztráng
— ehető részeinek — tápértékével. 
Eszerint 100 g pisztráng az alábbia
kat tartalmazza: 76,3 g víz, 19,5 g 
fehérje, 2,7 g zsír (szénhidrátot és 
rostanyagot nem tartalmaz), 1,3 g 
ásványi anyag (ezen belül 0,018 g 
kalcium, 0,242 g foszfor, 0,040 g 
nátrium, 0,465 g kálium, 0,027 g 
magnézium), 150 000 NE A-vitamin, 
0,084 mg B-vitamin, 0,076 mg B2- 
vitamin, 3,410 mg niacin.

PARAZITÁK ÉS A SÓKONCENT
RÁCIÓ. H. Möller (J. Fish Bioi. [78] 
No 12.) dolgozatában ismerteti a 
különféle halparaziták biológiáját — 
a víz sókoncentrációjának és hő
mérsékletének függvényében. En
nek során kitér a tenger-, a félsós- 
(brak), valamint az édesvízben elő
forduló halparaziták sókoncentráció- 
tűrésére is.

Dr. Pénzes Bethcn
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A haltermelés hatékonyságának fokozása 
a kölesdi Egyetértés MgTsz-ben

Termelőszövetkezetünk a kölesdi 
„Egyetértés” Mgtsz Szekszárdtól 
30 km-re Tolna megyében található. 
Területe alapján közepes kategóriába 
sorolható, 3000 ha-on gazdálkodunk.

Halastó-területünk 83 ha; egy 53 
és egy 30 ha-os egységből áll. Völgy
zárógátas tavaink a rajtuk átfolyó 
Hidas-patakra települtek, több tó
egység utolsó két tagja. A vízho
zam bár az év folyamán változó 
mennyiségű, de a párolgási veszte
séget általában pótolja.

Termelőszövetkezetünk gazdasá
gi helyzete több hátrányos tényező 
együttes hatására 1975-ben rendkí
vül megromlott. Az új szakvezető
ség felmérte a lehetőségeket a gaz
dasági stabilitás helyreállítása érde
kében, és egyik fő célkitűzésként a 
halászat fejlesztését, hatékonyabbá 
tételét tűzte ki célul. A részletes 
üzemgazdasági számítások azt mu
tatták, hogy nagy költségű új be
ruházás nélkül egyszerűen a haté
konyság növelésével a halászat az 
az állattenyésztési ágazat, ahol a 
legjobban és a legnagyobb haté
konysággal hasznosul a ráfordítás. 
A döntés után a halászat mint ki
emelt állattenyésztő ágazat szere
pelt és szerepel ma is. Az elért 
eredményeink igazolták a döntés 
helyességét.

Ennek a beszámolónak nem célja 
és nem is lehet feladata, hogy az 
országban bárhol használható ered
ményes haltermelési technológiát 
adjon. Úgy érezzük, hogy az aláb
biakban inkább azokkal a gondola
tokkal kell foglalkoznunk, amelyek 
segítséget, ösztönzést adhatnak 
azoknak a kisebb (20—100 ha) tó
területtel rendelkező tógazdáknak, 
akik halászati ágazatuk intenzívebb 
művelését most kezdték el, vagy 
eddig alig törődtek fejlesztésével.

Termelőszövetkezetünkben több 
próbálkozás fulladt kudarcba a ha
lászat fejlesztésével kapcsolatban, 
részben a szakértelem hiánya, ’ rész
ben az egyes technológiai folyama
tok megoldatlansága miatt. A leg
több probléma — mint más gazda
ságokban is—, a korszerű technoló
gia hiánya mellett az ivadék beszer
zése, illetve a megtermelt áruhal 
értékesítése volt. Meg kell állapí
tanunk, hogy ezeknek a kérdések
nek a megoldatlanságáért elsősorban 
minket érhetett a vád. Fenti prob
lémáinknak felszámolása rövid idő 
alatt megoldódott. Ugyanis még 
1975-ben együttműködési megálla
podást kötöttünk a Bikali Állami 
Gazdasággal, és így alapító tagjává 
váltunk és 1976-ban megalakult Bi
kali Haltermelési Rendszernek. A 
rendszer keretében haltermelői mun
kánk eredménye ugrásszerűen meg
változott. A jó  minőségű tenvész- 
anyag intenzív termelést tett lehe
tővé. A rendszeres szaktanácsadás 
segítséget nyújtott abban, hogy a

gazdálkodás hatékonysága is növe
kedjék.

