


A halászszerencse biztosítékai
A Szovjetunióban a halgazda

ságnak két formája létezik —  az 
állami és szövetkezeti forma 
(halászkolhozok). A halászkolho
zok munkájának néhány aspek
tusáról beszél Zinovij Eventov, 
a Szovjetunió Halgazdasági Mi
nisztériumában a halászkolhozok 
ügyeivel foglalkozó főigazgatóság 
vezetője.

Amikor a régi görögök, az el
ismert tengerjárók azt mondot
ták, hogy ,,az emberek élőkre, 
holtakra, és azokra oszlanak, akik 
a tengeren hajóznak” , e megálla
pításhoz megvolt a nyomós okuk. 
Az emberiség hosszú évszázadok 
alatt hódította meg a tenger tér
ségeit és a tenger évszázadokon 
keresztül megbízhatatlan, ingatag 
őselem volt. Bizonyára ezért is 
születtek az olyan fogalmak, 
mint a „halászszerencse” , a „ten
gerészszerencse” . Korunkban 
azonban csupán a szerencsére 
hagyatkozni nem lehet. A halász
kolhozok ma több mint 2 millió 
tonna halat adnak évente, a 
Szovjetunióban kifogott hal
mennyiség egynegyed részét.

A nagy tengeri halászzsákmány 
stabilitását a halászok számára 
mindenekelőtt a megbízható gaz
dasági bázis biztosítja. A tucatnyi 
motorcsónakkal felszerelt kis kar
telek immár a múltba tűntek. 
Az állam segítségével, amely 
jelentős hiteleket, hosszú lejáratú 
hajóbérleteket nyújt, stabil fel- 
vásárlási árakat állapít meg, a 
kolhozok sok üzemágú gazdasá
gokká változtak. Például a Szov
jetunió egyik legnagyobb halász
kolhozának, a kamcsatkai Lenin 
kolhoznak a bevétele 1980-ban 
80 millió rubelt tett ki, ebből 
6 millió rubel —  a tiszta jöve
delem. Több mint 20 korszerű 
hajó, beleértve a nagy hűtő ha- 
lászgőzősöket is, tartozik a ha
lászkolhozhoz.

A halász mestersége azonban 
még a tudományos-technikai for
radalom korában is egyedülálló: 
a munkája nehéz, 8 olykor veszé
lyes is. Ez a munka jelentős is
mereteket, nem hétköznapi bátor
ságot és jó egészségi állapotot 
követel meg tőle. Az állam és a 
kolhoz nemcsak a korszerű tech
nikát biztosítja a halásznak, ha
nem a holnapba vetett szilárd 
hitet is. A Szovjetunióban a fel- 
vásárlási árak stabilak, a halá
szok a kifogott hal mennyiségé
től és minőségétől függően kapják 
a fizetésüket. Még abban az 
esetben is, ha nincs halászzsák
mány, a kolhozalapból az átlagos 
havi munkabérük 80 százaléká
nak megfelelő összeget utalnak 
ki a számukra.

A „tenger földművesei” nem 
ismernek holt idényt. A tengeren 
télen és nyáron is van elegendő 
munka. A halászat szolgálatába 
állított bonyolult technika külön
leges követelményeket támaszt: 
a halászoknak a jó egészség mel
lett jó képzettséggel is kell ren
delkezniük. A Lenin halászkol
hozban a dolgozók 80 százaléka 
középfokú képzettséggel rendel
kezik, a kapitányok, a hajóstisz
tek, a gépészek pedig felsőfokú 
végzettséggel vagy középfokú 
szakképzettséggel. A Lenin ha
lászkolhoz központi településén, 
Szeroglazkában, a műszaki egye
tem esti tagozata működik. 
A kolhoz költségvetésében külön
leges tétel szerepel: „rendes, leve
lező és esti oktatás” . Ha valaki 
elvégez egy osztályt, prémiumot 
kap (egyhavi fizetésnek megfelelő 
összeget), ha az egyetemen végez 
el egy évfolyamot, kéthavi mun

kabérnek megfelelő jutalmat kap. 
Ez sokba kerül? Természetesen. 
A tanulás azonban mindig meg
térül, ha nem holnap, akkor hol
napután.

A magas jövedelmezőség lehe
tővé teszi a kolhoz számára, hogy 
jelentős összegeket fordítson a 
tagok kulturális-jóléti szükség
leteinek a kielégítésére (az egész 
nyereségnek körülbelül egyne
gyed részét). A kolhoz nemcsak 
a munkabért garantálja dolgozói
nak, hanem az állandó gondos
kodást is —  az ember születésétől 
késő öregkoráig. A nők 12 hóna
pos fizetett terhességi és szülési

szabadságot kapnak, a két- vagy 
több gyermekes anyákat pótsza
badság illeti meg. Az óvodai el
tartás költségeit teljes egészében 
a halászkolhoz fizeti. A munka 
veteránjai nyugdíjat kapnak. 
A Kamcsatka-félszigeten, miként 
az ország valamennyi távoli kör
zetében a nyugdíjkorhatár 5 évvel 
alacsonyabb: a nőknél 50 év, 
a férfiaknál 55 év. A kolhoztagok 
nyugdíját az állami biztosítási 
alapokból fizetik, előzetes nyug
díjjárulék befizetése nélkül. A ha
lászkolhoz rendszerint a saját 
alapjaiból egy csekély összeggel 
kiegészíti a nyugdíjat.

A kolhozok nagy figyelmet 
szentelnek a lakásépítésnek. Nem 
véletlen, hogy az Avacsinszkaja- 
öböl partján olyan gyorsan nő
nek ki a földből Szeroglazka új 
épülettömbjei. A kolhoztag, aki 
házat épít, a kolhoztól 30 évre 
kamatmentes kölcsönt kap. A ház 
építési költségének egy részét a 
kolhoz fedezi.

A halász a tengeren dolgozik, 
de háza a szárazföldön áll. És 
amikor a távoli vizeken halászik, 
biztosnak kell lennie abban, hogy 
a családja jólétben él. A kolhoz 
megalapozott biztosítékokat 
nyújt neki ehhez. (APN)

A Lenin nevét viselő halászkolhozban több mint 20 korszerű hajó van. Képűnkön egy kapitányi fülke 

A Lenin halászkolhoz tagjai a tengeren
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50 éves a szegedi Fehértó tógazdasága
Nem tudjuk, hogy egy tógazdaság 

50 éves fennállását ü lik -e  ünnepel
ni, ám úgy érezzük, em lékezni sza
bad, sőt kell is, m ert tavaink léte 
nem csak magánügy. A  Fehértó tó 
gazdasága a magyar tógazdaságok 
között sajátos helyzetet v ívott ki 
magának, haltenyésztésünk egyik  
jelentős tógazdaságtörténeti bázisa 
lett. Em lékezésünk annyiban m a
gánügy, hogy e tógazdasághoz több  
évtizede szem élyesen  is kötődünk, s 
e nagymúltú szakma iránti e lkö tele 
zettségünk ennyit m indenképpen  
megenged.

A  szegedi Fehértó a 14 km2-es 
eredeti kiterjedésével hazánk ne
gyedik legnagyobb természetes tava 
volt. A  tó kialakulása a W ü rm -jég - 
korszak megszűnésének idején, a 
mintegy 10— 15 000 évvel ezelőtti 
régmúltban kezdődött. A  tófenék 
az ideáramló belvizek oldott sóinak 
felihalmozódása által elszikesedett. 
A sekély medrű tó az aszályos évek
ben kiszáradt, a belvíz bő években 
pedig Szegedtől Kistelekig áradt 
szét. Ilyenkor „Vadvízországgá” vál
toztatta a XIX . század elejétől ro
hamosan fejlődő mezőgazdasági te
rületeket és településeket.

A  tó régm últja 1932-ben ért v é 
get. Ekkor készült el az A lg y ő i-fő 
csatorna. A  tó lecsapolhatóvá tétele  
gyökeres változások elindítója lett: 
a sziksó évezredekig tartó felhalmo
zódása megszűnt, elkezdődött a szik 
só kilúgozódásának időszaka. Ezzel 
alapvető változások indultak el a 
tótalaj bán, amit hamarosan köve
tett a vegetáció változása is. Az ad
digi gyér és silány sziki flórát több 
száz bevándorló növényfaj gazdagí
totta.

A  növényvilág átalakulását a fau 
na lényeges változása folytatta. Kü
lönösen szem betűnő a madárvilág 
gazdagodása: 1958-ban egy idegen- 
forgalmi kiadványban B eretzk  P é 
ter, a Fehértó jeles ornitológus ku
tatója, még! „csak” 46 madárfaj elő
fordulását jelzi a területen. A Sze
gedi Állam i Erdőrendezőség, mint 
a természetvédelem helyi képvise
leti szerve, 1977-es kiadványában 
már 148 madárfaj előfordulásáról 
ír. Becslések szerint, ma mintegy 
negyvenszer nagyobb madártömeg 
él a Fehértón, mint hajdanában az 
ősi tavon. Most lett igazán „madár
felhős” a tó kék ege...

Ki kell emelni a tórendszernek a  
belvízrendezésben (szabályozásban)

betöltött szerepét, hisz kiépülésé
vel biztonságosabbá tette a szegedi 
nagytáj agrártevékenységét; előse
gítette mintegy 1200 km- országrész 
fejlődését és egyidejűleg 50— 70 000 
ember boldogulását.

A  tó területéről eltűntek az ős
foglalkozások, mint a juhászat, szik- 
só seprés, kamillagyűjtés, pákász- 
halász-madarász...

A  Fehértó lecsapolásának meg
teremtésével kialakultak a tógazda
ság létesítésének feltételei. Egyide
jűleg m egoldották a Tisza-víz be- 
áramoltatását is.

A  tó régmúltja és jelene között 
nagy különbség van: 1932-ig a tó 
életét csak a természet erői irányí
tották; a tó lecsapolásának megte
remtésével az em ber  lett a fő sza
bályozó tényező.

A  tógazdaság a maga sajátos 
technológiájával (töltésekkel szab
dalt területhasznosítás, Tisza-víz be
áramoltatás, évenkénti lecsapódás, 
intenzív haltelepítés, mű- és szerves 
trágyák használata, takarmányozás 
sitb.) gyorsította a tó eutrofizációját, 
megteremtve ezzel a növekvő hadho
zamok alapját.

1933-ban készült el a tó felét 
érintő tógazdaság, majd több foko
zatban 1962-re épült be teljesen  az 
ősi tóm eder.

Tartózkodunk attól, hogy a Ha
lászat olvasói előtt kérkedjünk a 
sok szép eredménnyel, ami nagyne
vű elődeink és kortársaink munkál
kodása által megvalósult gazdasá
gunkban. Mindenekelőtt beszéljenek 
a számok! — mert ezekkel fejezhet
jük ki leginkább a haltenyésztés

fejlődését. (Lásd a mellékelt táb
lázatot.)

