
A KORMORAN —
, magyarul kárókatona a kínai nyíltvízi halászat eleven eszköze. A könnyen ido
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-j-^ogyau halnak a duzzasztók —
a folyók öntisztulására és a halászatra ?

Hazánkban az első nagy duzzasztó 
a tiszalöki vízlépcső. Már a tervezés 
időszakában felmerült a kérdés, mi
lyen hatással lesz a vízlépcső a 
szennyvízkérdésre és a halászatra. 
Hazai tapasztalataink e téren még 
nem voltak, a kisebb duzzasztók 
biológiai hatását sem figyelték meg. 
Nemrég jelent meg a duzzasztott és 
nem duzzasztott folyók biológiájáról 
és kémiájáról a Duna felső szaka
szán és a Main folyón végzett vizs
gálatok alapján készült, több mint 
300 oldalas tanulmány, melyből a 
nálunk még nem vizsgált kérdések
re is igen sok értékes adatot ka
punk.

A folyóvizek oldott oxigéntartal
mára döntő jelentőségű a víz áram
lási sebessége. A duzzasztómű a fo
lyó felső és alsó szakaszán is meg
változtatja a víz áramlási sebessé
gét, ezzel tehát befolyást gyakorol a 
víz oxigéntartalmára. Maga ez a 
tény sejtteti velünk, hogy az oxi- 
génigényesebb halak tartózkodási 
helye is megváltozik.

Minél nagyobb a folyóvíz áram
lási sebessége, annál jobb az oxi
génfelvevő képessége. A folyó pedig 
annál több szennyvizet képes fel
venni és megtisztítani, minél na
gyobb az oxigénfelvevő képessége. 
Ezzel együtt jár, hogy erős s z e n 
nyezéseknél sem érezhető bűz és 
nem következik be halpusztulás. A 
gyors lefolyású vízben azonban sok 
elbomlatlan szerves anyag lebeg és 
igen sok kórokozó baktérium él. Az 
öntisztulás a gyorsan áramló vízben 
lassabban megy végbe, tehát a 
szennyeződés hosszabb szakaszon 
marad meg. Az ilyen víz egészségi 
és más szempontból nem használ
ható.

A lassabban áramló vízben az oxi- 
génviszonyok romlanak, ezzel szem

ben az öntisztulás folyamata, 
amennyiben az anaerob állapot el
kerülhető, rövidebb folyószakaszon 
megy végbe. Az ilyen folyószaka
szon igen hamar léphet fel oxigén
hiány, ezért az ilyen folyószakasz 
mellett sokkal nagyobb fokú szenny
víztisztítást kell megkövetelnünk.

A lassabban folyó vízben igen 
nagy hátrányt jelent még a szenny
vízgomba telepek gyorsabb kialaku
lása és nagyobb szakaszokon való 
elszaporodása. így másodlagosan 
szennyeződik a folyó és az oxigén
hiány fokozódik.

A lassabban áramló vízben a víz
virágzás jelenségével is számolnunk 
kell. A vízben tömegesen elszaporo-

Az elmúlt napokban alkalmunk 
volt beszélgetni néhány megyei ha
lászati felügyelővel: — hogy s mint 
megy a soruk, hogyan áll a halászat 
dolga? — Néhány választ magneto
fonra rögzítettünk. íme:

1.
— Minden rendben van, elvtárs. 

Egy edüli hiba — mondjuk —, hogy 
nem értek a szakmához. Én tudniillik 
méhész vagyok. Eleinte szokatlan 
volt, hogy a halak nem zümmögnek, 
dehát majdcsak megszokom. Néha 
kijárok a birkanyíráshoz, széna és 
szalma begyűjtéséhez. Remélem, ez 
a praxisom át fog segíteni a hal
tenyésztés újszerű, bonyolult felada
tain. A többit a halakra bízom.

2.
— Teljesen önálló vagyok, sőt ta

lán éppen ez a baj. A megye vezetőit 
nem nagyon érdekli a hal. Az igaz
gatóm egyetlen egyszer számoltatott

dó algák pusztulása szintén má
sodlagos szennyeződést okoz és 
oxigénhiányhoz vezethet.

A felsorolt példákból látható, 
mennyire fontos folyóink kémiai és 
biológiai állapotának szakaszonkénti 
ismerete. Űj telephelyek, gyárak 
helykijelölésénél feltétlen meg kell 
azt előznie a kérdéses folyószakasz 
gondos, legalább egy évre terjedő 
kémiai és biológiai vizsgálatának.

Folyóvizeink állapotának rendsze
res vizsgálata csak jól kiépített víz
minőségjelző szolgálat útján lehet
séges. Ennek módszerét a Halte
nyésztési Kutató Intézet az elmúlt 
két év alatt kidolgozta és a módszer 
bevezetése attól függ, lesz-e kellő 
számú középkáder, akiknek kiképzése 
után a vízminőség jelző szolgálat 
megszervezhető.

— Dy —

be. Ténykedése kimerült abban a 
kérdésben, hogy „no, mit csinálnak a 
halak?“ Beszámolóm ilyen körülmé
nyek közt arra szorítkozott, hogy 
„élnek, mint a hal a vízben“ .

3.
— Nálunk az „állattenyésztés“ a 

négylábúaknái kezdődik. így leg
nagyobb megbecsülésben a nyerítő, 
röfögő stb. állatok részesülnek. A 
kétlábúaknak már kisebb becsületük 
van. Sajnos, a halaknak egy lábuk 
sincs, nem is röfögnek, nem is nye
rítenek. csak hallgatnak. Márpedig 
ismeretes, hogy „néma gyermeknek 
az anyja sem érti a szavát“.

4.
— A mi megyénkben a haltenyész

tés megbecsülésnek örvend, így ter
mészetesen az én munkám is. Ez 
tette lehetővé, hogy tervemet túltel
jesíthessem, elsősorban a kiszállások 
terén. Ennek oka — kiszállási kere
tem szűk keresztmetszete. Jelenleg 
októberi kiszállásaimat teljesítem és 
egyelőre nem tudom, hogy mi lesz, 
augusztusban, amikor a rizsföldi le
halászás megkezdődik. Halaimat 
most arra igyekszem rábírni, hogy 
kérjenek megneműöglési pótkeretet 
legalább novemberig, amikor ismét 
segítségükre siethetek.

5.
— Részemről nem panaszkodha-

tom. Az igazgatóságnál dolgozó kar
társaim a legnagyobb megbecsülés
ben részesítenek. így például, ha va
laki kiszáll és véletlenül megürül 
egy szék, akkor rögtön intézkedés 
történik, hogy „szóljatok a halász
nak, hátha le akar ülni“ . Persze, ez 
csak csütörtökön, pénteken és szom
baton lehetséges, mert hétfőn, ked
den és szerdán nincs kiszállás. Né
kem se. Most aztán azon vagyok, ne
hogy a halak a hét elején megkezd
jék az ívást, vagy utazgatásukat a 
tröszt tavaiból halasszák a hét vé
gére. Kérdés azonban, hogy mit szól 
ehhez a — tröszt? (—)

A biharugrai halgazdaság bárkakikötője, háttérben a szivattyú ház és a magtár.
(Szalay felvj

Zümmögő halak —
röfögő pontyok, négylábú csukák
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A gyakorlati tógazdák hosszú évek 
tapasztalatai alapján tudják, hogy 
sokszor teljesen azonos kiterjedésű 
és egymáshoz közel álló halastavak

Brachionus kerekesféreg petéivel. 
Nagyítás: 170x. (Donászy felv.)

terméseredményekben eltérnek egy
mástól. Egyik-másik tó rossz termése 
feltűnő a többihez viszonyítva. Rizs
földi haltenyésztési kísérletek során 
is nagyon sokszor egészen közel fek
vői táblák haltermés-eredménye is 
igen eltérő lehet azonos kísérleti fel
tételek között is. A vizek élővilágát 
kutató biológusok, a hidrobiológusok 
hazánkban is régóta foglalkoznak az
zal a kérdéssel, milyen befolyással 
van a haltermésre a vizekben élő nö
vényi és állati szervezetek életközös
sége (biocönózisa). A hidrobiológusok 
megfelelő gyűjtőeszközökkel mintegy 
kiszűrik a vízből a bennük élő ki
csiny szervezeteket, vagy az egész 
kicsiny, a legfinomabb szűrőháló 
(planktonháló) szemecskéin is átjutó 
élőlényéket közvetlenül a merített 
vízmintából centrifugálják, vagy 
centrifugálás nélkül egy-egy víz- 
cseppben is megtalálják a mikrosz
kóp alatt.

A hidrobiológusok az év különböző 
szakában végzik gyűjtéseiket és 
gyűjtésekben talált szervezetek faját 
és mennyiségét állapítják meg. Az 
évszakos, havonkénti, vagy még gya
koribb gyűjtések alapján kialakul a 
vizsgált víz élővilága összetételének 
képe, biocönózisa, az egyes szerveze
tek fellépésének sorrendje, vagyis 
egy-egy év biológiai története. A 
produkciósbiológia kutatóinak fel

adata, hogy az így kapott képet ele
mezzék és az élőlénytársulásokat 
produkciósbiológiai szempontból érté
keljék.

Két tóban egészen más eredmény
nyel végződik a lehalászás, ha a né
pesít és összetételben eltérő volt. 
Ugyanígy két, egyébként környezet
adottságokban megegyező tó haltáp- 
lálékszervezetei eltérnek, vagy eltér
hetnek egymástól. Az egyikben a ki
sebb testű Bosmina és Copepoda- 
rákocskák lehetnek túlsúlyban, a má
sikban a nagyobb testű Daphniák, 
melyeknek haltáplálékértéke sokkal 
nagyobb, mint az előbbieké.

Ugyanígy a raktározó planktonszer
vezetek táplálékát képező növényi 
építő szervezetek (fitoplankton) össze
tételétől függ, hogy a raktározó szer
vezetek megfelelő táplálékot talál
nak-e, vagy sem.

Azonban nemcsak a táplálkozás 
kérdése függ össze az élőlénytársulá-

Filina longiseta kerekesléreg, mely 
két oldalsó tüskéjével csapkodva vál
toztatja a helyét és a középső tüské

vel kormányoz. Nagyítás: I50x.
(Donászy felv.)

sokkal, hanem az is, hogy bizonyos 
növényi építőszervezetek jelenléte 
kizárja bizonyos raktározó állati 
szervezetek jelenlétét.

Az utóbbi években vált ismeretes
sé az a tény, hogy a kékalgák olyan 
anyagokat választanak ki, melyek 
mérgezően hatnak az állati plankton
szervezetekre. Űjabb kísérletek azt 
is beigazolták, hogy bizonyos alga
fajok olyan anyagokat választanak 
ki, melyek a planktonállatok táplál
kozás-mechanizmusát gátolják és

oly mértékben lecsökkentik, hogy a 
magukhoz vett táplálék emésztetle
nül távozik a bélcsatornából; a Chlo
rella nevű alga pl. a Daphnia magna 
nevű rákocskára van ilyen hatással. 
A chlorellin-nek nevezett anyagot 
választja ki s ez mind a vízbe, mind 
pedig a Daphnia bélcsatornájába jut-

Asplanchna brightweUi, az egyik leg- 
nagyobbtestű kerekesiéreg, mely ki
tűnő haltáplálék-szervezet. Nagyítás: 

150x. (Donászy felv.)

va gátlólag hat a táplálékszűrést 
végző szervekre.

Hidrobiológusaink csak az utóbbi 
években kezdenek nagyobb figyelmet 
szentelni a halastavak és rizsföldek 
élővilága rendszeres vizsgálatának. 
Az eddig végzett vizsgálatok igen 
meggyőzően mutatnak rá arra, hogy 
a rosszul termő halastavakban olyan 
élolenytársulás van jelen, mely a táp
lálékszervezetek életére káros hatás
sal van. Ezek a megfigyelések kész* 
tetik arra hidrobiológusainkat, hogy 
a halasvizek élettársulását jobban 
elemezzék és foglalkozzanak azzal a 
kérdéssel is, hogyan lehet megvál
toztatni a kedvezőtlen összetételű 
élőlénytársulásokat halasvizeinkben.

A hidrobiológusok azonban, akik 
ezekkel a vizsgálatokkal foglalkoz
nak, jelenleg munkájukat csak mel
lékesen, a szakma iránti lelkesedés
ből végzik, rendszerint egyetemi és 
főiskolai tanszékek vezetői, vagy más 
kutatási és adminisztrációs munká
juk mellett csak igen kevés időt tud
nak erre fordítani Halast izeink« 
rizsföldeink haltáplálékszervezetei és 
az élőlénytársulások behatóbb meg
ismerése nélkül pedig a fent vázolt 
kérdésekre nem tudunk feleletet ad
n i

Dr. Donászy Ernő
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A H A L Ä S Z B O K O R
A rőzsetűz ma is úgy lobban fel 

a kormos bogrács alatt, mint száz év
vel ezelőtt, a szél is úgy zendül a 
nádban, mint régen és némelyik öreg 
halász is úgy sóhajt fel a gyenge fo
gás, de erős badacsonyitól elbúsítva, 
mint ükapja, hogy: — Haj, azok a 
régi szép idők! . . .

Mert mindig csak a régi idők a 
szépek, amelyek elmúltak s amelyek 
hétköznapi nyavalyái kihulltak az 
emlékezés rostájából, s nem maradt 
meg benne más, mint ami szép volt 
— talán igaz se volt —de megnőtt, 
mint az a harminckilós emlékcsuka, 
amit öregapánk fogott, ami elnyomta 
ugyan a harmincat, igaz, hogy csak 
—fontban. ..

Más volt akkor minden! — le
gyint az öreg halász — akkor még 
volt hal, ott vetettek hálót ahol 
akartak, akkor amikor akartak, az
tán nem az elnök dirigált, hanem a 
céhmester, meg a bokor eleje, a kor
mányos. . .hajaji!

Az öreg halász ezekután olyan
bánatosan önt egy pohár nemes
italt a garatra, hogy még a nyeldek- 
lője se moccan.

—Bizony, bizony, ámbár — szól
közbe egy újdonsült halászmester — 
hogy sok volt a hal, az igaz. Sok 
volt a víz, sok volt a hal és — ke
vés volt az ember. A Duna, a Tisza 
és a többi nagy folyók 4—5 millió 
holddal nagyobb területen nyarga- 
lásztak — ha kedvük szottyant — 
mint ma és a Balaton berekvilága is 
kitett egy-kétszázezer holdacskát, 
különösen, ha tavasszal sok volt a 
hóié és az eső. A vízzel azután kisza
ladt a hal is a sásos, gyepes terüle
tekre és milliárdszám szórta szét ik
ráit a legjobb ívóhelyeken, amit a 
természet csak adhat. És sók mil
liárd ikrából sok milliárd kövér iva
dék lett, mert a kóbor vizekben 
nyüzsgött az élelem és a potykák, 
kárászok, keszegek és mindenféle 
halfaj úgy élt, mint Marci Hevesen, 
azaz, mint hal a vízben...

Igaz tehát, hogy sok volt a hal, 
csak éppen eladni nem lehetett, csak 
éppen szállítani volt nehéz és a víz
menti ember megunta, aki pedig szí
vesen ette  volna, annak legtöbbször 
csak szárítva vagy sózva jutott, ha 
ugyan jutott. Volt idő, amikor Sze
gedében egy forintért lehetett egy 
mázsa halat kapni, de aki két má
zsát vett, az a harmadikat ráadás
nak kapta. És volt idő, amikor a 
szegedi kétkézi munkások panaszra 
mentek a munkaadók ellen, mert 
mindennap hallal etették munkásai
kat, akik a halételektől már töké
letesen megundorodtak.

De, hogy a régi halászok ott ve
tették ki a hálót, ahol akarták, ez 
nem igaz és hogy akkor, amikor 
akarták, ez csak részben igaz. A ha
lászbokrokat saját törvényeik igaz
gatták, amelyeket mindig betartot

tak, amíg csak nem jött ki a folyók 
szabályozása, a halak megfogyatko
zása, a bérleti rendszer a maga 
törvényeivel, amit már nem tartott 
be senki.

A vizekben mindig voltak és lesz
nek jó és rossz helyek, de ezeken a 
halászbokrok sohsem veszekedtek, 
hanem sorsot húztak — ami ellen 
nem lázadozott senki — a halászati 
idő megállapításának pedig semmi 
jelentősége nem lett volna, hiszen 
több volt a hal, mint kellett s ak
kor fogták, amikor vevő volt és le
hetett.

A céhmester és kormányos pedig 
sohsem dirigált, mert a halászbokor
ban teljes demokrácia uralkodott. 
Ezek a címek a megbecsülés kitün
tetései voltak, a tudás és rátermett
ség elismerése, de a közösség va
gyonából egy fillérnél több nem esett 
rájuk, mint a bokor bármely tag
jára és a fogásból egy sovány ke
szeggel sem kaptak többet, mint 
akár a legénysorban lévő legfiata
labb halász.

Valamiből azonban többet kap
tak, mégpedig a „czibékvágáset-ból, 
ha a halászregula ellen vétettek. 
Ez pedig nem tartozik a kellemes 
kitüntetések közé, mert ugyanazon 
vétségtért a közrendű halász — 
mondjuk — hármat, de a kormányos 
hatot kapott a — fenekére. Ez a 
„cibék“  a kötélhúzásnál használt 
ágas husáng, majd karvastagságú 
„ c s e lő k ea m ely b ő l  hat vágás — 
hiába a rang — akkor is több volt, 
mint három.