Termelési eredményeinket jól 
tükrözi a táblázat, amelyen az 1971. 
évi mutatókhoz mint bázisszámok- 
hoz viszonyítottuk az 1975—76. és 
1977. év azonos adatait. A közbe
eső évek változó eredményeire most 
nem térünk ki, mert a tavakat egyik 
évben sem halászta le gazdaságunk 
teljesen, így az adatok nem tükrö
zik az egy-egy tenyészidőszak tény
leges eredményét.

eszközétől. A hozam fokozásának 
különböző lehetőségei nem azonos 
arányban befolyásolják a halterme
lést, de elmondható, hogy csak a 
különböző tényezők összhangja ad 
kielégítő eredményt. Egyértelmű, 
hogy csak természetes hozzammal, 
vagy csak takarmányhozzammal jó 
eredményt elérni nem lehet.

Véleményünk szerint a halter
melői munka legsarkalatosabb pont
ja az egyidejű pontos hozam- és 
termésbecslés. Csak a tóban levő 
halállomány mennyiségének isme
retében határozhatjuk meg a fel- 
használásra kerülő takarmányok 
mennyiségét. Nagyon káros a pró
bahalászatok költségét „megtakarí
tani” , hiszen a jól végzett termés- 
becslés alapja a felvásárló vállalat
tal való kapcsolatnak.

Termelés év
Nettó
hozam
kg/lia

Értékesített Értékesítési eredmény Élősúly
önkölts.

Ft/kg
hal össz.:

q Ft/kg Ft/ha

1971 170 514 0,53 325 6,7
1975 1151 976 2,07 2434 10,29
1976 1293 645 7,63 5145 15,44
1977 1535 1019 4,19 9036 12,63

Meg kell jegyeznünk, hogy 1976. 
évben tavainkat mintegy 20%-os 
részesedésben növényevő halfajok
kal is telepítettük. A polikultúra ho
zamfokozó hatása arányosan érvé
nyesült is a hozamaink emelkedé
sében. 1977-ben foglalkoztunk elő
ször nyári lehalászás után a 
TEHAG pontyivadék-neveléssel. így 
az áruhal mellett tenyészponty- 
szükségletünket is megtermeltük. 
Erről a termelési módról igen ked
vező tapasztalataink vannak.

A népesítés, a takarmányozás, a 
szerves- és műtrágyázás szoros egy
séget képez. Csak e három tényező 
együttes alkalmazása és a közöttük 
levő arányok optimalizálása adhat 
jó eredményt. Téves az a szemlélet, 
hogy a hal minden takarmányt 
hasznosít. A penészes, a romlott ta
karmány éppúgy káros a halra, mint 
bármely más állatra. Az ilyen ta
karmányokra épített haltermelés bár 
látszólag olcsó, mégis rendkívül drá
ga. Ez a tény viszont nem zárja 
ki azt a lehetőséget, hogy a nagy
üzemi mezőgazdálkodással óhatatla
nul együtt járó melléktermékek a 
haltermelésben jól hasznosulnak. 
Aki időben és jó minőségben meg
óvja pl. szárítóüzemek nedves rosta
aljait, jó minőségű és olcsó takar
mányhoz jut.

A szervestrágyázás is nélkülöz
hetetlen feltétele az intenzív vízi 
élet beindulásának, illetve a vízi 
élet folyamatos fenntartásának. Sok 
gazdaságban okoz problémát a 
nagyüzemi állattartó telepek híg 
trágyájának olyan elhelyezése, ami 
a környezetvédelmi szempontoknak 
is megfelel. Jó munkaszervezéssel 
megoldható a szervestrágya halastó
ra juttatása, a költségráfordítást a 
természetes hozam növekedése há
lálja meg. A halastavak műtrágyá
zása ma már nem újdonság, de 
mégis sok helyen tapasztalható az 
idegenkedés a hozamfokozás ilyen

Gyakorlati tapasztalatunk, hogy 
az esetenként elvégzett dobóhálós 
halászat nem ad mindig kielégítő 
eredményt a termésbecslésben. 
Mindenképpen a tóban levő hal
állomány legalább 5%-át kell kerí
tőhálóval egyszerre kifogni ahhoz, 
hogy a termésbecslés pontos legyen. 
Termelőszövetkezetünk haltermelési 
helyzetét bemutató táblázat a fen
tiekben leírtak igazolására szolgál. 
Bár a számok önmagukért beszél
nek, mégis felhívnám a figyelmet 
az immár sokadszor említett haté
konysági mutatókra. Az 1 kg halon 
képződött értékesítési eredmény 
1971-től 1977. év végéig 0,53 Ft/kg- 
ról 4,19 Ft/kg-ra emelkedett. Az 
1 ha halastófelület értékesítési ered
ménye ugyanebben az időszakban 
325 Ft/ha-ról 9036 Ft/ha-ra növe
kedett.