Sok kisebb-nagyobb jelentőségű 
technológiái módosítás, helyi kuta
tás, ésszerűsítés, módszer adaptálás 
történt az elmúlt fél évszázad so
rán itt. Ezek közül felsoroljuk a 
legfontosabbakat, azokat amelyek a 
legnagyobb mértékben vitték előre 
termelésünket. Ezek a következők:

— Jaczó Im re kutatásai nyomán 
már 1950— 52-ben alkalmaztuk a 
pontyok antibiotikumos kezelését 
(oltás), amivel az egykori tógazda
ságok között elsőként lettünk úrrá 
a hasvízkór felett;

— gazdaságunk elsőként vezette 
be W oynárovich  Elek széntrágyázá- 
si módszerét 1953— 54-ben, amivel 
akkor a természetes hozamot meg
dupláztuk;

— 1961-ben kezdeményeztük a 
tavak kisadagos, műtrágyával kom
binált, naponkénti szervestrágyázá- 
si módszerét (trágyaszóró kosárral). 
(E módszer elterjesztése 1962-ben a 
Halgazdasági Tröszt gazdaságainak 
hozamát 3400 t-val növelte.)

— 1961-ben kezdtük el W oynáro
vich Elek személyes irányításával 
a ponty mesterséges szaporítását, 
ami azóta is gazdaságunk egyik 
siker tevékenysége;

— 1960— 64 között a Halgazdasági 
Tröszt gazdaságainak gépesítési pat- 
rónusai voltunk. Ennek következ
ménye, hogy az új gépek elsőként 
való hasznosítása jelentős előnyhöz 
juttatott bennünket;

— 1966-ban telepítettük be — fő
ként a dinnyési tapasztalatok nyo
mán, A ntalfi Antal javaslatára —

A Fehértó haltermelési adatai, kg/ha-ban

Év
Üzemelő
tóterület

(ha)

F e l h a s z n á l t
Kihe-
lyezés

Leha
lászva

Szapo
rulat

Term.
hozamtakarm. 

k. é.-ben
P-

műtr.
N -

műtr.
szerves
trágya

1933 510 141 _ 54 260 153 113
1939 510 730 — — 903 111 536 425 216

1947 638 45 — — — 9 73 64 51
1950 829 182 — — 608 40 196 156 104
1955 829 493 156 — 648 134 495 361 220
1960 1115 882 173 — 990 208 740 532 280
1965 1324 1400 90 — 800 280 880 600 200
1970 1324 1616 151 75 — 243 1047 804 341
1975 1324 1612 151 113 — 346 1026 680 219
1980 1279 1977 244 129 392 381 1257 876 311
1981 1179 2074 173 96 680 411 1322 911 319
1982 1264 1143 203 149 308 299 1143 844 384

161



az első növényevő halakat, melyek 
kezdetben számottevő hozamnöveke
dést hoztak, és ma is meghatározó 
szerepet töltenek be;
— következetes tenyésztői munkát 
folytattunk és folytatunk, aminek 
következtében az Országos Fajtakí
sérleti és Minősítési Intézet 1970- 
ben a szegedi pontyot önálló tájfaj- 
taklént ismerte el. A pontynemesítő 
munkához jelentős segítséget kap
tunk a D él-Tiszavidéki T enyésztő
bizottságtól, személy szerint Bakos 
Jánostól, a későbbiek során is;

—  a szegedi József Attila Tudo
mányegyetemmel, mindenekelőtt 
Vámos Rezsővel közel két évtize
des együttműködésünk számos új 
ismerettel gazdagította szakmánkat 
(a halelhullásokat kiváltó tényezők, 
a tóiszapban zajló mikrobiológiai fo
lyamatok, tápanyagkihasználási
eredmények stb.);

1— új takarmányozási módszere
ket dolgoztunk ki (energia alapon 
való abraketetés, a zooplankton 
„készletezése”, az abraktakarmányo
zás fehérjekiegészítésének lehetősé
ge), ami gazdaságosabbá tette a ki
egészítő takarmányozást;

— 1977-től bevezettük az ivadék- 
előnevelés százhalombattai módsze
rét, egyidejűleg fokoztuk a haltá- 
pok felhasználását;

—  1977-től a limnológia alapvető 
ismereteit a termelés-technológia ré
szévé tettük, amivel nemcsak a tö
meges halelhullásokat kerültük el, 
hanem gazdaságosabbá vált a mű
trágyák felhasználása is. Egyidejű
leg olyan elemző munka alapját is 
megteremtették, ami remélhetően 
elősegíti az ellentmondásokban bő
velkedő haltenyésztésünk problé
máinak tisztázását;

— 1975— 78 között nagyszabású 
tórekonstrukciót és gépesítést vé
geztünk, ami hatékonyabbá tette a 
munkát;

— az elmúlt években 120 millió 
forintos beruházással, a Fehértóval 
szomszédos területeken, új tógazda
ságokat építettünk (576 ha). Ettől a 
beruházástól olyan technológiai vál
tozást és tóhasznosítást várunk, ami 
lehetővé teszi, hogy a fehértói ta
vakat az eddigieknél jobb üzem
módban hasznosítsuk;

— fokozottan törődtünk dolgozó
ink képzésével (52%-uk halászati 
szakmunkás vagy ennél magasabb 
képesítésű), szociális igényeik javí
tásával, jövedelmi viszonyaik fej
lesztésével (65%-uk törzsgárda tag).

Meg kell jegyeznünk, hogy tó
gazdaságunk az 50 term elési év so 
rán (három háborút követő évet 
nem számítva) végig nyereségesen  
gazdálkodott, ami szintén fémjelzi 
az itteni munka szakmai színvona
lát. E tény különös figyelmet ér
demel, mert a nyereségre való tö
rekvésünk akkor is létezett, ami
kor ehhez az országos feltételek 
nem kedveztek, vagy nem is volt 
kiemelt szempont erre törekedni. 
Ezért jutott pénz tórekonstrukció
ra, fejlesztésre, az egyéni kezdemé
nyezések támogatására és kibonta
koztatására, a dolgozók életszínvo
nalának emelésére stb.

Tudni kell továbbá, hogy egy 
mindig nívósan gazdálkodó gazda
sági egységtől a jövőben nehezebb 
„látványos” javulást várni, mint at
tól, aki alacsonyabb gazdálkodás
ról indul.

Fél évszázada járulunk hozzá a 
lakosság élő hallal való ellátásához. 
E hosszú idő alatt az étkezési hal
kibocsátásunk 38 216 t volt. A bel
földi partnereken kívül megbízható 
szállítói vagyunk a külföldi vevők
nek. Tenyészhalak értékesítésével 
évtizedek óta a tájegység tógazda
ságait segítjük.

Eredményeink mellett gondjaink 
is adódnak szép számmal. Ezek egy 
része országos gond (pl. a növény
evő halak korlátozott piaca), több
ségük helyi jellegű (pl. a nagymér
tékű madárkár, az időszakos víz
hiány, a víz magas pH-értéke, az 
ammónia okozta halelhullások fo
kozott veszélye). Legnagyobb gon

dunk, hogy hosszú évek óta a tó- 
rendszer természetes tűrőképessé
gének felső határán gazdálkodunk. 
Ebből adódik, hogy minden beavat
kozásunkat az egész tórendszer ha- 
tásözönében kell mérlegelnünk, ami 
— jól tudott — nem könnyű fel
adat; körültekintő szakmai alapos
ságot kíván. Ez az alaposság egy
ben azt is jelenti, hogy vigyázunk a 
Fehértóra! — mert jól tudjuk, hogy 
csak így lesz képes az elkövetkező 
évtizedekben az emberek szolgála
tára.

Haltenyésztésünk fejlődésére min
dig meghatározóan hatott a magyar 
tógazdaságok fejlettségi állapota, a 
társgazdasági szakemberek kitünte
tő figyelme és önzetlen, segítőkész 
együttműködése. Fogadják érte kö- 
szönetünket!

Becsei Attila Tasnádi Róbert
főágazatvezető szaktanácsadó

A  mohácsi Petőfi 
Halászati Termelőszövetkezet 

eredményeiről és 
termelésfejlesztési lehetőségeiről

Szövetkezetünk a magyar Duna- 
szakasz legdélebbi részén, az or
szághatártól északra, 22 km-es fo
lyószakaszon és a hozzá tartozó mel
lékágakon alakult meg 1946-ban, 
mint Dél-dunai Halászati Szövetke
zet. Tagjai bérlőknél dolgozó sze
gényhalászokból és a bérlőkből áll
tak. Tevékenységük a vizek halá
szatából és a kifogásra került hal 
értékesítéséből állt. A hal értékesí
tését halászfeleségek végezték. Ter
melőeszközeik személyi tulajdonban 
voltak. Ideiglenes alapszabályban 
határozták meg a működésükhöz 
szükséges fontosabb rendelkezése
ket.

1952-ben alakult meg és 1956-ban 
sem bomlott fel a jelenleg is mű
ködő mohácsi Petőfi Halászati Ter
melőszövetkezet. Alaptevékenységük 
a természetesvízi halászat és a tó
gazdasági haltermelés.

Ipari tevékenység keretén belül 
működik a hajóács üzem, mely a 
halászathoz szükséges ladikokat, ki- 
sebb-nagyobb haltartó-bárkákat, 
evezőket valamint más, a vízi élet
hez szükséges faipari termékeket 
gyárt megrendelésre.

A  városban halászcsárdánk, biszt
rónk, Harkányban szintén halétele
ket kínáló bisztrónk van.

Élő hal forgalmazásával főleg a 
várost és környékét látjuk el. Ezt 
a tevékenységet a halcsarnok, a 
Dunán levő halasbárka, valamint 
gépkocsis halértékesítőnk végzi.

TERMÉSZETESVIZI
HALÁSZAT

A szövetkezet 1208 ha természe
tes vízterület halászati jogával ren
delkezik, ebből 967 ha Duna-sza- 
kasz és 242 ha ártéri és mentett 
oldali holtág.

Intenzív haltermeléssel 61 ha víz
tározón és 26 ha halastón foglalko
zunk.

Természetesvízi halászatunk hal
fogása a korábbi évek 70— 110 ton
nás fogási eredményével szemben 
45— 50 tonnára csökkent. 1982-ben a 
halfogás 50 tonna, ebből I. rendű 
hal 28,6 t, II. rendű hal 21,4 t.

Természetes vizen a busa fogá
sa 13,8 t, az összes mennyiség 28%-a  
A csökkenésnek több összetevője 
van.
— Az emberi tényezőt vizsgálva, a 

természetesvizi halászat jelenlegi 
formájában mint szakma ma 
már nem olyan vonzó a fiatal
ság körében. Az öreg halászok 
ismerve foglalkozásuk gyötrel
meit, fiaikat nem nevelték e 
szakma szeretetére és tisztele
tére. Szövetkezetünknél egy ha
lász fiaiból lett csak halász. A  
folyamat megszakadt. A vizek 
ismeretét, a halászat fortélyait, 
az elméleti ismereteken túl, csak 
tapasztalati úton lehet megsze
rezni.