A halászbokor ősi szabályai töké
letes önkormányzatot biztosítottak. 
Ezek a szabályok később már írot
tak lettekr, amelyet minden halász 
aláírt és be is tartott. Mivel azon
ban a halász is esendő ember, a sza
bályok kemény korlátokat vontak 
kör éje, keményen büntetve minden 
egyéni kilengést.

Az 1859. esztendőben kelt tihanyi 
„Bötsü levél“ (Hermán Ottó: Magyar 
Halászélet) többek között kimondja, 
ha valaki hálóállításkor. hajókészí
téskor mulaszt, egy napi napszámot 
tartozik fizetni. Ugyancsak egész 
napszámot fizet az is, aki hálókötés
nél vagy javításnál elmarad.

A lillafüredi halkeltető telep téli mez
ben. (Horti felv.)

Ezek azonban csak a kisebb bün
tetések.

Ha valaki jégen káromkodik akár 
részegen is, az elöljáró hat, a köz
legény pedig három cibékvágást kap.

Ha valaki pénzosztáskor társától 
lop, a kár megtérítésén kívül egész 
keresetét elveszti, ami társai közt 
lesz szétosztva. Ha azonban a bokor 
ládjából lop a megtévedt halász, a 
kárt kétszeresen tartozik megfizetni, 
elveszti a nagy szer számban való ré
szét, ezenkívül cibékkel vagy kötél
véggel „gyalázatosán eligazíttatik“ . 
Egyszóval az enyveskezű tagtársat 
számlálás nélküli „ csapások“ érték, 
mégpedig azonnal.

A hallopást még szigorúbban bün
tették, mert aki csak egy fontos halat 
is „elcsúsztatott“, az „minden irga
lom nélkül szerszámától megfosztta- 
tik és cibékjével alaposan eligazít- 
tátik“.

A halászbokor 8—10 literes korsó
ját a kormányos, vagyis a „bokor 
eleje“ őrizte — az ő házában voltak 
a vidám, vagy komoly összejövete
lek — de rendesen a „ kisbíró“ járt- 
borért, mint a kompánia legfiatalabb 
tagja. Ha azonban a kisbírón „meg
tapasztalták“, hogy belekóstolt az 
óhajtott nedűbe, már trappolhatott 
is vissza, mert büntetésképpen még- 
egyszer annyit kellett hoznia, persze 
a saját pénzén.

Nincs hely felsorolni a „Bötsü le
vél“ 14 pontját, de az mind szigorú, 
bölcs rendelkezésekről, kíméletnél
küli végrehajtásokról és teljes egyen
lőségről tanúskodik. A mai termelő- 
szövetkezeteknek ez a halászbokor az 
őse és — bizony — lehet belőle ta
nulni, mert aki nem tanul, az nem 
állja meg a helyét a termelőszövet
kezetben sem.

A halászbokrokat az egységben és 
összefogásban rejlő erő állította össze 
a régi, kipróbált szokások alapján és 
tagjai kivétel nélkül dolgozó, egyfor
ma jogú, de nem egyforma kötele
zettségű halászok voltak.

A vizeket és halászokat kizsák
mányoló bérleti rendszernek vége. A 
víz — miként a föld — azé, aki 
benne dolgozik, de jó, ha a vezetők 
gondolnak arra, hogy a vezetés dupla 
felelősséggel jár és a termelőszövet
kezet eleje nemcsak címet és rangot 
jelent, de fokozott felelősségvállalást 
és példamutatást is.

Nem kétséges, hogy a legendák kö
dös szemüvegén szépek voltak azok 
a bizonyos „régi jó idők“, de a mai 
kor halászának azon kell lennie, 
hogy a jelen legyen szép, megtartva 
a régiből, ami jó, de elvetve. ami 
rossz, hogy megöregedve elmondhas
sa: szépek voltak azok a „régi jó 
idők“ de mi — szebbet csináltunk 
belőlük.

Mert a rőzsetűz akkor is égni fog, 
amikor mi leszünk öregek, sőt akkor 
is, amikor — sajnos — már beraktak 
bennünket az utolsó ladikba, hát ne 
mondhassák rólunk, hogy elherdál
tuk, amink volt és alapjában nem 
értünk meg három sózott keszeget.

Fekete István
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Ercsinél sikerült a halá

szoknak egy hazai viszony
latban nagyobb vizát hálóba 
keríteni és kifogni. Megkér
tük Dr. Jaczó Imrét, a Halte
nyésztési Kutatóintézet jeles 
munkatársát, aki néhány éve 
behatóan foglalkozik a hazai 
tokféle halak tanulmányozásá
val, hogy számoljon be a „Ha
lászat” olvasóinak erről a 
nagy vizáról. (Szerk.)

Az elmúlt öt éviben, öt nálunk ki
fogott nagyobb vizáról tudunk: 
1950, Százhalombatta, Kácser Mi-

A szakértők vizsgálják a vizaóriást. 
(Jaczó dr. felv.)

hály, 130 kg; 1953, Paks, Halászszö
vetkezet, 55 kg; 1954, Ercsi, Halász
szövetkezet 64 kg; Tiszaikécske, Ha
lászszövetkezet, 64 kg; Paks, Halász
szövetkezet, 50 kg. Ehhez az öt vi
zához csatlakozik most hatodiknak 
ez a legutóbb kifogott példány.

1955. január 31-én, déltájban a 
Ságvári Halászati Termelő Szövet
kezet egyik ercsi brigádja kerítő
hálóval fogta ki a 263 cm hosszúságid 
„óriást” a Duna balpartján az 1604 
dunakilométernél. A brigád tagjai: 
Sztrucska Jakab brigádvezető, Sche
rer Pál és Vig Viktor. Elbeszélésük 
szerint éppen a háló belső, vízfelőli 
szárnyát húzták már kifelé a kötél

lel, mikor a laptáros brigádvezető 
először észlelte a halat a hálóban, 
hozzá egészen közel, a parttól mint
egy 20 méternyire. Biztatására tár
sai ugyancsak iparkodtak a háló 
vízben lévő szárnyának kihúzásával 
s már kb. tíz méternyi hálót is si
került partra húzniok, mikor a viza 
ott próbálkozott kitörni. Persze 
eredménytelenül, már be volt ke
rítve. Sikerült a halat megkötniük 
és ladikkal Ercsibe vinniök.

A brigád a halat a Halértékesítő 
Vállalatnak adta át beszolgáltatási 
kötelezettsége teljesítése fejében. 
Ezzel 1955. évi első negyedévi be
szolgáltatási tervét a már előzőleg 
beadott halmennyiséggel együtt kö
zel 200%-ra teljesítette.

A halászok kérésére a Halértéke
sítő Vállalat értesítette a Halte
nyésztési Kutatóintézetet és így 
módunk nyílt arra, hogy a halóriást 
fényképen megörökítsük és tanul
mányozzuk.

A vizsgálat eredménye: Tavaszi 
ivású, kb. 30—35 éves ikrás viza 
(Huso huso L) Súlya 116 kg, hossza 
a fejcsúcstól a farok végéig mérve 
263 cm. Az ikrája a III. és IV. 
érettségi stádium között a IV. érési 
stádium határán. Ikra súlya 21 kg, 
mely kb. háromnegyedmillió, test
súlykilogrammonként pedig 6500 
ikraszemnek felel meg. Az ikraméret 
3,2—3,8 mm, színe sötétszürke. A 
kopoltyún és a belekben élősködőt 
nem találtunk. A gyomor üres, a 
bél első szakaszán kicsiny darab 
rákpáncél-maradvány, a bél további 
részén teljesen emésztett pépes táp
lálék.

A viza egyes szerveinek a súlyát 
az alábbi összeállítás szemlélteti:

Fej és bőr 29,00 kg, kopoltyú 3,90 
kg, nyelőcső 0,32 kg, gyomor 0,96 
kg, vékonybél 0,36 kg, spirálbél 0,20 
kg, végbél 0,03 kg, törzsizomzat 
(hús) 56,67 kg, szív 0,25 kg, máj 1,72 
kg, hasnyálmirigy 0,25 kg, lép 0,39 
kg, ikra 21,00 kg, úszóhólyag 0,95 kg.

Feltűnő, hogy ennek a nagy hal
nak a húsa, — melynek íze a bor

júhúséhoz hasonlítható leginkább 
—, testsúlyának csak kb. 50%-át 
teszi. Persze nem így van ez a te
jes, vagy a már ívás után fogott ik
rás vizáknál, mert ezeknél a hús
arányt nem „rontja” a testsúlynak 
közel 20%-át kitevő kaviárnak való 
vizaikra.

A viza fejét és a bőrét a Mező- 
gazdasági Múzeum kapta meg kitö
mésre. A nyúzást a Múzeum két 
preparátora: Sebeházi István és 
Káldi István végezték sikerrel.

Bizonyára sokan sajnálják, hogy 
nem láthatták fezt a halóriást, de 
a nagyon kíváncsiaknak módjukban 
áll még „vele” Budapest hideg-bü
féiben, mint vizaszelettel, vagy ka
viárral találkozni, majd bőrének ki- 
tömése után minden érdeklődő és 
tanulnivágyó megtalálhatja és meg
nézheti a Mezőgazdasági Múzeum 
Halászati Kiállítási Csarnokában.

Dr. Jaczó Imre

A három szerencsés halász: Sztrucska 
Jakab, Scherer Pál és Vig Viktor, a 
Ságvári htsz. tagjai. (Jaczó dr. felv.)

A TATAI HALGAZDASÁG fel- 
szabadulásunk tiszteletére „Felsza
badulási versenycc-re hívta ki az ösz- 
szes halgazdaságot. A halgazdaságok 
lelkesedéssel csatlakoztak a felhívás
hoz. A felhívási verseny pontjai kö
zött a termelőeszközök és gépek idő
beni kijavítása és üzemkész állapot
ba való helyezése, a töltések part
védelmének elvégzése, valamint a ki
helyezési munkáknak április 4-ig 
történő befejezése szerepel.

Ezen túlmenően a verseny folyama
tosan kiterjed a fontosabb tógazda
sági munkálatokra és végeredmény
ben a terv túlteljesítésére.

(Balról) Káldi István preparátor „vetkőzteá" kitömés előtt a vizaóriást. (Középen) Ilyen közelről a friss viza-kaviár, színe világos
szürke, egy-egy szeme vagy harmadfél milliméter átmérőjű. (Jobbról) Huszonegy kiló kaviár, kb. háromnegyedmillió ikraszem rej

tőzött a viza hasüregében. (Jaczó dr. és Visóvölgyi felv.)
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Hogyan létesítsünk tsz tógazdaságot?
„ Régi utazók feljegyzéseik szerint 

egybehangzanak a magyar vizek ha
lakban való gazdagságának ma-i 

gasztalásában“ — írta vagy 66 évvel 
ezelőtt Hermán Ottó, amikor a régi 
utazók már csak töredékét találták 
volna a korábban magasztalt gaz
dagságnak. De Hermán Ottó útmu
tatásai alapján kezdetét vette a 
fejlődés és feltételeink adva vannak 
arra, hogy a jelenlegi állapotot je
lentékenyen megváltoztassuk és az 
egészséges^ kitűnő halhúst ismét 
köztáplálékká tegyük.

A tógazdaságok területének növe
lésében jelentős szerep vár a mező- 
gazdasági termelőszövetkezetekre. A 
kormányprogram szerint mindazon 
helyeken, ahol megfelelő víz és al
kalmas terület van, ahol a terület 
haltenyésztéssel jobban hasznosít
ható, ahol a tavak építési költsége 
arányban áll az elérhető jövede
lemmel, a tavakat meg kell építeni. 
A termelőszövetkezet bejelenti a 
megyei tanács mezőgazdasági igaz
gatóságának halasgazdálkodás be
vezetésére és halastó létesítésére irá
nyuló szándékát. A megyei tanács 
a vízügyi igazgatósággal és az elő
írt szervekkel helyszíni bejárást 
tort.

Ha a termelési és műszaki felté
telek megvannak, az eljáró bizott
ság a tó helyét kijelöli és a ter
melőszövetkezet vezetőségével együt
tesen építkezési javaslatot készít. A 
termelőszövetkezet közgyűlése (ill. 
csoportnál a csoportértekezlet) a ja
vaslatot megtárgyalja és megbízza 
a Vízügyi igazgatóságot a műszaki 
tervek és a költségvetés elkészítésé
vel. Ennek kézhezvétele és az épí
tési javaslattal való összehasonlítása 
után a tsz. vezetősége a költségvetés 
záradékának kitöltésével megbízást 
ad a vízügyi igazgatóságnak a tavak 
megépítésére. A vízügyi igazgatóság 
14 napon belül válaszol a megbí
zás elfogadásáról és az építési ja
vaslatban rögzített határidőnek 
megfelelően megkezdi a kivitelezést, 
majd a befejezés után legkésőbb 20 
napon belül műszaki és pénzügyi 
felülvizsgálat keretében átadja a 
megépített tógazdaságot. Az állam

a megépítésnél és behalasításnál 
messzemenő támogatást, hosszúlejá
ratú hitelt nyújt, melynek törlesz
tését az építés évét követő második 
évben kell megkezdeni és 10 év 
alatt kell befejezni. További rész
letes tájékoztatót a megyei halá
szati előadók adnak.

Tógazdaságok kezelése. A megé
pített tó vagy tógazdaság kezelője 
lehetőleg halászati szaktanfolyamot 
végzett tsz. tag legyen, aki a hala
kat, felszerelést, röviden az egész 
tógazdaságot felelősséggel kezeli, 
gondozza.

A tógazdaságok üzeme. A teljes 
üzemű tógazdaságok átlagos terü
lete 30 kh, míg a tsz haltenyészté
sek számszerinti többsége átlag 10 
holdas tavával, egyéves üzemmel 
piaci hal előállítására fog berendez
kedni. Utóbbiak az évenként szük
séges ivadékot a legközelebb eső 
nagyobb tógazdaságból szerzik be. 
Az ivadék ellátás biztosítása és 
megszervezése a megyei halászati 
előadók feladata lesz. A teljes üzemű 
tógazdaságokban feltétlenül megol
dandó feladat a kis ívótavak épí
tése, az ívatás és ivadéknevelés 
korszerű végrehajtása.

Népesítés. A tógazdasági termelés 
egyik döntő tényezője a helyes né
pesítés. Általában — kellő gyakor
lat híjján — sokan esnek a túlné- 
pesítés hibájába. Ez ivadékpazar
lást, sok elkallódást, végül gyenge 
eredményt jelent.

Trágyázással és etetéssel a lehető 
legnagyobb hozamra kell törekedni. 
A megyei halászati előadónak részt 
kell vennie a népesítés megtervezé
sében. Itt figyelembe kell venni a 
rendelkezésre álló, vagy beszerez
hető takarmány- és trágyamennyi
séget.

A káros növényzet irtása. A tsz-ek 
tavainak egyrészét régi, elvadult, 
benőtt tavakból állították helyre. 
Ezek kitisztítása és az újak rend
szeres karbantartása elengedhetet
len. A kiirtott fiatal nád figyelembe 
jöhet, mint siló-anyag az őszi keve
rék silózásávaf egyidejűleg május 
végén, június elején.

A halállományt óvni kell a táp
láló vízzel bejutó ragadozó halak
tól és táplálék vetélytársaktól meg
felelő ráccsal. A lecsapoló zsilipet 
ugyancsak ráccsal és lakattal kell 
ellátni, óvni a tolvaj lástól és az ál
lati kártevőktől.

A tógazdasággal összekapcsolt 
üzemek. Minél hamarabb megol
dandó feladat a sertéshizlalási üzem 
beállítása, mint jelentékeny hozam
fokozó melléküzemág. A kacsate
nyésztés és a prémes állatok te
nyésztése is változatosabbá, jöve
delmezőbbé teszi a tógazdaságot.

A Haltenyésztési Kutatóintézet 
Halászatfejlesztési Osztálya minden 
szakkérdésben támogatja a szövet
kezeteket akár levélbeni megkere
sésre, akár a helyszínen. Nyilván
tartást vezet a tsz tógazdaságokról 
és rizsföldi halasit ásókról. Ezt a 
munkáját csak pontos adatok birto
kában végezheti. Ezért ügyelni kell: 
l. A pontosságra, a bekért adatok 
hiánytalan megadására, a halak ko
rára, darabszámára, egyed- és össz
súlyára. Nem elég az ivadék össz
súlyát feltüntetni, mert nagy kü
lönbség, hogy pl. a 20 q egy vagy 
tízdekás, kettőszázezer, vagy húsz
ezer darab-e. 2. Élesen el kell kü
löníteni a tógazdasági és a rizs
földi adatokat. A kétféle halterme
lési ág különbözősége, fejlesztési 
érdekei ezt feltétlenül megkíván
ják. 3. A határidőket pontosan be 
kell tartani.

Pöschl Nándor
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Nyüzsögnek a pisztrángcsemeték a lil
lafüredi keltetőtá.cán 

(Vásárhelyi felv.)

Kedves szaktár sok! Ha felsorol
nám, hova és hova nem fordultam 
már alábbi panaszommal, teli lenne 
vele az újság. Ezért mellőzöm, hogy 
hova, csupán azt említem meg, hogy 
hova n em : — a sóhivatalhoz és a 
Rezeda-utcai népbüféhez.

