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ROMÁNIA HALÁSZATA:
Az ún. baltákat csatornák kötik össze a  Dunával. A csatornákban elhelyezett 
ilyen zsilipekkel biztosítják a  tavak magas víxszintjét. (Tóth felv.)
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A .  I V Á 3 Í P A L L Ó ? . . .

Tógazdaságaink hasznos mellék
üzemága lehet a nádpalló-gyártás 
olyan helyeken, ahol bőven akad 
vád a tavakban.

Természetesen csak úgy érdemes 
hozzáfogni a házi gyártáshoz, ha a 
Nadgazdasági Vállalatok gyártmá
nyának megfelelő minőségű szabvá
nyos árut készítünk. E feladat meg

cm vastag lemezbe pedig legfeljebb 
12°/0-ban szabad bedolgozni!

A lemezek készítésekor a présbe 
rakás során a nádszálakat a hossz
oldallal párhuzamosan a vastagabbik 
végükkel a végoldalak felé válta
kozva kell elhelyezni, tehát egy ma
rék nádat fejtől, egyet lábtól.

A nádszálakat iín. kötőhuzalok és

könnyítésére szánom cikkemet, azpal 
a megjegyzéssel, hogy az érdeklődők 
mielőbb szerezzek be a vonatkozó 
szabványokat. Kaphatók a Nyomtat
vány ellátó Vaiíalat Szabványboltjá
ban: Bpest, V. kér. Szt. István tér 4. 
szám.

A Magyar Szabványügyi Hivatal 
náddal kapcsolatosan a következő 
szabványokat szerkesztette:

Nád. MSZ 10201-51 szám. Ára 
1 F\t. Kézi sajtolású nádlemez. MSZ 
10203-51 szám. Ára 1,50 Ft. Export 
nádkéve. MSZ 10205-53 sz. Ára 1 Ft. 
Tetőfedőnád. MSZ 10249-54 szám. 
Ára 1 Ft.

Tógazdaságainkat elsősorban a ké
zi sajtolású nádlemez érdekelheti. A 
gyártásához szükséges egyszerű áll
ványzatot akár fából, akár vasból 
házilag el lehet készíteni. Több he
lyütt üzemeltetnek is már ilyen egy
szerű berendezéseket, de amint érte
sültem, a gyártmányok nem szabvá
nyosak. Mire kell ügyelnünk? '— Sok 
mindenre! Vegyük szépen sorjába a 
megkötéseket.

A lemez méreteivel kapcsolatosan: 
a hosszúságnak pontosan 200 cm-nek 
kell lennie! A szélesség 50 vagy 100 
cm legyen. A lemez vastagsága 3, 5 
vagy 8 cm.

A Szabvány a következő kézi saj- 
tclású nádlemez típusokkal foglalko
zik:

KN 3/50 jelű 3 cm vastag 50 cm 
széles, KN 3/100 jelű 3 cm vastag 
100 cm széles, KN 5/50 jelű 5 cm vas
tag 50 cm széles, KN 5/100 jelű 5 cm 
vastag 100 cm széles, KN 8/50 jelű 
8 cm vastag 50 cm széles.

A lemez gyárfásához felhasznál
ható minden, legalább 1,40 m hosszú 
egészséges nád. Zászlós (címeres) szá
lakat a 3 cm vastag lemezbe 5°/0-ban, 
az 5 cm vastag lemezbe 8%-ban, a 8

kapcsok tartják össze a lemezben. 
Fontos, hogy ezek anyaga, méretei és 
elosztásuk is előírásos legyen. A kö
tözőhuzaloknak és kapcsoknak félke
mény horganyzott acélhuzalból kell 
készüíniök.

A kötözőhuzalok száma, melyek 
közé a nádmarkokat berakjuk, mind
egyik lemeztípusnál 8. Vezetésük a 
nádszálakra merőlegesen, a lemezvé
gektől 5—6 cm-re kezdődően egymás
tól 27 cm távolságban történjék. He
lyüket a présgépen előre szokták rög
zíteni. A kötözőhuzalok átmérője le
meztípusonként változik. A KN 3/50- 
esnél 1,6 mm, a KN 3/100-nál és a 
KN 5/50-nél 1,8 mm, a KN 5/100-nál 
és a 8/50-nél 2,0 mm.

A kötőhuzalokat összetartó kap
csok 50 cm széles lemezeknél 7 db, 
100 cm széles lemezeknél 15 db egy 
kötőhuzalon. Egymástól való távolsá
guk minden lemeztípusnál 6 cm. A 
kapcsolóhuzal átmérője a KN 3/50-es 
lemeznél 1,8 mm, a többi lemeztí
pusnál 2,0 mm.

A KN 8/50-es lemeznél kapcsolás 
helyett fűzést alkalmaznak, mégpe
dig egy köíőhuzalon 7 fűzést egy
mástól 6 cm távolságban 1,4—1,6 
mm átmérőjű horgony zott huzallal.

A lemeznek jó törúöttnek kell len
nie, ezért a nádmarkokat a kapcsok 
berakása során megfelelően össze 
kell préselni. Ez úgy történik, hogy 
a nádmarkokra erős lécet fektetnek 
hosszában, ezt a lécet a lemez végei 
táján az állványba akasztott vas
rúddal vagy doronggal jól megnyom
kodják.

A kívánt lemezszélesség elérése 
után a kötőhuzalokat elvágják, és 
a lemez élén néhányszor megcsavar
va, a nádszálakkal párhuzamosan 
meghajlítják, úgy, hogy az a lemez
hez simuljon.

A lemezzé feldolgozni kívánt nád
kévéket esőtől védeni kell, ugyan
csak fedél alatt kell tárolni a kész 
lemezeket is.

Annak biztosítására, hogy a lemez
be teljesen érett száraz nádat hasz
náljanak fel, a szabvány előírja, 
hogy május hó 15-e előtt az előző té
len learatott nádat nem szabad fel
dolgozni.

A megfelelő mennyiségű és minő
ségű nád bedolgozása a kész lemezek 
súlyán is ellenőrizhető.

A szabvány szerint a KN 3/50 le
mez súlya 4,8, KN 3/100 lemezé 4,7, 
KN 5/50 lemezé 7,8, KN 5/100 lemezé 
7,5, KN 8/50 lemezé 11,2 kg/m2.

A szabvány-adta eltérési lehetőség 
15°/q töblet, ill. 5% hiány.

A kézi sajtolású nádlemezek fel- 
használásával, alkalmazásával kap
csolatban nem érdektelen tudnunk, 
hogy azokat teherhordó födémelem-r 
ként a szabvány nem engedélyezi, 
csak térhatároló vagy hőszigetelő épí
tőelemként használhatók fel. Vako
lással, vagy vakolás nélkül bedolgoz
hatok az épületbe. Mennyezetek (sza- 
ruzat) alsó zsaluzásaként alkalmaz
hatók^

Meg kell említenem röviden az ún. 
„bundáslemezt1 amelynek készítése 
nincsen szabványosítva, csak szokvá
nyok szerint készül általában 200 cm 
hosszban, 100 cm szélességben, és 5 
cm vastagságban. Ebbe zászlós, leve
les zöld nádat, gyékényt, és sást is 
be lehet dolgozni. Elsősorban téli 
építkezéskor alkalmazzák a munka
helyek hőszigetelésére.

Dr. Veszprémi Béla

Horst Müller a ZF 1—7. számában 
a jéggel borított vizek oxigéntartal
mának kérdésével foglalkozván, is
merteti részletes kísérleteinek ered
ményeit. Igazolja a Thienemann-féle 
megállapítás helyességét, mely sze
rint az eutróf vizek téli oxigendefi- 
citje az összes vizeken egyformán 
észlelhető. A hómentes jégtakaró a 
fitoplankton jobb asszimiláló képes
sége következtében magasabb 0 ;-tar-  
tálmát eredményez, mint amilyet a 
hóval borított jégpáncélú vizeken 
mérhetünk. A hatás annál nagyobb, 
minél laposabb a jégtakaró. A tó
gazdaságokban ajánlott eljárás, a 
jégtakaró átlátszóvá tétele a termé
szetes vizeken is hatásos. Mivel a 
hó lelapátolása igen hosszadalmas 
munkát jelent, célszerűbb a havas 
jégtakaróra vizet ereszteni, ami a 
jeget átlátszóvá teszi és megszün
teti a fényáthatolás gátlását.

•
A siklósi Járási Tanács Végre

hajtó Bizottsága Mezőgazdasági Osz
tálya a járás területén megüresedett 
mezőgazdasági felügyelői állásokra 
pályázatot hirdet.

A pályázatra vonatkozó részletes 
felvilágosítást a Járási Tanács Vb. 
Mezőgazdasági Osztály vezetője ad
ja meg munkanapokon, hivatalos 
idő alatt. (Telefon: Siklós 9.)
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S z e r k e s z t ő s é g :  Budapest, V., Kossuth Lajos tér 11. V. em. 
K i a d ó h i v a t a l :  Budapest, V., Báthory utca 10. IV. em. Telefon 123-410 
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  Pékh Gyula országos halászati főfelügyelő. Szerkeszti:

a szerkesztőbizottság.

Célunk közös: a közérdek szolgálatai
Magyarország jelenlegi évi áruhai- 

termése mintegy 100 000 q-ra becsül
hető. A haltermésből mennyiségileg 
kb. 70-%-ot, értékben pedig kb. 75 
százalékot az állami szocialista ter
melőszektor állít elő. A fennmaradó 
rész a halászati termelőszövetkezetek 
halfogásaiból, haltenyésztéssel is fog
lalkozó tsz-ek terméséből és a hor
gászok halzsákmányából tevődik ösz- 
sze.

A magyar áruhaltermésnek az a ré
sze, amelyet az állami szocialista 
szektor állít elő, az ún. központi áru
alapba kerül, és mikénti felhasználása 
tekintetében az arra illetékes köz
ponti állami szervek intézkednek. A 
szövetkezetek által termelt halak az 
ún. helyi árualapba tartoznak, és azo
kat a termelők szabadon értékesít
hetik. *  i í

A központi árualap forgalombahoza- 
talát — a felettes szervek rendelke
zéseinek megfelelően — a Halérté
kesítő Vállalat végzi.

Népgazdaságunkban rendkívül fon
tos szerepet töltenek be a központi 
árualapok. Ezek igénybevételével biz
tosítja államunk a lakosság tervszerű 
áruellátását, szabályozza az árakat, 
és védi pénzünk vásárlóerejét. A köz
ponti árualapok realizálása teszi le
hetővé a bővített újratermelést, az 
államigazgatási, a szociális, a kultu
rális és egyéb közköltségek fedezé
sét. Ezt különösen hangsúlyozni kell, 
mivel a termelők részéről még ma is, 
ha szórványosan is, bizonyos keres
kedelemellenes megjegyzéseket lehet 
hallani, amelyek lényege az, hogy 
mennyit keres a kereskedelem, hogy 
fizessen többet a kereskedelem, hogy 
miért kifogásolja a selejtárut, amikor 
arra is talál vagy találhat vevőt,. A 
gazdasági életben csak kevéssé já 
ratos egyénnek is tudnia kell, hogy 
az állami kereskedelem olyan terme
lői árakat fizet, amilyeneket az arra 
illetékes állami szervek megállapíta
nak; az állami kereskedelem olyan 
Haszonkulccsal dolgozik, amekkorát az 
arra illetékes szervek előírnak; az 
állami kereskedelem nem a maga szá
mára veszi át az árut, hanem az ál
lam megbízásából a fogyasztók részé
re. Az állami szocialista termelőszek
tornak és az állami kereskedelemnek, 
Ha feladatuk és eszközeik mások is, 
de céljuk közös: a közérdek, a köz
ellátás szolgálata.

Nem vitás, és ezzel a halkereske

delem tisztában is van, hogy az alap
vető, tehát elsődleges és egyben ne
hezebb, felelősségteljesebb munkát 
a termelés végzi. Különösen áll ez a 
mesterséges haltenyésztésre, a tó
gazdaságokra. A haltenyésztés leg
több munkafolyamata igen érdekes, 
változatos, de egyben kockázatos is, 
és ezért a szaktudáson felül állandó 
éberséget kíván. A legtöbb termelési 
ágban, elsősorban az iparban, ha el
készült a termék, a termelő befejezte 
munkáját. Nem így van ez a tógazda
ságok túlnyomó részében, amelyek
ben a tavakból lehalászott, fajonként, 
fajtánként és osztályonként szétválo
gatott és lemérlegelt kész áruhalat 
először a telelőkbe rakják rövidebb 
vagy hosszabb ideig tartó tárolásra. 
Az esetenként elszállításra kerülő hal
tételeket újból ki kell halászni, válo
gatni, mérlegelni és azután az általá
ban messze fekvő vasútállomásra ki
szállítani és ott kifogástalan élő álla-

Az 1956-ban végzett pontynkárász 
keresztezésekkel elért eredmény ék
ről értekezik U. Lieder a Z. f. Fi
scherei 1—7. száméiban. A kísérleti 
eredményeik alapján megiállapítja, 
hogy a keresztezés természetes ivó- 
tavakban mindkét irányban köny-

potban a halasvagonokba berakni. 
Mindez — más termelőágakhoz viszo
nyítva — jelentékeny munkatöbbletet 
és kockázatot ró a tógazdaságokra! 
Természetesen a halkereskedelemnek 
is — más kereskedelmi ágazatokhoz 
viszonyítva — megvannak a maga kü
lönleges nehézségei, többletköltségei 
és különleges kockázata.

A haltermelést is és a halkereske
delmet is terhelő különleges szakmai 
nehézségek azonban semmiképpen 
sem állíthatják szembe egymással azt 
a két — bár egymástól különböző 
feladatkört betöltő — gazdasági szer
vezetet. Sőt ellenkezőleg. A különle
ges terhek, a különleges kockázat 
csak jobban megerősíti köztük a szo
cialista együttműködést, és ezzel elő
segíti közös céljuk megvalósítását: a 
közérdek, a közellátás minél jobb 
szolgálatát.

nyen sikerül a itemyészhalaík hipo- 
fizációjával. Az Fi hibridek növeke
dése nagyjában megfelel az egy
nyaras pontyokénak, a teljesen pik
kelyeseit hibridek igen ellenállóak a 
rossz életkörülményekkel és hasvízr 
kórral szentben.

Lehalászás Péteriben

(FÖLDlNYI SÁNDOR)

(Szabó Ernő felv.)



„Tervünket 104°/0-ra teljesítettük .“ 
E néhány szavas táviratban jelentet
tem a Trösztnek a Sumonyi Halgaz
daság lehalászási eredményét.

Felületes szemlélő, ha szakember 
is — megszokva a jóval nagyobb 
lervszámokat —, átsiklik a 204% fe
lett. De mindjárt másképpen lát, ha 
több adatot tárok szemei elé.

A 415 kát. hold tótükörre terjedő 
gazdaságban 423 q kihelyezett hal
ból az őszi lehalászásnál 2000 q ha
lat vettünk ki. A gazdaság 27 éve 
létesült. Az eddigi csúcseredményt 
Tóth József, az ismert haltenyésztő 
1941. évben érte el 1764 q hal fogá
sával. De ezt a magas számot sem ő, 
sem más tógazdák nem tudták töb
bet elérni, megközelíteni.

Hogy most 2000 mázsára szökött 
fel a termés, nem véletlenség, nem  
„eldugott hal“, nem „suba alatti pót
kihelyezés“, nem nagyobb „szaktu
dás“, nem „szerencsés esztendő“ 
miatt van és semmi esetre sem az 
én érdemem, hanem egyedül és ki
zárólag a Woynárovich-féle széntrá
gyázás igen precíz, tudományos ala
pokon nyugvó végrehajtásának az 
eredménye.

Szeptember 15-én termésbecslést 
kellett — részletes kimutatásban — 
közölni a Tröszt felé. Amikor ter
mésbecslésről van szó, mindig eszem
be jut titkos pátronusomnak (ez nyílt 
titok), Németh Sándornak egyik elő
adásán elhangzott mondata: „Csodák 
nincsenek!“ E szavakat, a megadott 
recept szerint, háromszor megismé
telve, száz és száz próbadobás, mér
legelés, „írás“, „radírozás“ után elké
szítettem termésbecslésemet, 1910 
mázsában állapítva meg az évi ered

ményt, óvatosságból „alábecsülve“ a 
várható termést.

Az illetékesek kétkedtek, bosszan
kodtak, végül jóízűt mosolyogtak a 
nagy szám miatt. Nem hitt oecslé- 
semben sem a „halas“, sem a „pén
zes“ patronusunk, de nem hittek a 
halászok, a tavakat alaposan ismerő 
dolgozók sem. Sőt! Kisebb támadá
sokban sem volt hiány, mivel az ete
tési tervet 34%-kal túlléptem s ter
mészetesen a halterv automatikusan 
emelkedett. (Ebben van magyarázata 
a „csak“ 1040/Q-os tervteljesítésnek.)