— A  természetesvizi halászat fo
góeszközeinek sokfélesége is erő-
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sen csökkent. A halászati esz
közök használata igen célratö
rő lett. Csak olyan eszközt hasz
nainak, mellyel a legrövidebb 
idő alatt biztosan és sok halat 
fognak. Jelenleg használatos esz
közök a kerítőháló, varsa, ba
lin- vagy tükrös háló, lesháló és 
az elektromos gép. Lassan fele
désbe merül a folyami halásza
tot biztosító szerszámok haszná
lata. így a búvárháló, kece, lap- 
talóháló stb. A  nagyértékű esz
közök a Tsz tulajdonában, a ki- 
sébb értékűek a halász tulajdo
nában vannak. A  szerszámok el
használódására és pótlására szer
számhasználati díjat fizet a Tsz. 

— A halfogás csökkenésének oka 
még az is, hogy a korábbi évek 
fogásából kb. 70% keszegféle 
volt. E halfajok értékesítésének 
lehetőségei az utóbbi években 
erősen korlátozódtak, így fogá
sukat is korlátozni kellett.

Szövetkezetünknél a természetes- 
vizi halászatban két munkaszerve
zeti egység van

— brigádhalászat
— kishalász.
A csoporthalászat előnye, hogy 

megfelelő vízállás esetén lehetővé 
teszi egyes vízterületek nagyhálós 
halászatát. Jobban lehet a brigád 
fogását a piac igényeihez igazodva 
irányítani. Nagyobb mértékű eszkö
zeink kihasználtsága. Kishalász ál
talában csak szociális, egészségügyi 
vagy méltányossági okiból, korábban 
is halászként dolgozó tag lehet.

A  természetesvizi halászok bére
zése a következő formában történik. 
A kifogott halfajoknak belső átvé
teli ára van. Az átvételi ár 30%- 
át munkadíjként, 10% -át szerszám
használati díjként, 10% -át üzem
anyag-térítésként fizetjük ki.

Az emelkedő üzemanyagárak mi
att a munkadíj 7%-át szintén térí
tésként fizetjük.

A rendkívül magas munkadíj 
miatt rendkívül nehéz nyereséget 
képezni e halászati ágazatból.

TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS

A szövetkezet először 1974-ben 
kezdte átvenni a környező mig-i 
szövetkezetektől a korábban nagy 
állami támogatással épült víztáro
zókat és halastavakat.

1974-től béreljük a Hásságyi víz
tározót, területe 42 ha, majd a Pa- 
lotabozsoki, két tóegységből álló 
víztározót 8 ha-ral. Töttösi víztáro
zót, mely szintén két tóból áll, 19 
ha-ral. Halászati hasznosításra át
vettük még az Erzsébeti víztározót 
10, és a Dunaszekcsői valamint a 
Szebényi halastavakat 18, valamint 
8 ha területtel. Azóta a két terme
lőszövetkezet a bérleti szerződést 
felmondta. így jelenleg 61 ha víz
tározóval, 26 ha halastóval, össze
sen 87 ha vízterülettel rendelke
zünk. Szóbeli megállapodásunk van 
a Pécsváradi Mgtsz-szel, hogy 1984- 
től kezelésünkbe vesszük három tó
ból álló, összesen 15 ha területű 
nagypalli vizeket.

Bérelt tavaink völgyzárógátas 
víztározók, illetve halastavak. Elő
nyük, hogy nagy vízgyűjtő terüle
tük, valamint a természetes forrá
sok egész éven át friss vízzel ké
pesek táplálni a tavakat, tehát a 
vízbetáplálásnak és a csapolásnak 
energiaigénye nincs. A tavakon ál
landó a vízcsere. Hátrányuk ugyan
ez, hiszen hirtelen leeső és bősé
ges csapadék esetén a tó vize gyor
san cserélődik, a domboldallakiról 
nagymennyiségű talajt mos be a 
tóba műtrágyával és növényvédő 
szerekkel együtt. Ilyen időszakban 
a hal mérsékelten vagy egyáltalán 
nem táplálkozik. A kezelésünkben 
levő 87 ha vízterületből 61 ha-on, 
a terület 70%-án étkezési halat, 24 
ha-on, a terület 27%-án tenyészha- 
lat és 2 ha-on, 3%-on ivadékot ter
melünk.

Szövetkezetünk elsőrendű felada
tának tekinti, hogy a várost és 
környékét étkezési hallal ellássa. 
Mohácson, ha a bajai szintet nem 
is érjük el, igen magas az egy főre 
jutó halfogyasztás. Ezért szükséges, 
hogy a jó adottságú tavainkon e 
korosztályú hal termelését végez
zük.

Gyengébb adottságú tavainkon te- 
nyészhal előállításával foglalkozunk. 
Tenyészhal szükségletünket nem 
tudjuk megtermelni, előállítására 
mégis szükség van, azért, mert az 
így megtermelt hal önköltsége kö
zel 30 F t/kg. A  vásárolt tenyészhal 
értéke 60— 70 Ft/kg. Tehát az étke
zési hal alapanyag átlagárát mér
sékelni tudjuk.

Étkezési hal termelésünk néhány 
fontosabb adata:

Kihelyezésre került
P2ny. 128 700 db 2110 db/ha 22 614 kg 371 kg/ha 62%
B2ny. 41 600 db 680 db/ha 13 526 kg 221 kg/ha 37%
A 2ny. 1 820 db 30 dlb/ha 345 kg 6 kg/ha 1%
Összesen 172 120 db 2820 db/ha 36 485 kg 598 kg/ha 100%

Lehalászott mennyiség
Pétk. 100 000 db 1640 db/ha 108 777 kg 1783 kg/ha 62%
Bétk. 38 000 db 620 db/ha 65 810 kg 1079 kg/ha 37%
Aétk. 1100 db 18 db/ha 917 kg 15 kg/ha 0,5%
E. hal. 950 kg 15 kg/ha 0,5%
Összesen: 176 454 kg 2892 kg/ha 100%

Hozam: Ponty 86 163 kg 1412 kg/ha 62%
Busa 52 284 kg 857 kg ha 37%
Amúr 572 kg 9 kg/ha 0,4%
E. hal 950 kg 16 kg ha 0,6%

Összesen: 139 969 kg 2294 kg ha 100%

Kietetésre került 340 tonna teljes- 1 kg halhús előállítására felhasznált
értékű takarmány. kem.-érték: 1,8 kg.
Keményítőértéke 252 tonna. Szaporulat hányados: 4,8.
Takarmányozási hozam: 1180 kg ha Felhasznált műtrágya: N 2,3 t ha- 
52%. nyag, P 1,1 t.
Természetes hozam: 114 kg|/ha
48%.

A  Hásságyi tározó halászata 1982-ben
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Halszállítás a m ohácsi HTSz-ben (Kopeti M . felvételei)

A Boki-Duna

Tenyés zhal- termelésünk: 
Kihelyezésre került
P1ny. 200 000 db 8330 db/ha 5 000 kg 208 kg/ha 84%
B1ny. 72 730 db 3030 db/íha 727 kg 30 kg/ha 12%
A 1ny. 12 380 db 520 db/ha 248 kg 10 kg/ha 4%
összesen: 285 110 db 11880 db/ha 5 975 kg 248 kg/ha 100%

Lehalászott
P2ny.

mennyiség 
138 100 db 5754 db/ha 20 714 kg 863 kg/ha 57%

B2ny. 62 700 dlb 2612 db/ha 13 789 kg 574 kg/ha 38%
A2ny. 9 700 db 404 db/ha 1 745 kg 73 kg/ha 5%
Összesen: 210 500 db 8770 db/ha 36 248 kg 1510 kg/ha 100%

Hozam:
Ponty 15 714 kg
Busa 13 062 kg
Amur 1 497 kg

Összesen: 30 273 kg
655 kg/ha 52%
544 kg/ha 43%
63 kg/ha 5%

1261 kg/ha 100%

Kietetésre került 86 t teljesértékű 
takarmány.
Keményítőértéke 60 tonna. 
Takarmányozási hozam: 717 kg/ha 
57%.
Természetes hozam: 547 kg/ha
43%.
1 kg halhús előállítására felhasz
nált kém .-érték: 2 kg.
Szaporulati hányados 6,0.

Tenyészhal-termelésünk mutatói 
nem a legjobban alakultak. A  ta
vaknál fellépő időszakos oxigénhi
ány, a környező mezőgazdaságilag 
hasznosított területekről bemosódó 
szermaradványok rendszertelen ta
karmányfelvételt okoztak. Előfor
dult, hogy időjárás változáskor, va
lamint esőzések után két-három nap 
a halak nem fogyasztották el a ta
karmányt.

Tapasztalat, hogy nagyobb ará
nyú busa kihelyezés esetén e hal
faj a ponty növekedését gátolja.

A busa piacának beszűkülése már 
1982 tavaszán érezhető volt, emiatt 
a megmaradó ivadékot kénytelenek 
voltunk tavainkba kihelyezni és ez 
a tény gátolta magasabb pontyho
zamok elérését.

IVADÉKTERMELÉSÜNK

Szövetkezetünk teleltető telepén 
meglevő 2 ha-os biztonsági víztáro
zóján folytatunk ivadéktermelést. 
Kihelyezésre került:

A tó növényzetének irtására kihe
lyeztünk még 300 db, 180 kg/db át
lagsúlyú, összesen 54 kg kétnyaras 
amúrt.

Összesen 3822 kg 1911 kg/ha

Hozama: 3768 kg, azaz 1884 kg/ha.

Kietetésre került teljes értékű ta
karmány: 8 t.
Keményítőértéke: 6 t. 
Takarmányozási hozam: 857 kg/ha. 
Természetes hozam: 1027 kg/ha.
Felhasznált szerves trágya: 40 t,eb
ből 20 tonnát a tó előkészítésénél 
használtunk fel. Műtrágyafelhasz
nálás nem volt.

A  teleltető telepen kialakítottunk 
egy kezdetleges, 10 Zuger-üvegből 
álló, kis keltető berendezést, mely
ben a tavasszal fogott folyós csu
kából nyert ikrát keltetjük ki. Az 
így nyert 30— 40 ezer előnevelt csu
kával természetes vizeinket hala- 
sítjuk. Süllőívatással is foglalko
zunk, saját szükségletünknek meg
felelően.

Szövetkezetünk 1980 őszén vette 
használatba a 7500 m2 ossz. alapte
rülettel rendelkező teleltető meden
céket. 1982. évben 216,5 t étkezési
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és tenyészhalat tároltunk benne. A  
teleltetők folyamatos használata ré
vén elértük, hogy a város lakossá
gának halellátása egész évben biz
tosított volt.

A  teleltető friss vízzel való ellá
tása főként gravitációsan történik, 
tartós szárazság esetén igényel szi
vattyús vízvisszaforgatást. A víz 
oxigénnel való dúsításra egy MA  
200-as szivattyú és a hozzá tartozó 
öntözőberendezés áll rendelkezésre.