Sajnos, választ sehonnan sem kap
tam.

Panaszom a következő:
Tógazdasági családból származó, 

jó profilindexűnek mondott, nem ép
pen ma lett, szóval egy kissé ma- 
lett ponty vagyok. A kécskei Tisza- 
szakaszon lakom és minden vágyam, 
hogy mielőbb a dolgozók asztalára 
kerüljék. Sajnos, mindezideig nem 
sikerült magamat kifogatni. Kifogá
somat a kécshkei halászok mindenféle 
kifogásokkal halogatják.

Nehogy azonban azt tessék hinni, 
mintha a kécskei halászok nem sze
retnének halat fogni. Á kérem, meg
fogják ők az „ ekkorát“ is. Hanem a 
dolog mögött egy kis csalafintaság 
rejlik. Rájöttek ugyanis, hogy ami

kor a vezsenyiek felülről, az ugiak és 
az alpáriak alulról hajtják a vizet, 
a halak elvonulnak a kécskei sza
kaszra. Tehát megvárják, amíg a 
halak összegyülekszenék, addig pe
dig szüneteltetik a termelést. Szabo
tálnak, — ahogy a többiek mondják.

Nekünk, halaknák végeredményé
ben mindegy, de kérdem én: — rm 
lesz, ha fent a vezsenyiek, lent az 
ugiak meg az alpáriak is „átveszik“ 
ezt a módszert? Ha mindenki arra 
vár, hogy mások odatereljék nékik a 
halakat, mint valami sültgalambot? 
Nem a tervteljesítés fogja ennek ká
rát vallani?

Jó-jó, megértem: minden mester
ségnek van valami „fogása“ . A hal
fogásnak is. De a vezsenyiek meg az 
alpáriák azt mondják, hogy ez már 
több, mint csalafintaság. Illetőleg ke
vesebb — 7 betűvel.

Mit lehetne itt tenni? . . .
(A szerkesztő javaslata: Igen egy

szerű, hagyják ott a kécskei vizeket.) 
Azt már nem . . . !  —ó—
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Halasvizeinikben, különösen a 

mesterséges tavakban nem ked
veljük túlságosan a nádas állomá
nyokat. Sok igazság van ebben. Ha 
túlságosan nagy területeket von el 
a nyiltvízből, feltétlenül káros a 
haltenyósztésre. Anélkül, hogy rész
leteikbe bocsátkoznék, csak a nagy
mértékű ásványianyag elvonást, a 
vízfelület erős árnyékolását, és a 
nagymértékű törmelékképzéssel járó 
gyors feliszapolást említem meg,

A bolyhos bevonatban élő állatuk: 1. 
Trombita-állatocska. 2. Árvaszúnyog- 
lárva. 3. Fonálféreg. 4. Gömbded vízi
bolha. 5. Kevéssertéjű féreg. (Erős 

nagyítás.)

melyek mind kedvezőtlen kihatás
sal vannak az intenzív haltenyész
tésre. Más oldalról nézve, hasznos 
tulaj donságofcat is felismerhetünk, 
mint a vízmozgás erős lefékezése, 
ez elsősorban tógazdasági tavak töl
tésvédelmében bír nagy jelentőség
gel, továbbá védelem nyújtása ha
laink számára forró nyári napo
kon és nagy viharok esetén, ami- 
koris csapatostól bújnak meg a ná
dasokban, alkalmasabb ívóhelyek 
hiányában alzatként szerepel az ik
rák lerakásához is. Ez utóbbi szem
pontok inkább természetes vizek, 
tavak, holtágak, folyóöblök eseté
ben jelentősek.

Jeleii. cikk keretében a nádasok
ban mindig jelenlévő apró élővilág
ról kívánok képet adni, azokról az 
éloszervezetekről, melyek jelentős és 
jól hozzáférhető táplálékkészletet je
lentenek halaink számára. Valósá
gos „terülj asztalkám” a nádas, me
lyet a ponty és keszegfélék min
dig szívesen felkeresnek, sőt ter
mészetes vizeinkben, ahol rendesen 
oagy nádas állományok találhatók, 
az említett halak szinte ki sem 
mozdulnak egész nyáron át a ná
dasokból.

A nádasak haltáplálékkészletének 
megismerésére végzett vizsgálatok

akár a hazai, akár a külföldi ered
ményeket vesszük szemügyre, igen 
gazdag és változatos apró-élővilág
ról számolnak be.

Minden egyes nádszál víz alá me
rült része élőlények ezreinek, mil
lióinak otthona. Az ún. epifiton, 
szerves bevonat alapját különböző 
fonalas moszatok bolyhos, erősen el
ágazó kusza szövedéke képezi. Fia
talon szép, élénkzöld, vattaszerű ez 
a bevonat, melynek nagyrészét Cla- 
dophora (békanyálmoszat) teszi. Ké
sőbb a fonalak szövedékébe külön
böző páncélos, ún. kovamoszatok te
lepszenek, amelyek a szép zöld fo
nalakra tapadva, azok felületét sö
tétbarnává és nyálkássá változtat
ják. A nyálkás fonaltömkelegbe az
után mindenféle lebegő törmelék, 
iszapszemcse fennakad, így az egész 
bolyhos bevonat porózussá, lika- 
csossá válik, kiváló otthont nyújt 
apró rákok, rovarlárvák, férgek stb. 
megtelepedésére.

Ezek az állatok nemcsak lakást, 
hanem táplálékot is találnak a be
vonatban, részint a moszatokat, 
részben pedig a nagy tömegű fenn
akadt törmeléket, iszapot fogyaszt
ják. Harmonikus életközösségnek 
kell tehát tekintenünk a nád boly
hos bevonatát.

Képeink néhány jellegzetes nö
vényt és állatot mutatnak be ebből 
az életközösségből. A milliméter ez
redrészével mérhető kovamoszato- 
kat, melyek a Cladophora elágazó 
fonalait beborítják, a sok csillangó- 
val mozgó apró egysejtű állatok so
rából az igen jellegzetes trombita- 
állatocskát (Stentor), hosszú csöves 
lakást építő kevéssertéjű férgeket, 
a planktonikusan élő vízibolha egyik 
rokonát (Chydorus), mely lábaival 
és orrmányával ügyesen megkapasz
kodik a moszatfonalakon. A rovar
lárvák sorából az 1—2 cm nagy-

A teleltetőkről el kell seperni a ha
vat, hogy a zöldnövények asszimi
lálni tudjanak s ezáltal a víz ne szen
vedjen hiányt oxigénben. (Szalay felv,)

ságra is megnövő árvaszúnyoglárvát 
említjük, mely a bolyhos bevonat 
óriás lakójának számít és kiadós fa
latot jelent a halak számára.

A bemutatott néhány típuson kí
vül, melyek a bevonat zömét alkot
ják, természetesen még nagyon sok 
egyéb apróság, kerekesférgek, ász- 
karákok,, atkák, poloskák, piócák, 
csigák tömege nyüzsög a nádszá
ron, melyek mindegyike jó falatnak 
számít.

Igen érdekes megfigyelés, melyet 
pontos vizsgálatokkal részleteiben 
megmagyaráztak, hogy a bevonat

A bolyhos bevonatot alkotó mosza
tok: 1. Cladophora. 2. Fonalas moszat. 
3—4. Tapadó kovám a szátok. 5 -8 . Le
begő kovamoszatok. (Erős nagyítás.)

nem egyenletes eloszlású a víz fel
színétől a fenékig.

A bevonat létrejöttében, kialaku
lásában a vízmozgásnaik és a fény
behatolásnak van döntő szerepe.

A nádszálon a felső határt 10— 
20 cm-re a felszín alatt találjuk, 
ahol a hullámzás már nem tesz ko
molyabb kárt a viszonylag gyenge 
építésű iszapos fonalszövedétoben.

Az alsó határt viszont a fénybe
hatolás mértéke szabja meg. A ku
tatók úgy találták, hogy a legdú- 
sabb bevonatszakasz olyan mélység
ben alakul ki a víz alatt, ahol a fel
színre eső fénymennyiségnek 50 szá
zaléka még megmaradt. A Balaton 
esetében Cholnoky vizsgálatai sze
rint ez kb. 80 cm körüli mélység. 
Más vizeknél más eredmények adód
tak, általában 40—100 cm vízmély
ségek között találunk jól fejlett, 
bolyhos bevonatokat.

A táplálékszervezetek mennyisé
gére végzett vizsgálatok szerint jól 
fejlett bevonatban az állati szerve
zetek testtérfogata 1 köbcentiméter
re tehető 100 négyzetcentiméter nád- 
felületenként.

Egy-egy nádszálon viszonylag nem 
túl sok ez a táplálékmennyiség, de 
kíséreljük meg kiszámolni, mennyit 
tesz ki együttesen egy nagyobb ná
dasban.

(Dr. Veszprémi Béla)
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llétéuei- vafyy, kácoméuei —

i j / E M l . .
A „Tógazdasági haltenyésztés a 

gyakorlatban c. könyvben Erős 
Pál pontos számítások alapján ki
fejtette, hogy a mai tenyésztés
technika mellett a hároméves üzem 
a kétévesnél rentábilisabb. Anél
kül, hogy megismételnők a fentne- 
vezett könyv 170—172. oldalán le
írtakat, még a következőket mond
hatjuk el erről az igen fontos ter
melési és üzemszervezési kérdésről.

Sok tenyésztő szemében, Erős Pál 
megállapítása furcsának és feltűnő
nek látszik. Természetesen a pontos 
számítások bizonyítékai ellenére is 
sok kétkedő akad a gyakorlati 
szakemberek táborában. Visszás
nak hangzik ezek után a további 
megállapításunk is: a kétéves üzem 
ma már nemcsak rentabilitásban 
marad a hároméves mögött, hanem 
belterjesség tekintetében is. A két
kedésben fölvetődik az ellenvetés: 
talán mégis intenzívebb az az üzem, 
ahol két év alatt állítják elő a piaci 
pontyot, mint ahol hosszabb terme
lési idő árán — három év alatt — 
érik el ugyanezt. Ha a ponty gyors 
növekedőképességének kihasználá
sáról beszélnénk csupán, és azt tar
tanok szem előtt, akkor valóban in
tenzívebbnek kellene mondanunk a 
kétéves üzemet. De nem erről van 
szó. Az az üzem belterjesebb, ahol a 
termőterület kihasználása jobb és 
gazdaságosabb. A belterjes üzemet 
tehát a nagyobb halhúshozam fém
jelzi, ezen a téren pedig a kétéves 
üzem alulmarad. A mai tenyésztés
technika mellett a ponty első két 
életnyarában nem tudja és nem is 
tudhatja kihasználni ■— ritka népe- 
sítése következtében — mindazt a 
lehetőséget, melyet a terület ter- 
melőképesége és a takarmányo
zás magában rejt. Ha az első nyá
ron akarunk nagy egyedsúlyt el
érni, már eleve ritkán kell nénesí- 
te/ni, hogy tavaink megtalálják a 
nagyranövéshez, szükséges termé
szetes táplálékot. Ennek következ
tében a tenyészidő első felében 
igen sok táplálék kihasználatlanul 
tönkremegy, tehát nagy területho
zamot nem várhatunk. Ha viszont 
sűrűn népesítünk és a tenyészidő 
végén a táplálékhiányt takarmány
nyal pkarjuk pótolni, állati eredetű 
takarmány hiányában a keményítő 
takarmánnyal meghizla'ljuk ivadé
kunkat, ez olyan tenyésztéstechni
kai melléfogás, mely később keser
vesen megbosszulja magát. A máso
dik nyáron is hasonló a helyzet, te
tézve még azzal, hogy a takarmá
nyozást sem tudjuk hamar elkez
deni, mert az állományunk egyedei 
kezdetben kis egyedsúlyúak, kis 
táplálék befogadó képességűek. Ezek
nek a halaknak sok természetes 
táplálék áll rendelkezésre a tavaszi 
táplá.lókibőség idején tehát takar
mányhoz nem nyúlnak. A kétéves 
üzemnél tehát a területhozam ki

nem használására és a takarmányo
zás lefékezésére kényszerülünk 
azért, mert nagy egyedsúlyt kell el
érni. A pontyegyed rekordszerű nö
vekedéséért feláldozzuk területho
zamunk jelentős részét.

Ezzel szemben a hároméves üzem
hez 2—5 dekás súlyú, apró ivadék 
kell. Ilyen súlyúra az ivadék termé
szetes táplálékon is megnő. Sűrűin 
népesíthető, vele a legjobb terület
hozam érhető el. A sűrűn népesített 
zsenge pontyivadék közé harcsaik
rát vagy szűrt ivadékot tehetünk, 
termésünk nem lesz kevesebb és 
bőven lesz harcsaivadékunk is. A 
második évet hasonlóan zsúfoltan, 
jó területkihasználással és takar
mány értékesítéssel használjuk ki. 
Bár növekedőképességükhöz viszo
nyítva nem lesznek nagyok, de ben
nük az irodalom és a gyakorlati ta-

Az Országos M ezőgazdasági K önyvtár 
az 1954. év folyam án az alább felsorolt 
haltenyésztési m unkák fordítását elkészí
tette. A  K önyvtár olvasóterm ében (Buda
pest, I., Attila utca 53.) ezek a fordítások 
m indenki számára rendelkezésre állnak. 
Kívánságra m ásolatot is készítenek, am ely 
szabványoldalanként 1,— Ft-ba kerül.

6962. DYK, V.—PODUBSKY, V — STED- 
RONSKY, E .: Halászatunk. Nase rybarst- 
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7247. PROBST, E.: A  ponty pikkelye- 
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chen, 1953. 150—208 p. 79. sz. oldal.

7142. SCHÄPERCLAUS, W. A legjobb 
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A nagyra nőtt tenyészsüllőket ki
mustráljuk és piacra dobjuk. (Woyná- 

rovich felv.)

pasztalat, tanulsága szerint, szinte 
koncentrálódik a növekedési erély és 
a harmadik nyáron a két éves visz- 
szatartást könnyedén behozzák.

Lényegében tehát a hároméves 
üzemnek csak annyi a hátránya, 
hogy meginduláskor egy évvel ké
sőbb kezdjük el a piaci hal terme
lést, viszont a jobb terület és takar
mánykihasználással mindig nagyobb 
hozamot érhetünk el.

Helytelen volna azonban, ha az 
ellenkező végletbe esve végleg le
mondanánk a két év alatt termel
hető piaci pontyról. Ha sikerül 10 
dekás körüli ivadékot kapnunk — 
ami legtöbbször véletlen következ
ménye — ezf már nem érdemes 
zsúfoltan népesítve visszatartani. 
Ha a nagyranőtt ivadékunkat visz- 
szatartott 25—30 dekás nyújtott ha
lak mellé kis számban helyezzük ki, 
akkor ezek jól megnőnek. Terme
lésünk gerincét alkossa tehát a há- 
romnyaras piaci ponty és kis számú 
nagyra nőtt ivadék melléhelyezésé
vel a vegyes népesítésben rejlő 
többtenmelési lehetőséget használ
juk ki. Woynárovich

7284. DYK. V .: A folyami- és kecske
rák gazdasági jelentősége. Sbornik CAZ. 
Praha, 1953. 1—2. sz. 143—148 p. B. sorozat. 
12. sz. o.
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talanítása a vízben a saját bőrükből szár
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7367. FISER, J .: A víztárolók felhaszná
lása hal- és kacsatenyésztésre. Brázda. 
Praha, 1952. 101. fűz. 174. p. 1—174. p. 330 
sz. o.
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7603. DINULESCU. GH.—RADULESCU. 
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7638. JANECEK, V .: A hipofizálás — 
hathatós segítség az anyahalak ívatásánál. 
Za soc. zemed. Praha, 1953. 10. sz. 1148— 
1156. p. 20. sz. o.

7646. DYK, V .: A halakon és szervei
ken észlelhető elváltozások határozója. 
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X)izeink „kávos avat

Az 59/1954. szeptember 9-én keh 
minisztertanácsi rendelet 3. § b- 
pontja így szól: „Szüfkegém és téli 
búvárok a halastavaknál és mester
séges haltenyésztő telepeken lőhe- 
tökr

— Na és a többi? A sasok, a 
vöcskök, a szerkők, a csérek, a gó
lyák, a sirályok, a bakcsók, a vér
szomjas jégmadár és a halhóhér 
kárókatona — nem? — kérdi a dü
hös vadász.

Az új madárvédelmi rendelet a bak
csónak is védelmet biztosít. 

(Sterbetz felv.)

— Nem! Sőt a fentemlített helye
ken kívül még a szürkegém és a 
búvárok sem. A  minisztertanácsi 
rendelet óvatosságra inti a vadászo
kat és halőröket, mert a törvény 
nemtudása senkit sem mentesít. A 
büntetés pedig — a puska és va
dászjog elkobzásán kívül — eny
hébb esetben is — 500 forint, ami 
a lődüh és a pusztítást vágy túl- 
tengésére remélhetőleg mérséklőén 
fog hatni.