2000 mázsa haltermést csak egészen 
rendkívüli, egészen új módszerrel le
het elérni gazdaságunkban. És még 
hozzá milyen halakból áll ez a ter
més. 1674 q ponty, melyből az I. és 
II. osztály 931 q. A megfelelő meny- 
nyiségű kétnyaras mellett 123 q az 
ivadék, a gazdaság pontos szükségle
te. A nemes ragadozó 111 q. Kárász 
az összes termés 0,45°/0-a.

A széntrágyázást először 1955. év-

Néhány évvel ezelőtt a három- és 
kétéves üzem kapcsán tartott viták 
során azt az álláspontomat hangoz
tattam, hogy a rentábilis kétéves 
üzemhez nagy, 25—35 dekás ivadék 
szükséges. Ilyen ivadék előállítása 
azonban nem takarmánykérdés, ngint 
ahogyan egyesek azt hitték, hanem 
meg kell oldani a pontyívás előreho
zását április hónapra. A külföldi és 
hazai (Daczó Imre által végzett) hipo- 
fizálási kísérletek, továbbá a ponty- 
ikraérés és ívás tanulmányozására 
fordítQtt kutatásaim megmutatták az 
utat az ívás jelentős előrehozásához. 
A Szegedi Halgazdaság pedig meg-

„Uzemben” a lehalászó brigád Péteriben
(Szabó E rn ő  félv .)

ben kezdtük meg, primitív módon, a 
trágyát csónakban oldva, lapáttal 
szórva. 1956-ban már működött az 
„ARANYESŐ“ névre „hallgató“ trá- 
gyaágyú, újításommal a lapátkere
kes meghajtással. A leromlott tó
gazdaságban — a hasvízkór nagy
mérvű pusztítása ellenére — mutat
kozott az eredmény 99,9% tervtelje
sítéssel.

A folyó gazdasági évben 3 heten
ként adagolva a mesterséges szenny
vizet (oldott sertéstrágyát), kiugrott 
a termés, bizonyítva a széntrágyázás 
döntő termésfokozását. A kontroll tó
ban csak normális termés volt.

Felsorolok néhány trágyázást ada
tot. 1955-ben 20 q, 1956-ban 12 q, 
1957-ben 10,5 q sertéstrágyát szór
tunk ki kát. holdanként. Tehát foko
zatosan csökkenő trágyamennyiség
gel, de folyton tökéletesedő trágyá
zást technikával fokozatosan emelke
dő terméseket értünk e l  A széntrá
gyázás a planktontermelés alapja, 
melynek folyamánya a nagyobb hal
termés.

Befejezésül ismételten hangsúlyo
zom: a széntrágyázást úgy kell vég
rehajtani, ahogy feltalálója, a „gyen
gélkedő tavak“ doktora előírja.

Bartha László

értette a kérdés jelentőségét és gaz
dasági fontosságát.

A pontyikra éréssel kapcsolatos 
vizsgálataim során bebizonyosodott 
az, hogy a petefészekben végbemenő 
ikraérés folyamatában automatikus 
— hőmérséklet álfái gyorsuló vagy 
lassuló szakaszok — és a hipofízis 
gonadotrop hormonjának hatására be
következő érési szakasz követi egy
mást. Hatástalan a hipofizálás tehát, 
ha azt nem megfelelő ikraérettségű hal 
kapja. Hiába adok tehát áprilisban 
hipofízis injekciót a halaknak, ha ivar
termékük akkor még nem érte el a 
megfelelő érési fokot. Ezért, hogy a 
petefészekben végbemenő előérés 
bekövetkezzék, melegebb környezet
ben kell tartani a tenyészhalakat. 
Ilyen módon április közepére „hipo- 
fizálásra érettek" lehetnek a pon
tyok.. Ekkor — kihasználva az április 
második felében általában jelentkező 
jó időt, — megkapják az injekciót és 
napokon belül leívhatnak.. Igen alkal
mas a tenyészhalak előmelegítésére 
a szegedi tógazdaság 20—22 fokos 
artézi vize. De az anyahalak tároló
vizének meleg időben történő lecsök
kentésével, illetőleg hideg időben 
történő felemelésével, továbbá az át
folyás szüneteltetésével is lehet a 
környezet hőmérsékletét néhány fok
kal emelni, s ez elég lehet az érés 
néhány napos meggyorsításához. Az 
áprilisi ívásból eredő ivadék a május 
10-e táján kezdődő plankton-maximu
mot a lehető legjobban ki tudja hasz
nálni és sűrű népesítéssel is egy hó
napos korban féldekás, sőt ennél na
gyobb is lehet. A kezdetben termé
szetes táplálékon megerősödött iva
dék azután minden megerőltetés nél
kül megnőhet őszre 25—35 dekás 
nagyságúra (Woynárovich)
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a vakmalmi, hidegebb jellegű, erdő
séggel övezett tavaidba kihelyezve 
csak 80 dekagrammra nőtt, azonos 
sűrűségű népesttés mellett.

A nemespomty növekedése külön
böző tényezőktől függ, egyrészt bel
ső, másrészt külső 'tényezőktől. A 
növekedést befolyásoló belső ténye
zők közül legfontosabbak a ponty- 
fajtákra jellemző öröklött sajátossá
gok. Egyes pontyfajtáink jó súlygya
rapodása már régóta ismeretes. A 
varászlói tógazdaságban alkalmam 
volt megmérni egynyaras egy kilo
grammos pontyot, amely kétnyaras 
korban, jó életviszonyok között 
könnyen elérte a két kilogrammot, a 
mórichelyi tógazdaságban pedig há- 
romnyanas korban a  három kilo
grammot. Pontynemesítési szelekciós 
és keresztezési munkával nagymér
tékben elősegíthetjük az egyes 
pontyfajták jó súlygyarapodását. A 
gödöllői tógazdaságban mind vad-, 
mind nemesponty keresztezésével, 
mind szelekciós beltenyésztéssel el
értük, hogy a normális népesítéssel 
kihelyezett egy dekagrammos ivadék 
70—100 dekagrammra, háromnyaras 
korban 230—270 dekagrammra, négy- 
nyaras korban 400—460 dekagrammra 
növekedett. Meg kell jegyezni, hogy 
a gödöllői tótalajok gyenge osztály- 
zatúak, homokosádzegesek.

A belső tényezőkhöz hozzájárul 
még pl. az átvészelt betegség (has
vízkár), amely erősen csökkentheti a  
növekedést. Mindannyiunk előtt is
meretes, hogy a hasvízkór után igen 
sok testihibás ponty marad vissza. 
A testhdbak közül a mop zlhej, a 
megrövidült és megcsavarodott fa
roknyél, az állandóan nyitott vagy 
csukott száj a  legkomolyabb rend
ellenességek. Az ilyen pontyoknak 
a súlya sokszor csak harmadrésze a 
velük egykorú normális • testalka- 
túakénak. Bizonyos esetekben a nor
mális és hibás testalkatú pontyok 
között már kétnyaras korban is mu
tatkozhat egy kg súlykülönbözet.

Pikkelyezettség és testszín tekin
tetében, amelyek szintén öröklött 
tulajdonságok, a  vizsgálatok ered
ményei még nem véglegesek, a ku
tatás még főijük.

A belső tényezők közé sorolhatjuk 
még az ikrások és tejesek növeke
désbeli különbségét, ami háromnya
ras kortól kezd hangsúlyozottá vál
ni és a kor előrehaladtával fokozó
dik.

A külső tényezők közül a termé
szetes és mesterséges táplálék mi
nősége és mennyisége, a víz hőmér
sékleti és oxigénviszonyai, valamint 
az egyes halakra jutó élettér (népe- 
sítés mértéke), a talajviszonyok, a 
tó vízedlátottsága, növényzete a leg
fontosabbak.

Mivel a tógazdasági ponty megha
tározott nagyságú halastóban és an
nak sajátos életkörülményei között 
kényszerül élni, már egy tenyészév 
alatt felveszi mind a testformája ki
alakulásában, minid gyarapodásában 
a nyújtott adottságokat. Ismeretes, 
hogy az igen rossz körülmények kö
zött tartott ponty csökötté válik. Az 
ilyen koplaioiormaj unak iexiimoen 
nagy a feje és a szeme, a hát kö

zepe szinte késszerűen éles és súly
ban a jó körülmények között te
nyésztett társaival szemben jóval 
alul marad. A nyújtásra kihelyezett 
pontyoknál nagyon jól kell ismer
nünk a szóban forgó halastó termé
szetes hozamát és az esetleges egyéb 
tényezőket és ennek figyelembevéte
lével kell megszabnunk a kihe
lyezési darabszámot. Ellenkező eset
ben előmozdítjuk az állomány csö
kötté válását és az egyes korosztá
lyok nagymérvű növekedési szétszó
ródását.

Nincs módomban kitérni a felso
rolt külső tényezők részletekbe me
nő tárgyalására, csupán néhány ál
talam gyűjtött adatot közlök.

A víz hőmérsékleti viszonyainak 
befolyását a ponty súlygyarapodásá
ra legjobban 1950-ben Varászlón ta
pasztaltuk, amikor a kihelyezett, 
azonos származású, átlagosan 25 
dekagrammos, magaskátú, egynyaras 
pontyivadék a helyi tavakban őszre 
átlag 1,5 kg-mal gyarapodott, míg

A víz oxigéntartalmával kapcso
latos megfigyeléseimből egyes gö
döllői és iregszemcsei tavakba népe
sített kétnyaras pontyokról hozok 
fel példát. 1954-ben a gödöllői 4. sz. 
halastóban nagyfokú rothadás miatt 
több mint két hónapon át reggeli 
oxigénhiány mutatkozott. A kihe
lyezett kétnyaras pontyok július 
végétől szeptember közepéig átlag
ban 20 dekagrammot gyarapodtak, 
míg azonos származású és korú hal 
a 3. sz. tóban ez idő alatt 50 deka
grammot gyarapodott. 1955-ben Ireg- 
szemcsén augusztusban a lekaszált 
hínár rothadásából eredő oxigénhi
ány annyira hátráltatta az egy- és 
kétnyaras halak fejlődését, hogy 
másfél hónap alatt alig 1—2 deka
grammot vagy semmit sem gyara
podtak.

Az ésszerű pontytenyésztés szem
pontjából nagyon fontos tudnunk, 
hogy a nem kielégítő súlygyarapo
dás fajta jelleg-e vagy külső körül
mények hatására vezethető vissza.

Dr. Jászfalusi Lajos

A ZF szeptemberi számában H. W. 
Hattop a hálózati áramnak az elekt
romos halászat területén való felr 
használása lehetőségeivel foglalko
zik. Természetesen erre csak akkor 
kerülhet sor, ha az áram a halászat 
helyéhez közelről nyerhető, ellen
kező esetben a hosszú vezeték költ
ségessé és gazdaságilag hátrányossá 
teszi a hálózati áram közvetlen fel- 
használását A hálózati áramot meg
felelő transzformáló berendezéssel át 
kell alakítani, hogy annak típusa, 
frekvenciaszáma, feszültsége stb. a 
célnak megfelelő legyen. A hálózati 
áram felhasználásának legcélszerűbb 
módja a közvetett alkalmazás, ami
kor is a hálózati árammal töltött

akkumulátorok elektromos kapacitá
sát használják fel a halászat céljára. 
A legcélszerűbbek erre a célra a 
kis egységekből sorbakapcsolt ma
gasfeszültségű telepek, ezek még ak
kor is használhatók, ha az impulzu
sokat teremtő szaggatóberendezés 
csődöt mond. Alacsonyfeszültségű 
akkumulátortelep esetén szaggató és 
feszültség fokozó transzformátorok
alkalmazása szükséges. Az eddig le
folytatott kísérletek eredményekép
pen valószínűnek látszik, hogy a há
lózatból közvetlenül táplált, vagy pe
dig akkumulátorral közvetve ellátott 
elektromos hálózati berendezés ha
marosan nagyrészt pótolni fogja a 
nehéz, zajos aggregátort.

Lehalászott tóból a szeméthal összeszedésének nehéz, de eredményes módja
(Já sz fa lu s i felv .)

165



I

A péteri telelőbe csúszdán engedik le a halat
(P ékh  felv.)

egyre emelkedő életszínvonal 
megteremtése a mezőgazdasági ter
melés gyors fejlesztése nélkül elkép
zelhetetlen. Ezért a kormány agrárpo
litikájának vezérfonala a mezőgazda- 
sági termelés szervezése belterjes 
irányban# Egységi területről minél 
több és minél értékesebb termék elő
állítása.

A belterjes termelés megvalósítása 
fokozott mértékben vonatkozik a tó
gazdaságokra is. A növekvő élet- 
színvonal egyre inkább a könnyű hú
sok (baromfi, hal) tekintetében nö
veli az igényeket. Ezt mutatja a kör
nyező országok példája is, ahol az 
elmúlt évtizedekben igen tetemesen 
nőtt a halhús fogyasztása.

Egyesek azt állítják, hogy Magyar- 
országon nem szeretik a halat. Ezt az 
utóbbi három év határozottan megcá-

A péteri telelő tápcsatornája
(Pékh felv.)

folta. Az 1953. évi kormányprogram 
elindította fejlesztés lehetővé tette, 
hogy a tógazdasági halhús termelése 
ebben az évben az 1954. évinek több, 
mint duplájára emelkedik. A kereslet 
ennél a fejlődésnél is lényegesen 
nagyobb. Jelentősen fokoztuk a nyári 
halászatot, de ez csak arra volt elég
séges, hogy a vendéglátó ipar és 
az üzemi étkeztetés igényeit elégítse 
ki.

Intenzívebb halhús termelést írt elő 
számunkra az export piac is. A jelen
legi világpiaci árakból megállapít
ható, hogy a hal termeli ki a leggaz
daságosabban a külföldi valutát.

Kedvező tótelepítési lehetőségek 
vannak a tiszalöki öntöző rendszer
ben, a Duna—Tisza közén, újak jön
nek létre a dunai erőmű megépítése 
kapcsán, olyan hasznavehetetlen te
rületeken, amelyek ma a népgazda
ság számára semmi hasznot nem ad
nak. E területek megjavítása tekinte
tében az intenzív tógazdasági üzem
nek nagy szerepe lehet. Persze tudom 
nagyon jól, hogy a jobb talajokon, 
réteken és szántón lényegesen ered
ményesebb volna a halhús előállítás. 
Ez az út számunkra járhatatlan egye
lőre.

Az elkövetkezendő 3 éves tervünk
ben a tógazdák legfontosabb felada
ta a meglévő tavak termelésének nö
velése. A felszabadulás után a tó
gazdasági üzemeket igen sok kár érte. 
A tenyészanyag nagyon sok helyen 
teljesen elveszett. A műtárgyak tönk
rementek, a tóterületeket benőtték a 
különféle vízinövények a halhúster
melés lehetőségei igen korlátozód
tak. Nem fordítottunk kellő összege
ket a felújítási és karbantartási mun
kákra, sok szakszerűtlenség fordult 
elő egyes tógazdasági irányításban, 
ezért ma is még egyes halastavak 
termelése alatta marad a háború 
előtti idők hozamának. Ez szomorú és 
tarthatatlan állapot és legfőbb fel
adata minden halászati vezetőnek,

BettecjziAeg, é

hogy ezen a helyzeten minél előbb 
segítsen. A felújítási keretekből kü
lönösen a gátak szükséges magassá
gát kell megteremteni.

Az intenzívebb termelés alapvető 
követelménye a szilárd alapokra he
lyezett céltudatos és következetes 
tenyésztői munka. E tekintetben azt 
hiszem, hogy a legnagyobb a pó
tolni valónk. A felszabadulás előtti tó
gazdaságok kitenyésztett halai szinte 
már sehol sem találhatók. A felsza
badulás utáni évek állandó ivadék
hiánya következtében a tógazdasá
gok tenyészanyaga szinte évről évre 
cserélődött. Persze ma is beszélünk 
biharugrai,, hortobágyi, varászlói stb. 
tenyészanyagokról, de ezek karak
tere alul marad tenyészértékben a 
korábbi tenyésztők által kialakított 
egyöntetű, a hasznos jótulajdonságo
kat szilárdan örökítő, betegségekkel 
szemben ellenálló nemes pontyénak.