A halászatban foglalkoztatottak 
száma:

természetesvíz: 9 fő,
tógazdaság: 11 fő,

ebből:
tógazda 6 fő
teleltetőn 3 fő
éjjeliőr 2 fő
halőr :1 főállású és 1 mellékfog

lalkozású. Mohácsi halászok

Az olasz harcsák sikeresen mutatkoztak be Mohácson (K eve J. fe lvéte le i)

Halászatok idején rendszeresen 
igénybe vesszük a szövetkezet 4 
fővel rendelkező építő csoportját is.

Tógazdáink bérezése a követke
zőképpen történik. Tenyészidőszak- 
ban és a lehalászatok idején ki
emelt bért, téli időszakban alapbért 
kapnak. Munkájuk után premizálva 
vannak, évi munkadíjuk 15%-át ve
hetik fel, ha teljesítik a kiírt felté
teleket. A feltételek meghatározásá
nál elsősorban a hozam, takarmány
felhasználás, a takarmánnyal való 
takarékosság, leihalászatokban való 
részvétel és az általános tisztaság 
és rend megkövetelése kerül előtér
be. A lehalászati munkafolyamat 
nem gépesített.

Halászatok idején általában 10 fős 
brigáddal dolgozunk.

Halszállításokra 4 db 0,8 tonnás 
UAZ terepjáró teherautóval ren
delkezünk, ugyanis bebizonyosodott, 
hogy a tóadottságok miatt, nagy 
teherbírású és nagy közlekedési te

rületet igénylő járművek nem al
kalmasak a hal szállítására.

Halászatok idején naponta 6— 12 
t hal elszállítását tudjuk elvégezni. 
Átlagos szállítási távolság tótól te
lelőig 30 km.

SZŐVETKEZETÜ1NPK 
TERMELÉSFE JLESZTÉSÉJNFEK 
LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTÁI

Arra, hogy termelésünket terület- 
növeléssel emeljük, lehetőségünk 
nincs. Városunk környékén — de 
elmondható ez az egész megyére —  
igen magas értékű mezőgazdasági
lag hasznosított földterületek van
nak.

Azokon a területeken, amelyek 
tóépítésre alkalmasak voltak, már 
megépültek a halastavak, illetve 
víztározók. A magasabb szintű hal
termelésre alkalmas vizeken ma a 
Bikali Haltermelési Rendszerbe tar
tozó gazdaságok, mezőgazdasági tsz-

ek, és a tsz-ektől bérbevett tava
kon, szövetkezetünk folytat halter
melést.

Célunk, hogy ezeken a tavakon 
minél magasabb termelési eredmé
nyeket érjünk el, a költségek fi
gyelembevételével.

Ezek a tavak egy-két éven belül 
felújításra szorulnak. Ahhoz, hogy 
a termelést megkönnyítő beruházá
sokat is végre tudjuk hajtani, gon
dolunk itt a takarmányozás, leha
lászat munkafolyamatainak meg
könnyítésére, nagy kockázatot kel
lene vállalnunk, hiszen a jelenleg 
érvényben levő bérleti szerződések 
féléven belül mindkét fél részéről 
felbonthatók.

Ezért a hal termelés növelését a 
saját hasznosításban levő mentett 
oldali holtágakon tervezzük. Itt az 
előkészítő munkák már megkezdőd
tek. A Déldunántúli Vízügyi Igazga
tósággal felvéve a kapcsolatot, a 
vízgazdálkodási halászati szempon
tokat is figyelembe vevő lehetősége
it megvizsgáltuk. így lehetőségünk 
lesz arra, hogy 90 ha vízterületen 
intenzív haltermelést folytassunk.

Ma a halászatfejlesztési lehetősé
gek közül egyre inkább előtérbe 
kerül a kis területen nagy tömegű 
haltermelést biztosító technológiák 
alkalmazása. Elősorban a ketreces

A  mohácsi HTSz bárkája
(T óth  Á . fe lvéte le )
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1982. évi tógazdasági halterm elés 
m ódosított önköltsége

1982. évi tógazdasági halterm elés 
költségei

Megnevezés Mennyiség
kg

Érték 
ezer Ft

1 kg élősúlyra 
jutó költség 

Ft

Nyitóállomány 93 367 2 607 740 27,93
Növekedés vásárlásból 11 173 679 372 60,80
Súlygyarapodás 
Módosított elhullás,

172 393 4 265 000 24,74

apadó miatt — 14 277 i
Összesen 262 656 7 552 112 28,75

A  tevéken ységek  részaránya az 
1982. évi árbevétel, term elési érték  

és a nyereségadatok alapján 
(ezer Ft)

1. Alaptevé
kenység 7 699 29,2

2. Kisker. tev. 7 726 28,3
3. Vendéglátóip. 9 546 36,3
4. Ipari tev. 1 061 4,0
5. Egyéb tev. 292 1,2
6. Alaptev. kívüli 

tev. összesen 18 625 70,8

7.
2+ 3 + 4 + 5 
Tevékenységek 26 324 100,0

A laptevékenységen  belül

7 980 55,1 1954 61,9
1 144 7,9 366 11,6
3 998 27,6 660 21,0
1 061 7,3 152 4,8

292 2,1 23 0,7

6 495 44,9 1201 38,1

14 475 100,0 3155 100,0

Természetesvízi halászat
Árbevétele 1863 eFt
Nyereség 345 eFt
Nyereségszínvonala 18,5%

Tógazdasági haltermelés
Árbevétele 5836 eFt
Nyereség 1609 eFt
Nyereségszínvonala 27,6%

■ Súlygyarapodás: 172 392,5 kg

Költség
1 kg 

súly- 
össze- gya- 

Sor- Megnevezés sen rapo-
szám ezer Ft dásra

jutó
Ft

1 . Közvetlen
anyagköltség
— takarmány 1430
— egyéb anyag 403

2. Közvetlen
bérköltség 448

3. Közteher 78
4. Egyéb közvet

len költség 
— értékcsökk.

leírás
— segéd és 

fenntartó

238

üzem 
— álló- és 

fogyóeszköz

316

költség 90
— egyéb ktsg. 561

5. Összes köz
vetlen költség 3564

6. Főágazati ált.
költség 309

7. Szűkített
önköltség 3873

8. Közp. irányí
tás ált. ktsg. 392

9. Teljes önkölt
ség 4265

10. Önköltségben
érvényesíthető
különféle
ráfordítás —

11. Értékkülön
bözet —

12. Módosított
önköltség 4265

haltermelésre gondolunk. Szövetke
zetünk rendelkezik olyan ártéri holt
ággal, ahol a ketreces hal terme
lésével szemben támasztott követel
mények adottak. Megfelelő víz
mélység, lassú vízmozgás és a víz
minőség is megfelelő, hisz az egyik 
legjobb süllős vizünk. A járulékos 
beruházások közül az út, a villamos 
energia adott. Addig azonban, míg 
a termelési technológia egyes kér
dései nem tisztázódnak és a jelen
leg ketrecben nevelhető halfajok 
előállítási költségei igen magasak, 
úgy érezzük, ezzel a kérdéssel nem 
szabad foglalkoznunk.

A mellékelt táblázatokban bemu
tatjuk szövetkezetünk költség— ön
költség alakulását csak a tógazda
sági hozamokat figyelembe véve, 
1982-ben. Bemutatjuk tevékenysége
ink részarányát az 1982. évi árbe
vétel, termelési érték és nyereség- 
adatok alapján. Ismertetjük a pénz
ügyi gazdálkodási és termelési mu
tatókat az, 1975— 79. évek átlagában 
és az 1980— 81— 82. évek eredmé
nyeit.

Tófei Károlyné H Tsz-elnök
Rekord mennyiséget fogott 1983 tavaszán a Sió-zsilipbe épített angolnacsapda 
(Tahy B. felvétele)



A  takarmány mennyiségének hatása 
a ponty petefészek-testsúly arányának 
és ikraprodukciójának alakulására
PÉTERI ANDRÁS 
RUTTKAY ANDRÁS
H altenyésztési K u tató  Intézet, Szarvas

Az üzemi tapasztalatok szerint az 
anyahalak testnagyságától, tartási 
módjától és a szaporítási techniká
tól függően, különböző mennyiségű 
ikrát, illetve lárvát kaphatunk egy- 
egy pontyanyától. Figyelembe véve 
a szaporítási munka követelménye
it, azok az anyapontyok a legmeg
felelőbbek a mesterséges szaporítás 
céljára, amelyeknél — aránylag kis 
testsúly mellett — nagy az ikrapro
dukció.

A  ponty-szaporodásbiológiai vizs
gálatok során többen kimutatták, 
hogy a természetes vizekben, illetve 
a halastavi viszonyok között ne
velt pontyoknál — a petékbe tör
ténő intenzív tápanyagberakódás 
időszakától — a test és a petefészek 
növekedésének üteme állandó, és a 
2000 g-nál nagyobb egyedek GSI-je 
(gonado-szomatikus index =  pete
fészek— testsúly arány) 16,9— 20,8% 
közötti. Az anyapontyok testsúlya 
és ikrapdodukciója között lineáris 
a kapcsolat (Zonova  1976, G rom ov  
1979, W oynarovich  1979).

Munkánk során megvizsgáltuk, 
hogy halastavi, illetve medencés vi
szonyok között nevelt anyapontyok
nál a takarmány mennyiségének 
változtatásával lehet-e befolyásolni 
a GSI és az üzemi termékenység 
(az egy anyától lefejhető ikra meny- 
nyiségének) alakulását, illetve mér
tük négy és ötéves anyapontyok 
üzemi termékenységét.

KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEK

Az intenzív áruhalnevelés takar
mányozási és műtrágyázási techno
lógiáját alkalmazva (Ruttkay  1977) 
ponty anyahalakat neveltünk 0,5— 
1,0 ha-os tavakban, 450— 1100 kg/ha- 
os kihelyezésekkel. Az őszi lehalá
szás idején végzett mintavételekkel 
meghatároztuk a különböző korú 
halak test- és gonádsúlyának alaku
lását, korosztályonként 40— 90 ikrás 
egyed felboncolásával.

A takarmánymennyiség GSI-re 
gyakorolt befolyásának megállapítá
sára hároméves ponty anyajelöltek
ből közel azonos súlyú állományt 
helyeztünk ki három 1 ha-os tóba. 
A halakat — tavanként — külön
böző mennyiségű takarmánnyal 
etettük a szezon folyamán. Az egyik 
tóban minden kihelyezett kg halra 
3,4 kg (100%), a másikban 2,6 kg 
(61%), a harmadikban 1,2 kg (36%) 
takarmány került feletetésre. Az 
őszi lehalászásnál megmértük a há
rom anyacsoportnál a testsúly és a

petefészeksúly alakulását, csopor
tonként 20— 35 db ikrás egyed fel
boncolásával. (Mivel az anyahal- 
előállítás nem hozamra koncentrált 
nevelési fázis, a tenyészidőben fel- 
etetésre kerülő takarmánymennyisé
get a kihelyezett állomány súlyára 
vonatkoztatva adtuk meg.)