A rendelet azonban nem áll meg 
a puskázásnál, hanem a 4. §-ban 
kimondja, hogy: „A madarak hábo
rítatlan költése és telepedésük elő
segítése érdekében a madarak fész- 
kelési helyén április 1-től, augusztus 
1-ig szüneteltetni kell a bokrok ir
tását és ritkítását, a fák nyesését, 
a nádégetést és nádvágást és tar
tózkodni kell a fészkelőhelyek min
dennemű háborításától”

Mivel azonban sokszor nem a 
rosszindulat és a szándékos rom
bolás- teszi kártevővé az embert, 
hanem a régi tudatlanság, babona 
és természetrajzi tévedés, jó, ha 
sorra vesszük halasvizeink eddig 
nagyrészt károsnak ismert madár
világát. A vadrécékről, vadlibák
ról, szárcsáról a vadászati törvény 
rendelkezik, ezek tehát nem tartoz
nak ide.

Az elsőszámú közellenség a szür
kegém és a téli búvárok „halasta
vaknál és mesterséges haltenyésztő 
telepeken” lőhetők, de másutt nem! 
A szürkegém lelövését azonban fel

függeszthetjük, ha has vízkórral fer
tőzött tó parti övezetében a féldög
lött halakat szedik össze, mert ez
zel a fertőzést csökkenthetik és 
egészségügyi takarítási végeznek. A 
többi gémfajon kívül a kócsagok, a 
batla és a bakcsók sem fegyverrel, 
sem egyéb úton nem pusztíthatok. 
Egyrészt természeti ritkaságok, 
másrészt rovarral és haszontalan 
halfajokkal élnek.

Lőhető még a barna kánya, 
amelynek főeledele a hal, félkilósnál 
nehezebb halat is kiemel és kárt 
tesz a hasznos vízimadarakban is.

A sasok — mint pusztuló termé
szeti ritkaságok — védelem alatt 
állnak, így védelem alatt van a 
réti és halászsas is. Könnyen meg
számolhatjuk, hogy hány rétisas 
van hazánkban, mert hazai fészke- 
léséről nem tudunk. Kártevésük rit
kaságuknál fogva is elenyésző.

A vöcskök (búbos, vörösnyakú, 
füles, feketenyakú és k'svöcsök) a 
megfigyelések szerint több helye a
pusztulóban vannak. Halászati 
szempontból a búbos vöcsök és fe
ketenyakú vöcsök káros lehet, ahol 
sok van belőle, de sok ma már se
hol nincs. Elriasztani lehet őket, de 
pusztítani nem.

A kormos szerkő, fehér szárnyú 
szerkő és fehérarcú szerkő elsősor
ban rovarevő. A kaszálókat és ré
teket néha százszámra lepik el, kü- 
lösösen sáskajárásos években. Hal- 
fogyasztásuk főleg apró, szeméthal
ból kerül ki, így kártevésükről és 
pusztításukról szó sem lehet.

A fehérgólyáról nincs mit mon
danunk — mint rét járó madár — 
halászati szempontból csak egészen 
kivételesen tehet lényegtelen kárt. 
A fekete gólya pedig ezen felül 
még ritka is, tehát védelme nem 
szorul magyarázatra.

A csérek (kis csér, küszvágó csér, 
kacagó csér, nagy csér) kártevése 
alig számít, mert elsősorban rovaron 
élnek. A küszvágó csér tógazdaság-

SZAKMAI NYELV

bán káros lehet, ezért az ivadék-ta
vak kőiül ne tűrjük meg. Óvatos 
madár, elriasztása nem okoz nehéz
séget.

A sirályok egyrésze (kis sirály, 
fekete fejű, hering, szürke, jeges, 
ezüst sirály) átvonuló, vagy téli ven
dég, másrésze ritka jövevény (dol
mányos sirály, amelyből egyetlen 
példányról tudunk). Ezeknek a hal
tenyésztésre semmi jelentőségük 
nincs és nem is lehet. A nálunk 
költő dankasirály pedig rendkívüli 
mezőgazdasági haszna mellett, fő
leg értéktelen fehérhalat fog, te
hát minden kíméletet és védelmet 
megérdemel, nem úgy, mint eddig,

Dankasirály-pár fészkét építi a bihar- 
ugrai Sziki-tavon. (Sterbetz felv.)

amikor csónakszám szedték össze 
tojásaikat, mialatt a dankasirályok 
ezrével jártak az eke után és pusz
tították a mezőgazdaság legkárosabb 
rovarkártevőit.

A kárókatona (kormorán) nagy 
halpusztító — ahol van. Hazánkban 
azonban mindössze három helyen 
költ s mint pusztuló természeti rit
kaság — védett.

Végül említsük meg a jégmada
rat, ezt a pacsirtanagyságú csodála
tos, csillogó, zöldszínű madárkát, 
vizeink ékességét. Nincs belőle sok. 
Rovarral, békaporonttyal és kishal
lal él vegyesen. Pisztrángtenyésztő 
telepek mellől el lehet riasztani. 
Kártevésének semmi gazdasági je
lentősége nincs.

A felsoroltakon kívül mindenütt 
és minden eszközzel védenünk kell 
a nádasokban, parti erdőkben fész
kelő éneklő-madarainkat, a baglyo
kat, mint a pockok, egerek, cická
nyok, patkányok stb. legnagyobb 
pusztítóját, a vörös és kékvércsét — 
sőt aratásig még a kabasólymot is 
— mert rengeteg szitakötőt pusztí
tanak el, amelyeknek álcái több 
kárt tesznek haiálományunkban. 
mint az összes halevő madarunk 
együttvéve.

Madaraink hasznos életközösség
ben élnek magával az emberekkel 
is. A minisztertanácsi rendelet a 
megfigyelések és gyomortartalom
vizsgálatok tízezreire épült fel, te
hát a rendelet kijátszása: kártevés 
gazdasági és tudományos haladá
sunk ellen is.

(F. I.)
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Többnyire ilyen volt az 1954 őszén végzett velencetavi elektromos halászat fogási 
összetétele. Addig nincsen értelme az ivadékkihelyezésnek, amíg ennyi rablóhal 

garázdálkodik a vízben. (Szalay felv.)

Bárm erre járunk is hazánk terüle- 
^  tán, mindenfelé vizek teszik üdé
vé, változatossá a tájat. Lomhán 
úszó nagy folyóink, szelíden nyújtózó 
állóvizeink és a száz meg ezer ki
sebb folyó, patak, öntöző- és belvíz- 
csatorna együttvéve közel akkora 
területet foglal el, mint egy kisebb 
megye. A víznek már a megpillan
tása is erőt, megnyugvást sugároz. 
Kevésbé megnyugtató azonban, ha 
halgazdasági szemmel vizsgáljuk vi
zeink értékét.

A legutóbbi kilenc év fogási ada
tai azt mutatják, hogy természetes 
vizeink halzsákmánya évről évre 
egy-két ezer mázsával emelkedik. Ez 
ugyan semmiképp sem támasztja 
alá a vizeink kiürüléséről sokfelé 
hangoztatott nézeteket és jóslatokat, 
de nem is kielégítő, mert a holdan- 
kénti halhúskitermelés országos átla
ga az állandó emelkedés ellenére is 
még csak 16 kg körül van.

Még sivárabbá teszi a képet, ha a 
fogások faji megoszlását is szem
ügyre vesszük: az értékes halak 
aránya csupán 30% körül ingadozik, 
a fogás zömét pedig silány halak 
adják. Emiatt aztán 1 kg-nyi kiter
melt hal átlagos eladási értéke a 10 
forintot sem üti meg. Gyors számí
tás és máris látjuk, hogy hazánk te
rületének természetes vizek által el
foglalt minden kát. holdja csupán 
mintegy tizedannyi értéket termei a 
halászaton keresztül, mint a mező
gazdasági területek átlaga.

Nem térve ki a vízszennyezések 
és a helyenként még mindig fellépő 
féktelen, kapzsi halászatok és hor
gászatok káros következményeire, 
nézzük meg közelebbről: mi az oka 
ennek a kirívó aránytalanságnak

Semmi kétség: vizeink termelőké
pessége a természetes vizekben sem 
kisebb, mint a halastavakban, hiszen 
ugyanolyan éghajlati és talajviszo
nyok jellemzők rájuk és vízgyűjtő 
területükről esőzések után igen sok

szerves törmeléket kapnak. Az év 
folyamán bennük is megterem tehát 
jó néhány mázsányi, haltáplálékként 
értékesíthető szervezet. Ezt a táp
láléktömeget azonban sok lassan nö
vekedő halfaj tékozolja, a rossz ha
tásfokkal halhússá átalakult táplá
lék értékesülési foka pedig még to
vább zuhan, ha a silány halat raga
dozó falja fel.

Hogy világosabban lássunk, ve
gyünk példának egy teljesen lecsa
polható halastavat, amely gyomlha- 
laktól tisztántartva, holdankénti egy 
mázsányi pontyhúst szokott megte
remni etetés és trágyázás, tehát min
den beavatkozás nélkül.

Népesítsük be a tavat most ponty
ivadékkal, gvomhalas táplálóvízzel 
azonban szűretlenül töltsük fel. ösz- 
szel már csak 70—80 kg pontyot ha
lászhatunk le holdanként, meg egy
két vödörnyi silány és szeméthalat, 
amivel nem sokat kezdhetünk. Eny- 
nyit rontott a hozamon a gyomha
lak közbelépése egyetlen nyáron.

Okulva ezen, a következő tavasz- 
szal a 10 dg-os ponty ivadék mellé 
már egynyaras, néhány dg-os süllő- 
és harcsaivadékot is helyezzünk ki.

Most próbaképpen éveken át ne 
halásszuk le a tavat, hasonló bené
pesítés után, mint az előző években 
tettük. Azt várhatnók, hogy több
kilós pontyok kerülnek majd elő, 
seregnyi utódokkal együtt, a néhány 
tucatnyi nagy ragadozó mellett a le
halászás eredménye pedig holdanként 
legalább 2—3 mázsára rúg majd. hi
szen évek óta nem nyúltunk a víz
hez. Ehelyett milyen kép fogad, ha 
mondjuk, 5—10 év múlva lecsapol
juk a tavunkat: néhány kiugró 
nagyságú ponty mellett (amelyek ta
lán már a kannibalizmusban is jár
tasak), találunk még degbnerált ivar
érett pontyokat, csökött pontyivadé
kot, súlyra nem sokat nyomó, de 
annál nagyobb számú gyomhalat és 
végül néhány kapitális harcsát és

téri kevés lermész
süllőt, esetleg ezek kisszámú utó
dait. Ami pedig a legmeglepőbb: a 
holdanként lehalászott súly még a 
fél mázsát sem éri el! Mi történhe
tett itt? Az, hogy a pontyok egy da
rabig zavartalanul nőhettek, a raga
dozóktól megmenekült gyomhalak 
azonban már a második nyáron le
ívtak és olyan tömeggel árasztották 
el a tavat, hogy az élesedő táplálék- 
konkurrencia miatt a pontyok növe
kedése meglassult. Mivel azonban a 
ragadozók a gyomhalakon zavarta
lanul tovább nőhettek, a harmadik
negyedik nyáron már az elmaradt 
pontyokat is ritkítani kezdték. A 
gyoníhalalk ívása, már nagy számuk
nál fogva is, évről évre sikerült, a 
lerakott ponty- és ragadozó-ikra és 
a kikelt zsengeivadék jórészét azon
ban éppen a gvomhalak falták fel.

A hozam erős csökkenésének oka 
szintén egyszerű: míg a tógazdasági 
pontyok egy tenyészidő alatt 6—7 
q-nyi haltáplálék-állatkából (plank
tonból és rovarlárvákból) egy má
zsányi halhúst építenek fel, addig a 
silány és gyomhalak azonos súlyú 
eleven táplálékból csak mintegy har
madannyi súlygyarapodást produkál
nak. Bár az apró és értéktelen gyom
hal piacképes nagyságú és jól fize
tett ragadozóhallá alakul át (közben 
pedig táplálék szabadul fel a pon
tyok számára), —- energetikai szem
pontból mégis további hatásfokrom
lást jelent és a tó hozama, lassab
ban bár, de tovább csökken, ha a 
gyomhalat ragadozó falja fel. Egy 
kilónyi súlygyarapodáshoz ugyanis 
még fiatal korában is legalább 4 kg- 
nyi halhúst kell elfogyasztania.

S Ó L Y M Á S Z  A 1
A  Jcinai halászat el

Kárókatona, kárakotna, kormorán 
| a nevük a sirályfélék családjába tar- 
| tozó félig pingvin-, félig kácsa-szerű 
| madaraknak. (Érdekességük, hogy 
I lúdtalpukkal: nagy, úszóhártyás 
I gázló-lábukkal naphosszat elűcsörög- 
| nek felső madárfogással a kínai la- 
| dikok külön részükre szerkesztett tar- 
I tórúdjain. A mi kacsánk, libánk, de 
* semilyen hazai vízi madarunk sem 
| képes „galyazni“).
I Telisteli van velük a kmai folyók 
I és tavak partja, mert a halászok és 
| halászszövetkezetek egyaránt alkal-

I
 mázzák ebben a világrésznyi, hat

százmilliós lakosságú országban; 
olyan megfontolással, hogy felújítá
suk, újratermelésük olcsóbb és köny- 
nyebb, mint az iparában elmaradott, 
vasút- és úthálózatban szegény or
szágban a gyári vagy a házi ipari ha
lászatifelszereléseknek. Igazuk is van, 
mert ez a madárfajta még a mi viszor 

| nyaink közepette is könnyen domesz- 
I tikálható, fogságban is tenyészthető.
♦ Ha megszokta helyét és ismeri 
♦ etetőjét, bottal sem lehet elverni a 
X háztól; éppoly kezes és hűséges. mint
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25 v izem k  k ozam a
Ilyesféle történések zajlanak le 

állandóan a természetes vizeink mé
lyén és most már nemcsak az ala
csony hozamok oka, de a hozamfo
kozás útja is világos: a silány és 
gyomhalakat amennyire csak lehet
séges, el kell távolítani, az elkerül
hetetlenül mégis visszamaradó gyom
halállomány háttérbe szorításához 
bizonyos holdankénti ragadozólétszá
mot vissza kell hagyni, ezután pe
dig az ilyen módon felszabadított 
életteret értékes békés haszc-nhalfa- 
jok ivadékaival (állóvízben főleg ne
mes ponttyal, nagy folyóinkban pe
dig kecsegével, márnával, tőponty- 
tyal) kell benépesíteni.

Sajnos azonban, vizeinkre nem a 
valóban szükséges és kilósnál ki
sebb egyedekből álló „rendőrhal“-lét- 
szám, hanerp a ragadozóhalak túl- 
szaporodása és veszedelmes nagyra- 
növekedése jellemző. Ilyen viszonyok 
mellett pedig bármely méretben 
szervezzük is meg a mesterséges 
állományutánpótlást, az addig védett 
környezetben nevelt, apró, gyanútlan 
ivadékot már a kihelyezést követő 
első hetekben tucatjával nyeldesik 
le a csaknem korlátlanul uralkodó 
ragadozók.

Egyetlen egy kilós csuka súlyának 
megduplázásához a kisujjnyi ponty
ivadékból egy év alatt közel 1000 
darabot felfalhat, ha ezek között él. 
És egyetlen 10 kg-os harcsa az ek
kor már pár kilós évi súlygyarapo
dásához negyedmázsányi táplálékha
lat is leküldhet gyomrába, ami, ha 
történetesen 10 dg-os pontyokból áll
na, 2—3 holdnyi holtág népesítő
anyagának megsemmisülését jelente-

\  v í z  A L A T T
i termelési eszközei -—

a mi sólymaink. A hal fogására meg 
nem is kell tanítani, csak az appor- 
tírozására. Ez utóbbit úgy végzik, 
hogy kezdetben gyűrűt helyeznek a 
nyakára; akkorát csak, hogy meg ne 
fúljon, de a prédát se nyelhesse le. 
Legnagyobb előnye, hogy a legnehe
zebben vagy egyáltalán nem halász
ható nádas, tocsogós, vesszős, hí- 
náros helyekről is kiszed minden ha
lat, olyan vérengző szenvedéllyel, 
hogy egész napon át hajlandó dol
gozni gazdájának, merő sportból.

E fekete csuhájú, kissé groteszk 
alakú madár tulajdonképpen vándor. 
Kolóniákban költ és fészkel, fogság- 

is könnyűszerrel tenyészthető. 
(Még szerencse, hogy ezt nem tudják 
? jrcí orvhalászaink!) Nálunk egyre 
inkább kiveszőfélben, már csak a 
y una~Tiszaközében, annak is jobbára 

részén fordul elő.
Képünk — melyet lapunk címlap

o n  közlünk — 1954-ben készült, a 
^se~hiang tartomány Fu-csun 

f o l ^ a rnen̂ n  ̂ amely a Csien-tang 
Vám felső vízgyűjtőjéhez tartozik.

Torna Adám

Kétkilós fogas az elektromos szákban. (Szalay felv.)

né. Vizeink értékének fokozásához 
nemcsak a silány és szeméthalakat 
kell tehát a jelenleginél sokkal in
kább kiszelektálni: igen erős ritkí
tásnak kell alávetni a ragadozóhala
kat is, ha a halhúshozamok növelé
sét a szervezett állományutánpótlás 
alapján a gazdaságosság határain 
belül el akarjuk érni.