A felszabadulás utáni tíz évben a 
tenyésztői munkára a hasvízkór elleni 
küzdelem nyomta rá bélyegét. Itt kez
dődött és itt végződött ez az igen 
fontos halászati tevékenység. Sajnos 
ez is szerencsétlen úton indult el s 
ezért nem is hozhatott eredményt. A 
tenyésztők fő módszerként „az állo
mány átvészelt egyedeinek tömöríté
sében" és áz ebből kiválogatott te
nyészanyag továbbszaporításában lát
ták a kivezető utat. Nem vették észre, 
hogy ez a módszer tulajdonképpen a 
megbetegedési hajlamot örökíti s 
ilyen módon igen nehéz —  vélemé
nyem szerint elképzelhetetlen — im
munis állomány kialakítása, é s ,  hogy 
mennyire így van, azt legjobban bi
zonyítja az a tériy, hogy a betegség 
éppen a legjobb tógazdaságainkban 
lépett fel a legerősebben és az innen 
származott tenyészanyagot útján min
dég végigkísérte a nagyobb száza
lékú elhullás. Nem akarom lebecsülni 
azokat a kezdeményezéseket, melye
ket itt-ott a ponty nemesítésével kap
csolatban hallani, de szeretném ki-, 
hangsúlyozni, hogy a jövőben ezen a 
területen lényegesen többet kell tenni 
a magasabb termésátlagok elérése 
érdekében.

A nemesítés nemcsak egyes kuta
tók, vagy agronómusok kizárólagos

Nem ritkaság a teknős sem a 
szegedi halgazdaságban

(Pékh felv.)
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feladata, hanem minden tóqazda leg
főbb kötelessége, hogy a piac igé
nyeit kielégítő, saját termelési adott
ságának megfelelő tenyészanyaga le
gyen. Ezt a munkát először egyszerű 
szelekcióval kell megkezdeni. A tó
gazdának már ivadék korában meg 
kell keresnie azokat az életerős, 
egészséges, gyors fejlődésű, jó kü- 
lemű egyedeket, melyekből 2—3 év 
múlva tenyészszülőket fog kiválogat
ni. Ezeket különös gonddal és jó kö
rülmények közt kell évről évre tar
tani, ellenőrizve azoknak fejlődését, 
takarmányértékesítő képességét. Kü
lönösen ügyelni kell arra, hoqy a te- 
nyészanyag hoqyan viselkedik a kü
lönböző betegségekkel szemben. Iva- 
déknyerés céljából csak olyan anyá
kat helyezzünk ki, amelyek külemük- 
ben a három éves megfigyelés alatt 
edzettséget, a betegségekkel szem
ben ellenállást tanúsítottak, fe jlődé
sükben pedig a leqjobb eredménye
ket érték el. Ezért a jó tóqazda a te- 
nyészanvákat ivadék kortól kezdve 
egyedenként kézbe veszi, elbírália 
és tenvésztői szemmel kíséri véqiq 
fejlődésüket. Helyes, ha qvenqébb 
anvaaaal rendelkező tóqazdasáqok 
próbálkoznak jobb anyaq beszerzé
sével, esetleq saját anyaquk keresz
tezésével, de ezeket a telies tóqaz- 
dasáai üzemükben csak 2—3 évi ki
próbálás után. -ha azok a tenvészér- 
tékben az elképzelt eredményeket 
produkáliák, csak akkor alkalmazzák 
általánossáaban. Természetesen olyan 
helyeken, ahol a tenvészanyaq qven- 
ae. illetve használhatatlan, ott nem 
érdemes kísérletezni, az eaész anvan 
kicserélése indokolt. Ez történt lénve- 
aében a Tröszt kezelésén kívül álló 
ál'ami qazdasáqok tavaiban is. A hor- 
tobáavi aazda^ánok (Óhat. ÁrV us 
Borsos) ió ivadékával cseréltük ki n 
beteq. avenqe anvaaot immáron két 
éve. aminek következménve az lett. 
hoav n hasvízkór lénveqében ezeken 
a területeken meqszünt, a hozamo1' 
emelkedtek. A cserébe adott tenvés?- 
anvaq alkalmas arra. hoav a nazcta 
sáqok tenvésztői munkáiukon keresz
tül kialakítsák - sa:át haltíousukat.

Válogatóasztalon a hal Péteriben 
(P ék h  felv .)

Üzemben a válogatók Péteriben

vérű állatoknál. A jelenleq érvényben 
levő törzskönyvi előírások nem sok 
segítséget adnak a tenyésztői munka 
termelékenyebbé tételére. Nem vitás, 
hoqy a külem bizonyos következteté
sekre bátorít a belső tulajdonságok 
szempontjából, melyet a profilindex 
iqyekszik kifejezni, de mindez a te
nyésztői munkához nem nyújt eleqen- 
dő, biztos támpontot. A leqértéke- 
sebb tulajdonságokról a tenyésztő 
nem tud semmit, nevezetesen ellen
állás a betegségekkel szemben, a ta 
karmányfelvevő és értékesítő képes- 
séq, mely a qyors fejlődés záloqa. 
De ezt maqának a tóqazdqsáqnak sa
ját tavaiban mérni igen nehéz. A kü
lönböző éqhajlati, biolóqiai, tartási, 
takarmányozási, talajtani tényezők 
széles variációi teszik bizonytalanná 
meqállapftásait. A tenyészérték meq- 
nyuqtató mérése érdekében széles 
összehasonlító kísérletre van szük- 
séq, melyet erre a célra épített, kis 
tavakkal rendelkező tóqazdasáq tud 
végezni. E tekintetben iqen naqy se- 
qítség volna, ha -a szarvasi kísérleti 
tóqazdasáq kis tavaiban ilyen széles 
tenyészértékvizsqáló részleqet állíta
na be (nevezhető ez tétemény vizs
gálatnak is), ahol a különböző tógaz
daságok tenyészanyagát azonos kö
rülmények között vizsgálni és össze 
hasonlítani tudná, lemérve azok te- 
nyészértékét. Ezt a javaslatot már pár 
évvel ezelőtt meqtettem, jó volna, ha 
e téren is előbbre jutnánk.

A tavak rendbehozása és a jó te- 
nyészanyaq megteremtése után a ho
zamok emelésének következő leqfon- 
tosabb tényezője a helyes kihelyezés. 
Az elmúlt években itt is eqy kicsit 
fetisizáltuk a természetes hozammal 
kapcsolatban kialakult elméletet, ami 
a qyakorlati helytelen alkalmazásban 
sokszor károsan hatott a termelésre. 
Az elmélet matematikai helyességét 
nem akarom kétséqbevonni, de le kell 
szegeznem viszont azt, hoqy a hal
hústermelést befo’yásoló természeti 
és biolóqiai tényezők ezer és ezer

A halnál a tenyésztési munkában 
az értékmérő tulajdonságok rögzí
tése sokkal nehezebb, mint a meleg-

(Szabó E rn ő  felv .)

variációid nem teszi lehetővé a tó
qazda számába, hogy azokat előre 
meghatározza és ennek alapján, akár 
csak egy évre is pontosan kikalku
lálja a természetes hozamot.

íqy fordult elő az elmúlt évfekben, 
különösen a hasvízkór széles e lterje
dése miatt, hogy egyes tavaknak 
szinte elfoqyott a természetes hoza
ma. A csökkenés miatt évről évre ke
vesebb darabszámot helyeztek ki, 
mely már nem tudta kihasználni kel
lőképpen a tófeneket, szélesedett a 
hinárféfék megtelepedésének jelen
tősége és szinte a minimumra csök
kent eqyes tavak halhús termelése 
is. A jó kihelyezés az eredményes 
termelés alapja, sok tekintetben meg
előzője lehet a különféle halbeteg- 
séqek fellépésének.

Ribiánszky Miklós

Halszámológép üzemben
(K u éera  fe lv .)
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Hasvízkór —

A halak has vízkórjával foglalkozó 
kutatók egy része a hasvízkór kór
okozójának a Pseudomonas punktata, 
illetőleg Pseudomonas granulatat je
löli meg Európában. Mások viszont 
a betegség előidézésében vírusokat 
tételeznek fel, melyek a hal szerve
zetét előkészítik, vagy gyengítik a 
Pseudomonasok kártételére.

1955. év májusáig a halak hasvíz
kór jának a kezelésére, illetőleg gyó
gyítására hazánkban eredményes kí
sérlet nem történt. Egyesek me- 
thylénkék használatával próbálták 
csökkenteni a hasvízkór kártételeit, 
e gyakorlati kísérletek azonban 
eredménytelenek maradtak, illetőleg 
nem hozták meg a kellő eredményt.

A kísérlet megindításánál abból az 
elgondolásból indultunk ki, hogy ma
gasabb skálájú antibiotikum 'mellék- 
termékkel terramycin (oxytetracik- 
lrn) feltétlenül sikerülni fog a kór
okozók elölése. A halak egyedi 
gyógykezelésétől azért kellett elte
kinteni, mert meleg időben a halak 
injekciós gyógyítása, azok elhullása 
és egyéb felmerült költség miatt ke
resztül vihet etlen, másrészt egyes tó
gazdaságok víz utánpótlási nehézsé
gei miatt maga a lehalászás nem vi
hető keresztül. Erre példa a puszta
szabolcsi állami gazdásági tó rend
szere.

Abból a szempontból kiindulva, 
hogy az antibiotikum minden hal 
szervezetébe egyszerűen eljuthasson, 
azt a halak abraktakarmányához ke
verve etettük.

» I  I R I «  t  1

A 8-as számú telelő tóban elhelye
zett 1000 db kétnyaras pontynak két
naponként 10 kg árpadarába kevert 
50 g terramycin (oxytetraciklin) my- 
celiumot adagoltunk. Ötszöri beete
tés után 1000 db-ból elhullott 430 db. 
A megmaradt 570 db hal viszont 
gyógyult. A nagymérvű elhullást az 
okozta, hogy a halak, mint már azt 
fentebb leírtuk, a betegség előreha-

Holt Tisza-ág részlet a Felső-Tiszán
(D onászy felv .)

] adott stádiumában voltak, — me
lyeknek fejükön, szájukon, uszonyaik 
tövénél, farkán és a test felületén a 
torzító elváltozások már előrehaladt 
állapotban fejlődtek ki. Ezek már 
nem tudtak fogyasztani antibiotikum

tartalmú takarmányt. A megmaradt 
570 db halat az 5-ös tóba helyeztük 
ki> mert azoknak gyógyulása nyil
vánvalóvá vált.

Ugyanennek a gazdaságnak 2 és 4- 
es sz. líviai tavában hullottak a ha
lak hasvízkóahan 1955. év május hó 
20—25-e között. A próhabalászat 
alkalmával megállapítást nyert, 
hogy a kihelyezett egy- és kétnyaras 
pontyállománynak oca. 50%^a beteg. 
A tavakban a napi elhullás:

2-es tóból 12 000 db halból napi 
200—300 db.

4-es tóból 18 000 db haliból napi 
400—450 db.

A terramycin-mycelium etetést 
1955. év június 2-án bevezettük. A 
fenti két tóba 1—1 métermázsa ár
padara abrakhoz 500—500 g myce- 
liumot adagoltunk. Ezt a takarmányt 
2 napomként adtuk. 8 nap múlva 
négyszeri beetetés után az elhullás 
tavanként 25—30 db-ra csökkent, s 
20. napon megszűntnek volt tekint
hető.

A fent lefolytatott kísérletek alatt 
a nappali hőmérséklet 30—31 C fok, 
a víz hőmérséklete pedig talajmen
tén 20, felszínen pedig 24 C fok 
volt. A terramycin mycekum 12 óra 
hosszat állt az abraktakarmány ned
ves keverékében.

•
A kísérlet befejezésével köszönetét 

mondunk Kováts Iván halászati ag- 
ronómusmak, aki segítségünket kér
te a halak hasvízkór jának gyógy
szeres kezeléséhez és dr. Zalay 
László orvos bakteriológusnak, aki 
Kováts Iván által felszállított hal- 
hullákból a már ismert Pseudomo
nas baktériumok bakteriológiai vizs
gálatát elvégezte.

Zalay István Dr. Forró György

j-o-o-o-o-o-o-o-o-ooooo-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c
A kísérlet rövid leírása a követ

kező:
1955. év május havában a puszta

szabolcsi ' állami gazdaság tórendsze
rének lehalászásakor 1000 db két
nyaras 25—30 dkg súlyú hasvízkór- 
ban beteg pontyot helyeztek át a 
8-as száméi telelő tóba. Ezek a halak 
azért nem nyertek a nagy halasta
vakban elhelyezésit, mivel betegségük 
annyira előre haladott volt, hogy né
hány napon belüli elhullásukkal le
hetett számolni.

Jó ha van ilyen tartalék csónakmotor, 
nagy segítséget jelent oxigénhiány 

esetén

Több és jobb minőségű
Nemcsak tógazdasági haltermelé

sünk örvendetes fejlődését, de az 
életszínvonal lényeges emelkedését 
is igazolja a központi (állami) áru
alapot kezelő Halértékesítő Vállalat 
áruforgalmának alakulása. így pl. a 
vendéglátóipar egyre nagyobb meny- 
nyiségű halat igényel, mivel a vi
szonylag elég magas halétel-árakat 
ma már módjában áll a fogyasztó
közönség nagy részének megfizet
nie. A központi árualap vendéglátó
ipari forgalma — változatlan hal-
árak mellett — az utóbbi 
a következőképpen alakult:

években

Év Mennyiség
r

É rté k  
1000 F t

1952. (egész év) 3333 4227
1953. 4940 6752
1954. 6534 8659
1955. ,, 6475 8742
1956. 7600 10695
1957. (10 hónap!) 10533 15874

A fenti kimutatásból kitűnik, hogy 
1957. első 10 hónapjában máris 
38,6%-kai több halat kapott a ven
déglátóipar, mint az egész 1956. év
ben. Az értékkülönbözet még na

hal jut a fogyasztóknak !
gyobb: 48,4%, ez azt jelenti, hogy 
ebben az évben nemcsak több, de 
— a közelmúlthoz viszonyítva 3— 
még jobb minőségű áru került a 
vendéglátóiparban felhasználásra.
' ' I (F. S.)

Ez az Atlas Echograf. A (Balaton ku
tatóhajó felszereléséhez tartozik, nem

csak a vízmélységeket, de a hal
rajokat is jelzi

(D onászy fe lv étel)
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Napok óta úgyszólván óránként 
jelzi már a DETIERT a Lehel vonta
tó dunai útját az Állatkertnek. Mind 
feszültebb várakozással emeljük fel 
a telefonkagylót, mert az 1012-es 
uszály a közel-keleti útjáról vissza
térő Tisza-tengerj áró rakományát s 
vele a két hónappal ezelőtt útrakelt 
munkatársunk, Dr. Wiesinfer Már
ton akváriumi élőállat gyűjteményét 
hozza. Napokkal ezelőtt előkészítet
tük már a medencéket az új anyag 
fogadására és, ahogy az érkezés per
cei közelednek, eeyre nagyobbra nő 
a kíváncsiság. Vajon mit sikerült ép
ségben felhozni a levélben jelzett 
anyagból? Érthető ez a találgatás, 
mert a Duna hosszantartó, alacsony 
vízállása miatt a ,,Tisza“ Délen re
kedt és rakományát kénytelen volt 
vontatóval Budapestre küldeni. A 
tengerjáró hajó nagyszerűen fel volt 
szerelve az álla+szállításra, de az 
uszályon se villany, se megfelelő ka
pacitású szellőztető berendezés nem 
volt s ehhez járult még a sokszoro
sára emelkedő szállítási idő. E ne
hézségek tudatában aggodalommal 
vártuk az állatok beérkezését.

Az első, amit a kikötőben álló 
uszály fedélzetén megpillantottunk, 
néhány betörött oldalú akvárium és 
terrénum. A kezdeti rossz benyomá
sok azonban csakhamar szétoszlanak 
a hajó 'belsejében. Ragyogó tiszta, 
jól fűtött kis kabin, benne emeletesen 
felhalmozva az akváriumok. Termé
szetesen egyszerre mindegyiket látni 
akarjuk, így azután még sokkal több 
időbe kerül, amíg végignézhetjük az 
egész szállítmányt.

A változatos, szép szállítmányt bi
zony nagyon megviselte az utazás. 
Ha a Tisza végig tudott volna jönni 
a Dunán, úgy értékes állatszállítmá
nya is minden bizonnyal épségben, 
a szokásos kis elhullással érkezik 
meg. így azonban az uszály sok ne
hézséget támasztó, csigalassú útján 
nagy volt a veszteség. Afrikától- 
Európáiig, a Földközi-tengeren át 
mindössze négy nap volt az út, ez
zel szemben a Dunán három hétig 
úszott a hajó. A Tiszán a villanyhaj
totta kis kompresszor olyan tökéle
tesen adagolta a levegőt, akár az 
állatkerti berendezés. Az uszályon 
sajnos már csak egy autókerék- 
belsőgumi szelepén át szellőződhet- 
tek a medencék. (Braiiától Buda
pestig vajon hányszor kellett fel
pumpálni azt az autógumit?) A pa
rányi kis kabinban a szénfűtéses 
kályha széndioxid veszélye is sok 
nyugtalanságra adott okot.