Reméljük, hogy ez a beszámoló 
segít még néhány kétkedő kollé
gának abban, hogy egyes gazdasá
gokban a halászat mint teljes értékű 
állattenyésztő ágazat helyét sikerül
jön meghatározni. Bár nem általá
nosítható, de mégis kell, hogy gon
dolatébresztő legyen, hogy kukori
cából 6000 Ft/ha, vagy búzából 8000 
Ft/ha már nagyon jó eredménynek 
számít. Az a tógazda, aki halágaza
tát ugyanolyan intenzíven és rend
szerszemléletűén kezeli mint 
szarvasmarha- vagy sertéságazatát, 
méltán számíthat arra, hogy a ko
rábbi évek vesztesége vagy mini
mális nyereségével ellentétben a 
halászat egyik legjövedelmezőbb ál
lattenyésztő ágazatává lép elő.

Gondjaink még vannak, amelyek 
megoldásra várnak. A Hidas-patak, 
a felettük extenzíven kezelt halas
tavakból tekintélyes mennyiségű 
szemét halat (naphal, kárász, keszeg
félék) szállít tavainkba évről évre. 
Ennek leküzdése érdekében inten
zívebb ragadozóhal (harcsaivadék, 
előnevelt süllő) telepítését tervez
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zük már folyó évre is. Eddigi ne
hézkes, sok időt és nagy kézi mun
kaerőt igénybe vevő lehalászási le
hetőségeinket egy, az alsó tó lecsa
poló zsilipjéhez csatlakozó külső 
halágy építésével, korszerűvé, gépe
síthetővé kívánjuk tenni. Terveink 
között szerepel, hogy ágazatunkat új 
tavak építésével területben is nö
veljük. Ehhez területi adottságaink 
vannak. Sajnos a szükséges saját 
pénzügyi források pillanatnyilag 
szűkösek, de kilátás van arra, hogy 
az érvényben levő hitel és központi 
támogatás segítségével terveinket a

közeljövőben valóra is válthassuk. 
A gépesítés területén is léptünk 
már előre. A takarmányozást és a 
tavak trágyázását immár harmadik 
éve Bikali rendszerű Trabant-mo- 
tor meghajtású önürítős csónakok
kal végeztük, jó hatásfokkal. Egy 
lehalászási szezonban már kipróbál
tuk az UNHZ alapgépre szerelt hal
kiemelő szákot, erről a gépről is 
kedvező tapasztalataink vannak.

Befejezésül utalnunk kell arra. 
hogy az V. ötéves terv célkitűzései
ben a halászat fejlesztése a legna
gyobb százalékarányú. Az ország

haltermelését 46%-kal növelni egy 
ötéves tervidőszak alatt rendkívül 
nehéz. Ezt a feladatot a nagy tó
gazdaságok egymagukban nem is 
tudják megoldani. így szolgáljon ez 
a beszámoló ösztönző hatással azok
nak a kisebb 20—100 ha-os tógaz
daságoknak, amelyek az ország tó
felületének jelentős hányadát kép
viselik.

Bizonyosan merjük állítani, hogy 
kisgazdaságokban is lehet hatéko
nyan munkálkodni, és ezzel a ma
gyar halászat fejlődését szolgálni.

Gulyás Tamás

A természetesvízi halászat kalendáriuma
SZEPTEMBER

Fel kell készülni az őszi nagyhá
lós szelektáló halászatra. A halá
szat eredményes lebonyolításához 
meg kell szervezni a megfelelő lét
számú halászbrigádokat. Ki kell je
lölni a területeket brigádonként, meg 
kell állapítani a halászat sorrendjét, 
hogy a szállításnál és az értékesítés
nél ne legyenek problémák. Elő kell 
készíteni a halfogó és kisegítő esz
közöket, ha azokon kisebb javítani 
valók akadnak, el kell végezni.

Még a brigádhalászat megkezdése 
előtt érdemes lehalászni azokat a na
gyobb csatornarendszereket, ahol már 
a lecsapolás megkezdése előtt ezt a 
munkát be kell fejezni.

Ebben a hónapban megkezdődött 
hajdan a béka halászata is. Saj
nos ma már a régi kecskebéka bő
ségnek, amely az alföldi rizsfoldekre

és csatornákra volt% jellemző, csak a 
híre maradt. A mezőgazdaság kemi- 
zálásával a békafogás, a békaexport 
sorsa megpecsételődött.

A nagyhálós halászat megkezdése 
előtt, még igen lényeges feladat, 
hogy a háló mozgását akadályozó 
vizinövényzeteket el kell távolítani. 
A hónap második felében az öntözési 
idény befejeződik, gondoskodni kell 
a vízszintek megfelelő csökkentésé
ről, az eredményesebb nagyhálós bri
gádhalászat érdekében. Mikor így 
minden előkészítésre került, csak ak
kor kezdjenek hozzá a termelő mun
kához.