A természetes vizeket azonban 
nem lehet lecsapolni, vagy igazán 
alaposan lehalászni. Ma még nagyon 
korlátozott tehát az állomány ellen
őrzésének, illetve kézbentartásának 
lehetősége, pedig irányított halállo
mány nélkül nincs komoly hozam. 
Halászunk ugyan mindenféle eszköz
zel egész éven át ezekben a vizek
ben, de halászeszközeink évezredek 
óta alig fejlődtek számottevően. A 
csapdaszerűen működő passzív ha
lászeszközöket, amilyen a varsa. — 
az óvatosságot elaltató nászidő ki
vételével — sokféle halfaj, főként az 
értékesebbje elkerüli; az egyes víz
szakaszokat körülkerítő aktív halá
szattal, a különféle hálós eszközök
kel pedig csak a nyíltvízövezetet le
het szűrni eredményesen, feltéve, 
hogy a mederfenék nem gödrös, vagy 
akadós.

Ezek az ősi szerszámok különböző 
eséllyel fogják a békés és a raga
dozóhalakat.

Békés halaink zöme ma még si
lány fehérhalakból adódik. Mivel 
táplálékukat igen apró, többnyire 
éppen hogy csak látható szervezetek
ből gyűjtik, hogy éhségüket csillapít
sák, kénytelenek szinte éjjel-nappal 
táplálék után kutatni. Táplálékkere
sésük közben épp úgy megfordulnak 
a vízinövények sűrűje között, mint a 
tágasabb nyíltvíz-övezetben. Időben 
is,_ térben is megvan tehát a valószí
nűsége annak, hogy örökös bolyon
gásuk közben varsákba tévedjenek, 
vagy kerítőhálóba jussanak. Ha pe
dig egyszer a kerítőháló már körül

zárta őket, nem menekülnek, mert 
a ponty fortélyait, amivel az alin 
alatt et lehet csúszni, vagy a háló 
felett át lehet vetődni — nem isme
rik. Intenzív halászattal tehát a si
lány halak állományát bizonyos fo
kig korlátozni lehet.

Egészen más a ragadozóhalak 
életmódja és tartózkodási helye. Táp
lálékukat kiadós falatok, főként ha
lak alkotják és rendszerint ezeket 
sem aktív üldözéssel ejtik el, hanem 
a hálós halászat számára hozzáfér
hetetlen növényzet, vízbedűlt fák, 
vízbenyúló ágak, vagy vízalatti tüs
kék, kövek, roncsok között kiválasz
tott búvóhelyükön várják be arra 
tévedő áldozatukat. Portyázó útra, — 
az állandóan cirkáló őn kivételével 
— csak ritkán indulnak, főként éj
szaka. És amint gyomrukat megtöl
tötték, máris vonulnak vissza a biz
tonságos lesőhelyre, ahol tehát na
pokat is töltenek és ahonnan legfel
jebb órákra merészkednek elő. Élet
módjuk tehát éppoly élesen külön
bözik a békés halakétól, mint a tig
ris élete az éjjel-nappal vándorolva 
legelésző antilop-csordákétól. Ez az 
oka anmajk, hogy zsákmányulejtésük 
valószínűsége időben is, térben is 
sokkal kisebb, állományuk ellenőrzé
se pedig sokkal nehezebb, mint a 
békés halfajoké.

Itt értünk el az elektromos halá
szathoz, amelynek minden eddig is
mert halászeszközzel szemben ösz- 
szehasonlíthatatlan előnye: a hala
kat éppen a búvó- és lesőhelyeiken 
fogja meg, ahol az ősi halászeszkö
zökkel vagy csak gvér eredménnyel, 
vagy egyáltalán nem lehet boldogul
ni. Lehetőségei ugyan egyelőre még 
korlátozottak és bizonyos vizeken 
csak kisegítő eszközként használha
tó, de jó kezekben nem vizeink ki
rablásának, hanem éppen termész-- 
tesvízi halgazdaságunk fejlesztésének 
tehető egyik nagyjövőjű eszközévé.

Szalay Mihály
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Jä'/i a kaltakacmci'A.ty id lce tt!...

Tógazdasági üzemeinkben az el
múlt esztendőben a haltakarmányo
zásra kapott termények nagyrésze 
nem ütötte meg azt a mértéket, 
amelyre a Halgazdasági Tröszt szá
mított. A tervek teljes értékű hal- 
takarmányoikra vonatkoztak és bi
zony az etetéskor jóval kisebb ér
tékű takarmánnyal kellett megelé
gedni. Ez természetesen az őszi le
halászáskor a tervek teljesítésében 
is éreztette hatását. A takarmány
szűk esztendőben hulladékanyago
kat és kis tápértékű egyéb takar
mányokat kellett felhasználni. Igaz, 
hogy a ponty sok mindent meg
eszik, ebből sokan arra következ
tettek, hogy takarmányozására 
minden hulladék felhasználható, ez 
a körülmény azonban egyáltalán 
nem garantálja a kielégítő ered
ményt.

A Haltenyésztési Kutatóintézet — 
számolva a tógazdaságok takarmá
nyozási nehézségeivel, új kísérleti 
irány beállítását határozta el. Ez 
pedig a takarmánybrikett előállítá
sa. Ezért a Takarmányozási Kuta
tóintézet és a Mesterséges Takarmá
nyokat Előállító Vállalat munkatár
saival együtt kukoricaszem nagy
ságú brikeitt takarmány előállítását 
kezdi meg. A munkatársakkal foly
tatott tárgyalás eredményeképpen 
az év elején legyártanak kb. 100 
vagon brikettet, ennek ára mázsán
ként mintegy 15 Ft-tál lesz maga
sabb, mint a benne levő anyagok 
ára.

Az első feladat a brikett előállí
tásakor az, hogy annak tápértéke a 
csillagfürtét közelítse meg. Ezért a 
legyártandó brikett összetétele a 
következő volna:

re egy — még a csillagfürtnél is 
jobb — haltáplálék.

2. Különleges hatóanyagok ered
ményes alkalmazhatóságának vizs
gálata. A brikettel történő takar
mányozás ad először lehetőséget ar
ra, hogy a különböző hatóanyagok: 
vitaminok, antibiotikumok, vagy 
halbetegség elleni gyógyszerek a 
táplálékba bekeverhetők legyenek. 
Ezek kikísérletezése igen nagy per
spektívákat rejt magában. Kísérleti 
tógazdaságok szükségesek ehhez, 
ahol az eredményt megfelelő kont
roll tavakban ellenőirizhetjük.

3. A kísérletek harmadik cso- 
pontjában célunk az, hogy kiküszö
böljük azokat az egyenetlenségeket, 
melyek a hal táplálkozásában kü
lönböző természeti adottságokból kö
vetkeznek. Ismeretes, hogy a tó
gazdaságokban a tavasztól őszig ter
jedő tenyészidő alatt a ponty növe
kedése nem egyenletes. Tavasszal, 
amikor nagy mennyiségű természe
tes tápanyag van a tó vizében, 
gyors a növekedés, majd amikor 
túlerős a nap fénye, a természetes 
táplálék a vízben megfogyatkozik 
(június, július), a; hal növekedése 
szünetel. Augusztusban a nagyobb 
természetes táplálék mennyisége kö
vetkeztében ismét megindul a nö
vekedés. A ponty fejlődésében nyár 
derekán bekövetkezett visszaesés 
nagy hátrányt jelent a termelésben, 
mert az amúgy is rövid féléves te
nyészidő közepén következik be és 
kb. egy hónapig tart. Ha a kritikus

időben a brikett takarmányban a 
természetes táplálékban képviselt, 
de annak lecsökkenésével elvesztett 
növényi és állati fehérje tápanya
got fokozottabb mértékben tudnók 
helyettesíteni, feltehető, hogy a 
nyárközepi visszaesés csökkenthető, 
vagy talán teljesen ki is küszöböl
hető. Ilyen irányú kísérleteket is 
beállítunk és próbahalászatokkal el
lenőrizzük a hal fejlődését.

4. Kísérletek állítandók be a hal
táplálásban eddig is szereplő egyes 
anyagok brikettben való célszerű al
kalmazásának vizsgálatára. Ebben a 
csoportban különböző ásványi anya
gok hatását, az agyag megfelelő 
keverési arányát, a melasznak, mint 
biológiailag értékes ízesítő takar
mánynak hatását vizsgáljuk.

Szeretném, ha kiváló tógazdáink 
erre vonatkozó észrevételeikkel, va
lamint az egyelőre csak nagy vo
nalakban közölt kísérleti tervek ki
bővítéséhez új szempontokkal já
rulnának hozzá. Az elképzelés sze
rint itt tudnánk teret biztosítani a 
különböző hulladékanyagok, gyom- 
magvak, szélkorpa gazdaságos fel- 
használásának, ha ezekhez az anya
gokhoz a belőlük hiányzó, de a jó 
takarmányhoz szükséges egyéb 
anyagokat brikett formájában ke
verjük. Az idén tavasszal legyártás
ra kerülő 100 vagon brikett előze
tes mintáját a Hal tenyésztési Kuta
tóintézet megkapja és azzal akvá
riumi kísérleteket állít be, hogy mi
re a nagybani gyártás megkezdő
dik, már véleményt mondhasson. A 
nagybani kísérletekre vonatkozóan 
már megindultak a tárgyalások a 
Halgazdasági Tröszttel és az Ál
lami Gazdaságok felsőcikolai tó
gazdaságával. (dr. Erős Pál)

íjijakoildtl tapasztalatok midié -  
ilméleti tudást! . . .

kukorica
búzakorpa
lucernaliszt
vérliszt
ocsú
melasz
agyag
szénsavas mész 
babliszt
extr. napraforgódara 
héj részeitől 
elválasztva

30 százalék 
10 
5 
5 
5 
3 
2 
2

18

20

összesen 100 százalék
A ' takarmánybrikett nyersanya

gainak értéke mázsánként 82,30 Ft, 
a gyártási költségeket jelentő 15 Ft 
hozzáadásával 97,30 Ft-tal lesz be
szerezhető.

A takarmánybrikett további al
kalmazására széleskörű kísérleteket 
állítunk be, ezek az alábbiakban 
foglalhatók össze:

1. Kísérletek a brikett tartalmá
ra. Ezek tisztázni fogják az általá
nos használhatóságra vonatkozó kér
déseket (szemcsenagyság, oldódás 
stb.). Ugyanitt kerül kikísérletezés

A párt- és kormányhatározat nagy 
feladatokat tűzött ki a haltermelés 
területén is. Hogy a kitűzött felada
toknak teljes egészében eleget te
gyünk, igen fontos, hogy minél több 
dolgozó gyakorlati tudása mellé az 
elméleti tudást is megszerezze. A

Nemcsak a halakhoz, hanem a fűz
vess zőfonáshoz is kell értenie a ha
lásznak, hogy megfelelő halaskosarai 

legyenek. (Wcynárovich felv.)

Halgazdasági Tröszt gazdaságaiból 
az elmúlt időben 50 dolgozó vett 
részt az öthónapos kunszentmártoni 
szakiskolán. Ez a szám gazdaságaink 
termelőmunkájában már érezteti is 
hatását. Vezető szakembereinknek biz
tonságosabb a munkája, mert egyre 
több azoknak a halászmestereknek a 
száma, akikre lehet szakmai kérdé
sekben is támaszkodni. Ezenkívül te
rületeink növekedése is parancsoló- 
lag írja elő, hogy minél több kép
zett halászmester álljon a termelés 
vonalába. „Halászat“ című lapunk 
egyik száma figyelmeztet, hogy 
megfelelő embereket küldjünk a ha
lásziskolába. Ezt a kérdést megszív
leltem és úgy gondolom, hogy gazda
ságaink vezetői is eleget tesznek a 
figyelmeztetésnek. De nemcsak ezt 
a hibát akarjuk kijavítani, hanem 
azt is, hogy a tanfolyamról kikerült 
halászok számára megteremtünk 
minden lehetőséget, hogy a tanul
takat a termelőmunkában alkalmaz
hassák.

Horváth Károly
a Halgazdasági Tröszt szem. 

előadója.
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számol

A halszárítás új módszeréről ol
vashatunk a „Der Fischwirt“ januári 
számában. A szárítást infravörös 
lámpákkal végzik. Az infravörös su
garaknak az a tulajdonságuk, hogy 
a besugárzott tárgyaknak a mélyére 

is hatnak, a szárítás te- 
v Ä  J ^ t  nemcsak felületi, 

hanem általános. Megfe
lelő számú lámpa mun- 
kábaállításával sikerült 

két óra leforgása alatt tökéle
tes szárítást elérni, levegőáramolta
tással még ennél is kevesebb időre 
van szükség. És ami a legérdeke
sebb: az így szárított hal állítólag 
teljesen szagmentessé válik és termé
szetesen korlátlan ideig tárolható. 
Nem lehetne ezt a módszert nálunk 
is kipróbálni az értéktelenebb halak 
tartósítása céljából?

*
Kisebb kapacitású elektromos ha

lászathoz való egyszerű, nem költ
séges berendezést ír le R. W. Morris 
a P. F. C. hasábjain. A hordozható 
készülék nem benzinmotoros áram- 
fejlesztővel működik, áramát száraz
elem szolgáltatja, melynek feszültsé
gét a régi típusú Ford gépkocsik 
gyújtórendszeréből ismert szaggatós 
gyújtótekercs transzformálja át hat 
voltról többezer voltra, az áram in
tenzitása azonban igen csekély, csak 
töredéke az egy ampernek. Az egész 
készülék alig néhány kilogrammot 
nyom, kezelője oldaltarsolyban hor
dozza, kezében két vékony bambusz- 
rúdra szerelt elektródot tart, melyek 
egymástól üzemközben egy-másfél 
méternyire vannak. Az elektródok 
között létesülő elektromos mező ele
gendő ahhoz, hogy elkábítsa a hala-

Ebből a víztároló Körös-holtágbo 
szivattyúzza vizét a szarvasi kísérleti 

tógazdaság. (Szalay felv.)

I

kát, melyek hálóval könnyen szedhe
tők össze. Az elektromos halász gu
micsizmát és gumikesztyűt visel és 
a sekélyebb vizekben gázolva halad 
ár ellen, maga elé tartva az elektró
dokat. A P. F. C.-ben leírt kisüzemi 
berendezés természetesen nem alkal
mas nagyobbkapacitású halászatra, 
ugyanakkor azonban jó szolgálatokat 
tesz a tenyészhalak begyűjtésénél, 
főleg a patakokban, de nagyon jól 
megfelel arra, hogy az alámosott 
partok és padmalyok alatt rejtőző, 
halak begyűjtése elvégezhető legyen. 
A Ford gyújt ót ekercs, az úgynevezett 
„trembleur“ hiányában kisebb szik- 
rainduktor is használható, megfelel 
az olyan típus, mely 10—20 mm-es 
szikrát ad és hatvoltos szárazelem
mel jól működtethető.

*
A tápvíz-csatornák által a tartók

ba szállított vadhal távoltartása 
problémájának gyakorlatilag jól fel
használható módszerét próbálta ki a 
hamburgi halászati kutatóintézet.

Elektromos halzárat 
helyeztek üzembe, 
mely a kártékony és 
nemkívánatos hal be

vándorlását gátolja meg. A zárat 
15 cm széles és a felszínről 
egészen a fenékig érő horganyleme
zekből állították össze, az elektródok
— melyek láncszerűen vannak a csa
tornát áthidaló vezetékekre aggatva
— egymástól 170 cm távolságnyira 
vannak. A két elektródlánc, tehát az 
anód és katódsor, egymástól öt mé
ternyire van elhelyezve a folyással 
keresztben Az ávameVÁtást ignitron- 
iiratron készülék végzi, mely szag
gatott áramlót bocsát impulzus szerűen 
az elektródákba, kb. 300 volt csúcs
feszültség mellett. A kísérleti csa
torna szélessége 11 méter volt, mély
sége átlagosan 1,70 méter, az áram
felvétel ennek ellenére sem volt 
több 150 wattnál. Az áramerősséget 
és feszültséget úgy szabályozták, hogy 
az ne okozhasson galvanonarkózist, 
hanem csak elriasztó hatású legyen, 
ha az áram olyan erős lenne, hogy 
bódító hatást fejtene ki, úgy az el
bódult halak az áramlással jutnának 
be a védeni kívánt víztartóba. Cél
szerű lenne a kérdéssel honi viszony
latban is foglalkozni annál is inkább, 
mert az elektromos védőberendezés 
áramfelvétele kisebb tápcsatornák
nál kicsiny, üzemköltség? minimális, 
ugyanakkor a szűrők és rácsok hát
rányait kiküszöbölve véd a vadhal- 
behatolás ellen.

*
Az élőhalszállítás új módszeréről 

számol be a P. F. C. egyik száma. 
Az újítás lényege: a halakat 2%-os 
uretánoldatban hódítják el, majd fa
ládába csomagolva diónyi jégdarab

kákkal fedik be. A bódítás a halak 
aktivitását és oxigénszükségletét any- 
nyira csökkenti, hogy a legérzéke
nyebb halak, így például a pataki 
pisztrángok is elbírnak így másfél
kétórás szállítást, a kevésbé érzékeny 
fajták, így például a ponty ennek 
sokszorosát. A bódítás alig öt perc 
alatt tökéletesen befejeződik és ká
ros mellékhatásai nincsenenek, a szál
lítás után friss vízbe helyezett ha
lak percek alatt magukhoz térnek és 
jól érzik magukat új életterükben.