Az etetéssel aránylag nem volt 
gond — meséli a kérdések szüne
tében néha szóhoz jutó munkatár
sunk. A planktonevők étvágyát a 
medencék vizében szétrázott alga- 
csomókból kihulló planktonokkal si
került kielégíteni. A húsevőket du
nai kagylóhússal meg időnként be
szerzett apróhallal etette.

pacimként imbolyognak a vízben, de 
pár nap múlva már a tágas, 30001-es 
medencékben bizonyára teljes 
szépségükben „kinyílnak“ majd a 
megnyugodott állatok. A tengeri csi
kók és tűhalak várakozáson felül jól 
bírták az utazást. Külön említést 
érdemel egy .rendkívül szép színezé1- 
sű, tarka halacska, a  Blemnius pal- 
micomis, a tengeri részleg egyik 
legmutatósabb hala lesz. A tarisz
nyarákok is megnehezítették a szál
lítást. Ezek a harcias kis csupafej 
állatok nem szívlelhetik a társbér
leti élet szépségeit és örökös mara
kodásuk miatt sok helyet feláldozva 
többfelé kellett őket telepíteni. A 
gyűjtemény nagyrészét a remeterá
kok képezik. Csigaházakban meghú
zódó kedves kis állatkák ezek. A tel
jesen védtelen, puhatestű kis állat
kák üres csigaházban élnek. Házukat 
mindenhová magukkal cipelik és 
minden közeledő veszélyre villám
gyorsan visszahúzódnak a védelmet 
nyújtó, kemény héj üregeibe. Ké
sőbb, ha kinövik a házat, új, nagyobb 
otthont keresnek maguknak az üre
gen álló csigák között.

A gyűjtést munkatársunk Brailá- 
tól kezdve a Dunán, majd a török, 
a görög, a szíriai és egyiptomi ten
gerpartok mentéin végezte. Érdekes 
volt a beszámoló a gyűjtés techni
kájáról. Nagy reményeket fűztünk 
a hazai apróhal-halászatnál annyira 
bevált keretes húzóhálóhoz. Megle
petten hallottuk, hogy ez az ügyes 
kis szerszám a tengerparton meg
bukott. Sokkal jobban vizsgázott a 
köves partszegélyeken jól használ
ható, kisméretű tapogató. Az arány
lag mélyen élő csikóhalakat a Tisza 
emelőhálójával sikerült befogni. A 
virágállatok gyűjtése sem könnyű 
mesterség. Partszéli köveken meg
tapadt egyedeiket kalapáccsal-véső- 

vel egy darabka kővel együtt kell 
lepattintani. S.

íS terb etz  íe lv .)

KÖZEL-KELETI JÖVEVÉNYEK -

—  az állatkerti akváriumba a

A szállítmány legmutatósabb, leg
értékesebb egyedei Alexandriából 
jöttek. Két, egyenként kb. félmá
zsás tengeri teknős (Cárétta caretta). 
Még lefelé menet táviratilag rendel
ték meg őket és mire a Tisza a ki-

Két, tengeri teknős érkezett, egyen
ként kb. félmázsás súlyban. A gyűjte

mény legszebb darabja

kötőbe ért, már várták a befogott 
állatok a hajót. Az uszályon egy re
keszfallal elválasztott, teknőszerű 
vastartályban utazott a teknőspár. 
Szép látvány a virágállatok gyűjte
ménye. Vannak közöttük ökölnyi 
nagyságú, cirmoskarú vízirózsák, 
meg apró, kabátgombnyi, páros, 
zöld actiniák. Egyelőre gusztustalan

Virágállatok a szíriai tengerpartról

l m
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A békésszentandrási hallépcső első bejárati része
(F óris felv .)

ha
ezt

zel töltik; ennek során az akna /e|ha 
neke feljelé mozogj majd a halak 
felső nyitott kapun át kijutnak a zsiba 
lipből, a duzzasztott víztérbe. is.

Fontos, hogy a hallépcsők kitorkcfs< 
lása csendes, de állandó vízmozgás 
hélyre kerüljön, mert így a halak 
csatornából kiáramló vizet észrev 
ve, könnyen odatalálnak és nem  ^  
gáton át bukó víznél próbá1 kozna 
feljutni. m

Persze időnkint a hajózó zsilipé , 
ken, sőt gyakran — sérülésmentese 
— még a turbinákon át is vándoro 
hatnak a halak, különösen az újab ’*É 
kis fordulaté propellereknél. e*

Nálunk eddig a Hernádon a boa !L1 
duzzasztónál, a soroksári Dunaágbai 7  
a tassi vízierőmű mellett (itt a lé% ? 
cső alsó része Denil-rendszerű),  ̂
Hármaskörösön Békésszentandrái 7] 
nál, legutóbb pedig a tiszalöki duz 
zasztóműnél építettek be hallépcső 
két.

Ezekután ismertetni szeretném 
két legutóbb épült duzzasztónk hal 
létráit. Békésszentandráson a jobb u 
parti pillérben épült a hallépcső, ki l 
5,5 m vízszintkülönbségre. A folyos cö 
mintegy 30 m hosszú, bogéi ugya\ s 
nem nagy szintkülönbségűek, de a\ \n 
egyes medencék túl rövidek. Bioló \ 
gusok véleménye szerint ezért nen n\ 
működik tökéletesen. (Inkább csak t ;o 
kisebb pontyok veszik igénybe.) ^

A tiszalöki hallépcső kialakításánál é 
kérdéseivel a Magyar Hidrológia s 
Társaság keretében alakult külö ’e 
munkabizottság foglalkozott és meg 1 
állapították, hogy a Tiszán a pont 
félék számára nem életszükséglet

■2
él
Zi

fc t’i 
.0 
lé 
ie 

1 laJ

A békésszentandrási duzzasztó ké

getelnék egymástól, ha hallépcsőket 
nem alkalmaznánk. Ezért a legtöbb 
ország törvénye is előírja, hogy a 
halak útját elzáró művekbe hallétrát 
(halhágcsót) kell építeni.

A folyók medre ugyanis nem csu
pán tartózkodási helye a halaknak, 
hanem — amint Woynárovich dr. is 
említi — azok „vándorútjae< is, ahol 
— főleg a fajfenntartás ösztönétől 
irányítva — hatalmas utakat tesz
nek meg az ívóhelyek felkutatása 
céljából. Ennek érdekében legcélsze
rűbb lenne oldalcsatornát építeni, ez 
azonban eltekintve a költségektől, 
tekintélyes vízmennyiséget vonna el, 
viszont a vízzel — különösen a víz- 
erőhasznosításoknál — takarékos
kodni kell.

A hallépcsők legegyszerűbb alak
ja egy ferde csatorna, amely a víz 
szerpentinszerű átvezetésével any- 
nyira megtöri a lébukó víz sebessé
gét, hogy a halak a vízlépcsőn hegy
menetben is átkelhetnek és ívás ide
jén ott szabadon felvándorolhatnak. 
Másfél-kétméteres vízszintkülönb
ségnél még nem szoktak hallétrát 
alkalmazni, mert ekkora vízbukáson 
a halak még könnyedén felúsznak, 
sőt a pisztrángfélék néha még 3 m-es 
vízlépcsőt is képesek átugrani.

A hallépcsők fajtái:
a) leggyakoribb a medence-soroza

tos kiképzés. Ez 1—2 m széles, me
redek csatorna a két vízszint között 
és egymást felváltó merőleges fo
gakkal, vagy kisebb nyílású kereszt
falakkal van ellátva,

b) a Denil-féle hallétra, itt a csa
torna oldalából kiálló bordákkal 
csökkentik a víz sebességét. Ez a 
szerkezeti megoldás hidraulikailag 
ugyan jó, biológiailag azonban nem 
bizonyult megfelelőnek,

c) a nagyobb (10 m feletti) nívókü
lönbségeknél halzsilipet (halliftet) 
építenek. Ezek nagy alapterületű ak
nák, amelyeknél a halak beúszása 
után az alsó ajtót becsukják és a 
kamrát alul (csővezetékeken át) víz-

/^\ár a mederrendezések során is 
erősen belenyúlunk egy-egy vízfo
lyás életébe. A szabályozás után 
megváltoznak az érintett folyósza
kasz környezettényezői, módosul az 
ottlévő életközösség is, de a legna
gyobb változást a beépített duzzasz
tóművek okozzák. Ezek az egyes 
vízlépcsőkben tanyázó halakat — a 
duzzasztás idején — teljesen elszi-

ívás idején a pisztrángok a folyón 
felfelé húznak. Hosszú útjuk folya
mán számtalan természetes és mes
terséges akadályt küzdenek le. A 
pisztráng többszörös nekilendülés 
után néha még három méteres víz
lépcsőt is képes átugrani. A felvéte
len egy (kb. 1 kg súlyú) pisztráng a 
cseh Jizera folyón éppen az egyik 

ilyen akadályt küzdi le
(S lav a Sto ch l. fe lv .)
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jelölt rész a hallépcső alvíz felőli

hallépcső. Árvizek idején pedig — 
amikor a duzzasztás szünetel — sza- 

ibadon közlekedhetnek a többi halak 
is. Mégis úgy döntöttek, hogy a ke- 
csege (esetleg a márna) érdekében 

t hallépcsőt kell alkalmazni, mivel 
ezek ivása idején a táblák általában 

ile vannak eresztve, feljutásuk tehát 
' okadályozott, mesterséges szaporítás 
t íltján történő utánpótlásuk megoldá

sa pedig még nem kielégítő.
É Az aránylag rosszul úszó kecsege 
, észére a medence-sorozatos kikép- 
'■ rést választották, kisebb sebességek 
j úérése végett. A turbinatelep mel

letti pillértestbe került a hallépcső, 
nivel ifit — állandó vízmozgás lévén 

' ~ a halak könnyen ráakadhatnak. 
t 3z a pillér 1:17 hajlású folyosó épí- 
 ̂ ését tette lehetővé. A csatorna 1,2 m 
\zéles, kb. 100 m hosszú és 5 m nívó- 

s dilönbséget küzd le a 44 db, 2 m 
~ iosszú, 11,5 cm szintkülönbségű bö- 
0 léivel (3 db 5 m hosszú pihenő me- 

iencével!). A bukógátszerű keresztfa- 
1 ak alsó részén 20 cm széles és 30 

ti m magas búvónyílások is vannak. A 
b urbulencia fokozása céljából pedig 
 ̂ i medencék fenekén és a nyílások 

s\ :özelében sakktáblaszerűen köveket 
2 s raktak le. Ezenkívül helyenkint fe
nj kivilágító ablakokat is alkalmaztak, 
ó \ hallépcső egyébként a május—jú- 
‘4 nusi (ívási) időben várható yízállá- 
1 okhoz igazodik, alacsony vízállások- 
5 tál nem működik. Építése külön költ- 

ai iéget nem jelentett, mivel az amúgy 
ic s felmerült (kb. 300 ra3) tákaréküve- 
öl ieic ellensúlyozzák, ill. kiegyenlítik 
>g i zsaluzási többletet, a belső fálrészek 
tv óbb minőségű betonozást, a szábá- 

í lfozó zsilip alkalmazását stb. Hiány-

Ezek  a „magasugró” pontyok is igazolják, hogy a hallépcsők medencéi között 
nagyobb szintkülönbségek is lehetnek, csak biztosítani kell a nekifutási 

lehetőséget (hosszabb medencék és pihenők)
(P ékh  telv.)

zik azonban még az elektromos 
számláló szerkezet felszerelése, hogy
— biológusok bevonásával — ellen
őrizhetnék a hállépcső kiképzésének 
helyességét, az átvonulás gyakorisá
gát, különösen az egyes halfajokra 
vonatkozóan. Ezen felül nagy minta
kísérleteket kellene végrehajtanunk 
olyan helyen, ahol erre megvannak 
az adottságok, hogy a második (tisza- 
burai) vízlépcsőnél már tökéletes 
megoldást tudjunk nyújtani.

A hallépcsők hidraulikai kérdései
— amint ezt Mátrai főmérnök is 
hangsúlyozza egyik közleményében
— matematikailag teljesen úgy sem 
tisztázhatók. Ezért kívánatos a szá
mítással nyert közelítő értékekei 
modell-kísérletekkel finomítani. 
Szükség van ezekre azért is, mivel 
a hallépcsők legtöbbje külföldön 
sem igen vált be helytelen kikép
zésük és rossz elhelyezésük miatt.

Nálunk is eltérők a vélemények, 
többen a szentandrási hállépcsőf 
is jónak tartják, ugyanakkor a duz
zasztó kezelői és a körösi halászok 
ennek ellenkezőjét állítják. A tisza- 
löki műnél épített hallétra működé
séről sem bizonyosodtunk meg. ezért 
lenne fontos a fotocellás számláló 
mielőbbi felszerelése. Nem tudjuk 
ugyanis, hogy a Tisza felső szaka
szán található kecsegék a duzzasztó 
hallépcsőjén kerültek-e fel, vagy a 
régi állományból valók (esetleg árvíz 
idején, a nyitott kapukon át vándo
roltak oda).

A Szovjetunióban újabban oldalt 
elhelyezett és kellő mértékben kifej
tett hallépcsőket alkalmaznak, így 
jóval hosszabb bögék, illetve pihenő 
medencék létesíthetők. A biológusok 
szerint ez igen fontos követelmény a 
haljárás szempontjából, mivel így a 
háláknak lehetőségük van a nekilen

dülésre és a pihenésre. (A nagyobb 
pontyok pl. a békésszentandrási duz
zasztónál is egy-két celláig még fel
úsznak, de onnan visszafordulnák.)

Érdemes még felemlítenem, hogy 
Csehszlovákiában, ahol már két év
vel ezelőtt közel 40 db folyami duz
zasztó volt megépítve, újabban ön
működő halzsilipeket, illetve hal
kamrákat is alkalmaznak, amint ing. 
Jermár írja a „VödM HoszpodársztvVf 
c. lap 1954. évi novemberi számában.

Dr. Fóris Gyula

Felvízi kijárat a szentandrási 
lépcsőnél

CFóris felv.)

171



^  -  -  védelmében.

A horgászok száma évről évre ör
vendetesen emelkedik, mind többen 
ismerik fel a természetjárás testet- 
lelket felüdítő voltát.

A sporthorgászok számának növe
kedése azonban — tudjuk — sok 
gondot okoz. Az alakuló, vagy a tag
ság számában erősödő horgászegye
sületek önálló horgász vizekért ost
romolják az illetékeseket. Ez termé
szetes is. Igazi horgászatot űzni csak 
kizárólag horgász célokat szolgáló vi
zeken lehet. (Szerk.: Ezen lehet vi
tatkozni!) Az ilyen területet a hor
gászok magukénak vallják, gondoz
zák, és főleg pedig éberen őrködnek 
arra, hogy az ott horgászok a sport
horgászat szabályait betartsák és 
minden vonatkozásban sportszerűen 
viselkedjenek.

Egy ilyen természetű probléma 
megoldásáfa kérefn az illetékesek in
tézkedését, amikor a Zala folyónak 
mintegy 2 km-t kitevő alsó szakaszát 
s a torkolat előtt elterülő 1—2 négy
zetkilométernyi területű, sekély vizű 
hínáros területet a horgász egyesü
letek kezelésébe javaslom átengedni.

Az említett területet a keszthelyi, 
a zalaegerszegi és nagykanizsai hor
gászegyesületek tagsága horgássza, 
ezen felül a kishalászok és az utóbbi 
időben néha hetenként kétszer is az 
elektromos kísérleti halászok halász
szák. Ilyen körülmények között azon
ban valamikor a kapitális hálpéldá- 
nyairól híres Zala-torok teljesen el
néptelenedik és hova-tova hiába fog
ják körül a vizet a halászok, hiába 
fogják áztatni horgaikat a horgászok, 
említésre méltó példányt egyik fél 
sem fog zsákmányolni.

Pillanatkép Péteriből lehalászat 
közben

A területnek horgászvízzé nyilvá
nítása — úgy gondolom — nem túl
ságosan érintené a Balatoni Halá
szati Vállalatot, mert az említett vi
zet a nagyszerszámos halászok nem  
halászhatják, a kisszerszámos halá
szok és az elektromos kísérleti halá
szok fogási mennyisége pedig ter
vüket lényegesen nem érinti. Ugyan
akkor a terület horgászvízzé nyilvá
nítása folytán a horgászok által be
fizetésre kerülő területbérek révén 
bőséges kárpótlást kapna a vállalat 
a kieső kis mennyiségű halért. A víz
itek viszont a horgászok által foko
zott telepítése, a halállomány gon
dozása, a sporthorgászat szabályai
nak messzemenő érvényesítése foly
tán a halállomány nagyarányú sza
porodásával a lállalat feltétlenül 
nyerne.

Az említett víznek horgászvízzé, 
tehát védett területté nyilvánítása le
hetővé tenné, hogy a Zala alsó folyá
sa és a torkolat vidéke szervesen kap
csolódjék a kisbalatoni természetvé
delmi területhez. Ezzel a Balaton sa
játos élővilágát az eddiginél jobban 
megőrízhetnők.