O K T Ó B E R
Október hónap legfontosabb mun

kája a nem élő jellegű természetes 
vizek nagyhálós szelektáló brigádha

lászata. Ennek a munkának különös 
jelentőséget az ad, a nagymennyi
ségű piaci halfogás mellett, hogy ál
lományszabályozó szerepe is van. A 
100—200 m-es sűrűszemű háló nagy 
tömegben fogja ki a keszegféléket, 
ami természetes vizeinkben oly mér
tékben el van szaporodva, hogy nem 
tudnak egymástól nőni (felborult a 
biológiai egyensúly). Ezeken a te
rületeken a nemes békéstermésze
tű halak kihelyezése nem célsze
rű, és mindaddig nem vezet meg
felelő eredményre, míg a nagy
tömegű táplálék-konkurrenstől meg 
nem szabadítjuk vizeinket. Ezért 
évenként legalább két alkalom
mal el kell végezni a szelektáló 
halászatot. Előfordulnak olyan te
rületek, hogy magas vízállás, vagy 
kiterjedt vizinövényzet borítás miatt 
nem vezet a szelektáló halászat meg
felelő eredményre, akkor ezeken a 
területeken a biológiai szelektálást 
és a hálós szelektálást kombináltan 
kell alkalmazni, míg a viz biológiai 
egyensúlya helyre nem áll. A bioló
giai szelekció azt jelenti, hogy nagy
tömegű nemes ragadozót helyezünk 
ki, azokra a területekre, mindaddig, 
amíg a kívánt arányok ki nem ala
kulnak. A biológiai szelekció nagyon 
hatásos eszköz, ha megfelelő fajú, 
és korú ragadozót választunk a víz 
jellegének megfelelően. A ragadozók 
a táplálékkonkurrensektől megszaba
dítják a vizet és a másodrendű ha
szonhalból elsőosztályú halhúst pro
dukálnak. Ugyanakkor kedvező élet- 
feltételeket teremtenek az elsőren
dű békés természetű halak részére.

Kálmán Dániel

ELŐADÁS
A fejlődő országok haltenyész

tési problémáiról tartott elő
adást Dr. Woynarovich Elek 
professzor a Magyar Agrártudo
mányi Egyesület Halászati Szak
osztályában 1978. február 17-én. 
A rendezvényen megjelent mint
egy 120 érdeklődő bepillantást 
nyert Nepál és Venezuela édes
vízi halászatába, fejlesztésének 
kérdéseibe.

Az előadást követően Woyna
rovich professzor saját színes 
diapozitív felvételeit levetítette.

A közel 10 éves FAO szakér
tői tevékenység tapasztalatai, a 
fejlődő országok népélelmezési 
és főleg fehérjeellátás i gondjai 
alátámasztják a hazai halterme
lési technológia jelentőségét.

T. A.

125



Hazai lapszemle

Tengervíz a halastóban. — 
Puerto R icától keletre, az 
USA tulajdonában levő St. 
Croix sziget tengerlagúnáihoz 
— ahol új rendszerű halfar- 
m ok m űködnek — kb. m ásfél 
km hosszú és 8 cm  átm érőjű 
csővezeték segítségével m ély
tengeri, alacsony hőm érsékle
tű tengervizet szivattyúznak. 
R ájöttek ugyanis arra, hogy 
a m élyből származó víz ás
ványi anyagokban lényegesen 
gazdagabb, mint a felszíni vi
zek. M árpedig az algák sza
porodásához, növekedéséhez 
elengedhetetlen az ásványi 
anyag jelenléte. A  cél az: erő
teljes algaszaporodást hozza
nak létre, am inek következté
ben az alsórendű rákok töm e
gesen elszaporodnak, ezek al
kotják  a halak leg főbb táplá- 
kát. (Csongrád M egyei Hírlap)

Szocialista szerződés. — A z  
Északdunántúli V ízügyi Igaz
gatóság, a M agyar Országos 
Horgász Szövetség G yőrvidéki 
Intéző bizotsága és a Haza

fias N épfron t m egyei B izott
ságának szakem berei, m unka
társai m egállapodást kötöttek , 
m elynek  értelm ében  a m eg ye  
folyóvizeit, azok tisztaságát, 
n övén y- és állatvilágát eg yü t
tesen  védelm ezik a jövőben . 
A  három  aláíró rendszeres  
kapcsolatot tart fenn, tapasz
talataikat kicserélik , újabb  
társadalmi aktívákat vonnak  
be a közérdekű  munkába, az 
úttörőkkel is m egism ertetik  a 
vizek fontosságát, és éven te  
egy  alkalommal értékelik  a 
végzett m unkát. (Kisalföld)