*
Igen érdekes, egyszerű és az élő

halszállításnál jól alkalmazható ké
szüléket ír le az Allgemeine Fischerei 
Zeitung legújabb száma. A berende
zés vízszintesen elhelyezett és kis 

elektromotorral meg-
♦ |0& hajtott szárnyaskerék,

^  ( \ mely a haltartány 
* felületének vizét szö- 

kőkútszerűen fecskendezi felfelé.  ̂ A 
víz a levegőből oxigént véve 
fel, hull vissza a tartányba, 
melynek vizét így a halak légzésére 
alkalmas állapotban tartja. A be
rendezés igen hatásos, egyetlen ne
gyedlóerős villanymotor kilencfokos 
vízhőmérséklet mellett nem keve
sebb, mint 3000 kg hal élvetartását 
teszi lehetségessé. A szárnyaskerék 
védőrácsba rejtve működik, úgyhogy 
a halat nem sértheti meg.

Az érdekes berendezést — erősen 
kicsinyített alakban — a mesterséges 
keltetésnél használt úgynevezett 
Zuger-féle palackok vizének oxigén- 
ellátására is sikerrel használták.

Kísérletek folytak olyan berende
zéssel, meiy a szállítógépkoasi dina
mója által szolgáltatott árammal 
működik. Az aránylag kisfogyasztású 
motor nem terhelte túl a gépkocsi 
elektromos berendezését, a szárnyas
kerekes oxigénező készülékkel sike
rült a szállítási veszteséget lényege
sen csökkenteni. (—házy)

Halosztályozás az egyik szovjet hal
kombinátban.
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Legyen a Hortobágy a m agyar „ezer ló o rszága“ !
VÁLASZ DR. WOYNÁROVICH CIKKÉRE

A Halászat 1954. évi decemberi 
számában komolyan foglalkozik a 
hortobágyi problémákkal dr. Woyná- 
rovich. Valóban, a Hortobágyi Hal- 
gazdaságban vannak hiányosságok. 
Ilyenek a halágyak el;szapolódása, a 
nádasok nagyobb mérvű elterjedése 
és egyéb más hiányosságok.

Cikkíró megemlékezik a 40 éve 
működő és a külföldön is ismert hal
gazdaságról. Ha erre a hírnévre gon
dolunk, ma sem kell szégyenkez
nünk a termelést és a hal minőségét 
illetőleg. Tárgyilagosság kedvéért 
idézzük a tényeket. A halgazdaság 
súly szaporulata az alábbi volt:

1938. évben 2008 q
1939. évben 2306 q
1940. évben 2507 q
1941. évben 1721 q
1942. évben 2319 q

A további éveket nem soroljuk fel, 
mert vízhiány miatt szárazon álló 
tavuk volt, vagy a háború miatt és 
a felszabadulás után nem tudtak tel
jes kapacitással dolgozni. Űjból fel
soroljuk az eredményeket 1949-től:

1949. évben 2009 a
1950. évben 2888 Q
1951. évben 2434 q
1952. évben 2863 Q
1953. évben 2868 Q

A gazdaság átvétele 1949-ben tör
tént. Szándékosan nem vesszük fel 
az 1954. évi eredményt, mert az sok
kal nagyobb, valamint új terület be
kapcsolásával nem lehet összehason
lítás alapjául felhasználni.

A hal minőségében az elmúlt öt 
év alatt lényeges javulás történt. 
Az 1953. évi lehalászás után Oeco- 
nomó főagronómus kar társ kijelen
tette, hogy az általunk szállított I. 
oszt. ponty külemileg a legszebb volt 
Ennek dacára az a véleményünk, 
hogy még nagyon sok a javítani való.

A termelés felett érzett jó érzés 
alábbhagy, ha leszáll az est és a 
körülöttünk lévő pusztákról a vil
lanyfény sugároz felénk és ugyanak
kor a 900 m távolságra lévő magas
feszültséget hozzánk még nem sike
rült bevezetni, bár azt a vezetőség 
évek óta forszírozza takarékossági 
okokból is és nem utolsó sorban 
azért, mert 25 család és 80 időszaki 
dolgozó nélkülözi a kultúrát biztosí
tó villany fényét. Tudjuk, hogy a 
szocializmust építő országunkban 
pártunk és kormányunk rövid évti
zed alatt évszázad mulasztását javí
totta ki, de mindemellett érezzük, 
hogy a figyelem elterelődött a Hor- 
tobágyról, ahogy azt cikkíró is meg
állapította és Hortobágyon nem tör
tént annyi, mint amennyi történhe
tett volna. Cikkíró szerint a Horto
bágyi Halgazdaságnak nem szánhat
juk a lassú haladás szerepét, hanem 
már hagyományainál fogva is rövid 
időn belül mintaüzemmé kell válnia.

A cél elérése érdekében három 
csoportba foglalja össze a tennivaló
kat. Mindhárom csoportban foglal
takkal teljesen egyetértünk, mert 
tényleg nem elégedhetünk meg a je
lenlegi eredményekkel. Cikkíró meg
emlékezik új berendezések létesíté
sének szükségességéről is. Ez való
ban szükséges ahhoz, hogy a gazda
ság mintaüzemmé váljon.

A kulturált élet megteremtését, a 
lakásviszonyok megjavítása, korszerű 
munkásszálló, kultúrház, fürdő épí
tése biztosíthatják nemcsak cikkíró 
szerint, de szerintünk is. Ezzel is 
teljesen egyetértünk.

Bevalljuk őszintén. hogy a cikk 
serkentőleg hat munkánkra, bár kis
sé későn látott napvilágot, mert meg
jelenésekor a hiányosságok kiküszö
bölése komoly léptekkel haladt elő
re. A cikk tárgyilagosabb lett volna,

ha annak egyes sorai felfelé is irá
nyultak volna.

Joggal tételezzük fel, hogy a bírá
lat építő kritikát akart gyakorolni és 
munkánk megjavítását célozza és 
azért azt formahibája mellett is el
fogadjuk. De mennyire inkább segít
ség lett volna részünkre, ha a cikk 
egy évvel előbb jelent volna meg, 
mert így hamarább fordult volna fe
lénk a figyelem.

A gazdaság vezetősége kényszer- 
helyzetben volt, mert hiába volt 
munkabéralap, ha ember nem volt, 
az pedig nem volt és így a munkák
ban elsőbbségi sorrendet kellett meg
állapítani és előbb azt kellett végez
tetni, amely a termelést elsősorban 
befolyásolta döntően. Ilyenek voltak 
az etetés, trágyázás, töltésjavítás, le
halászás és csak a fennmaradó mun
kaerőt lehetett a káros növényzet 
irtására, vagy hálágypucolásra for
dítani. Hogy csúcsidőben a munkát 
elvégezhettük, az a termény kirakás 
gépesítésének volt köszönhető. Érez
tük, hogy a növényzettel is kell tö
rődni és mivel gépet nem kaptunk, 
magunk építettünk egy motoros ka
szát és ezen géppel és kölcsöngéppel 
lényeges eredményt értünk el a ká
ros növényzet irtásában, de még na
gyon sok tennivaló van.

Nem szertnénk, ha a cikkben em
lített kicsi ívó tavak kérdése téves 
véleményre adna okot és azt gondol
hatnák, hogy azt mi nem helyesel
jük. Barta főagronómus 1949-ben, 
amr.kor Nyári o. v. kartárssal^ kije
lölte a szegedi XI. tavat építésre, 
már aükkor me g állapodták Nyáry kar
társsal a kicsi ívó tavak létesítésé
re vonatkozólag.

Hogy minden olvasó helyes tájé
kozást nyerjen, kívánatosnak tartjuk 
a cikk szépséghibájára rámutatni. A 
hibák fennállanak, de ezeket a hi
bákat nem kellett felfedezni. Barta 
főagronómus az okokat is felsorolta, 
valamint azt is, milyen módon le
hetne a hibákat kijavítani, de ez a 
cikkből bizonyára tévedésből kima
radt.

Trösztünk is felismerte a Horto
bágyi Halgazdaság hiányosságait és 
még a cikk megjelenése előtt komoly 
segítséget nyújtott, hogy a kedve
zően alakult munkaerő mellett két tó 
halágyát kipucolhassuk.

Ami a tógazdaság központjának 
csinosítását illeti, feltétlenül igaza 
van dr. Woynárovichnák. Ezen javí
tanunk kell, ha azt akarjuk, hogy a 
tanya környéke is igazolja a szocia
lista nagyüzemi gazdálkodás minta
képét. Ügy ezen a vonalon, mint más 
vonalon is még sok a tennivalónk.

A gazdaság vezetőségének az a 
véleménye, hogy az utóbbi időben ta
pasztalt segítség, valamint a racio
nalizálással kapcsolatban a mezőgaz
daság felé irányuló munkaerőáramlás 
lehetővé teszi a hiányosságok kikü
szöbölését. De feltétlenül ösztönző 
hatással van munkánkra dr. Woy- 
nárovich kartárs bírálata is.
Csiszér Ferenc Barta Károly

igazgató főagr.
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A hálóbeáll í tásró l
Ahhoz, hogy halászni tudjunk be

állított hálóra van szükségünk, 
vagyis a rendelkezésünkre álló 
anyagból komplett hálót kell ké
szítenünk.

Tógazdaságainkban általában 25 
folyóméter hosszú beállított hálók
kal dolgozhatunk gazdaságosan. Eh
hez mintegy 50 folyóméter hálólé- 
hést, 75 méter Ihosszú 12 ran vas
tagságú kötelet, közel 100 darab

párát (parafa úszót!) és 4—6 kg ól
mot kell felhasználnunk, illetve ins- 
léggel — kivéve az ólmot — össze
varrnunk.

A jó szemen és ügyességen kívül 
még hálóvarrótűkre és mérceként 
használt 14—16 cm-es fadarabra 
van szükség. Utóbbival az „ütések” 
hosszát kell szabályozni.

Ha minden szükséges anyag ren
delkezésre áll, akkor munkához lát
hatunk. Első lépés a léhés „besze- 
gése” . Ez azt jelenti, hogy a háló
anyag alsó és felső szélét dupla fo
nállal körül kell kötnünk, meg kell 
erősítenünk. Ez nem felesleges 
munka és a későbbiek folyamán sok 
bosszúságtól és munkától kíméljük 
meg magunkat. De kizárjuk annak 
a lehetőségét is, hogy kritikus idő
ben sok tíz mázsa halunk elmen

jen, csupán azért, mert a léhés „le
szakadt” az inslégről és a kötelek
ről.

A beállítás lebonyolítására igen 
célszerű olyan füves térséget ki
választani ahol fák is vannak. Itt a 
fák között kifeszítjük a 25 méternél 
valamivel hosszabb — párákkal 
felfűzött — kötelet, mégpedig de
rékmagasság felett. Megfelelő ma
gasságban kifeszített kötél megóv a 
fölösleges erőfeszítéstől, miután nem 
kell sokat hajolgatná, egyenes de
rékkal lehet dolgozni.

A hálóléhést ún. ütésenként varr
juk rá insléggel a felinra, illetve al- 
inra. Egy-egy ütés ne legyen hosz- 
szabb, mint 14—16 cm, miután ak
kor már túlságosan nagy teher es
ne a léhésr-köteletk. felé eső részé
re, és főként az inslégre.

A szembőségtől függően egy-egy 
ütésbe eltérő számú szemeket kell 
felverni alábbiak szerint: 
Szembőség: Egy ütésbe felverendő:

15 mm 10 szem
25 mm 6 szem
30 mm 5 szem
40 mm 4 szem
50 mm 3 szem

Az egyes ütések azonos méretét 
az említett fadarabbal szabályozzuk 
úgy, hogy mindig összehasonlítjuk 
az éppen megkötött ütések hosszá
val. Magukat az ütéseket jól meg
húzott csomózással kétszer egymás 
mellett átvezetve készítjük, nehogy 
elcsússzanak használat közben. 
Minden második ütésbe a kötélre 
felfűzött párákból egyet-egyet be
csúsztatunk, majd zárjuk, illetve 
csomózzuk ezt a szakaszt és a kö
vetkező ütésre térünk.

A háló inát ugyanígy kell beállí
tani, azzal a különbséggel, hogy 
para helyett ólom kerül az 
ütések közé és kettős kötélre sze
relünk rá. Az ólmozás a beállítás 
utolsó teendője. A/ teljesen kész 
háló inára kalapáccsal hosszúkásra

Beállított háló. A : párás kőtél (felín). B: párák. C: ütés a felvert szemekkel. D: a 
beállított háló léhése. E: a dupla ínkötelek (alín). F: hálóólmok. (Pékh rajzai.)

lapított ólmokat hajlítgatunk rá. 
Nagyon vigyázzunk, ne lőjünk túl 
a célon, mert a túlságosan megól
mozott alin — különösen eliszapo
sodott fenekű tóban — igen köny- 
nyen „elsairal” s akkor sok bonyo
dalmat okoz, ami alin és hálósza
kadásra vezet. A minimális ólmo- 
zást azonban nem hagyhatjuk el. 
Legfeljebb szalma-, vagy gyékény
csutakkal — amelyet az inkötelek 
közé helyezünk — óvjuk meg hálón
kat az elsaralástól, vagy az ún. „le
vágás ”-tól.

Ha ezzel megvagyunk, márcsak 
apacsfára és húzókötélre van szük
ségünk. Bár az apacsfát készen 
kapni sehol sem lehet, miután spe-

A hálókötötu részel 
At A tU orra 
Bt A tU nyelv«
Ot A tU dereka 
Ct A tU lába

Hí módla.börofa bércfa ato.,
Sorkötóonél biztosítja a ezernek egyenletes, •égét.
A tU lo és a média la . a szembéségtél függően - váltakozó nagyságú

ciális halász-szerszám, azonban a 
mellékelt rajz segítségével bárki 
elkészítheti.

Ezután az ügyes halászbrigád 
máris nekiállhat az időjárás sok 
viszontagságával járó halászathoz, 
mert a tél fagya, vagy a nap tűző 
melege egyaránt megfeszített mun
kára késztet.

Pékh Gyula

Az egyik svájci tudós, Otto Jaag 
megállapítása szerint földünk összes 
tavai súlyos „betegek“ és rövidebb- 
hosszabb idő múlva „meghalnak“ — 
írja az osztrák Der Fischer c. folyó
irat. Jaag professzor és munkatársa 
dr. Forel, a lausannei hidrobiológiái 
intézet vezetője megállapította, hogy 
a tavak „lé leg z en ek E z  a lélegzés 
abban nyilvánul meg, hogy a tavak 
vize állandó vertikális áramlásban 
van, így jut el az oxigén a fenékre, 
ahol a növényzetet és az élővilágot 
látja el, az áramlás ugyanakkor a 
vízszintre hozza a fenék bomló anya
gainak egy részét. Ha ezt a nagyon 
érzékeny mechanizmust valami meg
zavarja, úgy a tó „m egbetegszika  
legnagyobb kárt a derítetlen szenny
vizek okozzák, melyek megbontják a 
szükséges egyensúlyt, hosszabb idő 
múltán az élővilág elpusztul és a ta
vak teljes kiszáradásával kell szá
molni. A két tudós számításokat is 
végzett, az eredmény azonban meg
nyugtató, egész sor tóban végzett kí
sérlet azt mutatta, hogy „haláluk
kal“ csak — 45 000 év múlva kell 
számolni. ,
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3. Kossuth Szeged
4. November 7. Szolnok
5. Úszó Falu Esztergom
6. Béke Tolna
7. Törekvés Velence
8. Alkotmány Nyíregyháza
9. Petőfi Mohács

10. Vörös Csillag Paks
11. Sztálinváros Sztálinváros
12. Viharsarok Gyoma.

ftttí&zoki jpo.totyteiityés'zaHtyafy—
Különböző tógazdaságok pontyte- 

nyészálloimányának alkalmazkodó 
képességét tanulmányozva megálla
pítottuk, hogy a ponty szervezet a 
környezetével, az életviszonyokkal 
szemben más és más jelenségekkel 
reagál. A ponty nemesi tők régen 
azon vannak, hogy a nemesített te- 
nyészpontyokat azonos életkörülmé
nyek között tartsák és a helyi viszo
nyokhoz alkalmazkodott törzseket 
nyerjenek. A tapasztalat azt mutat
ja, hogy a más helyről (távoli gaz
daságból) behozott tenyészpontyok 
gyakran nehezen illeszkednek be az 
új viszonyok közé, betegeskednek, 
sőt néha el is pusztulnak.

Érdekes volt megállapítani a has- 
vízkórban megbetegedett vagy át
vészelt pontytenyészanyag pusztu
lási százalékát, ha keverten vagy 
elszigetelten tenyésztették.

A somogyvári 3. sz. halastóban 
(7 kát. hold) 1953—54. telén 214,28 q 
egynyaras pontyivadékot teleltettek. 
Itten környező tógazdaságokból 
(Kölked, Gárdony, Somogyvámos, 
Somogyvár) származó és hasvízkór- 
ban megbetegedett, vagy átvészelt 
egynyaras ivadékot voltak kényte
lenek teleltetni. 1953-ban a jelzett 
tógazdaságokban kihelyezett ponty
tenyészanyag 80—100%-ig elpusztult.