A Zala alsó folyásának és a torko
latvidékének hórgászvízzé nyilvání
tása horgász szempontból azért volna 
még jelentős, mert ezen a területen 
a Nyugat-Dunántúl Balatonra igyek
vő horgászai az időjárástól függetle
nül űzhetnék kedvenc sportjukat. A 
kisebb vizeket csak borzoló szellő 
ugyanis a Balatonon már olyan hul
lámokat ver, hogy minden horgásza
tot lehetetlenné tesz. A Balatonon 
pedig ritkák azok a napok, amikor a 
szellő nem fúj, a víz sima és hot- 
gászni lehet. Az említett területtel 
viszont a horgászok olyan vízhez jut
nának, ahol a parti füzesek árnyé
kában közvetlenül a partról, tehát 
csónak nélkül, majdnem függetlenül 
az időjárástól űzhetnék kedvenc 
sportjukat.

A Zala-torok eddig is szívesen lá
togatott területe volt a horgászok
nak. Számos egyesület horgász szál
lást is létesített itt. Messzi területről 
keresik fel ezt a vizet vasúton, mo
torkerékpáron a felüdülni, kedvenc 
sportjukat űzni kívánó horgászok. 
Sajnos, az utóbbi években az inten
zív halászat és főleg az ez évben 
megindult elektromos halászat miatt 
a horgászok kiszorulnak erről a tes- 
tei-lelket felüdítő horgászatra annyi
ra alkalmas szép területről.

A Zala-torok horgászvízzé nyilvá
nításával sok-sok dolgozó üdülését, 
szórakozását lehetne biztosítani, ezért 
ezúton kérem az illetékeseket, tűzzék 
napirendre e kérdés megoldását. A 
MOHOSZ nyilván örömmel támogat
ná e víznek horgászterületté nyilvá
nítását. Perspektívában ezen a terü
leten a tihanyi horgásztanyához ha
sonló újabb nemzetközi horgászta

nyát lehetne létesíteni. A keszthelyi, 
zalaegerszegi és nagykanizsai horgá
szok pedig szívesen vállalnák a Zala 
alsó szakaszának és a Zala-toroknak 
gondozásával, halasításával és védel
mével együttjáró feladatokat.

Ezért ismételten kérem az FM Ha
lászati Felügyelőségét, hogy az érde
kelt felek meggyőzésével sokszáz, 
vagy talán több ezer horgász hőn 
óhajtott kívánságát oldja meg annál 
is inkább, mert nem csupán egy hor
gászvíz létesítéséről, hanem a Bala
ton élő világának védelméről is gon
doskodnék e területen a halászatnak, 
illetve elektromos halászatnak meg
szüntetésével.

Márfi Valér

A „HALÁSZAT“ előző számában 
szó esett! a törpe harcsa betelepítésé
ről. Ez a telepítés jószándókú volt, 
hiszen értékes húsú, nem túl nagyra 
növő halat akartak meghonosítani. 
Megelőzően azonban nem tanulmá
nyozták e halfaj biológiáját és fő
ként a táplálékát. A törpe harcsa 
szája aránylag kicsiny, szeme apró, 
látása gyenge, ragadozó életmódot 
csak korlátolt mértékben folytathat. 
Amerikában megvan az alkalmas 
táplálék-állata, melyet könnyűszerrel 
megfog és azon nagyra nőhet. Sajnos 
betelepítésekor a táplálékát nem 
hozták be. — így az európai vizek
ben nem találja otthon magát, növé
nyek között, sovány rovarlárvákon 
él és ikra pusztításra vetemedett. Nö
vekedése az alkalmatlan táplálék kö
vetkeztében nem kielégítő. Tanulság: 
bármilyen állatfaj betelepítése előtt 
tanulmányozni kell tüzetesen annak 
biológiáját és ki kell vizsgálni azt, 
hogy az új helyen megtalálhatja-e a 
növekedéséhez szükséges életfeltéte
leket, elsősorban a táplálékot.

W.

Felavatták a Balaton nevű 
kutatőhajót

(D onászy fe lv étel)
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S A JT ® ?
A német Zeitschrift für Fischerei 

und deren Hilfswissenschaften című 
folyóirat idei 1—7. számában nem 
kisebb nagyság, mint Schäperclaus 
professzor méltatja (hetvenéves ju
bileuma alkalmából a német halá
szat nálunk is jól 
ismert személyisé
gét, dir. H. H.
Wunds eh akadé
mikus nemzeti dí
jast, a világhír- 
nevű Berlin—'Friedrichshagen-i aka
démiai halászati intézet igazgatóját, 
a Humboldt egyetem volt igazgató
ját. A több mint harminc old alas élet
rajziban megismerkedünk Wundsch 
tanár nagy szerepével a német ha
lászati tudomány fejlesztésében, mun
kája eredményeivel, hiszen egymaga 
217 tanulmánnyal és dolgozattal vit
te előbbre a halászat tudományát, 
első értekezése már 1911-ben jelent 
meg. Az ünnepi megemlékezés egyik 
fényképén örömmel fedezhetjük fel 
Wundsdh professzor társaságában 
Woynárovidh Elek dr.-t, a neves ma
gyar kutatót az 1955. évi berlini lim- 
nológiai kongresszus alkalmával ren
dezett kiránduláson.

*
Fr. Schiemens a Z. Fischerei idei 

első kötetében a hallépcsők problé
májával foglalkozva, kutatásainak 
eredményeképpen megállapítja, hogy 
a halaknak a hallépcsőkön való fel- 

vándorlását felté
teles reflexek ki
váltásával elő le
het segíteni, a fel
vándorló egyedek 
számát fokozni. 

Bizonyos irányú és erősségű áram
latok keltésével válthatók ki ezek a 
reflexek. Ferde állásban telepített, 
áteresztő falakkal úgynevezett sze
lephatás érhető el, mely a felfelé 
vándorlást elősegíti, de gátolja a le
felé való hatolást, jó eredménnyel 
jár az áramlás helyi fokozása, mely 
arra készteti a halat, hogy reflex- 
szerűen igyekezzék az áramlás ellen 
úszva áthatolni a lépcsőkön.

*
A Zeitschrift f. Fischerei 1957. 1— 

7. számában C. S. Antonescu (Buka
rest) foglalkozik az Al-Duna halá

szatával és halá
szati viszonyaival, 
főleg annak a kö
zel egymillió ha ki
terjedésű árterü
letnek a szemszö

géből, amely a Duna halprodukció
jának egyik fontos tényezője és sza
bályozója. Igen kedvezőtlen hatással 
van a Duna deltájának haltermő ké
pességére és annak jövőjére a sú
lyom nagyarányú elhatalmasodása. 
Amíg például csak az egyik szaka
szon 1944-ben 30 ha volt a sulymos, 
addig ma már kerek 200 hektárra 
becsülhető a káros növénnyel árnyé

kolt, tehát nem termő terület. A ro
mán halászat így tervbe vette a ká
ros vízinövényzet intenzív irtását, 
főleg kémiai anyagokkal.

*
Hans-Joachim Bandt a vegyi her- 

bicid anyagoik halmérgező tulajdon- 
sáigaival foglalkozik a Z. F. idei eüsa 
kötetében. Főleg a  
legtöbb irtószer
ben található nát- 
riuimlk/Lörát és nát
rium triklóracetát 
hatását vizsgálja a’ 

vizek élőviliágára, de foglalkozik 
egyéb szerekkel is, így a 2,4—D, a 
2,4,5—T és az MCP-vel. Megállapítja, 
hogy ezek a szerek óvatos és körül
tekintő alkalmazása során csak ‘rit
kán tapasztaltak erősen haltoxikus 
jelenisegeket, mindazonáltal még sok 
részletes kísérletre van szükség, 
amiig teljesen megnyugtató adatok 
birtokába juthatunk.

Trude Sohreiter a ZF szeptemberi 
számában a pontyok úszóhólyagjá
nak áthelyeződését vizsgálja és meg
állapítja, hogy az ívó halaknál ész
lelhető hasduzzanatképződés a hátsó 
úszóhólyag oldalirányú helyzetvál
toztatására vezethető vissza. A je

len ség  a tejesek 
[ 69,2, az ikrások

f  \ -------- \ 84,6%-n volt ki-
___ )  m *’ mutatható, a jobb

testoldalon. Igen 
gyakran erős, vagy 

csak éppen gyenge összenövések is
észlelhetők voltak a hashártyával. 
Tíz ponty csontvázának vizsgálata 
sarán kitűnt, hogy a csigolyaszám 
36-ról 35-re vagy éppen 34-re csök
kent, három esetben a mellkasi, hét 
esetben a lágyéki és egy esetben a 
farkcsigályaknái volt észlelhető a 
számcsökkenés. Minden bizonnyal a 
Schäperclaus által már leírt örök
lési hiba jelentkezéséről van szó. Az 
úszóhólyag áthelyeződését a has
üregben jelentkező helyszűke okozza, 
melynek elsődleges oka g, testhossz 
csökkenése. Mivel azonban nem min
den csökkent csigolyaszámú ponty 
boncolásá/nál volt észlelhető az úszó
hólyag-áthelyeződés, minden bizony
nyal más okok is szerepelhetnek a 
rendellenesség kifejlődésében.

A ZF szeptemberi számában Gün
ter Merla foglalkozik a kérdéssel: 
hogyan használhatók fel a zöldalga 
monokultúrák a vizek tápanyag ana
lízisénél? A tápanyagokban dúsabb 
vízben az algák 
jobban fejlődnek 
és a fejlődés foká
ból, illetve a nyert 
algamennyiség sú
lyából következ
tetni lehet a víz tápanyagtartalmára. 
A kísérletekhez Chlorella és Scene-

desmus algákat használt, melyek jól 
tenyészthetők és tisztán továbboltha- 
tók. Mivel a fénymennyiség döntő 
módon befolyásolja az algák fejlő
dését, pontosan adagolt fényt alkal
mazott, mégpedig káros hőhatást 
nem okozó fluoreszcens fénycsöve
ket. Az algakultúrákat Thoma-féle 
vérsejtszámoló kamrában határozta 
meg kvantitatíve mikroszkóp alatt, 
de jó eredményeket ért el univerzál 
kolorimeter alkalmazásával is.

*
A különféle fertőtlenítőszerek és

detergenciáknak a halakra és azok 
táplálékszervezeteire gyakorolt ká
ros hatásait vizsgálja H. Mann a Z. 
Fisch, idei 1—7-es számában. Meg
állapítja, hogy a fokozott klórtartal
mú lúgos készít
mények káros ha
tásait illetően alig 

v különböznek egy
mástól, többnyire 
5 mg/l koncentrá
cióban már észlelhető dafniával 
szemben az élet jelenség eket károsító 
hatás. A koncentráció fokozatos 
emelésével bizonyos adaptációs je
lenségek észlelhetők, a hőmérséklet 
hirtelen változásai a mérgező hatást 
fokozzák, a karbonátkeménység eme
lése csökkenti a toxieitást.

*
Menzel és Steffens a Z. f. F. idei

számában a tükrös és a pikkelynélküli 
ponty növekedését hasonlítja össze, 
megállapítja, hogy az utóbbi, mely 
számos német tó
gazdaságiban ho
nos, lényegesen 
rosszabbul fejlő
dik, mint a tük
rösök általában.
Súlyban a lemaradás néha 30%-ig, 
hosszúságban pedig 10%-ig terjed. 
A kísérleti eredmények alátámaszt
ják azokat az adatokat, melyeiket 
Golowinskája közölt a Szovjetunió
ban lefolytatott vizsgálatok eredmé
nyeiről. A Menzel és Steffens-féie 
adatok azonban nem általánosíthat
tok a számszerűleg kis kísérleti 
anyagra való tekintettel.

*

Az AFZ 1956. évi 2-ik számában 
Edmund Rehbronn a pisztrángos- 
vizek állománymeghatárözásának és 
szabályozásának elektrohalászattal 
váló megoldását ismerteti. Meglepő 
felismerést tettek: a lehalászás után 

megürült szakasz 
aUg néhány nap
pal népesült be új
ra a határos víz
szakaszokból oda
vándorolt halak

kal, pisztránggal, de fejesdomolykó- 
val is. Az elektromos halászattál te
hát nem lehet szabályozni a piszt
ráng ospatakok állományát, ez az el
járás jelentősen befolyásolja a hatá
roló vízszakaszok hálsűrűségét és al
kalmas arra, hogy az esetleg más 
birtokában levő csatlakozó vízsza
kasz halállományát ritkítva jogi ne
hézségeknek és vitáknak legyen az 
előidézője. (f)
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Az elmúlt évben ugrásszerűen növekedett —

—  A SZOVJETUNIÓ HALTERMELÉSE
Lapunk már több ízben ismertette 

a világ halászatának termelési ered
ményeit, és rámutatott arra is, hogy 
a halnak, mint élelmiszernek, világvi
szonylatban miiyen fontos szerepe 
van.

Az Egyesült Nemzetek Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezetének (a 
FAO-nak) legújabb, de még csak ide
iglenesnek tekintendő adatai szerint 
a világ halászatának 1956. évi terme
lési eredménye kereken 28 millió ton
nára becsülhető. A világ népessége — 
ugyancsak a FAO adatai szerint —
1956-ban 2 milliárd 780 milliót tett ki, 
ami azt jelenti, hogy 1956-ban az 1 
főre eső haltermelés — világviszony
latban — 10 kg volt. Magyarország 
jelenlegi évi áruhaltermelése kb. 10 
ezer tonna, vagyis 10 millió kg, tehát 
az 1 főre eső évi termelés nálunk 
mindössze 1 kg, vagyis csak tizedré- 
sze a viláéjáflagrták.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a világ 
hústermelése 1955-ben 46,6 millió ton
na — 1 főre számítva 16,8 kg — volt, 
akkor láthatjuk, hogy a halnak már 
ma is milyen nagy közellátási jelen
tősége van. És ez a jelentőség évről 
évre fokozódni fog, mivel a halászat, 
de kü'önösen a tengeri halászat fe j
lesztésének lehetőségei még rendkí
vül nagyok.

Az 1956. évi 28 millió tonnának 78 
S7á7alékát az alábbi 14 ország ha-
lászta ki:

ezer tonna
Japán 4763
Am. Egy. Áll. 2936
Szovjetunió 2617
Kína 2550
Norvégia 2129

Kanada 1077
Nagybritannia 1050
India 1012
Nyugat-Németország 771
Spanyolország 749
Délafrikai Unió 582
Dél-Nyugat Afrika 550
Franciaország 538
Izland 517

Megjegyezzük, hogy a 28 millió ton
nában és a fenti részadatokban az 
1956-ban elejtett bálnák és egyéb 
tengeri emlősállatok nem szerepel
nek.

A Szovjetunió halászatának 1956. 
évi eredménye a FAO adatközlése 
szerint 2 617 000 tonna volt. Ez a 
mennyiség megegyezik a hivatalos 
szovjet adatokkal, amelyek szerint a 
Szovjetunió haltermelése az utóbbi 
öt esztendőben a következőképpen
alakult:

Tengert Édesvizi
összesenÉv hal hal

e z e r t o n n á h a n
1952. 1389,5 498,5 1888,—
1953. 1509,8 473,2 1983,—
1954. 1696,7 551,3 2258 —
1955. 1925,— 570,— 2495,—
3956. 2126,2 490,8 2617,—

A Szovjetunió halászatában az 
utóbbi 4 esztendőben beállott fe jlő 
dést az alábbi táblázattal szem'éltet- 
jük:

Év
Tengeri

hal
Édesvizi

hal Összesen
O/ ° / %

1952. 100.— 100,— 100,—
1953. 108,7 94,9 105,—
1954. 122,1 110,6 119,6
1955. 138,5 114,3 132,1
1956. 153,— 98,5 138,6

Halzsákmány Romániában: 70—80% ponty
(Tóth felv.)

Fentiekből kitűnik, hogy amíg a 
belvízi halászat az elmúlt 4 eszten
dőben fejlődést nem mutat, addig a 
tengeri halászat (és ez a döntői) év
ről évre erőteljesen fejlődött. Vég
eredményben 4 év alatt a Szovjet
unió haltermelése 729 000 tonnával 
(38,6 százalékkal) növekedett, ami vi
lágviszonylatban is rendkívüli ered
mény.

A közzétett részletes adatokból 
megállapítható, hogy az 1956-ban ki
fogott tengeri halakból 777 100 tonna 
(36,5%) hering-, 737 300 tonna (34,7 
százalék) tőkehal-, 232 100 tonna (10,9 
százalék) lazacféleség volt.

Az 1956-ban kihalászott 490 000 ton
na édesvízi halból 51 900 tonna (10,6 
százalék) volt a ponty. A süllő 34 600 
tonnát (7,— százalékot), a csuka 
27 90Q tonnát (5,7 százalékot), a tok
félék 15 800 tonnát (3,2 száza'ékot), 
a harcsa pedig 14 500 tonnát (3,— 
százalékot) tett ki.

Az 1 főre eső haltermelés 1956- 
ban a Szovjetunióban 13 kg volt, te
hát 30 százalékkal magasabb a v i
lágátlagnál.