Idősebb halkorosztályoknál is 
megvizsgáltuk a takarmány mennyi
ségének a GSI-re gyakorolt hatá
sát. Négyéves — ivarérett — ponty 
anyahalakat helyeztünk ki 1 ha-os 
tavakba. Két tóba mesterséges sza
porítás után kerültek a pontyok, 
míg két tóba a halakat szaporítás 
nélkül helyeztük ki. (Természetesen 
ez utóbbi csoportok május folya
mán leívtak.) A két (szaporított, il
letve ivatott) csoporton belül az 
egyik állományt 4,0— 4,2 kg takar- 
mány/1 kg kihelyezés' (100%), a 
másikat 2,1 kg/takarmány 1 kg ki
helyezés (56%) mennyiségű takar
mánnyal etettük. Ősszel — tavan
ként 9— 12 egyednél — megmértük 
a test és a petefészek súlyokat.

Kétnyaras pontyokat (2X20 db-ot) 
melegvizes rendszerben neveltünk, 
szaporításig. Az állomány egy ré
sze 2,2 testsúlyszázaléknyi, a másik 
része 3,0 testsúlyszázaléknyi ponty 
ivadéknevelő tápot és tubifexet ka
pott naponta a nevelés folyamán 
(P éteri és Horváth  1980). A szaporí
tásra érett egyedeket (csoporton

ként 6— 6 db ikrás) hipofizáltuk, és 
mértük a különböző testsúlyú ha
laktól lefejhető ikra mennyiségét.

A  nagyüzemi szaporítás során 
megfigyeltük, hogy a technológiánk
ban nevelt — különböző súlyú, négy 
illetve ötéves — pontyoktól meny
nyi ikrát lehet lefejni.

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

Az 1. ábrán  bemutatjuk az ismer
tetett technológiában nevelt külön
böző korú halak test- és gonádsú
lyának alakulását, valamint a 2000 
g-nál súlyosabb egyedek GSI-j ének 
átlagát.

Az 1. táblázatban a P3— P4 idő
szakban különböző mennyiségű ta
karmánnyal etetett 4 éves halcso
portok test- és gonádsúlyának, GSI- 
jének alakulását, valamint az egyed- 
súlyok alapján számított szaporulati 
mutatóinak értékeit mutatjuk be.

A  2. táblázatban  az „előéletnek” 
(szaporított-ivatott hal), valamint a 
P4— P5 időszakban feletetett takar
mány mennyiségének az ötéves pon
tyok test- és gonádsúlyára, GSI-jé- 
re és az egyedi súlygyarapodás 
alapján számítható szaporulati mu
tatójára gyakorolt hatását mutatjuk 
be. A medencés viszonyok között 
nevelt, 2,2%  táppal etetett halak 
átlagsúlyla szaporításkor 1783 g, ik
raprodukciójuk átlaga 193 g (10,8

1. táb lázat

A  takarmány mennyiségének a hatása a négyéves pontyok test- és gonádsúlyának, 
GSI-jelének és szaporulati mutatójának alakulására

K ih e ly ezés  
kg ha g db

T a k a rm án y  
k g  ha k g  kg

L ehalászás 
k g  ha g db

Szap. P f. 
m u ta ló  sú ly  
k g  k g  g

GSI

1301 2714 4134 3,4 100 2088 4579 1,69 450 9,8

1360 2615 2720 2,6 61 2080 4212 1,61 417 9,9

1368 2529 1642 1,2 36 1832 3881 1,53 413 10,6

2. táblázat

A  takarmáy mennyiségének a hatása az ötéves pontyanyák test- és gonádsúlyá
nak, GSI-jének valamint szaporulati mutatójának alakulására

E lőélet K ih e lyezés T a k a rm án y Lehalászás Szap. P f .-  
m utató sú ly G SI

kg ha g db kg ha kg kg kg ha g/db g %

Ivás 685 3293 2877 4,2 1157 6026 1,83 988 1,61

ív á s 911 3278 1982 2,1 1196 5561 1.70 972 16,8

M esterséges
szap. 632 3950 2528 4,0 1205 7531 1,90 1354 18,0

M esterséges
szap. 725 4531 1523 2,1 1200 7500 1,65 1388 18,5
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1. ábra: Különböző korú halak test- és petefészek súlyának alakulása, valamint a 
* kg-nál nagyobb egyedek GSI-jének átlaga

2. ábra: Különböző súlyú 4 éves pontyokból lefejhető ikra mennyisége

testsúlyszázalék), a 3% tápot fo
gyasztó egyedek testsúlya 2180 g, 
ikraprodukciója 236 g (10,8 test
súlyszázalék) volt.

Az első alkalommal szaporított —  
különböző súlyú, négyéves — pon
tyok, valamint a különböző súlyú 
ötéves pontyok ikraprodukciójának 
alakulását a 2. és 3. ábrán  mutatjuk 
be.

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

A 3. táblázatban feltüntettük az 
irodalmi adatok és saját méréseink 
alapján számított testsúly-petefé- 
szeksúly összefüggést leíró egyenle
tek a és b értékeit, valamint az 
egyes állományok átlagos GSI-jét. 
(Az a és b értékek a lineáris ösz- 
szefüggést leíró y =  a + b x  egyen
letből származnak, ahol az a és az 
y tengely metszéspontját, a b az 
egyenes meredekségét adja meg.)

Látható, hogy a technológiánkban 
nevelt pontyok test- és gonádnöve- 
kedése kb. azonos ütemű (b), mint 
az más populációkban megfigyelhe
tő, azonban az a értékek és a GSI- 
k itt alacsonyabbak, azaz egy bi
zonyos gonádsúlyt pontyaink na
gyobb testsúlynál érnek el.

A 4. táblázatban  az irodalmi és 
saját adatok alapján számított test- 
súly-ikraprodukció összefüggést le
író egyenletek a és b értékeit tün
tettük fel.

Látható, hogy állományunkban az 
ikraprodukció növekedésének üte
me többé-kevésbé megegyezik a 
más populációkban mért növekedé
si ütemmel. Megfigyelhető, hogy a 
P4 és a P5 korosztály ikraprodukció
jának szintje között jelentős eltérés 
van: míg a P4 állománynál az a ér
ték negatív, addig a P5-nél ez egy 
viszonylag magas, pozitív érték. (Az 
irodalmi adatok alapján bemutatott 
állományokban a kisebb súlyú —  
feltehetően fiatalabb — és a na
gyobb súlyú — feltehetően idősebb 
— egyedek ikraprodukciója között 
hasonló, ugrásszerű eltérést nem 
láthatunk.)

A  3. és a 4. táblázat adatainak 
összevetésével megállapítható, hogy 
az alacsony GSI-értékek, valamint a 
más populációknál kisebb petefé
szeksúly ellenére állományunk pro
duktivitása megfelelő. (Ebből kö
vetkezően megállapíthatjuk azt is, 
hogy a GSI, illetve a petefészek
súly alapján nem lehet az anyaál
lományok produktivitására egyértel
műen következtetni.)

Az 1. táblázat adatai szerint a 
P3— P4 időszakban feletetett takar
mány mennyiségének változtatásá
val — kis mértékben — befolyásol
ni lehet a halak növekedését, azon
ban a testsúly—petefészeksúly arány 
lényeges változását a takarmány
adag — általunk alkalmazott mér
tékű — növelésével vagy csökken
tésével nem érhetjük el.

A  2. táblázatban  bemutatott ada
tok szerint a takarmány mennyisé
gének az ismételt felkészítés idő
szakában történő kb. 50%-os meg
változtatásával sem lehetett a pe
tefészeksúly— testsúly arányt befo-
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lyásolni, de a mesterségesen szapo
rított egyedeknél a GSI-értékek va
lamivel nagyobbak, mint azoknál a 
csoportoknál, amelyek ívtak. 3 2 Q Q

Ugyanígy nem volt hatása a ta
karmány mennyiségének a relatív 
üzemi termékenységre (a testsúly 
százalékában Skifejezett ikraproduk
cióra) : a medencés viszonyok kö
zött különböző mennyiségű táppal, 3 0 0 0  “ 
kisebb, illetve nagyobb testűre ne
velt anyacsoportoknál egyaránt a 
testsúly 10,8% -át kitevő ikrameny- 
nyiséget sikerült lefejni.

ÖSSZEFOGLALÁS

Megvizsgáltuk, hogyan alakul a 
technológiánkban nevelt pontyok 
test- és petefészeksúlya a P2— P5, idő
szakban, és mekkora a P4, iiletve 
P5 állományok különböző súlyú 
egyedeitől lefejhető ikra mennyi
sége.

Vizsgáltuk emellett, hogy az ivari 
érettség elérése előtti időszakban 
— a petesejtekbe történő intenzív 
tápanyagberakódás alatt — etetett 
takarmány mennyiségének változta
tásával befolyásolható-e a petefé
szek—testsúly arány alakulása, il
letve befolyásolható-e a halak rela
tív üzemi termékenysége.

Tanulmányoztuk, hogy az ivar
érett — és mesterségesen szaporí
tott, illetve ivatott — állományok
nál az ismételt előkészítés idősza
kában feletetett takarmány mennyi
sége befolyásolja-e a P5 állomány 
petefészek—testsúly arányának ala
kulását.

Megállapítottuk, hogy a technoló
giánkban nevelt halaknál a test
súly—petefészek súly összefüggését 
a

y =  568,4+0,25x r =  0,97

egyedsúly, g

5000 6000 7000 6000 9000

3. ábra. Különböző súlyú 5 éves pontyokból lefejthető ikra mennyisége

egyenlettel írhatjuk le, ahol az y 
a gonádsúly, x  a testsúly g-ban ki
fejezve.

Állományunkban a 2000 g-nál sú
lyosabb egyedek GSI-jének átlaga 
11,3%, alacsony érték.

Ugyanezen halpopuláció 4 éves és 
5 éves egyedeinél a testsúly— ikra
produkció összefüggését az

y4 =  — 31,7+0,15x r =  0,62
yö 220+0,19x r =  0,62 

egyenletekkel írhatjuk le, ahol y  az 
ikraprodukció, x  a testsúly g-ban 
kifejezve.

A  testsúly— ikraprodukció, illetve' 
a testsúly—petefészeksúly összefüg
gések, és a GSI-értékek összevetése 
alapján megállapítottuk, hogy a 
GSI-érték nem alkalmas az állo
mányok produktivitásának jellem
zésére.

Tapasztalataink szerint a P3— P4 
időszakban feletetett takarmány 
mennyiségének 1,2 kg takarmány/1 
kg kihelyezésről 3,4 kg takarmány/ 
1 kg kihelyezésre történő növelése, 
illetve a P4—P5 időszakban a 2,1 kg 
takarmány/1 kg kihelyezésnyi ta
karmányadag megduplázása nem be
folyásolta lényegesen a petefészek—  
testsúly arány alakulását, míg az 
utóbbi korosztálynál a mesterséges 
szaporításon átesett egyedek GSI-je 
nagyobb volt, mint a természetesen 
szaporodó társaiké.