A. MOHOSZ a vízvédelm i fe l
adatok betartása érdekében el
lenőrző hálózatot szervez az 
ország egész területén, a m e
gyei intéző bizottságok víz- és 
környezetvédelm i felelősöket 
jelölnek  ki. A  figyelő szolgá
lat horgász tagjai azonnal je 
lentést tesznek a vizek el
szennyeződéséről, a halpusztu
lásokról, h ogy  m ég idejében 
m egakadályozható legyen a to
vábbi károsodás. F igyelem m el 
kell kísérni a vízpartok m en
tén elterülő földeket és m eg 
kell akadályozni az ott törté
nő szemetelést. — A  Hazafias 
Népfront környezetvédelm i 
m unkabizottsága a m egyei kör
nyezetvédelm i m unkabizottsá
gok segítségével összeállította 
ezévi feladatainak tervét. K  o- 
s z e i  K á r o l y  az Országos 
Horgász Szövetség főtitkára 180 
ezer m agyar sporthorgász ne
vében bejelentette, hogy  a 
létrehozandó környezetvédel
mi pénzügyi alaphoz egym illió 
forintot ajánlanak fel és vár
ják  az üzem ek, szervezetek 
csatlakozását. (Hajdú-Bihari 
Napló)

Az Űj T ükör-ben ,,Vizi vál
tozások cím m el Szatmári Jenő 
István  hosszabb, hangulatos 
cikket írt a m agyar halas v i
zekről és halászatról. V égig
vezeti az olvasót a Tisza, Du
na, Balaton, a Fertő tó ér
dekességein, végül Dinnyésen 
köt ki, ,,az ország egyik leg
korszerűbb halgazdaságában.”

*

A z Esti Hírlapban Ferenczi 
Annamária feltesz i a k érd ést: 
„L eh e tn e -e  több hal az asz
talunkon?”  — A  kérdésre dr. 
Dobrai Lajos a MÉM vadásza
ti és halászati főosztá lyveze
tő -h elyettese  válaszol: „L eh e t
ne. A  m últ tervidőszakhoz k é 
p est 1980-ig 46 százalékkal
több halhús előállításával szá
m olunk. Ez a többlet a te 
nyésztés gazdaságosságának 
javításával érh ető  el, újabb 
halastavakat egyelőre  nem  tu 
dunk építeni. É vek óta arra 
törekszünk, hogy a n öv én y 
evő  halak részarányát n övel
jü k ; ezek  a halak gyorsan  
nagyra nőnek. A  busa, az 
amur kitűnő sütőhal, a leg 
változatosabban fű szerezhető. 
Káposztával, lecsósan, bor
ban főzve, almás halpogácsa
kén t egyaránt fogyasztható. 
A  k özel-k e le ti országokban  
mindizét halfélét igen k ed v e
lik, jelen tős m en nyiséget e x 
portálunk belőle Irakba és 
Iránba. — A  riporter továb
bi k érd ése : „S ok  feladat vár 
a keresked elem re is, m it tesz  
a HALÉRT?”  A  m egterm elt 
halm ennyiség 70 százalékát — 
válaszolja Á cs István  — a m i 
vállalatunk értékesíti. Ez ta
valy 2500 vagon áruhal volt. 
A  többit a halgazdaságok ad
ják el árudáikban, halászcsár
dáikban. A  term elők  az őszi 
lehalászás után szeretnék  a 
term ést azonnal átadni n e 
künk, m ég azok a tógazdasá
gok  is, a m elyekn ek  teleltető  
m ed en céik  vannak. A  hal tar
tása télen  veszteséges. Olyan 
szerződést kötünk, am elynek  
alapján a gazdaságok érd e
keltek  a teleltetésben . ő sszel  
csak bizonyos tételt veszünk  
át, de a teljes  m en nyiséget 
kifizetjük . Igaz, ez nagy anya- 

,g i m egterhelés, tavaly példá
ul m integy 110 m illió fo r in 
to t h iteleztünk.”

*

A  MOHOSZ ezévi közgyűlésén 
keserű hangon, sőt indulato
san tették szóvá, hogy  az élő
vizek m entén egyre több az 
elzárt terület: m agánosok, vál
lalatok, intézm ények rekesztik 
el szögesdróttal a part kisebb- 
nagyobb szakaszát, s seszik le
hetetlenné a horgászatot. Sőt, 
a kerítésen belülre nem csak a 
horgászokat, de m ég a ható
sági szerepkörrel rendelkező 
ellenőröket, halőröket sem  en
gedik  be. íg y  azután ezeken 
az önkényesen elzárt területe
ken belül fa jra, m éretre, és ti
lalm i időre való tekintet nél
kül zavartalanul fo ly i az orv- 
halfogás. Ha nem  történik eré
lyes intézkedés a vizek part
jára vonatkozó rendelkezések 
betartatására, akkor m egren
dül a jogrendben való biza

lom . Ez pedig már nem csak 
horgász kérdés. (Magyar Nem 
zet)

Halászmúzeum. — Az ősi ha
lászm esterségek, a nádvágás, 
az egykori vizi élet feledés
be m erülő emlékeit, szerszá
mait m utatják be abban a 
múzeumban, am elyet a Velen
cei tó északi partján, a pá- 
kozdi Szúnyog-szigeten ren
deznek be. — Nagy József

decsi halász a halászmester
ség eszközeit miniatűr form á
ban készítete el az esztergo
m i M agyar V ízügyi Múzeum 
m egbízásából a múzeum  Du- 
na-történeti kiállítására.