A 13 kd|-ból 10,55 kg volt a tengeri- 
és 2,45 kg az édesvízi hal.

(Dr. R. P.)

A FAO Fisiheries Bulletin 1957 
január-márciusi számában a Tilapia 
tenyésztés eddig elért eredményei
ről olvashatunk igen kimerítő ismer
tetést és adatok tárházát kapjuk a 
különféle fajták igényeiről és telje
sítőképességéről. A Tilapia a Cichli- 
dák családjába tartozó, a pontyhoz 
hasonlatos trópusi, tehát melegvízi 
hal, melynek rendkívül kicsiny az 
oxigénigénye, igen gyorsan növek
szik, mindenevő, főleg a más halak 
áltál fel nem vett algákat haszno
sítja, de a szübmersz növényzetet is 
előszeretettel fogyasztja. Gyors nö
vekedésére és szaporodására jellem
ző adat: a Tilapia nigra megtermé
kenyített ikráját a szájában kelti ki 
és ugyancsak a szájába fogadva védi 
meg a már szabadon úszó ivadéka 
raját a kártevőkkel szemben. Az 
ivadék rendkívül gyorsan növek
szik, négyhónapos korában eléri a 
11—16 cm-es hosszúságot és ivar- 
éretté válik, minden három hónap
ban leívik. A Tilapia tenyészidejé- 
nek meglepő rövidsége következté
ben nemtrópusi körülmények között 
a rizsföldek hasznosításánál felel 
meg a legjobban, a rizsföldek átla
gos hőfoka a vegetációs időszakban 
csak ritkán hűl le a Tilapiának 
szükséges minimum alá.

(Érdemes lenne kísérletezni a Tilápiá- 
val az erőművekkel kapcsolatos hűtővíz 
befogadókban, melyek hőfoka a legke
ményebb télen sem süllyed a szükséges 
minimum alá. Esetleg innen telepíthet- 
nők a rizsföldekre a tenyészanyagot. A 
szerk.)
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JicUtiwttc valamit —

— az araszoló csukahorgászatról i ,,,
A csukázásnak többféle módozatát 

ajánlották már műkedvelő vagy el
lenkezőleg megrögzött „profi“ csu
kahorgászok, mint ahány féleképpen 
a töltöttkáposzta létesíthető a sza
kácskönyvek receptjei szerint. Van, 
aki a pergetést részesíti előnyben, van 
aki biblia hiányában az élő kishalra 
esküszik, az előbbiek között külön 
szekta hirdeti a támolygó villantó 
előnyét a körforgóval szemben mér
ges farkasszemet nézve azzal, akinek 
a vibrációs műcsali a kedvesebbek, 
ugyanakkor mindkettőre lesajnálko
zó félpillantást vet az, akinek a szí
ve a dróton rángatott, elhunyt csali
halért hévül. Korántsem az a célunk, 
hogy az egymással szembenálló tánto
ríthatatlanok által zászlajukra tűzött 
dogmákat kórboncolgassuk, különös 
tekintettel az elmekórtanban elért 
eredményekre, ellenkezőleg: köz
kincsként adjuk át azt a csukázási 
módszert, mely a gyakorlatban igen 
hatásosnak mutatkozott és mely bár 
úgynevezett „ziccer“, mégis féltve 
őrzött üzemi titka néhány fakóbb 
szívszőrözetű vén horgászrókának. . .

Az igen érdekes, logikus, egyszerű 
és ami a legfontosabb: eredményes 
csukázási módszert a legtalálóbban 
araszoló horgászatnak nevezhetjük 
és óriási előnye, hogy aránylag rövid 
idő alatt horgászhatjuk le azokat a 
területeket, ahól a lesbenálló beton- 
pofájúak lappanganak.

A csuka aránylag kényelmes raga
dozó, amolyan lesbél támadó úton- 
állója a vizeknek, szereti a nádszé
leken, a hínárosok peremén várni a 
jószerencséjét, az eléje vetődő takar
mányhalat, miközben alig láthatóan 
evezget úszóival, hogy hosszú testét 
vízközt tarthassa. És ha kishal raja 
vonul el előtte, mint az olajozott vil
lám csap le áldozatára, amikor az 
már eléggé közel kerül a hegyes fo
gakkal felfegyverzett gyilkos száj
hoz. Ebből pedig az következik, hogy 
ott célszerű keresni, ahol megbúvik 
még a hidegebb évszakokban is, ami
kor eljár ugyan körvadászni, de több
nyire mégis csak a búvóhelyek törzs
vendégeként veszélyezteti a vizek 
apróbb lakóit. Nos, az araszoló hor
gászatnak az a trükkje, hogy az ilyen 
leshelyek (maradéktalan meghorgá- 
szását teszi lehetségessé. A bevált 
módszer főleg a nádfalak mentén 
gyakorolható eredményesen, vagy a 
terjedelmesebb hínarasok szélén, 
ahol mindig akad egy-egy éhesebb 
csukapofa.

Az araszoló csukázást természeté
nél fogva csak ladikból lehet gyako
rolni. Módszere a következő: a le
horgászni kívánt nádfal vagy hínár
szélnél lemacskázunk, vagy ami 
egyszerűbb, egy-két evezőcsapással 
betolatjuk csónakunk orrát a nád 
közé és a farán elhelyezkedve vagy 
20—25 méternyire hajítjuk magunk 
elé a nád széléhez az élőhallal csa- 
lizott, vízközti eresztékre állított, 
csúszóúszós készségünket úgy, hogy 
a kishal vagy méternyire a nádtól

érjen vizet. Egy-két percig ott tart
juk, majd annyit húzunk be lassan 
a zsinegünkből, hogy a kishal 1—2 
méternyire kerüljön hozzánk köze
lebb. Egy-két percen át új helyén 
tartjuk a kishalat, majd a játékot ad
dig folytatjuk, amíg az úszónk nem 
kerül közvetlenül a ladikunk köze
lébe. Egy-két evezőcsapással kivon
tatjuk ladikunkat a nádból és oda
evezünk, ahol az első hajításunk 
után az úszónk lebegett. Ott rögzít
jük a ladikot és ott kezdjük, ahol 
abbahagytuk, tehát ismét magunk 
elé hajítunk a nádfal mellé vagy 
20—25 méternyire és lehorgásszuk a 
még „szűz“ területet, amíg úszónk 
újra nem kerül a közelünkbe. És ezt 
folytatjuk, amíg futja a nádfalból és 
— el nem fogytak a csukák . . .

Milyen szerelés felel meg araszo
lásnál a legjobban? Lehetőleg há
romrészes, tehát hosszabb, mere- 
vebbhegyű bot, mellyel a nádba be
váltani igyekvő kishalunkat úgy irá
nyíthatjuk, hogy az bele ne keverje 
magát a növényzetbe. A merevebb 
hegyű bottal keményebben vágha
tunk be a csontos csukaszájba, tet
szés szerint használhatunk egyes 
vagy hármas horgot, az egyes horog
nál kisebb a nádban vagy hínárban 
való elakadás veszélye, a hármasho
rog három hegyéből viszont többnyi
re akad egyf mely a csuka szájának 
lágyabb részében akadva el, jól ül, 
de köztudomású, hogy hármashorog- 
gql hamarább vághatunk be és ezzel 
megelőzhetjük, hogy kivárás közben 
a csuka a sűrűbe sétáljon be. Csúszó 
úszónk és ólmunk ennek megfelelően 
legyen nagyobb méretű, ez azért elő
nyös, mert a nehezebb ólommal pon
tosabban hajíthatunk a nád szélére, 
mint pehelykönnyű szereléssel. Egyet 
azonban ne feledjünk el: a zsinegre 
az ólom fölé húzzunk vagy centimé
ternyi kerékpár szelepgumi darabot, 
mely üres bevágáskor megakadá
lyozza azt, hogy az ólom odacsapjon 
az úszó zsinór vezetőjéhez és azt 
tönkresilányítsa, hiszen aránylag rö
vid eresztékkel dolgozunk, ilyenkor 
az ólom közel van az úszóhoz. Ahol 
az megengedett, hajítsunk egy má

sik, élőhallal csalizott horgot a me
der felé, hátha kóbor csuka is akad 
a tetthelyen, ahol nyílt vízen kutat 
ennivaló után és elfogadja kishalun
kat.

Az araszoló horgászatot villantóval 
is gyakorolhatjuk ugyanúgy, akár az 
élő csalihalos készséggel, a villantót 
kétszer-háromszor végigvezetjük a 
nád széle mellett, majd továbbállva 
az újabb területet horgásszuk le, oda 
macskázva ladikunkat, ahol az előbb 
a villantónk csobbant a víztükörre. 
Hogy milyen villantó a legelőnyö
sebb? Mivel csukázni inkább a hide
gebb évszakokban szoktunk, amikor 
a planktonszegény víz már feltisz
tult és a csuka messziről is látja a 
csalit, megfelel a támolygó villantó 
is, ha elég nagy. De persze ennél is 
eredményesebb a körforgó, vibrációt 
keltő műcsali, melynek hatásos lük
tetését az orsó pergetésénél a mar
kunkon magunk is érezzük. A halak 
számára a vörös szín jól látható, elő
nyös tehát vörösbojtos, vörösfarkú, 
vagy vörösre festett villantót hasz
nálni, melynek „bikavadító“ hatását 
csak gz nem ismeri el, aki nem szánt 
arra időt, hogy egy kicsit tanulmá
nyozza a halak érzékszerveinek bioló
giáját. A villantót ne húzzuk be 
egyenletesen, hanem szakaszosan 
meg-megállva, amivel elérjük, hogy 
az hol mélyebben, hol meg magasab
ban utazik, mintegy hullámvonalat 
írva le függőleges síkban és így sok
kal nagyobb területen hatékony.

Próbáljuk ki az araszoló csuká
zást, ha ügyesek vagyunk, jó ered
ményeket érhetünk el ezzel a min
denki által könnyen elsajátítható 
módszerrel. . .  (farkasházy)

Apróhirdetés .közlési díja szavan
ként 2,— Ft {keretiben 2,20 Ft).

Egy apróhirdetés legkisebb díja 
20,— Ft. Az első, valamint minden 
vastagon szedett szó két szónak szá
mít. Terjedelmesebb hirdetések díja 
hasáb mm-enként 5,— Ft. A hirde
tés szövege levélben vagy levelező
lapon a Mezőgazdaságii Könyv- és 
Folyóiratkiadó Vállalat Terjesztési 
Csoportjának címére küldendő be: 
Budapest, V., Vécsey utca 4. A hir
detés díját biamco csekfclapon a Me
zőgazdasági Könyvkiadó 91.915.181— 
44 számú csekiklapjára kell befizetni.

Az A ponton a nádszélen lemacskázott horgász a 
B ponton ejti vízre kishallal csalizott úszós készségét.

vagy 20—25 méternyire levő 
Lassan, szüneteket tartva 

méterenként vontatja magához egyre közelebb, hogy a nádszélen les<$ csukának 
alkalmat adjon a kapásra. Ha az A és B pont közötti területet így lehorgászta, 
ladikját a B ponton macskázza le és a C pontra hajítja horgát és az előbbiekhez 
hasonló módon horgássza le a B és C pont közötti területet. És így tovább, amíg 
tart a nádszegélyből és végig nem horgászta a „szűz” szegélyt. Ugyanez a taktika 
villantózásnál, amikor is a nádszegély mentén vontatva a műcsalit dolgozza meg 

a búvóhelyeket, egyre távolodva a kezdeti ponttól
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anulntáníjúloh

fzz  év szeptemberében tanulmány
úton jártam Romániában. Szerény 
tapasztalataimról, amelyeket ott sze
reztem, az alábbiakban számolok be.- 
— Nehéz dolog egy ország halászatát 
ismertetni annak összes vonatkozásá
ban. Mindenesetre igyekszem főleg 
azokról beszámolni, amik feltehe
tően elsősorban érdeklik a „Halá
szat“ olvasóit.

Románia haltermelése évente kb. 
háromszorosa annak a halmennyi
ségnek, amelyet hazánkban egy év 
leforgása alatt termelünk. A legna
gyobb különbség az, hogy míg ha
zánkban a termelt hal mennyiségé
nek 60—70%-át tógazdaságokban ál
lítják elő, addig Romániában a hal
termelés több mint 90°/0-át a termé
szetes vizek adják. Mi, akik nem ren
delkezünk tengerparttal, azt hihet- 
nők, hogy a tengeri halászat ebben 
a számban tekintélyesen részt vesz. 
Ezzel szemben a tengeri halászat az 
össztermelésnek csak 8°/0-át produ
kálja. A másik nagy különbség az, 
hogy Romániában a természetes vi
zek halászatát állami vállalatok vég
zik, és halászati termelőszövetkeze
teik nincsenek. A haltermelés gerin
ce a Duna, a mellette fekvő nagy ta
vak ún. balták, a Duna deltája és az 
általa határolt tengerpart. A Dunán 
és a mellette levő tavakon hat álla
mi vállalat dolgozik, ezenkívül há
rom vállalat foglalkozik a deltaten
gerpart és a tenger halászatával. A 
Duna hazánkhoz közelebb eső felén, 
az ún. zuhatagos szakaszon és ez 
alatt le egészen Calafat városig nincs 
számottevő halászat. A folyó hatal
mas sodrása és a sziklás meder, va
lamint a viszonylagos halszegénység 
nem teszi lehetővé a nagyüzemi mé
retű halászatot. Ezeken a területeken 
a halászati jogot mezőgazdasági 
kooperációk gyakorolják. Hálós halá
szat a zuhatagos szakaszon nincs. A 
helyi viszonyoknak megfelelő, nálunk

nem ismert módon fogják a halat. A 
nagyobb sodrású helyeken a parton 
felállított gerendaállványról csigán 
eresztenek le fém varsákat. Ezekkel 
leginkább kecsegét fognak. A gyors 
sodrás mentén létrejött nagyobb 
limányokban pedig egy félig milling, 
félig emelőhálóféle szerszámmal 
igyekeznek kifogni az oda húzódott 
halakat. Ez a zuhatagos szakasza a 
Dunának Ómoldvától Turnu-Szeve- 
rinig tart. Mintegy 125 km hosszú. 
Szűkületek és völgyek váltogatják 
egymást. A szűkületek és völgyek 
váltogatják egymást. A szűkületek
ben a folyó sziklafalak között fut és 
a meder is tele van — sok esetben a 
víz színe fölé érő — sziklákkal, ame
lyek között a víz nagy sebességgel 
zubogva folyik keresztül. A víz se
bessége a Vaskapu szorosban eléri a 
20 km-t óránként, de másutt sem 
sokkal kevesebb. Igen ambiciózus 
halnak kell lennie annak, amelyik ezt 
végig ússza akár fölfelé, akár lefelé. 
Az attól való félelem, hogy a ma
gyar szakaszon kihelyezett pontyot a 
román al-Dunán fogják ki, nem lát
szik indokoltnak, mert a fentebb le
írt zuhatagos szakaszon a — több
nyire tógazdasági eredetű — ponty 
nem vándorol keresztül. Bizonyítja 
ezt az is, hogy a Vaskapu alatti sza
kaszon végig a tengerig, beleértve a 
Duna-menti tavakat is, igen egységes 
megjelenésű, elég nyurga vadponty 
állomány található, és az ott dolgozó 
halászok egybehangzó kijelentései 
szerint, sohasem fogtak egyetlen ma
gashátú — még kevésbé tükrös — 
pontyot sem.

Magának az élő Dunának a 
halászata Calafattól lefelé, tehát 
az állami vállalatok területén sem 
súlypontos. Ennek elsősorban az clz 
oka, hogy a Duna bál partján, te
hát a román területen (a Duna itt 
határ Románia és Bulgária között), 
igen sok nagykiterjedésű tó van.

Ezek a „balták“ a Dunával a tavaszi 
nagy víz idején összefüggnek, az év 
többi szakaszában pedig csatorna 
köti össze őket a Dunával. Minden 
jelentősebb balta csatornájában — 
viszonylag nagy. masszív építésű — 
zsilip van elhelyezve, amely a tó ta
vasszal szerzett magas vízszintjét 
őszig biztosítja. Ősszel a nagyobb ha
lászati termelés idején a tavak szint
jét 1—1,5 méterrel csökkentik. Oszt- 
róvónál a Duna felkanyarodik észak
nak és itt már mind a két partja ro
mán terület. Itt alkalmam volt látni 
egy halászati üzemegységet, amely 
kizárólag csak a Dunán, tehát nem  
a tavakon termel. Ez némi összeha
sonlításra ad lehetőséget, tehát érde
mes tanulmányozni a statisztikáju
kat. Az üzemegységre eső 32 km 
Dunából évente kb. két vagon halat 
termelnek ki. Ennek fajmegoszlása a 
következő: 50% ponty, 10% süllő, 
20% harcsa, 5% kecsege és 15% 
egyéb, ahova pl. a márna is beletar
tozik. (Az egyik ladikjukban két 6 
kg-os példányt láttam.) — A legna
gyobb haltömeget a Duna deltájában 
halásszák, amelynek halprodukciója 
köztudomásúan igen nagy. Évente 
átlagban 10 millió kg halat termel
nek itt. A Delta területe 420 000 hek
tár (kb. 760 000 kát. hold). Ebből víz 
250 000 hektár (450 000 kát. hold). 
Mintegy ezer halász dolgozik a Delta 
területén. A halfogás hozzávetőleges 
fajmegoszlása a következő: 40°/o 
ponty, 15% süllő, 25% fehérhal, 15% 
csuka és egyéb ragadozó, 5% tokféle.