Halastó neve és száma, kallódási 
százalék lehalászáskor:

somogyvári II. 98,3.
somogyvári III—Ill/a. 91,5
somogyvári I—I a. 98,1
somogyvári IV. 99,9
mesztegnyői 1. 91
mesztegnyői 1/a. 97,3.
mesztegnyői 1/c. 99,6
mesztegnyői 2. 81,3
buzsáki 4. 87,4
buzsáki 5. 80,—
buzsáki 6. 85.—

H tZ tym aM u iá s-í s z á z a l é k a

A mesztegnyői 10. sz. tó 22 q-s 
és a hajmásalapi 1—2 sz. tó 19 q-s 
pontyivadéka télen át külön-külön 
telelőben telelt. Előző évben a jel
zett tavakba kihelyezett pontyte
nyészanyag kallódása szintén 98%-os 
volt. 1954-ben ez az elszigetelten ke
zelt pontyivadék lett népesítve:

Halastó kallódási
neve százalék

és száma lehalászáskor
Buzsák 1. 36,5
Soponya 1. 54.9
Soponya 2. 26.2
Hajmáslap 1. 50,3
Hajmáslap 2. 63,7

Mi a magyarázata annak, hogy a 
keverten telelt és tavasszal kihelye
zett egynyaras pontyivadék kallódá
sa nagyobb, mint az elszigetelté, 
amikor előző évben mindkét eset
ben a jelzett tógazdaságokban a ha
lak pusztulása 80 és 100% között 
mozgott. Erre a megváltozott életvi
szonyokon kívül legelfogadhatóbb 
elméleti magyarázatot Dinulescu és 
Radulescu román kutatók adnak. 
Lehetséges — mondják ők — hogy 
a hasvízkór esetében különböző tí
pusú A, B, C, stb. kórokozókkal

A  beadási
A „Halászat” olvasói bizonyára 

mosolyogva nézegették a januári 
számnak azt a rajzát, amely a halá
szati termelőszövetkezetek beszol
gáltatásról szóló cikk címe mellett 
ékeskedett. A címből és a cikkből 
megtudtuk, hogy 1954-es beadási kö
telezettségét időben elsőnek az új
pesti Május 1. Htsz. teljesítette, a 
beadási verseny második helyezett

van dolgunk és mindegyiknek más 
a fertőzöttsége, illetőleg megbetege
dési tünete van. Mindegyik kórokozó 
típus létrehoz az illető halakban 
egy immunitási állapotot. Az A, 
kórokozóval szemben szerzett im
munitás nem nyújt védettséget a B. 
és C. kórokozókkal szemben. Az A -  
féle immunitás csak azokat a hala
kat védi, amelyek A. kórokozó ál
tal betegedtek meg. Más tóból szár
mazó halak, ahol más típusú kór
okozó (B., C.) okozott megbetegedést, 
ki vannak téve az újbóli megbete
gedésre, ha egymással érintkeznek.

Felhozott példákból levonhatjuk 
az alábbi tanulságokat:

1. Különböző viszonyú halastavak 
hasvízkórban megbetegedett, vagy 
átvészelt tenyészállományát nem 
szabad keverten teleltetni és ezt ta
vaszi népesítésre felhasználni.

2. Arra kell törekedni, hogy a fer
tőzött tavak állományát külön-kü
lön teleltessük és népesítsük, mert 
így meg van a remény, hogy a 
pusztulás kisebb mérvű, a betegség 
enyhébb lefolyású lesz.

3. A tavak népesítésére olyan te- 
nyészanyagot kell felhasználni, mely 
előző évben legkisebb mértékben 
betegedett meg, illetőleg mely ha
lastóban a legkisebb mérvű elhullás 
volt.

Dr. Jászfalusi Lajos

versenyről
je pedig a nagy baracskai Szabad
ság Htsz. lett.

De vajon melyik szövetkezet ke
rült a harmadik helyre, és hogyan 
sorakozott fel a többi szövetkezet a 
nyertesek mögött? Erre a kérdésre 
adunk választ, amikor közöljük a 
halbeadási kötelezettség 1954-es tel
jesítésének szövetkezeti sorrendjét.

Az alábbi szövetkezetek minde
gyike 100 százalékosan tett eleget 
kötelezettségének, a sorrendet tehát 
az határozza meg, hogy melyikük 
miikor teljesítettel 'beadását. Az 
]dőbeli folytatólagos sorrend a kö
vetkező:

A gödöllői tógazdaságban, a tenyeszszülők szállításakor a ponyvavászon saroglyát 
beviszik a telelő vizébe, hogy a törődést teljesen kiküszöböljék. (Jászfalusi felv.)

A szövetkezetek együttesen 97,5 
százalékban teljesítették az 1954. 
évi kötelezettségüket. Ebben a 
számban nincsen benn a túlteljesí
tésként beadott mennyiség, mivel 
ezeket a tételeket az 1955-ös beadás 
javára számolják el. Megállapítha
tó tehát, hogy az állammal szem
ben vállalt kötelezettség teljesítése 
terén — az 1953-as évhez viszo
nyítva — igen örvendetes és jelen
tős javulás mutatkozik.

(U. L.)
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Helyeit a macé'/ia-ikcálc JUllaf-ütedei^...

Már régóta foglalkoztatja a Hal
tenyésztési Kutatóintézet dolgozóit a 
legújabb halhonosítási kísérlet, a 
maréna (Coregonus lavaretus) meg
honosítása hazánkban. A Halászat 
legutóbbi száma hírt is adott arról, 
hogy csehszlovák kollégák felajánlot
tak kb. 50 000 darab szempontos 
maréna-ikrát.

Nagy volt az érdeklődés, amikor 
február másodikán megjött a távirat: 
„A  maréna-ikrákat a rossz időjárás 
miatt nem lehetett légipostán elkül
deni. A küldeményt várják 1955. II. 
hó 3-án ia prágai gyorsnál.“ Ezután 
következtek a problémák. Vajon mi
kor kellett becsomagolni az ikrákat, 
kibírják-e a hosszabb utazást, hiszen 
így pontosan egy nappal később ér
keznek Budapestre a tervezett idő
pontnál. Rövidesen választ kapunk 
majd rá, biztattuk magunkat. Gép
kocsival mentünk a Keleti pályaud
varra a csomag kiváltásáért. A vám
őrök búcsúzóul még utánunk szól
tak, hogy szeretnének ám pár év 
múlva kóstolót szerezni ebből az új 
halból. (Persze megígértük nekik.) Be
került a láda az autóba, azután irány 
a lillafüredi keltetőház, ahol Vásár
helyi Pista bácsi fogja majd a bába 
szerepét játszani a kis marénák vi
lágra segítésénél. Ahogy fogytak a 
kilométerek, úgy nőtt a kíváncsisá
gunk a láda tartalmát illetően, mert 
Pesten nem akartunk már időt vesz
tegetni azzal, hogy levegyük a láda 
jól felerősített tetejét. A gyönyörű, 
szinte tavaszias idő csak növelte az 
aggodalmunkat, fog-e jég maradni a 
ládában, vagy mind kiolvad? Elmúlt 
már félhárom, amikor megálltunk 
Vásárhelyi Pista bácsi rezidenciájá
nak a kapuja előtt. Pista bácsi még 
nem várt bennünket, zamatos és köz
vetlen magyarságával tudtunkra adta,

Íme: a cseh ikraszállító láda.
(Horti felv.)

hogy még nem készített helyet az 
ikráknak, de térült-fordult és termé
szetesen máris jött vissza, hogy el 
tudja helyezni. Ezalatt mi kibontot
tuk a nagy gonddal lezárt ládát és 
azonnal láttuk, hogy minden aggo
dalmunk alaptalan volt, a csehszlo
vák kollégák a legnagyobb gondos
sággal és körültekintéssel csomagol
ták be az ikrákat. Ikraszállító ládá
juk a célnak nagyon megfelelő. 
Anyagot és fáradságot nem kímél
tek, volt szívük ikrát csomagolni. A 
molnár-szita kereteken két sor géz 
közé voltak téve az ikrák, és egyet
len befulladt ikraszemet nem talál
tunk kicsomagolás közben. Az ikra 
nagysága kb. a pisztráng- és a csuka
ikra között áll, színe élénksárga. 
Gyönyörűség volt nézni az egészsé
ges ikraszemeket, melyek között vé
letlenül sem volt pusztult példány, 
ez is a csehszlovák kartársak figyel
mességét és körültekintését igazolja. 
Az ikrákat Vásárhelyi Pista bácsi

Leölt hal —

Sokan és sokszor, tegyük hozzá• 
jogosan kifogásolják azt a bánás
módot, melyben a hal részesül. A hal 
ugyanis talán az egyetlen szerencsét
len állat. melyet az ember nem öl 
le, nem vág le, hanem hagyja, amíg 
az levegő hiányában lassú kínok kö
zött fullad meg és a szó szoros ér
telmében megdöglik. Ha ennek a 
módszernek ellene szól a humaniz
mus, sőt az állatkínzást üldöző írott 
jogszabály, hátrányos az népgazda
sági szempontból is, mert rontja a 
minőséget és károsan befolyásolja a 
hal tartósságát is.

Tudnunk kell, hogy a megfulladt 
hal hamarabb romlik meg, mint az, 
melyet agyonütöttek és ezzel pilla
nat alatt idézték elő halálát. A meg
fulladt halnál az izommerevség rö- 
videbb ideig tart, márpedig a rom,- 
lást előidéző baktériumok szaporo 
dása ellen éppen az izommerevség 
nyújt védelmet. Amíg a hal merev, 
addig a húsa mindenképpen mentes 
U rothadást előidéző baktériumoktól 
és a bomlás csak a hullamerevséo 
elmúltával kezdődik és fejlődik ki 
igen gyorsan.

Mennyire megkönnyítené a keres
kedelem munkáját és emelné a nem 
elő hal minőségét az, ha a hal az 
izommerevség állapotában kerülne 
jegelésre és szállításra! Meg kell je
gyeznünk, hogy erre az igazságra 
sokhelyütt már régen rájöttek és 
tanulságait a gyakorlatban alkalmaz
zák is. Egyes országokban nem is 
kínozzák halálra a szerencsétlen pik
kelyeseket, hanem leclik őket, hogy 
gyors halálukat idézzék elő. Több
nyire a feje mögött ejtenek mély vá-

azonnal a keltetőtálakba tette és 
megvan a remény rá, hogy amilyen 
szépen megérkeztek az ikrák, olyan 
jól fog a kelés is sikerülni és ha
zánk új értékes halfajjal fog gyara
podni.

■ác

Érdekességként közöljük a csehek 
ik aszállító ládájának a berendezését.

A láda négy sarkában két-két léc 
van beépítve, melyek a kereteket 
tartják és egyúttal a közbezárt rés 
a levegő cirkulációt biztosítja. Leg
alul egy kis lád'.kában vatta szívja 
fel a lecsepegő vizet. Ezen vannak a 
keretek, összesen 9 darab, melyből 
1 alul, 1 felül üres, közben 7 darab 
ikrákkal megrakva. Legfelül egy ma
gasabb széllel ellátott keret volt, me
lyen a molnár-szitát 3 drótdarab erő
sítette, ebben volt a jég. A keretek 
magassága egyébként 2,5 cm, anyaga 
finom molnár-szita. A molnár-szitán 
két gézréteg közé voltak csomagolva 
az ikrák. A keret széle és a láda fala 
közötti rést finom forgács tölti ki, 
ez biztosítja a hőszigetelést. A ládára 
a tető kb. 30 darab csavarral volt 
felerősítve, a ládát kívülről sellakkal 
vonták be.

döglött hal ?
gást, mely az agyat a gerincvelőtől 
elválasztja és a halat egyetlen pilla
nat alatt öli meg. A hús a leölés után 
sokkal keményebb marad, íze jobb és 
tartóssága fokozottabb. Az így leölt 
halakon több harántvágást eszközöl
nek, a keletkezett vágások tágra fe
szülnek. A vásárlók ezekről a tágra 
nyílt harántvágásokról ismerik fel 
azt, hogy a halat megölték és az nem 
lassan és embertelenül megdöglesz- 
tett, kevésbé ízes, kevésbé tartós. Ha 
ugyanis a harántvágást döglött ha
lon ejt.k, úgy a sebszélek nem tágul
nak szét. Nem is veszi meg az ilyen 
halat az ottani háziasszony.

Nem volna célszerű* a kérdéssel 
nálunk is foglalkozni? A humánum 
és a népgazdasági érdek szempont
jából?

R. P.

Gyorstehergépk csin szállítottuk a 
maréna-ikrát Lillafüredre, ahol Vásár
helyi Pista bácsi vette őket gondo

zásba. (Horti felv.)
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H A S Y ÍZ K Ó R  —
és a természetes hozam

A hasvízkór fellángolása óta a fer
tőzött tavak természetes hozamai 
nagy ingadozásokat mutatnak asze
rint, hogy egyes években milyen 
mértékű volt a betegség és elhullás. 
A természetes hozam mai ismere
teink szerint az a kilogrammban ki
fejezett nemeshal mennyiség, ame
lyet valamely tó egy kát. holdján 
egy üzemév alatt trágyázás és etetés 
nélkül termelhetünk, feltéve, hogy 
a halastó kiváló minőségű tenyész- 
anyaggal optimálisan volt népe
sítve.

csupán betegségük leküzdésére és 
ezzel mi volt a közvetve kárbavesző 
táplálék mennyiség?

A hasvízkór által károsított tavak 
eredményei nem adhatnak hű ké
pet a tavak termőképességéről, ha
nem nyilvánvalóan a ténylegesen 
elérhető természetes hozamnál ki
sebb értéket mutatnak a használatos 
elszámolásban. Különösen nem an
nak a tápláléknak elvesztése miatt 
sem, amit az elhullott halak raktá
roztak addig, amíg életműködésüket 
folytathatták,

A hasvízkór előbb-utóbb megszű
nik. Mind több és több tenyészet 
viszonylagos mentessége, illetve el
lenálló képessége bontakozik ki. A 
tavak népesítését azok tényleges 
természetes hozamához kell szabni. 
Az utóbbi hasvízkóros évek gyakor
latát, az előrelátható elhullás miatt 
szándékos túlnépesítést a hasvízkór 
elleni egyetlen védekezés lehetősé
gét az immunis vagy jól ellenálló 
tény észanyag használatával fel kell 
váltani a tényleges természetes ho
zam, takarmány- és trágyabázison 
alapuló kihelyezési darabszám meg
állapításnak. A valóságos temészetes 
hozam megállapításánál a hasvíz- 
kór-mentes évek adatait kell figye
lembe venni mert csak így közelít
hetjük meg az optimális kihelyezési 
darabszámot.

Kluge Gy.

-  A  TÓGAZDASÁGBAN

A hasvízkór, de más komolyabb 
halbetegség is az üzemév alatt rész
ben elpusztítja a behelyezett te- 
nyészanyagot, részben pedig az át
vészelés folyamán a növekedést, 
illetve súlygyarapodást különböző 
mértékben csökkenti. így a lehalá
száskor bemért haltermés nem feje
zi ki az összes termelt nemeshal 
mennyiségét, vagyis nem mutatja a 
tó egy kát. holdjának termőképes
ségét, hanem csupán az adott viszo
nyok között elért eredményt. A be
tegségmentes tavakban, illetve hal
állománynál csupán az általában is
mert normális káló csökkenti a tó 
természetes hozamát, amely elha
nyagolható. Nem így azonban a be
helyezett tenyészanyag darabszámá
ból 50%-os, sőt még ennél is maga
sabb kiesés esetén. Különösen szá
mottevő lesz a népesítés leromlása 
akkor, ha a kihelyezésben két-, 
esetleg háromnyaras tenyészanyag 
is szerepel. A kiesések után meg
maradt tény észanyagból is feltehe
tően csak kevés egyed kerülte el a 
fertőzést. A fertőzött tavak halter
mésénél közismert a nagyfokú szét
szóródás s ez éppen azt mutatja, 
hogy a betegség az átvészelt egye- 
deket nem egyformán viselte meg. 
Feltehetjük, hogy a lehalászás alkal
mával talált magas egyedsúlyú ha
lak ritka népesülés következtében 
maximális életteret — esetleg rósz- 
szül — értékesítettek. Ebben az 
esetben a közvetlen kárbavesző táp
lálék ismeretlen mértéke rontja a 
természetes hozamot. Továbbmenően 
kérdés, vajon a szétszóródás köze
pes és alacsony egyedsúlyú halai 
mennyi táplálékot használtak fel

Február folyamán folytatjuk azo
kat a termelést előkészítő munkáin
kat, melyekkel még nem vagyunk 
készen. Gondosan kezeljük, ellen
őrizzük a tavainkban tároló hal
állományunkat.