A M agyar M ezőgazdaságban a 
„Halászati term elési rendsze
r ek et”  ism erteti dr. Dobrai 
Lajos MÉM főosztá lyvezető 
helyettes. Kimutatja, hogy a 
növényterm elési rendszerekhez  
hasonlóan a halhústerm elés
ben sem  nélkülözhetők a ter 
m elési ren dszerekben  foglalt 
előnyök . A  Bikali H alterm elési 
Rendszer jó l szolgálja az e l
eddig gyen gén  term elők  fe l
sorakoztatását a kívánt szintű 
term elésre. A  bikali tapaszta
latok indokolják további hal- 
term elési rendszerek kialakí
tását. T ervben  a Szegedi — és 
a H ortobágyi Állami Gazda
ság.

*

„P atak  és Batta”  cím m el a 
M a g y a r  N e m z e t  élénk 
színekkel festi a TEHAG és a 
Bodrogm enti HE szocialista 
szerződésének létrejöttét. Ü j- 
szerű és előrem utató kezdem é
nyezés és együttm űködés ala
kult k i hazánk legkorszerűbb 
halszaporító gazdasága és a sá
rospataki horgászegyesület k ö 
zött. Ü gy határoztak, hogy 
szocialista szerződésben rögzí
tik az együttm űködés irány
elveit. A  szerződés főb b  célki
tűzései: a Százhalombattán elő
állított ivadékanyag term észe
tesvízi növekedésének vizsgá
lata, a természetes vizeken elő 
álló különféle kedvező vagy 
kedvezőtlen folyam atok ellen
őrzése, szaktanácsadás, vízbio
lógiai vizsgálatok, a m ás-más 
jellegű, karakterisztikájú vizek 
halhozam  változásával össze
függő problém ák tisztázása. A  
pataki horgászok vizei erre kü
lönösen alkalmasak.

Tapasztalatcserén a halászta
nulók. — Az Előre halászati 
Szövetkezet vendégeként egy
napos tanulm ányi kirándulás- 
ra érkezett G yőrbe 25 halász
tanuló fiatal, akik a tatabá

nyai szakm unkásképző inté
zetben tanulnak. A  szövetke
zet főagronóm usa Jancsó Kál
mán tájékoztatót tartott a jö 

vendő halászoknak a szövet
kezet életéről. Ezt követően 
Véneken halászati eszközöket 
tekintettek m eg, m ajd  a Du
nán bem utató halászatot néz
tek m eg a vendégek. (Kisal
föld)

Vásárhelyi Istvánra, az 1968- 
ban elhunyt term észetkutatóra  
em lék eztek  a M ályi tónál a 
a róla eln evezett utca első  
házának falán (a M iskolci 
V endéglátó üdülőjén) em lék 
táblát h elyezett e l az Észak- 
m agyarországi HE. A  kis ava
tó ünnepségen  dr. Cikrai Z ol
tán az eg yesü let jogtanácsosa  
em lék eztetett Vásárhelyi Ist
ván munkásságára, ö  volt a

híres garadnai pisztráng telep  
hosszú időn át vezető je , majd  
halászati fe lü gyelő , sok tudo
m ányos m unka szerzője. A z ő  
javaslatára telep ítettek  halat 
a N yéki és M ályi kavicsbánya  
tavakba. Ezért állították az 
em léktáblát. (Déli Hírlap)

A  Fejér M egyei Hírlap közle
m énye : A  dinnyési tógazda
ságban m ájus elsején m egkez
dődött a pontyok  szaporítása. 
A  keltetést W oynárovich  A nd
rás vezeti, az ikrára szárazon

fe jik  rá a tejet. A  tervek sze
rint 60 m illió ponty- és 40 
m illió növényevő ivadékot sza
porítanak, m elyek  40 százalé
kát itt, a többit más halgaz
daságokban nevelik  fel. A  
nem rég keltetett süllők már 
2—3 centim éteresek, ebből 100 
ezret szállít a tógazdaság.”