3. táblázat

Különböző jkörülmények között nevelt 
pontyok test- és gonádsúlyának össze

függését leíró egyenletek a és b értékei, 
valamint a populációk GSI-je

S zerző a b Á tla gos
G SI

Z o n o v a 1976 —288 0,26 16,9

H orváth 1977 0 0,18 18,0

G ro m o v 1979 — 95 0,24 20,8

Saját —568 0,25 11,3

4. táblázat

A  testsúly és az ikraprodukció 
összefüggését leíró egyenletek a és b 

értékei

Szerző a b

Z o n o v a  1976 —442 0,26

G ro m o v  1979 — 94 0,14

W o y n a ro v ich  1979 246 0,11

Saját P /5 — 32 0,15

S aját P 5 220 0,19

Az intenzív tápanyagberakódás 
időszakában különböző mennyiségű 
tápon nevelt egyedek testsúly szá
zalékában kifejezett ikraprodukciója 
(relatív üzemi termékenysége) meg
egyezett, tehát az ikraprodukció—  
testsúly arányt sem lehetett befolyá
solni a takarmány mennyiségének 
— kísérletünkben alkalmazott mér
tékű — változtatásával.

(A  tanulmányhoz tartozó iroda
lom jegyzéket a szerzők kérésre  m eg 
küldik.)

Fizessen

elő

a

HALÁSZATRA
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A szivárványos pisztráng
(Salmo gairdneri Rich.)

táplálék-urza hasznosítása
O. TÓTH ERZSÉBET
H altenyésztési K u tató  Intézet, Szarvas

1981 nyarán, franciaországi ösz
töndíjas tanulmányutam során al
kalmam nyílt arra, hogy a karba- 
mid, mint fehérjepótló nitrogénve
gyület táplálkozásélettani hatásait a 
szivárványos pisztráng takarmányo
zásában tanulmányozzam. A vizsgá
latokat az INRA Saint Pee-sur Ni- 
velle-i intézetének táplálkozásélet
tani laboratóriumában S. J. Kau- 
shik, K. R. D abrowski és H. Dab- 
rowska  kollégákkal közösen végez
tük. Az eredményeket angol nyel
ven az Ann. Nutr. Metab. 27. szá
mában közöltük. A  munka magyar 
nyelvű, rövidített változatát az ér
deklődésre való tekintettel az aláb
biakban szeretném a magyar kol
légák rendelkezésére bocsátani.

A  haltermelés, illetve haltakar
mányozás legdrágább, tehát legin
kább korlátozó tényezője a fehérje
ellátás. Mivel az optimális növeke
dést biztosító nyers fehérje mennyi
ségének kib. csak harmada szüksé
ges esszenciális aminósavak formá
jában, a haltápok kialakításában is 
többször próbálkoztak a fehérje bi
zonyos részének gazdaságosabb he
lyettesítésével nem fehérje nitro
génnel (NFN). E (NFN) vegyületek 
köziül a kambaimid (urea) és a diam- 
móniumcitrát használata jöhetett 
számításba, hiszen ezekkel a maga
sabb fejlettségű, elsősorban ké
rődző állatoknál már értek el bizo
nyos sikereket.

De Long és mtsai (1959) szerint a 
chinook lazac képtelen a karbamid 
és diammóniumcitrát metabolizálá- 
sára. Kniazeva  (1970) viszont a 15N- 
tartalmú karbamidos táp etetése 
után a szivárványos pisztráng szá
mos szövetében kimutatta a 15N-t, 
viszont nincs bizonyíték arra,* hogy 
a 15N fehérjében kötötten fordul-e 
elő.

Cooperstein és Lazarow  (1969) sze
rint a 14C karbamid térigénye na
gyobb volt, mint az Opsanus tau 
legtöbb szövetében az összes szövet
nedv térfogata. Ugyanakkor K nia
zeva  (1970) közölte, hogy a szivár
ványos pisztráng növekedését akar- 
bamidkiegészités bizonyos mértékig 
javította. A karbamidhozzáadás 
szintén pozitív hatást gyakorolt a 
detrituszfogyasztó Mugilidae (V al
iét és mtsai 1970, Albertin i-B erhaut 
és V aliét 1971) fajok és a minden
evő Cyprinus c. (D abrowski és W o j-  
no 1978a, 1976b) fehérjehasznosítá
sára. A ponty esetében a szerzők 
közölték, hogy a bél-mikroflóra bi
zonyos mértékig alkalmazkodott a

NFN hasznosításhoz. Nem ismert 
azonban, hogy vajon a karbamid- 
értékesítés halaknál kizárólag a 
mikroflórának köszönhető-e és az 
sem, hogyan reagál a hal fizológia- 
ilag, ha a béltraktuisban a karba
mid mennyiségiét növeljük. A táp
lálék karbamidhasznosítása valójá
ban többrétű probléma, felveti egy
részt a kérdést, hogy vannak-e a 
bélben autochton ureolitikus bakté
riumok, és ezeknek tulajdonítható-e 
az ureáz-aktivitás, vagy létezik bak
tériumon kívüli ureázműködés, más
részt toxikus-e, és milyen mérték
ben a megetetett urea. Az iroda
lom alapján feltételezhetjük, hogy 
az emlősökhöz (V isek  1972) és csir
kéhez (Okumura és mtsai 1976) ha
sonlóan a halak emésztőrendszeré
nek ureázaktivitása is bakteriális 
eredetű. A  másik kérdés is legalább 
részlegesen megválaszolható, mert a 
csontos halakra vonatkozóan is leg
alább két esetben leírták (G riffith  
és mtsai 1979, Rasmussen és Ras- 
m ussen  1977) már a környezet és 
testfolyadék-karbamid mérsékelten 
mérgező hatását.

Jelen munkánk célja az volt, hogy 
axenikus körülmények hiányában 
ugyan, de megvizsgáljuk a táplálék- 
karbamid kiegészítés hatását a szi
várványos pisztráng nitrogén és 
energia anyagcseréjére vonatkozó
an.
1. Kimértük tehát az NH.s és urea

mennyiségeit a vérben, etetés után.
2. Meghatároztuk a tápokban a szá

razanyag, fehérje és karbamid lát
szólagos emészthetőségét.

3. Leírtuk az NH4-N és karbamid-N
etetés utáni kiválasztásának és Oo
fogyasztásának napi ritmusát.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A  kísérleteket 148+20 g átlagtö
megű szivárványos pisztránggal vé
geztük, 18+1 °C vízíhőmérsékleten, 
2 karbamid-kiegészítés és egy kont
roll táp etetésével. A tápokat (ösz- 
szetétel az 1. táblázatban) laborban 
nedvesen palletáltuk, majd szárí
tottuk. Az etetés gyakorisága, illet
ve a táplálék adagja a vizsgálat jel
legétől függött.

a) Am m ónia és karbamid-N k i
m érése vérből

A  kontroll táphoz előzőleg jól 
adaptált halak 3 csoportját (40 db/ 
csoport) a kísérlet megkezdése előtt 
24 órán át éheztettük. Ezután a 
csoportokat a kontroll, az 1% , illet
ve 3% karbamidtartalmú táppal a 
testsúly 2%-ának megfelelő táp- 
adaggal megetettük. Az első vérvé

tel még közvetlen az etetés előtt a 
0. órában, majd az etetést követő 
0,5; 1; 2; 4; 6 ; 8 ; 10; 12; 15; 18 és 
24. órában történt. Minden mintá
zásnál a vért 10 db hal ductus cu- 
v ier i-éből vettük, az etilenglikol- 
monofeniléteres altatás után. Egye
denként a vérből kétféle mintát ké
szítettünk, azaz plazmanyeréshez 
centrifugáltuk és közvetlenül az 
analízis előtt bidesztvízzel 1:1  
arányban hígítottuk. Mind a plaz
mából, mind a teljes vérből azon
nal kimértük a NH4-N  és urea-N 
mennyiségét Tecihnicon autoanalizá- 
torral.

b) Látszólagos em észthetőség  m eg
határozása

A  két kísérleti és kontroll táp 
napi kétszeri ad libitum etetésével 
3X40 db halat szoktattunk a kísér
leti tápokhoz, majd a tápokba 1%  
Cr2O3 indikátort kevertünk be, hogy 
mindegyiknél meghatározhassuk a 
szárazanyag, össz-N és karbamid-N 
látszólagos emészthetőségének mér
tékét.

A  féceszt két módszerrel gyűjtöt
tük, azaz egyrészt alkalmaztuk a 
Choubert—Luqeut féle automatikus 
berendezést, ami 24 órán át folya
matosan működött (Choubert és 
mtsai 1979), másrészt a hal abdo- 
minális üregére gyakorolt nyomás
sal 5 egymást követő napon reggel
9 és du. 6 órakor féceszmintát vet
tünk, hogy az esetleges napszakos 
különbségeket is kimérhessük. A  
táplálék és fécesz karbamidtartal- 
mát sóoldatos 3-szori extrakció után 
összegyűjtött felülúszóból elemez
tük. A  Kjeldaihl N-tartalmat nedves 
roncsolás után Pamass— Wagner 
desztillációval, a Cr2C>3-tartalmat 
perklórsavas roncsolást követően 
Technicon BD 40-nel határoztuk 
meg. A  digestivum bikromát tar
talmának mérése difenil-karbazid- 
dal történt.

c) A nyagcsere-vizsgálatok
Újabb 3-as parallel csoport (10—

10 db) halnál az etetést követő N 
kiválasztást és O2 fogyasztást ha
tároztuk meg. A 40 dm3 térfogatú 
és 1,6 dm3Xm in- 1 átfolyási sebes
ségű környezethez való kezdeti 
adaptálási időszak, majd a 20 órás 
éheztetés után először a kiválasztá
si sebesség etetés előtti értékét mér
tük néhány órán át. A kiválasztott 
karbamid-N és NH4-N  folyamatos 
elemzése mindhárom csoportban a 
Kaushik által korábban leírt (K au- 
shik 1980, 1981) procedúra szerint 
történt. A halakat de. 9 órakor nap
jában egyszer 2 testsúly % -nyi
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adaggal etettük, majd utána ismét 
mérés következett 24 órán át. Ugyan
azzal a hallat, a másik két karba- 
midkiegészítéses táp egyszeri eteté
se után azonos méréssorozatot vé
geztünk. Egyidejűleg az akváriumba 
be- és kifolyó víz O2 koncentráció
ját is nyomon követtük hordozható 
elektróddal (Ponselle, Francé). A  
befolyó víz O2 koncentrációja so
ha nem csökkent 8 mg dm—3 alá, 
a kifolyó vízben pedig általában 5—  
6 mg dm- 3 közötti értékeket mér
tünk, bár alkalmanként 4,2 mg 
dm 3 értéket is feljegyeztünk. Az 
áramlási sebesség állandó regisztrá
lásával a kiválasztott nitrogén, il
letve elfogyasztott O2 mennyiségét 
bármely „t” időpillanatban, a víz- 
térfogat és áramlási sebesség fi
gyelembevételével számoltuk (K au - 
shik 1980).