Februárban rendszerint hidegebb 
idő várható, vagy nagyobb havazás, 
ami miatt a kihelyezési munka még 
nem lehet általános. Megtörténik, 
hogy a februárban a jég elolvad, 
vagy napokig enyhe az idő, amit 
feltétlenül ki kell használnunk és 
tenyészhalunknak legalább egy ré
szét kihelyeznünk. A mostani idő
járás is azt mutatja, hogy ezidén ko
rán elvégezhetjük ezt az alapve
tően fontos munkát. A korai kihe
lyezésnek nagy előnye az, hogy a 
tenyészhal egészségesen, jó kondí
cióban kerül ki a tavakba és ezzel 
csökken a hasvízkóros veszély is. A 
tenyészidő jelentősen meghosszab
bodik, mert a hal már korán felve
heti a képződő planktont. A kihe
lyezésnél rendkívül körültekintően 
kell eljárnunk. Minden egyes dara
bot kézbe kell venni. Jól át kell 
vizsgálni a tenyészhalat, hogy be
teg, betegségre gyanús, sérült, vagy 
hibás egyed ne kerüljön kihelye
zésre. Ahol bőven van anyag, ott 
még jobban válogassunk és a ke

vésbé jó formájú egyedeket is mel
lőzzük. Törekedjünk arra, hogy az 
egyes tavakba ugyanabból az év
járatból egyöntetű anyagot helyez
zünk ki. Ezzel az egész termelési 
idényben biztosabb tájékozódási ala
pot teremtünk meg. Egyes tavakba 
helyezzünk ki lehetőleg tiszta tük
rös pontyivadékokat export célokra. 
Természetesen kihelyezni csak ott 
lehet, ahol a tavakat már feltöltöt- 
tük, vagy ahol már annyi víz van 
felfogva, (hogy a hal veszély nél
kül tárolható. A tavak feltöltésének 
ideje különben is itt van, miértis ezt 
szorgalmaznunk kell. Ügyeljünk zsi- 
lipeink helyes és jó lezárására, mert 
a rosszul lezárt zsilip a termelési 
idényben sok bajt és bosszúságot 
okozhat. A kihelyezést követő na
pokban tavainkat gondosan ellen
őrizzük, hogy az esetleges hullákat 
összeszedhessük. Ennek érdekében 
csónakjainkat javítsuk meg, kátrá- 
nyozzuk be és rakjuk ki a tavakba.

A kihelyezési terv végleges össze
állítását el kell végeznünk, hogy 
annak megfelelően a kihelyezés fo
lyamatosan végezhető legyen. A 
tervkészítés igen fontos munka, 
mert annak helyes, vagy helytelen 
volta egész gazdálkodásunkat be
folyásolja. (De. Gy.)

A H A L É R T É K E S Í T Ő  V Á L L A L A T
(Budapest, V . Néphadsereg-u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím : Halértékesítő Budapest) 
az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztéssel és a halászattal foglalkozó állami 
vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermésének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek hal
termését is részben vagy egészben megvásárolja. —  Budapesti nagyker. telepek: I X .  Csarnok-tér 5. 
(tel.: 180-207) és I X. ,  Gönczy Pál-u. 4. (telefon: 188-721) Élőhalszállító vagonpark : Budapest-Kelen- 
f ö l dp . u.  (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja, Debrecen, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kecskemét, 
Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Balatoni kirendeltség: Siófok.
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A  K  A  A  R I Ü M ?
hogyan kezdjünk hozzá?

• 1 (.

Sok ember állt már meg csodál
kozva és gyönyörködve az Állatkert, 
vagy egy-egy díszhalkereskedés ak
váriumai előtt, nézve az abban zajló 
parányi életet, a színpompás, vagy 
szokatlan formájú halacskákat, az üde 
növényvilágot. A természetnek négy 
üvegfal közé zárt kis darabkáját.

Az akváriumi díszhalak egyik legpom- 
pásabbika az Amazonas folyamból 
származó délamerikai vitorláshal, a 

Pterophyllum sca are.

Sokakban felmerült a gondolat, 
milyen jó lenne birtokosává lenni 
egy ilyen kis „világnak“. A napi 
munka fáradalmai után valóságos 
pihenést nyújt egy szépen berende
zett és jól gondozott akvárium. Nem 
kell itt semmi különös fáradságos 
munkára gondolni, hogy mindez meg 
is valósulhasson. Az akvárium életé
nek — mint a természet minden da
rabkájának — megvannak a magától 
értetődő követelményei. Ezeket kell 
szem előtt tartani, mert csak ebben 
az esetben lesz meg a kívánt ered
mény. A követelmények kielégíthe
tők, de szorosan összefüggnek és 
bármelyik nem, vagy csak részbeni 
teljesítése eredménytelenséghez ve
zet. Mik azok a feltételek, amelyek 
nélkül nincs eredmény? A fény, a 
hő és a levegő. Ez a három tényező 
szorosan összetartozik. Az akvárium 
növényei csak a fény hatására tud
ják életműködésüket fenntartani, 
biztosítani az akváriumban tartott 
halacskák oxigén-szükségletét (sok 
esetben táplálékát), valamint a víz
ben lassanként elboruló szerves és 
szervetlen anyagokból, az iszapból a 
testük felépítését és ezzel a ragyo
gó kristálytiszta vizet. A növények 
is, de az akvárium minden lakója 
meghatározott hőmérséklethez szo
kott. Nemzedékek hosszú során át 
alakul ki hőigénye. Ezt meg kell ne
kik adni, különben a legszebb ha
lacskánk is színtelen, kedvetlen, ké
sőbb beteg lesz és rövidesen el is 
pusztul. Vannak hidegvízi és meleg
vízi halaink, ugyanígy növényeink. 
Otthonunkban leginkább a melegvízi 
halakat tartjuk, egyrészt, mert szí

nesebbek, változatosabb alakúak, 
mint a hidegvíziek, másrészt kiseb
bek is, mint az utóbbiak. így egyet
len kisebb medencében is változatos 
társaságot tarthatunk együtt. A me
legvízi halak oxigénigénye kevesebb, 
a hidegvízieké sokkal nagyobb, ezért 
alkalmasabbak a melegvíziek akvá
riumban tartásra. Ha 20—22 C fok 
hőmérsékletet tudunk biztosítani, úgy 
nem kell attól félni, hogy halacskáin
kat a hőmérséklet lecsökkenése miatt 
károsodás érheti. Nem szabad el
felejteni azonban azt, hogy a mele
gebb víz kevesebb oxigént tartal
maz. mint a hideg. Tehát a medence 
benépesítésének is van határa. Jó 
tapasztalati érték a hal hosszának 
minden centiméterére egy liter víz. 
Valamennyit lehet ugyan segíteni az 
esetleges oxigénhiányon az akvá
riumba bevezetett ú. n. szellőztető
készülékkel, de ez csak kisegítő 
megoldás lehet.

Még egy dolgot meg kell említeni 
a halakkal kapcsolatban. Vannak 
társaságot kedvelő, úgynevezett bé
kés halak, és vannak marakodó ter

mészetűek, a medence benépesítésé
nél ezt is tekintetbe kell venni. El
lenkező esetben az akvárium a leg
szebb halakkal is csak ideig-óráig 
lesz harmonikus egység, előbb-utóbb 
csatatérré válik, ahol a marakodó el
pusztítja a békéset, a nagyobb a ki
sebbet.

Ez lenne dióhéjban az, amit egy 
kezdő akváriumtulajdonosnak tudnia 
kell ahhoz, hogy az akváriuma tény
leg szép szobadísz, pici természet
darabka legyen, melyben öröme telik 
és melyből — tanul. ..

Samu Nagy István

Pompás, gazdag úszó kikép zés jellemzi 
a jávai harcoshalat, a Bet^a splf ndenst, 
melynek hímje nem tűr meg vetély- 

társat a medencében. 
(Hankovszky felv.)

z en .halastavaim
Vizek partján nőttem fel. A Kö

rösök és árterületei voltak az én 
gyermekkori vízi birodalmam. Szár
csák, tőkés rucák társaságában, 
zsombékokon órákig kuporogva 
kémleltem a vizek mélyének rejtel
mes életét. Halak tavaszi ívása> egy- 
egy fogságba ejteUvörösszámyú kon
cér, vágósügér életmódjának szem
lélete voltak gyermekéveim legna
gyobb örömei.

Egyéni körülményeim már fiata
lon kiragadtak az általam annyira 
szeretett környezetből. A Budapest
hez címzett kőrengetegben élve, év
ről évre nosztalgikusabb vágy égett 
bennem a gyermekkorban megszere
tett víziélet után. Sajnos lakhelyet 
változtatni nem tudtam. Elhoztam 
hát magamhoz az első „tavacskát” 
egy kisebb akvárium formájában. 
Az azóta eltelt 25 esztendő alatt 
„halastavaim”  megszaporodtak, meg
nőttek, s én nyugodtan búvárkod
hattam a limnológia birodalmában. 
Elmondhatom, hogy megfigyeléseim, 
melyeket azóta végeztem, alaposab
bak lettek, mintha azokat csak a 
szabad természetben végeztem vol
na, és éppen ebben van az akvarisz
tika gyakorlati jelentősége. Halak 
életmódja, táplálkozása, szaporodá
sa, fény- és hőigényük, esetleg be
tegségek mind-mind szemünk előtt 
könnyen megfigyelhető körülmé
nyek között zajlanak le. Tapasztala
taink rendkívül érdekesek, és ami 
a legnagyobb jelentőségű: könnyen

kivetíthetők tógazdasági viszonyla
tokra. Tartási, táplálkozási vagy 
szaporodási problémák hamar fel
merülnek, de igen gyakran meg 
kell birkóznunk halainknál fellépő 
betegségekkel is. Az akváriumok
ban végzett kísérletek eredménye 
az, hogy halainkat pusztító külső 
paraziták okozta • megbetegedések 
ma már úgyszólván kivétel nélkül 
gyógyíthatók, de egyéb betegségek 
gyógyítása terén is jelentős eredmé
nyek vannak. A beltenyésztés kér
dése, a vizek keménysége, pH-ja ak
váriumi viszonylatban könnyen 
szemlélhetők, mérhetők, ill. irányít
hatók, s az így szerzett tapasztala
tok gazdasági halainknál is több
nyire alkalmazhatók. Nem utolsó 
sorban kell megemlítenem a bioló
giai egyensúly kérdését, mely egy
aránt érvényes akváriumra vagy 
tógazdaságra.

Ha a felsorolt szempontok mellett 
számításba vesszük az akvarisztika 
bölcsőjéből kinőtt szakmai felső ká
dereket, az akvarisztika esztétikai 
és tudományosan nevelő, (földrajzi, 
kémiai, fizikai, biológiai, technikai 
ismeretek) valamint kulturális je
lentőségét, úgy nyugodtan elmond
hatjuk, hogy senki részére sem lesz 
kárbaveszett fáradtság egy-két szép 
akvárium beállítása, illetve ápolása. 
A Halászat hasábjain meginduló 
akvarisztikai rovat ehhez kíván se
gítséget nyújtani.

Hankovszky Dezső
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Hogyan falja fe l
A HASVÍZKÓR

A Halászat novemberi számában 
foglalkoztunk W. Schäperclaus pro
fesszornak, az NDK nagynevű hal
biológusának legújabb kísérleteivel 
és azok eredményeivel a hasvízkór 
leküzdésének területén. Schäper
claus professzor a baktériumfalók
nak, az úgynevezett fág-oknak sze-

Schfiperclaus professzornak ez a ritka 
érdekességű elektronmikroszkópikus 
felvétele szemléltetően mutatja be a 
fág-ok pusztító hatását a hasvízkór 
okozóira. A nagyobb pálcaalakú szer
vezetek a kórokozó Pseudomonas 
punctata-k, melyek testfelületén lát
juk a kis golyóalakú fág-okat. A  
fág-ok oldó hatású fermentumot bo
csátanak a megtámadott baktériumba, 
mely azt elpusztítja. A  képen látjuk, 
hogy a fág-ok szinte beleeszik ma
gukat a baktérium testébe, melyet rö
vid idő alatt teljesen feloldanak, (Kb.

20 000-szeres nagyítás.)

repét tanulmányozva arra a felisme
résre jutott, hogy a hasvízkór oko
zójának, a Pseudomonas punctatá- 
nak fágjai specifikusak, tehát; egy 
bizonyos kórokozó baktériumtörzset 
csak egy bizonyos fág-törzs képes 
elpusztítani, bár vannak olyan fág- 
törzsek is, melyek több különféle 
punctata törzsre vannak pusztító 
hatással. Viszont szabályként állít
hatjuk fel a tételt, hogy egy bizo
nyos víztartóban élő fág-ok elsősor
ban az ott élő hasvízkór okozókat 
képesek elpusztítani. Az igen érde
kes és értékes felismerés alapján 
mondotta ki Schäperclaus tételét, 
mely szerint: „minden pontyosvíz- 
ben idővel járványbiológiai egyen
súly létesül az ott élő hasvízkór 
okozó Pseudomonas-ok és az ugyan-
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a bakteriofág  —

OKOZÓJÁT ? . . .
csak ott élő pontyok immunitása, 
valamint a kóros bakteriofágok spe
cifikus típusai között” . Amiből 
Schäperclaus levonja azt a nagy 
gyakorlati jelentőségű következte
tést, hogy: „az idegen vízből áttele
pített ponty többnyire idegen kór
okozókat hoz magával új életterébe, 
mellyel szemben az őslakó pontyok 
immunitása nem hatékony és a víz
ben élő fág-ok pusztító hatással nin
csenek. Az új halak áttelepítése kö
vetkeztében a víz járvány biológ iái 
egyensúlya megbomlik: az új kóroko
zók akadálytalanul tudnak elszapo
rodni és fertőzni, aminek előbb vagy 
utóbb hasvízkór járvány az eredmé
nye. A járványbiológiai egyensúly 
csak hosszabb idő leforgása után áll 
helyre. Természetesen nem lehet 
szabályként felállítani azt a tételt, 
hogy az idegen vizekből áttelepített 
pontyok minden esetben más törzs
höz tartozó kórokozókat és fág-okat 
hurcolnak be, mint amilyenek az 
őslakó pontyok szervezetében és a 
tó vízében találhatók. A valószínű-

A F E & E I E f t U
mint

A Halászat II. évfolyama első 
számában a „Miről számol be a kül
földi sajtó” c. cikk első része igen 
kellemesen érintett. Dr. O. Lloyd- 
Meehean megállapítását tapasztala
taim alapján hazai viszonylatban is 
helytállónak tartom. Mint gyakor
lati tógazda tapasztaltam, hogy meg
felelő számú és fejlettségű fekete
sügér járulék halként népesítésével 
a törpe harcsa gyérült. Be kell val
lanom, hogy az összefüggést csak 
sejtettem, de kézzelfoghatóan bizo
nyítani nem tudtam. A nagyszájú 
feketesügérnek megfigyeléseim sze
rint legkedvesebb csemegéje az ebi
hal. Horgászaink is legszerencséseb
ben ebihal csalival fogják. A fekete
sügér törpeharcsa pusztító tulajdon
ságát főleg azért fogadtam kétke
déssel, mert általában közép víz-táji 
hal, míg a törpeharcsa fenékhal, a 
törpeharcsa gyérülésének okát má
sutt kerestem, de eredménytelenül. 
De álljon itt a „dokumentum” .

. A Marcali-Gyótapusztai halasta
vak tápláló vize szétterülő, erdei in
gó vány on átfolyva kerül az I. sz. 
tóba. Magával a tápvízzel a szemét
halak tömegei jutnak a tavakba. A 
szóbanforgó tavakban egyébként is 
nagyon sok mély kopolya van rész
ben az elmúlt világháború pusztí
tásaiként keletkezve a négy hónap
pá állandósult front miatt, részben 
árvizek miatt zsilipek áthelyezése 
következtében. Mindkét adottság bő 
vadhal szaporodás lehetőségét nyújt
ja. A tavak természetes hozama 
1949. évtől 1952. évig 41 kg-ról tö
rés nélküli lassú emelkedéssel 64 
kg-ra emelkedett. A természetes hő

ség és a vizsgálati eredmények 
azonban azt mutatták, hogy az ese
tek többségében ez a helyzet.”

A  felismerésből Schäperclaus pro
fesszor a következő gyakorlati ta
nácsokat adja azoknak a tógazdasági 
üzemeknek, melyek idegen tógaz
daságokból származó tenyészhalakra 
és ivadékra vannak utalva:

1. A tavakat ki kell szárítani, ami 
elöli az ott élő kórokozókat és fágo- 
kát. Az új állomány — melynek 
hasvízkór mentes vízből kell szár
maznia — a megfelelő fágtörzseket 
hozza magával azokkal a kórokozók
kal, melyeket ezek a fágok elpusztí
tani képesek. A baktériumtörzsek, 
fágtörzsek és a halak immunitása 
között az új élettérben tehát jár
ványbiológiai egyensúly létesül.

2. A tógazdaság mindig ugyanab
ból a vízből szerezze be tenyészhal 
és ivadékszükségletét, hogy ezzel a 
jár vány biológiai egyensúly megbon
tását elkerülje. Ennek a védekezési 
módnak előfeltétele természetesen 
az, hogy az a tógazdaság, melyből a 
szállítmány érkezik, ne használjon 
fel üzemében idegen származású 
halat.
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zam emelkedését egyéb tényező 
mellett a lehalászott vadhal csök
kenésével is indokolhatjuk. Míg 
1949. évben 16,8 százalékban volt 
képviselve a vadhal az összes hal
termésben, addig 1952. évben már 
csak 5,7 százalék volt a vadhal. 
Emellett a vadhal összetételében is 
változás állott be. A törpeharcsa lé
nyegesen csökkent, úgyhogy 1952. 
évben már csak mutatóban volt a 
vadhal között. A tavakba állandóan 
emelkedő létszámban került nemes 
ragadozó. Feketesügér ivadékot 
1950 kora tavaszán tudtam e tavak
ba juttatni holdanként 20 db 4 de- 
kás ivadékkal. Kluge Gy.

Munkában az elektromos halászok 
brigádja (Szalay felv.)
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