A  székesfehérvári Vörösm arty 
Tsz 4,1 m illió forint költség
gel 30 hektárral bővíti a m eg
levő tógazdaságát. (Fejér M e
gyei Hírlap)

P öschl Nándor
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Épül a külső halágy a Császárszállási víztározó mellett Elkészültek a raktártavak m űtárgyai a
külső halágy mellett (Tóth Á. f e l v é t e l e i )

Halászatfejlesztés Szabolcs-Szatmár megyében
A nyíregyházi „Alkotmány"’ Halászati Termelőszö

vetkezet lendületes fejlesztési tervet dolgozott ki az V. 
ötéves terv időszakára. Első ütemben a császárszállási 
víztározó mellett külső halágy és raktártavak épülnek.

A beruházás a víztározók halgazdálkodásának mo
dellje, ezért a Műszaki Fejlesztési Alap támogatást 
nyújtott e korszerű létesítmény mielőbbi megvalósulá
sához.

A fejlesztés második ütemében a htsz, a megyei me
zőgazdasági termelőszövetkezetek rossz műszaki álla

potban levő tógazdaságait bérbe veszi és rekonstrukció 
után intenzív gazdálkodást folytat. Ebben a törekvésé
ben a megyei szervek is támogatják a htsz-t. 1976-ban 
megkezdődött a tiszavasvári halastavak rekonstrukciója 
191 ha területen és folyamatban van a nagyhalászi ha
lastó felújításának előkészítése.

A tervek szerint 1980-ban 2000 q kétnyaras tenyész- 
ponty és 500 q kétnyaras növényevő hal kerül értéke
sítésre a felújított üzemegységekből.

Tóth Árpád

Trágyázás -  takarmányozás
A gyakorlat elfeledteti a jól be

vált haltenyésztési technológiákat, 
aminek az a következménye, hogy a 
többtermelés szempontjából igen lé
nyeges munkák másodrendűvé vál
nak, vagy éppen elmaradnak. Ennek 
talán? az is az oka, hogy hazánk
ban az egyetemeken nincs rendsze
res haltenyésztés oktatás mint pl. 
amilyen volt 1947—1958 között Gö
döllőn. Tehát hol tanulhatnák meg 
mérnökeink a klasszikus haltenyész- 
tés technológiáit?

A trágyázás (szervestrágyázás eset
leg műtrágyázással kombinálva) és 
a takarmányozás egymástól elvá
laszthatatlan tevékenység a klasszi
kus haltenyésztés folyamatában. 
(Klasszikus haltenyésztés =  tógazda
sági haltenyésztés; megkülönbözte- 
tendő a speciális haltenyésztési tech
nológiáktól mint pl. ketreces, beton
kádas haltényésztés, teljesértékű tá
pon alapuló haltenyésztés stb.)

Mégis, mintha ezt elfelejtenénk és 
elhanyagoljuk a fontosabbikat: a trá
gyázást.

Ha az agronómus ellenőrzi a tavat, 
talán soha nem kérdezi a halászt: 
hány mázsa trágyát szórt ki X elv
társ? Azt kérdezi, hogy mennyit ete
tett és nincs- e valami különös, és 
megy is tovább ha éppen sürgős a

dolga. Ha van ideje „próbát dobat” 
megnézi a halat és úgy megy el. A 
trágyázásról szinte szó sem esik.

Pedig hangsúlyozom, ez a fonto
sabbik része a haltenyésztésnek, kü
lönösen mióta távol-keleti halakat is 
népesítünk.

Belátom, takarmányt kiszórni sok
kal könnyebb, különösen mióta a ví
zen vannak á „keszeg” etető csóna
kok, és a parton magastartályból le
het a takarmányt leereszteni. A trá
gyázásra semmi alkalmas korszerű 
gépet és technológiát nem dolgoz
tunk ki, sőt még a régi jó trágya
ágyút is elfelejtettük. Néhol még a 
hígtrágyát leeresztik a „keszegből” , 
de ahol nincs hígtrágya nem törőd
tek a termésbiológiai szempontoknak 
legmegfelelőbb trágya kiszórás mód
szereivel.

A trágyázás kezd kimenni a divat
ból! Nincs rá ember? Nincs trágya? 
Vagy csak éppen nem törődünk ve
le? Persze amikor valamit nem aka
runk csinálni, kitaláljuk a nem csi- 
nálást megokoló „ideológiát” hozzá 
pl.: Jó termés volt trágya nélkül is! 
A trágyázás sokba kerül! A halász
mester azt, mondta, hogy nem kell 
az! Trágyázott' tóban megbetegedett 
a hal! stb. stb.

Minden ellenkező híresztelés és

„ideológia” ellenére kijelenthető hogy 
a szervestrágyázás a tógazdasági 
nagy termés legbiztosabb alapja. A 
„széntrágyázási módszerrel” bejut
tatott szervestrágya biztosíthatja fo
lyamatosan a bőséges természetes 
táplálékot; ami elengedhetetlen a ha
gyományos takarmányozáshoz. A po- 
likulturális tenyésztéshez pedig el
engedhetetlen a szerves és szervet
len trágyázás. Ami itt fontosságban 
jóval megelőzi a takarmányozást.