EREDMÉNYEK 
ÉS MEGBESZÉLÉSEK

a) A  vér am mónia- és karbamid- 
koncentrációja

A  vérplazmában található ammó
nia mennyisége 1/3-dal volt keve
sebb, mint a teljes vérben (la. és 
b. ábra). A  3 csoportban nem volt 
kifejezett különbség a vérplazma 
ammóniamennyiségének változásá
ban annak ellenére sem, hogy a 2 
karbamidos táp etetésnél az am
móniakoncentráció növekedése a 
kontrolihoz viszonyítva az etetés 
utáni első 2 órában gyorsabb volt.

A  kontrolltápot fogyasztó halak 
teljes vérének ammónia koncemtirá- 
ciója csak az etetés után 24 órával 
érte el az etetés előtti 8,4 m g  NH4N 
dm—3 értéket. Míg a karbamidkie- 
gészítéssel táplált halak vérében az 
etetés utáni második és tizenkette
dik órában a 33 és 30 mg N dm—3 
koncentrációértékű, két határozott 
csúcsot mérhettünk ki, addig a 
kontroll csoportban a második órás 
első csúcs hiányzott (lb . ábra).

A három különböző táp etetésé
nek megfelelő ureakoncentráció-vál- 
tozás mintázata a 2. ábrán  követ
hető nyomon. A kontroll csoportnál 
a maximális plazma karbamidkon- 
centráció az etetés utáni 6. órában 
32,3+10,2 mg dm—3, az 1%-os kar- 
bamidkiegészítésnél 83,4+18,4 mg 
dm—3 ugyancsak a 6. órában, míg 
a 3%-os karbamidkiegészítésnél * a 
csúcskoncentráció az etetés utáni 8. 
órában 250,3 +  96,1 mg dm—3 érték
kel jelentkezett, és nyolcszorosa volt 
a kontrolinál tapasztalt mennyiség
nek (2. ábra). A  teljes vér karba- 
midkoncentrációinak alakulása na
gyon hasonló volt a plazmáéhoz. A  
3%-os karbamidtartalmú táppal ete
tett csoport plazma-karbamidja az 
etetés utáni második órára 112 mg 
d m -3} a teljes véré pedig 94 mg 
d m -3 , azaz jelentősen különbözött 
a másik két csoportétól, amelyeknél 
a kontroll illetve 1%-os karbamid 
etetésnél a plazma ureakoncentráció 
20, illetve 48 mg, a véré pedig 17, 
illetve 47 mg dm-3 volt. Amíg a 
kérődzőknél jól dokumentált a N 
forrásként alkalmazott karbamid 
takarmánykiegészítő aminósavakba

1. ábra: Etetés utáni am mónia-N koncentrációk ,a) kontroll (o), 1% ureatartalmú A  
és a 3% urea kiegészítéses táppal etetett szivárványos pisztráng vérplazmájában  
es b) teljes vérében.

való beépülése, hasonló eredménye
ket csirkére, sertésre vagy lóra 
(Kagan és Balloun  1976a, b, K orne- 
goy és mtsai 1970, Okumuva 1976) 
nem kaptak. A kérődzőknél ugyanis 
a karbamid hidrolízise a mikrobiá- 
lis ureázaktivitás révén történik, s 
így a baktériumok a saját fehérjé
jük felépítéséhez szükséges alap
anyaghoz jutnak. A  karbamidnak a 
gazdaszervezet fehérjéjében való 
közvetlen átalakulását mindezideig 
nem tudták igazolni, az viszont be
bizonyosodott, hogy az emlősök 
többségénél működő ureáz bakteriá
lis eredetű (Choubert és mtsai 1979). 
Irodalmi utalást találtunk arra is 
(Saheki és mtsai 1980), hogy az 
egérnél az ornitin-karbamid ciklus 
intermedierjeit a bélflóra jelenléte 
vagy hiánya jelentősen befolyásol
ta. Minthogy nem volt lehetőségünk 
axenikus halakkal kísérletezni, je
len munkánkban konvencionális, te

hát karbamidtartalmú táplálékhoz 
előzőleg nem szoktatott pisztrángok
kal dolgoztunk. Mai napig a szivár
ványos pisztrángban nem azonosí
tottak specifikus ureolitikus mikro- 
flórát, s a mi kísérleti körülménye
ink között 18 °C-os vízhőmérsékle
ten a pisztráng emésztő traktusában 
talált baktériummennyiség túl ala
csony volt ahhoz (10° g-1 ), hogy 
bármilyen funkcionális aktivitást 
kimutathassunk. Másrészt az ureo
litikus aktivitás hiányát igazolja a 
karbamid csaknem teljes abszorp
ciója.

b) A  tápok látszólagos em észth e
tősége

A  táplálék növekvő ureamennyi- 
ségével a fécesz ureatartalma is 
nőtt, az 1 és 3%-os ureatáp látszó
lagos emészthetősége 98,9 illetve 
99,4% volt (1. táblázat). Nem talál
tunk különbséget az emészthetőségi
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2. ábra: Etetés utáni urea koncentrációk a) kontroll (o), 1% ureatartalmú A és a 
3% urea kiegészítéses táppal etetett szivárványos pisztráng vérplazmájában és 
b) teljes vérében.

értékben a gyűjtött és kisajtolt fé- 
ceszmintában. Az összes nitrogén 
emészthetősége magas (90%) volt 
és tükrözte a táplálék N-tartalmát. 
Az a tény, hogy a vér ammónia
koncentrációja nem nőtt —  függet
lenül a táplálék karbamidtartalmá- 
tól — , szintén a speciális mikrofló- 
ra hiányát bizonyítja, azaz a Mugi- 
lidáknál (A lbertiu l, Berhaut és V al
iét 1971, Srivastava 1981) és ponty
nál (Dabrowski és W ojno  1978b) 
feltételezett bélmokriflóra közremű
ködését még Kniazeva  (1970) ilyen 
értelmű sugallmazására sem tud
tuk erősíteni, illetve bizonyítani. Bár 
ismételten hangsúlyoznunk kell, 
hogy kísérleti halainkat előzőleg 
nem adaptáltuk a karbamidtartal- 
mú tápokhoz, így a szedentaris mik- 
robioták megjelenésének lehetősé
gét is elkerültük. A  táplálék kar
bamid Vérben történő abszorpciója, 
anélkül, hogy az a testfehérjébe asz- 
szimilálódna, a brojler csirkénél is 
jól ismert (Kagan és Balloun  1976b). 
Ellentmondásnak tűnik viszont, hogy 
a teljes vér ammóniakoncentrádó
ja a karbamidos táp etetésénél köz
vetlenül az etetés után megemelke
dett, míg a kontrolinál nem.

Ezt az etetés utáni 2. órában meg
jelenő ammóniacsúcsot kisebb mér
tékben a plazmában is kimértük, s

ez bizonyos gyors ureolízist indikál
hat az emésztőrendszer első szaka
szában. Ehhez hasonló jelenséget a 
pontynál és szivárványos pisztráng
nál (Kniazeva  1970) már korábban 
is közöltek. Ügy látszik tehát, hogy 
a karbamid abszorpciója az emész
tőrendszer speciális szegmensében 
történik, pl. a M esocricetus aura- 
tus-nál az előgyomor fontos kar- 
hamidabszorpciós szerepét jegyezték 
fel (Sakaguchi és mtsai 1981).

c) A nyagcsere-vizsgálatok

A  plazma és a teljes vér karba
midtartalma nem különbözik és 
jól tükrözi az egyes halcsoportok 
táplálékterhelését. A  karbamid a 
vérkeringésből gyorsan kiürült, az 
etetés után 24 órával mennyisége 
már az evés előtti szintre csök
kent. Az ureakiválasztás folyamatát 
a táplálék ureatartalma nagymér
tékben befolyásolta. Míg a kontroll 
csoportnál nagyon alacsony, 1 mg 
N testsúly kg—1 30 -min ureakivá- 
lasztási sebességértékeket mértünk, 
majd az etetés után 5— 6 órával 3,5 
mg N testsúly kg—l-ra emelkedett, 
addig az ureaetetésnél az urea-N 
kiválasztásának sebessége az etetés 
utáni első 30 percben egy csúcsot 
produkált, és utána értéke gyorsan 
lecsökkent, és a kiválasztás mene
te a továbbiakban is pulzáló (3b., c. 
ábra) maradt.

Az 1%-os ureakiegészítésnél a 
kiválasztás sebességi maximuma az 
etetés után 6 órával 6 mg N kg—i 
testsúly 30 min -1 értékkel, a 3% -os  
ureakiegészítésnél még később és 
28 mg N kg—G testsúly 30 min.—1 
értékkel következett be. Ez utolsó 
csoportnál (3c. ábra) az ureakivá
lasztás sebességének amplitúdója 
lényegesen különbözött a másik két 
csoportétól (3a. és b. ábra). A  ki
választott ossz urea-N érték a kont
rollcsoportban 45,45 mg N testsúly 
kg 1 nap—t volt, az 1% -os ureaki- 
egészítést fogyasztó halaknál ez az 
érték megduplázódott (94,44+7,83 
mg N testsúly kg—1 nap-1 ), a 3% -

1. táblázat
A  táp lés fécesz összetétele és látszólagos emészthetőségi koefficiensek

Kontroll U r e a 
i% 3%

Táp
Fehérje (NX6,25) 42,54 45,33 51,18
Urea 0 1,16 3,26
CrsO3 1,05 1,03 1,03

Fécesz
Fehérje (NX6,25)
Urea1 0,030+0,008 0,072+0,018 0,113 +  0,032
Urea2 0,042 +  0,007 0,065 +  0,009 0,122+0,059
CrO 3 6,535 +  0,723 5,765+0,260 6,423 +  0,352
Emészthetőség %  
Szárazanyag 83,93 82,13 83,96
Össz. nitrogén 90,02 90,19 91,94
Urea-nitrogén — 98,83 99,33

1 automatikus gyűjtésiből
2 erőszakos ürítésiből
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os ureatáp etetésénél pedig csak
nem megkilencszereződött (370,97+ 
+4,49 mg N testsúly kg-1  nap- 1 ), 
tehát az urea felvétele és kiválasz
tása között a különböző csoportok
ban jelentős az aránytalanság, míg 
az 1° ()—os táppal etetett csoport a 
felvett karbamidnak csak 70%-át 
ürítette, a 3% karbamid etetésnél, 
az ureakiválasztás 150%-os volt.

A karbamidetetés az ammóniaki
választást csak csekély mértékben 
befolyásolta. Az összes kiválasztott 
NH4-N kontrollcsoportban 361,94+ 
+  18,34 mg N testsúly kg—l nap—1, 
az 1 és 3% ureakiegészítéses cso
portokban pedig 307,56 +  18,34 illet
ve 304,77+10,96 mg N testsúly kg—1 
nap—l volt. Az NH4-N  kiválasztásá
nak napi mintázata a 3 csoportban 
viszont azonos. Az etetés előtti kb. 
5 mg N testsúly kg—l nap—1 maxi
mális értéket elérve lassan az ete
tés előtti kiválasztási sebesség ér
tékére csökkentek.