Nagy haltömeget termel ezenkívül 
a Razclm is. Ez a Durva-deltától délre 
elterülő félig sósvizű tengerparti tó. 
— A balták hozama, különösen mióta 
megépítették a zsilipeket, vetekszik 
a Delta hozamával. Tekintsük meg 
pl. a Greaca tavat. A tó területe 
10 000 hektár (17 000 kát. hold). Ter
mészetes hozama hektáronként 80— 
100 kg. 1956-ban rekord év volt, a 
hektáronkénti halhozam elérte a 300 
kg-t. (Holdanként 160 kg. A Balaton 
holdanként 15 kg-ot ad, a Velencei-tó 
25 kg-ot.) A fajmegoszlás a követke
ző: 75—<80% ponty, 13% dévér, 4% 
süllő, 1% harcsa. Tavasszal 2—3 hó
napig összefügg a Dunával. Húsz 
brigád dolgozik a tavon, brigádonként 
tizenkét emberrel. Minden brigád 
300 m hosszú hálót használ. (Szem
bőség 2 cm.) Ezenkívül 4000 varsa is 
részt vesz a termelésben, őt brigád 
dolgozik együtt úgy, hogy körbe áll
va körül kerítenek egy területet és 
a hálót kézi erővel, de csigákkal a 
kör középpontja felé összehúzzák. A 
kör közepén mindegyik brigád fel
szedi a maga hálóját úgy, hogy a kör
be zárt hal gyakorlatilag sehol sem 
tud megszökni. Mikor ott jártam, 
egy ilyen kerítésben öt mázsa halat 
fogtak. Ahogy úgy megnéztem a ta
vat, hazai viszonyaink alapján elké
szültem rá, hogy nagy tömeg kesze
get, naphalat és törpeharcsát fogok 
látni. Sem törpeharcsát, sem napha
lat nem láttam egy szemet sem, és a
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omániábaH
keszeg féléket is egyedül a dévér kép
viselte. A fogás 70%-a ponty volt. 
Különben a törpeharcsát és a napha
lat is ismerik, de csak igen keveset 
és ritkán fognak ezekből. (Szerencsés 
emberek.) Egy másik üzem, amely
nek a halászait meglátogattam, a kö
vetkező képet mutatja. Az üzem köz
pontja Qalaras. Hozzá tartozik 21 000 
hektár tó (37 000 kát. hold), és 170 km 
Duna. 200 állandó halász dolgozik 
itt és ezekhez főszezonban maximum 
500 kisegítőt vesznek fel. Az üzem 
fogási statisztikája a következő faj
megoszlást mutatja: 60% ponty, 20% 
dévér, 5% süllő, 5% harcsa, 5% csu
ka, 5% fehérhal.

Az eddig közölt adatok alapján 
láthatjuk, hogy a román Duna- 
szakasz, összehasonlítva a mi vi
szonyainkkal, még az aranykor 
állapotában van. Ipari szennye
zése jóformán semmi sincs. Különö
sebb szabályozási munkákra, leszá
mítva a zuhatagos szakaszt, nem volt 
szükség. A jóhal és szeméthal arány 
rendkívül kedvező. A termelt halto- 
meg legnagyobb része ponty. — Ah
hoz azonban, hogy a mi halászaink 
tárgyilagos összehasonlítást tehesse
nek, szükséges ismertetni néhány 
közgazdasági adatot is. — Ahol ilyen 
nagy tömegben fogják a halat, nyil
ván nincs akkora értéke, mint ná
lunk. 1 kg ponty ára Romániában 6 
lei. (1 kg kenyér 3 lei.) 1 kg süllő 8— 
9 lei. 1 kg harcsa nagyságától füg<- 
gően 5—10 lei. Az árak hozzávetőle
gesek, természetesen az év folyatván 
a piaci keresletnek megfelelően vál
toznak. A halászok az állami halá
szati vállalatok alkalmazottai, akik a 
fizetésüket a termelt hal mennyisége 
után kapják a következő módon:

Ponty A halász fizetése hiv.^Tr
2 kg-os kg-onkint 0,90 lei 6,42 lei
2— 4 kg-os kg-onkint 2,20 lei 8,74 lei
4 kg-nál nagyobb kg-onkint 2,50 lei 10.00 lei

■A fenti felsoroláshoz hasonlóan a 
többi halféleséget is bizonyos tarifa 
szerint veszik át a halászoktól. A téli 
időszakban, amikor a termelés nehe
zebb, magasabb tarifa szerint kapják 
a fizetésüket a halászok. Pl. a ponty 
esetében 2 kg-os méretig nem 0,90 
leit, hanem 1,40 leit kaphat kg-on- 
ként. Minden brigádnak meghatáro
zott termelési terve van, ha ennél 
többet termel, tarifa emelést kap. Pl. 
100—125%-os tervteljesítés esetén a 
többletet 5% tarifaemeléssel fizetik 
ki. 125—150°/0-os tervteljesítés mel
lett a többletet 10% tarifaemeléssel 
számolják el, stb. Feltétlenül érdekes 
az is, hogy a halászok négy kategó
riában dolgoznak: 1. brigádvezető, 2. 
helyettese, 3. első osztályú halász, 4. 
másodosztályú halász. A fenti kate
góriákba való sorolás a fizetésben is 
jelentkezik. Az előbbre jutást a rá
termettség és a szakmai gyakorlat 
szabja meg. Figyelemreméltó dolog, 
hogy a tilalmi idő idején is kapnak 
a halászok valamilyen minimális fi
zetést. Ez kb. 300 lei. A halászok havi

átlag keresete 7—800 lei körül mo
zog. Persze vannak időszakok és he
lyek, amikor és ahol ennél sokkal 
többet is megkereshetnek, de vannak 
olyanok is, akik még ezt sem érik el. 
Tilalmi idő (3—5 hét) Romániában is 
van. Ennek idejét az illetékes halá
szati felügyelőség szabja meg.

Az ország területén 7 halászati 
felügyelőség működik. A felügyelő
ségeken nemcsak egy ember teljesvt 
szolgálatot, hanem Tulceaban 120 
ember dolgozik a halászati felügye
lőségen. Feladatuk, hogy ellenőriz
zék a termelést, a munkafegyelmet 
és megakadályozzák az orvhulásza- 
tot. — A termelés szervezete a kö
vetkező: Az illetékes területen mű
ködő halászati vállalat az arra 
alkalmas helyeken hal begyűjtő és 
raktározó telepet állít fel. Ezekben 
az ún. „kerhánákban(t tárolják
— részben jég közt, részben sózva
— a halat szállításig. Halasbárkát 
Romániában sehol sem láttam. A 
piacokon sem árulnák sehol sem 
élő halat. A szállítás többnyire 
hajón történik és az összegyűjtött 
hal eoy részét az állami értéke
sítő helyekre, más részét konzerv
gyárakba viszik. Mindben kerhanának 
megvannak az állandó halászai, akik 
mellé időnként kisegítőket is felvesz
nek. Szokás az is, hogy mezőgazda- 
sági szövetkezetek vállalják el bizo
nyos részesedésért az ilyen kisegítő 
munkákat. Az említett halászati vál
laltok, a hozzájuk tartozó kerhanák, 
hajók és egyéb szállító eszközök, ér
tékesítő helyek, konzervgyárak, sőt 
ezenkívül egy csónak- és hajóépítő 
üzem is, mind az élelmezési minisz
térium halászati vezérigazgatóságá
nak irányítása alatt áll. Ide tartozik 
ezenkívül egy hálókötő és javító 
üzem is és ide tartoznak az említett 
halászati felügyelőségek. Az élelme
zési minisztérium halászati vezér- 
igazgatóságán mintegy ötven sze
mély látja el az egész román halá- 
csat és az összes hozzá kapcsolódó 
melléküzemnek központi adminiszt
rációját. Magát a termelést ún. „ha
lászati mérnökök<( irányítják, akik 
ezt a képesítésüket a gálaci politech

nikai főiskolán szerzik meg. — Amint 
látjuk a román halászat sokkal egy
ségesebb irányítás alatt, és szerve
zettebben működik, mint a mienk, 
azonban nálunk nemcsak állami 
szektor, hanem szövetkezeti szektor 
is részt vesz a termelésben, különös
képpen a természetes vizek halásza
tában. A mi, románokénál sokkal sze
gényebb vizeink nehezen tennék le
hetővé rentábilis állami vállalatok 
szervezését ezek halászatára. Az a 
kettőség pedig, amely a természetes 
vizek és a tógazdaságok vezetésében 
nálunk jelentkezik, Romániában nem 
juthat élményre, mert tógazdaságaik 
száma rendkívül kevés, és a termé
szetes vizekkel összehasonlított pro
dukciójuk aránytalanul kicsi. Ami 
pedig a természetes vizeink halászait 
illeti, bár fogási viszonyaik rosszab
bak, átlagkeresetüket összehasonlít
va, gazdasági helyzetük előnyösebb
nek mondható román kollégáikénál.

Tóth János

Ilyen halakat fognak a román Duna- 
szakaszon a „baltákéban

(Tóth fe lv .)
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1957-ben vizsgálatokat végeztem a 
bajai ŰJ ÉLET HTSZ vízterületén. 
A részletes faj-analízisekre tavasszal 
és ősszel került sor. A vizsgált egye
diek száma 1654 db. A Duna vízállá
sa mindkét alkalommal 350—400 cm 
volt Bajánál. Célom az volt, hogy az 
eredmények alapján némi támpontot 
kapjak egyrészt a halfajok előfordu
lásának időszaki változásáról, más
részt egyes halfajok dominancia ér
tékének változását összehasonlítot
tam az évekkel ezelőtt készített részr 
letes előírás értékeivel. Az eredmé
nyeket fajonként felsorolom.

Az adatokat szemlélve kitűnik, 
hogy a tavaszi vizsgálatoknál mind 
egyedszámban, mind súly százalékban 
a dévérkeszeg dominált. Utána kö
vetkezett a veresszámyú koncér. Az 
őszi időszakban a dévérkeszeg csök
kenése mutatkozik, míg a veresszár
nyú koncér dominál. Megállapítható, 
hogy a két faj a vizsgált vízszaka
szon mindkét időszakban domináns. 
Különös, hogy a ragadozók igen kis 
mennyiséget képviselnek Tnind egye
dileg, mind súlyban, a ponty pedig 
elenyészően kevés az értéktelen fe
hérhalakkal szemben állítva. A rész
letes előírásokban szereplő évekkel 
ezelőtt felvett faunisztikai vizsgála
tokkal összevetve azt tapasztalhat
juk, hogy a dévérkeszeg 65°/0-ról 
28,l°/0-ra csökkent. Az őn 15°/0-át ma 
is tartja. A csuka azonban 2%-rói 
7,5—10,4°/o-ra emelkedett, tehát sza
porodóban van. A ponty 4°/0-ról 
7,3°/0-ra emelkedett. Feltételezhető, 
hogy valami analógia van a táplálék- 
konkurrens dévér csökkenése, a csu
ka és a ponty emelkedése között. 
Süllő az akkori vizsgálatokban nem 
fordult elő, jelenleg 0,3°/0-ot tesz ki az 
állomány. A törpeharcsa 10—22%, 
alig változott.

Távol álljon tőlem, hogy ezekből az 
adatokból törvényszerű következte-

~ ~ \  BAJAI  V I Z E K B E N ?
léseket vonjak le. Mint már említet
tem\ csupán tájékozó jellegűek, az 
adott pillanatnyi helyzetet rögzítik, s 
tudom azt, hogy a halfajok aránya 
állandóan változik. Ebben azonban 
kell valami törvényszerűnek lennie. 
Mindenesetre a fentieket figyelembe 
véve némi kis következtetéseket ma 
még feltételes módban mégis meg
kockáztathatok.

Látható az, hogy a dévérkeszeg és 
a veresszárnyú koncér, amelyek do
mináns fajai a vizsgált vízterületnek, 
ha mennyiségileg változnak is, domi
nanciájukat azonban megtartják. A 
pontynak, mint elsőrendű haszonhal
nak az elterjedése ilyenformán aka
dályoztatva van. A ragadozó halak, 
melyek hivatva lennének a dévér- 
koncér egyeduralmat letörni igen kis 
számban vannak jelen. Itt 'valószínű
leg a természeti állapotokban van az 
ok eredője, amely rányomja bélyegét, 
illetve szigorúan meghatározza egy- 
egy olyan élőhely zoocönózisát. A ra
gadozó és a békés halak aránya ugya
nis állandó szinten mozog. A fenti 
eredményeket figyelembe véve a ra
gadozók 8,7% darabszámot képvisel
nek az összhalmennyiséggel szemben. 
Súlyban azonban már 33,0%-ot tesz
nek ki. Ez a két szám azt mutatja, 
hogy a ragadozók kis darabszámban, 
de nagy egyedsúlyban vannak jelen. 
Ebből az következik, hogy a ragado
zók valami oknál fogva nem tudnak 
szaporodni, s ami kevés életben ma
rad, vagy kedvező ívóhely hiányában 
egyáltalán a világra jön, a bőséges 
táplálkozási lehetőségek hatására 
naggyá fejlődik. Különösen vonatko
zik ez a csukákra, mert ezeket talál
tam nagy példányokban. Az őn nyug
talan, vonuló természetű hal, ma itt 
van holnap másutt. A süllő meg ép
pen hogy csak előfordult a vizsgált 
területen. Végeredményben a csuká
hoz lyukadtam ki, és ide is akartam. 
A megfigyelések azt bizonyítják,

hogy helyhez kötött életet él, leg
alább is sokkal helyhezkötöttebbet, 
mint más ragadozó társai. Nekünk a 
csuka szaporodását kellene elsősor
ban elősegíteni, ez kecsegtet legjobb 
eredménnyel, esetleg más ragadozók
kal is próbát tehetnénk, a hangsúly 
a ragadozók szaporodásának elősegíté
sén van. Nem először hangzik már 
el szakkörökben az a vélemény, hogy 
nem a ponty kihelyezést kellene hang
súlyozni a természetes vizekben, 
egyes természetes vizeinkben, hanem 
a csuka-ivadékolást. Jelen tájékozódó 
jellegű vizsgálataim alapján, melye
ket a jövőben még részletesebben 
folytatok majd, szeretném szerény vé
leményemet az illetékesek felé én is 
közzétenni a csuka-ivadékolás érde
kében. Feltételezhető, hogy a fehér
halat termő vízterületek jobb minő
ségű halhozama a csuka mesterséges 
szaporításán múlik. Ügy látszik, sok
kal nagyobb terjeszkedési erélyű, 
mint más ragadozók (2°/0-ról 7,5—lő
re emelkedett) és ennek az erőfeszí
tésnek nekünk kell lendületet ad
nunk.

A természetes vízi halászatnál az 
látszik, hogy a fajonkénti összetétel 
időszakonként állandóan változik po
zitív vagy negatív irányban. Ha azon
ban több év átlagában nézzük meg 
az eredményeket, nagyon kevés váL 
tozást tapasztalunk. Vagyis mozgó 
egyensúlyi állapot fvan a vizekben. 
Ebből az következik, hogy vagy tel
jesen illuzórikus az emberi beavat
kozás, vagy valamit rosszul csiná
lunk. És ez a valószínűbb, ezt igazolja 
a ponty kihelyezés is, néhány terüle
ten. Éppen ezért tartom szükséges
nek, hogy más elvek alapján is pró
bálkozzunk beleszólni a természet 
rendjébe.

Tusnádi Győző

Anton Sehuberth, az NDK érde
mes feltalálója a ZF idei 1—7. szá
mában a sugárhajtású trágyaszóró 
„ágyúku kérdésével foglalkozik. A 
ladikra szerelt kompresszor a sertés- 
trágya-víz keveréket magas nyomás
sal juttatja fúvókán át a vízbe, az 
így keletkező reakciós erő a ladikot 
mozgásra készteti és a külön meg
hajtás költsége megtakarítható. A 
módszer különösen kisebb kapaci
tású trágyázásnál teszi olcsóbbá a 
Woynárovich-féle széntrágyázás meg
oldását és különösen kis és közép
üzemekben várhatunk tőle előnyt. 
Sehuberth cikkében ismerteti a hí
nárvágó csónakból kombinált iker
ladikot, mely viharálló, a legnagyobb 
hullámzásban is több tonnás trágya- 
terhet vihet a vízre és mivel trágya- 
tartánya két csónak fölé helyezett 
pódiumon foglal helyet, szabad moz
gást biztosít a kezelőknek.