A -széntrágyázási módszer szerint 
a szervestrágyát feloldva és szét
szórva juttatjuk a tó felületére" 
gondosan elosztva azt az egész ta
von. A fenékre juttatott, fel nem 
oldott, szilárd trágya aligha haji 
hasznot sőt árthat. A jól szétszórt 
és feloldott trágya szervesanyag
tartalmát a bakériumok végered
ményben széndioxidra bontják le, 
amit az algák a fotoszintézisük
höz azonnal felhasználnak. Ezért kell 
a trágyát a reggeli órákban (8—11 
óra között) kiszórni. Az algák gyor
san elszaporodnak, lesz tehát táplá
lék a busáknak és a ponty termé
szetes táplálékállatainak is. Mivel a 
fotoszintézis szervesanyag építés 
nappal folyamatos a széndioxidra is 
naponta szükség van. Ezért java
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soltuk a napi, de ha ez komoly, el
fogadható okból nem megy, a két- 
naponkénti trágyázást. Csakis így 
lehet a természetes táplálékszintet 
fenntartani.

Kívánatos volna, hogy a trágyá
zást a tó kihelyezése előtt elkezde
nénk, hogy „terített asztal” várja a 
halainkat.

Száz szónak is egy a vége: meg 
kell oldani a lehető szervestrágya 
féleségekre (sertés, juh, baromfi, 
szarvasmarha stb.) a megfelelő, kor
szerű, kiszórási technológiákat és a 
trágyázást pontosan és szigorúan 
végre kell hajtani, mert enélkül csak 
igen drágán? és igen bizonytalanul

léphetünk előre a tonnás vagy több 
tonnás haltermelés felé. Ha több 
termelést akarunk nincs más kiút. 
De nem csak a több termelés kíván
ja ezt, hanem a halaink egészsége 
is. Sok bajt, betegséget, aggódást ke
rülhetünk el, ha halainkat egészsé
ges „a legteljesebb értékű” termé
szetes táplálékhoz is hozzájuttatunk. 
Akkor lesz nagy termés tavaink
ban, ha az ellenőrző agronómus el
ső kérdése az lesz: Mennyi trágyát 
szór ki naponta X  elvtárs, mire a 
halász azt mondja 100 mázsát (a 
százhektáros tóban.)

Dr. Woynárovich Elek 
tudományos tanácsadó
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halászatáról
T Ö R Ö K O R S Z Á G

Nyári holtág a Haltenyésztési Kutató Intézet szomszédságában (Máté József felvétele)

Cérnahálózó halász
(Gönczy János felvétele)

kérdeztük a hazánkba látogató M u s t a f a H a s e k i o g l u - t ,  a Török 
Mezőgazdasági Minisztérium hidrobiológiái és halászati osztályának 
vezetőjét. Kérdéseinkre elmondta, hogy Törökországban mintegy 
300 000 ha víztározón folytatnak másodlagos hasznosításként halásza
tot. E vízterületek népesítésére 5 keltetőállomást építettek, melyből 
egyben pisztrángot, négyben pedig melegvizi halak ivadékait nevelik 
elő. Az 5 állomás együttes tóterülete alig haladja meg a 20 ha-t. Me
legvizi halak közül a pontyon, süllőn, csukán, harcsán, compón kívül 
újabban a tilápiával is foglalkoznak. A növényevő halak közül csak 
az amurt telepítették be, elsősorban a csatornák tisztántartása érde
kében. A víztározókon extenzív halgazdálkodást folytatnak, etetés és 
trágyázás nélkül. A víztározókat elsősorban egynyarassal népesítik, 
mert a lárvanépesítés nagyon kockázatos a hőmérsékletkülönbség 
miatt. Varsákkal és állított eszközökkel halásznak. A halászat mint
egy 2000 embernek ad megélhetést. A horgászat még nem divat, 
egyelőre csak igen kevesen űzik. Engedély nem kell hozzá, most fog
lalkoznak a horgászat megszervezésével.

A török belvízi halászat szakembereit elsősorban külföldön képe
zik. így jelenleg Kanadában, Jugoszláviában és néhány más államban 
tanulnak hidrobiológus és halászati szakemberek.

Mustafa Hasekioglu most másodszor járt hazánkban. Legutóbb 
négy éve látogatott Szarvasra, mostani útja alkalmából nagy elisme
réssel szólt a látottakról. Tárgyalások folynak arról is, hogy halszapo
rítási témában a magyar oktatási lehetőségeket rendszeresen igénybe 
vennék.

T. B.