*

Jelenleg a Szovjetunióban a hal
iparban kb. 9000 mérnök dolgozik. 
1940-ben még csak 6500 mérnök volt. 
A fejlődés nemcsak a mérnökök szá
mában, hanem a halfogásban is meg
mutatkozott.
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Tengervízbe helyezett angolnák ~

A Halászat ez év szeptemberi szá
mában már beszámoltam arról, hogy 
augusztus hó folyamán milyen szo
katlan angolnabőség volt a budapesti 
Dunán. Az Állatkertnek beszállított 
VIII. havi példányok után még Új
pestnél és az Alsó Összekötő hídnál is 
horogra, illetve hálóba került két jó
kora példány.

A fogságba került angolna hamar 
megszokja új környezetét. Medencé
jében egy-kettőre megkeresi az ár
nyékolt, sötét helyeket és a nap leg
nagyobb részében az alzatba fúródva 
tartózkodik. Az állatok gyakran ma
rakodnak és bár ezek a vetélkedések 
komoly sérülésekre nem vezetnek, a 
harapások helyén mégis gyakori a 
Saprolegniás megbetegedés. Hogy a 
gombafertőzés lehetőségét kiküszö
böljük, angolnáinkat egy 7000 literes, 
tengervízzel töltött medencébe he
lyeztük át, mielőtt természetesen né
hány órán át brackvízben szoktattuk 
sűrűbb közegben a halakat.

Három nappal azután, hogy az álla
tok egy kicsit már besűimsödött Föld
közi-tenger vízbe kerültek, a látoga
tók egy különös dologra hívták fel a 
figyelmünket, amelynek sajnos a kez
dő időpontját és bevezető jeleneteit 
már senki sem tudta rögzíteni. Szep
tember 19-én reggel, amikor még a 
lámpák nem égtek az angolnás me
dence fölött, derengő félhomályban 
két hal különös játékba kezdett. Az 
egyik szélesfejű, jólfejlett, kb. 70 
cm-es, a másik keskényfejű, lényege
sen vékonyabb, kb. 45—50 cm-es pél
dány. Amikor lehívtak a medencé
hez, az állatok a Betták párzási játé
kához hasonló módon úszkáltak, majd 
néhány perc múlva — mint a fonott 
kalács — egymás testére csavarodtak 
és balról-jobbra pörögve, ugyanakkor 
előre is haladva, fúró módjára elő
ször körben, majd az alzat és a víz
felszín között sebesen közlekedtek. 
Közben mind a két hal színe is ész
revehető módon megváltozott. A na
gyobbik szürkészöldje enyhe rózsa
szín árnyalatot kapott, s a kisebbik 
testfelületén vértől duzzadó, finom 
hajszálerek sűrű hálózata vált látha
tóvá. A gyors átszíneződés egy hirte
lenharagú, vérmes ember vörösödésé- 
re emlékeztetett. A nagyobbik állaton 
ezenkívül az irodalomból ismert, ún. 
apró násszemölcsök voltak láthatók. 
Később, mintegy 3—4 perces úszká- 
lás után a kicsi a nagyobbik ivarnyí
lását kezdte kitartóan csipkedni, mi
re a nagy abbahagyta a körbejárást 
és kis időre végig feküdt a medence 
oldalából kiálló, lapos sziklapárká
nyon. A kicsi állandóan körülötte 
úszkált, enyelgett. Ugyancsak a ki
sebbiknél figyeltem meg, hogy játék 
közben nyaki táján az állat teste 4— 
5 cm-es hosszúságban, kb. egyhar- 
mad részével megvastagodott, s ez a 
vastagodás lassan, mintha csak kol- 
bászltöltővel nyomták volna, a test 
háromnegyed részén lassan végigvo

nult. Ez a duzzadást jelenség 5—6 
esetben ismétlődött. Másfél órán át 
tartott az angolnák játéka, miközben 
néhányszor 8—10 perces szüneteket 
tartottak, majd végül egymás mel
lett csendesen eljeküdve a nap to
vábbi részét úgyszólván mozdulatla
nul töltötték az alzaton. Sajnos nem 
volt nálam fényképezőgép s így el
mulasztottam e szokatlanul érdekes 
állatfelvétel lehetőségét. Az összefo
nódott halakról csupán ceruzavázla

tot csináltam, amelynek alapján Te- 
lepy József a mellékelt rajzot készí
tette.

Az ember természetesen elfogad
ható magyarázatot keres a halak fur
csa játékára, de a mindenképpen pár
zási jelenségre utaló viselkedésből 
következtetéseket levonni igen nehéz. 
Az angolna szaporodás-biológiájáról 
még ma is keveset tudunk, hiszen a 
halak ívása többezer méteres mély
ségben, a tengerben történik. Már a 
halak nemének meghatározása sem 
lehetséges élő állatokon, így termé
szetesen a kérdéses angolnapár ivari 
'különbözőségére sem utálhatunk. Az 
új magyar Brehm szerint édesvízben 
fogott angolnában érett ivarsejtet 
eddig még nem találtak. A tejes an
golna sokkal kisebb, mint az ikrás. 
Tesch 4788 angolnát vizsgált át és 
ebben az óriási anyagban a tejesek 
testnagysága nem haladta meg a 45 
cm-t. Egyes kutatók, így pl. Grassi 
szerint a fiatal angolnák ivara sokáig 
nincs meghatározva és a lebeny es, 
hímjellegű ivarszervvel rendelkező 
nősténnyé alakulhat. Ezt a feltevést 
később többen igazolták. Witschi sze
rint kb. 30 cm-es testnagyságnál kez
dődik az angolna nemének különvá
lása. Természetesen ilyen adottságok 
mellett a halak fiatalkori hímnőssége 
is gyakori.

Tudjuk, hogy az angolna életének 
túlnyomó részét édesvízben, tengerbe

torkolló folyókban tölti s ivarérett 
korában akadályt nem ismerve — 
nem egyszer kényszerítő körülmé
nyek miatt kisebb utakat szárazon 
téve meg — vándorolni kezd a ten
ger, a nagyobb ozmotikus nyomású 
hely felé. A tengerben, Schmied sze
rint a Mexicói-öböl környékén több 
ezer méteres mélységben történik 
meg az ívás és a kikelő angolnalárvák 
hatalmas tömege innen indul ó.iási 
távolságokat bejárva az Atlanti
óceánnal kapcsolatban lévő folyók 
felé, hogy ott néhány év után tenyész- 
éretté válva, életükben mégegyszer 
visszafelé is megtegyék az utat és a 
mélytengeri ívóhelyeken a jövő nem
zedékről gondoskodjanak.

A fentebb megfigyelt halak kiseb
bik példányának méretei nem sokkal 
haladják túl a Tesch-féle 45 cm-es 
maximumot és itt meg kell említe
nem, hogy Tesch sem zárja ki az en
nél nagyobbméretű hímek létezését. 
Ha azonban az illető kutató hatalmas 
vizsgálati anyagára gondolunk, a ki
sebbik angolnák hím voltának való
színűsége nagyon kicsivé zsugorodik, 
s merészség volna egy ivari dimorfiz- 
mus nélküli állatnál ilyen értelemben 
nyilatkozni. Tekintettel arra, hogy az 
angolna ivar szerve aránylag későn, 
és csak egyéb szerveiben már telje
sen állandósult állatnál alakul ki, s 
ha még ugyanakkor figyelembevesz- 
szük a gyakori hímnősség lehetősé
gét is, a most megfigyelt játéknál 
perverzióra is gondolhatunk. A szo
katlan jelenség magyarázatát először 
is az augusztusi angolnainváziónál 
lehetne talán keresni. Vajon nem egy 
vándorló, tenger felé igyekvő angol
nahullám egyedei kerültek egymás 
után hálóba és horogra a Csepelsziget 
és Vác közötti Duna-szakaszon? An
nál is inkább gondolhatunk egy ilyen 
lehetőségre, mivel az állatkerti fel
jegyzések szennt már több ízben volt 
a múltban is ilyen, aránylag kis idő 
alatt lebonyolódó s jónéhány bizonyí
tópéldányt eredményező angolnamoz
galom. Ha ez valóban így van, akkor 
a vándorlási ösztön kétségtelenül 
kapcsolatban van az ivarszervek ak
tivizálódásával. A befogott állatok lé
nyegében rövid idő alatt ugyanolyan 
körülmények közé kerültek, mintha 
a Dunán—Rajnacsatornán, vagy a 
Bosporuson át visszakerültek volna 
a világtengerbe. A szokatlan jelensé
get vizsgálva csak arra a feltevésre 
tudok következtetni, hogy a halakból 
a tengervízzel járó ozmotikus nyo
máskülönbség válthatta ki ezt az ero
tikus jellegű játékot, ami talán a ter
mészetes körülmények között is meg
lehet. Az is elképzelhető, hogy a na
gyobbik, a biztosan ikrás hal mellett 
a kisebbik esetében nem nősténnyel, 
hanem karaktertelen, kialakulatlan 
nemű egyeddel, esetleg állandósult 
hímnős állattal, r>agy talán mégis ki
alakult hímmel van dolgunk. Egyik 
lehetőség sem zárja ki azt, hogy az 
ívásra feVelévándorló állat a nemek
től függetlenül „pubertás jelensége
ket“ produkál, különösen akkor, ha a 
megváltozó közeg minden bizonnyal 
még stimulálja is a fokozódó tevé
kenységű endokrin mirigyeket.

Sterbetz István
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Ezekben a napokban indullak 
szerte az országban a téli ezüstkalá
szos tanfolyamok. Több mint ezer 
helyeit sok-sok ezer termelőszövet
kezeti tag, köztük a halászati tsz-ek 
tagja is, egyéni gazda, fiatal, aki 
még alig hagyta maga mögött az ál
talános iskolát és idős, aki már az 
élet iskoláját is kijárta, ül be most 
újra a padba, hogy megtanulja, 
vagy felfrissítse a korszerű gazdál
kodásról szóló tudnivalókat, ismere
teket.

Négy hónapon keresztül, az őszi 
és .téli estéken, szakképzett előadók 
magyarázzák majd a Növényterme
léstant, Kertészeti ismereteket, Ál
lattenyésztéstant, Gépesítési ismere
teket, hogy a tanfolyam végeztével, 
a már ezüstkalászos gazdák még job
ban, okosabban művelhessék a nagy
üzemi táblákat, vagy csak néhány 
holdas parcellájukat.

A Magyar Rádió és Televízió Me
zőgazdasági rovata is segíteni kíván 
ebben a nagy és szép munkában. 
Ezért november 11-től kezdve meg
indította a „Rádió ezüstkalászos 
gazda tanfolyamát“. Tizennyolc hé
ten keresztül a tananyaghoz igazod
va, a legnevesebb előadók közre
működésével hetenként két alkalom
mal ad tanácsot hallgatóinak. Az 
adások ideje: hétfőn délelőtt kilenc 
óra negyvenöt perctől tíz óráig és 
pénteken, szintén délelőtt, kilenc óra 
harminc perctől tíz óráiig. A műso
rokat a Kossuth adó sugározza.

Belelapoztunk a műsor tervébe. 
Érdekesebbnél érdekesebb előadáso
kat, riportokat, beszélgetéseket, vi
tákat találtunk benne. Ismerve ol
vasóink érdeklődését, természetesen 
a halászatról szóló részeket keres
tük. Találtunk is ilyet, például:

Haltenyésztésünk helyzete, jelem 
tősége, feladatai. Pékh Gyula F. M. 
Állattenyésztési Főigazgatósága fő
előadójának előadása.

Riport a tatai Halgazdaság bics
kei üzemegységében.

A terveket így sorolhatnánk to
vább. Ügy gondoljuk azonban a cí
mek olvasása helyett érdemesebb 
lesz meghallgatni a kiváló tudósokat, 
szakembereket, valamint a rádió ri
portereit, akik ellátogatnak az ország

minden részébe, hogy megkérdezzék: 
hogyan alkalmazzák a legjobb ter
melőszövetkezetek, állami gazdasá
gok, vagy egyéni gazdák a gyakor
latban mindazokat a módszereket, 
amelyekről előbb elméletben szó volt.

Természetesen mindenhová nem 
jutnak el a rádió munkatársai, da a

Földművelésügyi Mm sztérium tájé
koztatja majd a rádiótanfolyam szer
kesztőségét arról, hol szorgalmasak a 
hallgatók, hol érdemlik meg a könyv 
vagy folyóirat jutalmat, amelyet a 
Mezőgazdasági Könyv- és Folyóirat
kiadó Vállalat bocsát rendelkezésük
re A műsor híreiben azután közlik 
jutalmazottak névsorát is.

Ügy gondoljuk: lapunk olvasói he
lyesen teszik, ha a közölt időben be
kapcsolják készülékeiket és meghall
gatják a „Rádió ezüstkalászos gazda 
tanfolyamát“.

Holakovszky István

M egjelent mezőgazdasági szakkönyvek
Bartos Lajos: Termésbecslés kézi

könyve, kb. 352 oldal. Várható ára 
(kötve) 36,— Ft.

Erdei János: Mezőgazdasági erőgépek 
üzemeltetése, kb. 264 oldal. Vár
ható ára (fűzve): 30,— Ft.

Fekete Zoltán: Talajtan és trágyá
zástan, kb. 580 oldal, 5 színes és 
16 egyszínű táblával Várható ára 
(kötve): 85,— Ft.

Fenyves Pál: Gyümölcsök ápolása, 
kb. 312 oldal. Várható ára (kötve): 
28,— Ft.

Giovannini—Szathmáry: Gyógynövé
nyeink, kb. 200 oldal, sok színes 
táblával. Várható ára (kötve): 44,— 
forint.

Kertészetek kézikönyve. Szerkesztet
te: Katona József. Kb. 530 oldal, 
várható ára (kötve) 40,— Ft.

Lammel Kálmán: Lejtős területek 
művelése, kb. 250 oldal, 38 oldal 
műmielléklettel. Várható ára (fűz
ve): 22,— Ft.

Csepregi Pál: A szőlő metszése (2. ki
adás), kb. 164 oldal, 5 táblával, 8 
ábrával. Várható ára (fűzve): 10,50 
forint.

Az öntözéses termelés biológiai vo
natkozásai, Kruzsilin könyve aiap-

H A L A S Z A T
F e le lő s  szerkesztő : P ék h  G yula

Szerkesztőség és k iad óh ivatal. 
Bu d ap est, V ., B á th o ry  u tca  10. V I. em. 

T e le fo n : 123-410
E lő fize tése k et fe lvesz a P osta  K özponti 
H írlap iroda, Bu d ap est, V ., Jó z se f nádor 
té r 1. T e le fo n : 180-850, csekk szám laszám : 

61.263
F e le lős k iad ó:

A. M ezőgazdasági K ön yv- és Folyóirat- 
kiadó V álla la t igazgató ja  

Az elő fizetés d i ja : E gy év re 36.— F t.
E gyes szám á ra : 3.— F t. 

42046-689/5 — R évai-nvom da. B u d an est

ján összeállította és szerkesztette: 
dr. Hűnk Olivér. Kb. 250 oldal. 
Várható ára (kötve): 24,— Ft. 

Sipos Gábor: Földműveléstan, kb. 
250 oldal, 6 színes táblával és sok 
képpel. Várható ára (kötve): 52,— 
forint
A szakkönyveket 1958. első évne

gyedében a Mezőgazdasági Könyv
es Folyóiratkiadó Vállalat jelenteti 
meg. Előjegyezhetők a Mezőgazda
sági Könyvesboltból Cím: Budapest, 
V., Vécsey utca 5.

1958-ban Magyarországon kb. har
madakkora területen több pontyot 
termelünk tógazdaságainkban, mint 
Len gye lország bán.

*
A Káspi-tengerből 1950-ben 3191000 

mázsa halat fogtak ki. A helyes te
nyésztési munka sikeres eredménye
képpen 1956-ban 4 317 000 q hal volt 
a halzsákmány.

*
A természetes hozam Lengyelor

szágban jóval kisebb a pontyes ta
vakban, mint Magyarországon. Hek
táronként 85 kg-os természetes ho
zammal számolnak. Nálunk hektá
ronként 192 kg-os természetes ho
zam országos átlagnak is tekinthető. 

*
Nagymennyiségű csukaivadékot ex

portálnak az NDK-ból, Nyugat-Né- 
metországba, Svájcba, Csehszlová
kiába. A csükaivadékok előállítása 
teljesen mesterséges úton történik. 
A csukákat le fejik, az ikrákat az 
ismert lombikokban keltetik é$ a 
zsenge ivadékot szállítják. Jó pénzt 
kapnak érte. Érdemes volna nálúnk 
is vele foglalkozni.

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

Balatoni kirendeltség: Siófok.
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