Az összes kiválasztott N (ammó
nia urea) értékek a kontroll, 1% -  
os es 3%-os kiegészítésű tápetetés 
sorrendjében 407,59+5,75; 401,99+
+  25,68 és 675,74+14,03 mg testsúly 
kg—1 nap—1 voltak, a N felvételhez 
viszonyított arányaik pedig 49,4; 
44,6 és 61,6%-nak adódtak (2. táb
lázat).

Nem különböztek a kísérleti cso
portok az átlagos óránkénti O2 fo
gyasztási sebességek tekintetében 
sem (295,3; 282 és 287,5 mg O2 test
súly kg—1 óra—1 a kontroll, 1%  és 
3° 0 ureakiegészítés sorrendben). Az 
O2 fogyasztás legalacsonyabb érté
keit mindhárom csoportban a haj
nali órákban mértük, az etetés utá
ni (de. 9-kor) megemelkedett érték 
7 órán át fennmaradt.

Az etetésnek tulajdonított összes 
aktivitási növekmény (gyakran spe
cifikus denámiás hatásnak vagy hő
növekménynek definiálják) értékei 
282,7; 309,6 és 345,2 mg O2 testsúly 
kg—í voltak, a kontroll, az 1%  és 
3° 0 ureakiegészítéssel etetett cso
portokban.

(Bár az irodalom szerint a szivár- 
ványos pisztráng N-kiválasztásában 
a vese részvétele elhanyagolható 
(Fromm  1963), az összes N-kiválasz- 
tásnak csak 3%-át jelenti, míg az 
NH4-N formában való eliminális 
60%-ot, az ureakiválasztási sebes
ség ingadozása mégis jelzi, hogy a 
vese a kopoltyúkon keresztüli ak
tív transzporttal együtt résztvesz az 
ureaürítésben. Ez a renalis közre
működés a mi kísérletünkben is 
korlátozott nagyságúnak ítélhető, 
mert az ureatartalmú tápokkal ete
tett pisztrángoknál sem nőtt az 
anyagcsere-sebesség, bár a külön
böző csoportokban az ureafelvétel 
és -kiválasztás között jelentős 
aránytalanság volt megfigyelhető. 
Az urea gyorsan felszívódik az 
emésztőrendszerből a vérbe, és a 
csontos halaknál megfigyelték (C oo
per stein és Lazarow  1969), hogy az 
extracelluláris térbe irányuló urea- 
diffúzió is igen gyors. A 3%-os ure- 
ás táppal etetett halak viselkedése 
is valószínűleg tükröződött a kül- 
lönböző sejtes kompartmenetekbe 
bejutott megnövekedett ureameny- 
nyisé-glre adott reakció.

A  megetetett urea vagy a környe
zeti NH3 mérgező hatásával elég 
nagyszámú munka foglalkozott. A  
kérődzők bendőjében a túl nagy 
mennyiségben etetett urea, ammó
niamérgezéshez vezethet. A  szivár- 
ványos pisztrángnál Fromm és G i- 
lette (1968) a környezeti ammónia 
vérammóniára és N-kiválasztásra 
gyakorolt hatását vizsgálta, Olson  
és Fromm  (1971) pedig két csontos 
halfaj ureakiválasztását mérte kü
lönböző környezeti ammóniakon
centrációknál. A sügérnél D eV ooys  
(1969) ammónia-klorid tartalmú táp 
etetése után vérammónia növekedést 
figyelt meg, de a vér-urea koncent
ráció ugyanitt változatlan maradt. 
A csontos halaknál, szemben az 
elasmobranchiátákkal kicsi a vér
ben keringő urea mennyisége, lévén 
ammonotel állatok, az ammónia de- 
toxikálására nincs szükségük, az 
ammónia kopoltyún keresztüli szek
réciója hatékonyabb, külön energia- 
befektetést nem igénylő folyamat. 
Az urea ozmoregulációs szerepe te
hát a halaknál korlátozott jelentő
ségű. G riffith  és mtsai (1979) kísér
letében a Fundulus heteroclitus-nál

2. táblázat

Urea kiegészítéses táppal etetett szivárványos pisztráng N felvétele és kiválasztása

Kontroll U r e a
1% 3%

Testsúly 1,48
össz. N -felvétel* 826,31+22,79 903,27+43,91 1100,14+30,20
Urea-N felvétel* 
Ammónia-N

— 68,64+ 3,34 208,51+ 5,72

kiválasztás** 43,90+ 0,76 34,14+ 1,92 27,79+ 1,21
Urea-N kiválasztás** 
Ammónia+urea

5,35+ 0,09 10,43+ 0,51 33,80+ 0,65

kiválasztás** 
Kiválasztott urea-N,

49,43+ 0,76 44,57+ 2,33 61,58+ 1,77

a felvett urea-N 
%-ában — 70,97% 156,02%

* mg N kg- -l  testsúly 
**mg N 100 mg—1 N-felvétel nap—1
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4. ábra: Az 0 2 fogyasztás ritmusa, a) a kontroll, b) 1% ureatartalmú és c) 3% urea- 
tartalmú táppal etetett szivárványos pisztrángnál. A  nyilak a 9 órás etetést jelzik.

a környezeti ureakoncentráció növe
kedés a vér ureatartalmát több 
mint 100-szorosára emelte és a hal 
pusztulásához vezetett. Egy trópusi 
édesvizi csontos halnál (Channa 
punctatus) Srivastava és mtsai (1981) 
ureával indukált veseszöveti káro
sodást írtak le. Ismert tény, hogy 
az indukált hiperuremia befolyá
solja a tejsav dehidrogenáz aktivi
tást (Rasmussen  L. és Rasmussen  
R. A. 1977) és a nátriumion szinte
ket. Kísérletünkben a 3%-os urea- 
táppal etetett csoportban ilyen Na( + ) 
ion felvételi csökkenés valószínű
leg előfordult, csökkentve az NH;*- 
kiválasztást. Bár az urea in vitro 
gátolja az ureogenezist, munkánk
ban a hatékony ureaabszorpció és 
az ozmotikus egyensúly fenntartá
sára hivatott urea-N gyors kiválasz
tása következtében az ureaszintézis 
ilyen jellegű gátlása elképzelhetet
len.

Ezen ozmoreguláció anyagcsere
költségét azonban a táplálék urea- 
tartalma nem befolyásolta, amit a 
mindhárom esetben tapasztalt ha
sonló O2 fogyasztási ritmus is bi
zonyít (4. ábra). Az anyagcsere-se
besség különböző komponensei is 
azonos nagyságúak voltak, függetle
nül a táp ureatarfalmától.

Az 1% ureával kiegészített táp 
etetésénél az összes kiválasztott nit
rogén (NH.t+urea) kb. 5%-kai ki
sebb, mint a kontrolié, ezzel szem
ben 13%-kal több volt a kontroli
hoz hasonlítva, amikor a 3% urea
tartalmú tápot etettük. Hogy ez a 
kis nyereség, amit az 1% -os urea- 
tartalomnál tapasztaltunk, hosszú 
távon is fennáll-e, nem biztos, sőt, 
még a kérődzőknél is kétséges (N. 
RC. 1976). Ahhoz, hogy a táplálék 
ureakiegészítés pozitív hatása egy
általán érezhetővé, kimutathatóvá 
váljon, további szükséges feltétel az 
alaptáp fehérjetartalmának elég 
alacsony szinten tartása. Vizsgálata
inkat összegezve megállapíthatjuk, 
hogy az urea tápkiegészítés nem 
gyakorolt pozitív hatást a szivárvá
nyos pisztráng általános N-haszno- 
sítására.

(A  tanulm ányhoz tartozó iroda
lom jegyzéket a szerző kérésre m eg
küldi.)

Szárazföldi növények trágyázása halürülékkel
A Mezőgazdasági Világirodalom 

1983. évi 2. száma hírt ad egy ame
rikai kísérletről, melyben intenzív 
pisztrángnevelő telep trágyáját hasz
nálták fel kukorica trágyázására. 
Korábban a szennyvizet az elfolyó 
vízzel elengedte az üzem, ezt a ká
ros gyakorlatot azonban a Környe
zetvédelmi Hivatal betiltotta. A  
Mezőgazdasági Kutató Intézet mun
katársai — akik korábban a cukor
répa és burgonya feldolgozása so
rán visszamaradt szennyvizek öntö
zési alkalmaságát vizsgálták — fel

figyeltek a halürülék felhalmozódá
sával járó problémákra, és kipró
bálták az iszap szántóföldi kultú
rák alá történő hasznosítását. A  hal
nevelő medencék aljáról a trágyát 
ülepítő medencébe szivattyúzták 
egy mobil, porszívóhoz hasonló szer
kezet segítségével, majd az ülepítő 
medence vizét leeresztették, és ki
szárítás után a trágyát különböző 
adagokban kukoricatáblákra juttat
ták ki.

A vizsgálatok szerint, a haltrá
gya könnyen lebomlik, a növények

a tárgyázást jó terméssel hálálták 
meg. A kutatók számításai szerint 
2— 3 kg halürülék kb. annyi nitro
gént juttat a növénynek, mint 1 kg 
műtrágya. A  kedvező eredmények 
alapján most az adagolás módját 
és mennyiségét vizsgálják. Ez a ki
fejezetten környezetkímélő módszer 
hazai intenzív telepeink gyakorla
tába is bevezethetőnek látszik. Az 
elv tulajdonképpen ugyanaz, amit 
annak idején a váltógazdálkodás 
bevezetésénél is alkalmaztunk, ne
vezetesen, hogy a haltrágya a szá- 
razonállás időszakában, mint a 
szántóföldi növények alaptrágyája, 
kedvezően értékesíthető.

T. B.
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Az angolna növekedése 
nagyüzemi körülmények közöli

CSERI GÉZA,
KOZÁK BALÁZS 
H ortob ág y i Á lla m i G azdaság

Európában az angolna az egyik 
legfontosabb melegvizet kedvelő 
halfaj, amelyet ma már iparszerű- 
en is tenyésztenek. Számtalan kí
sérletben sikerült a kedvező fejlő
déshez a hőmérséklet, oxigénszük
séglet, fehérjeszükséglet stb. opti
mumát megtalálni, azonban a gaz
daságos nagyüzemi termelésre két 
megoldatlan probléma még erősen 
kihat.

Az egyik a nagyarányú mortali
tás. Az NSZK-ban például az első 
évben az üvegangolnából 10— 20 g 
átlagsúly eléréséig a mortalitás 40 
— 80%-os.

A másik probléma az angolnák 
szétnövése. Kuhlmann  (1976) sze
rint az azonos hosszúságú, 7,5 cm 
nagy üvegangolnák 331 nap alatt 
8,5— 20 cm szórást mutattak az ak
váriumi kísérletekben.

A populáció differenciált növeke
désének okát a következőkben lát
ták:

A különböző helyről befogott an
golnák növekedési üteme egymás
tól eltér, aminek oka az eltérő kli
matikus körülmények a fejlődés kez
detén, valamint a genetikai szelek
tálódás.

Egyes üvegangolnák nem képe
sek a mesterséges tápot hasznosí
tani kellő mértékben. Ha kezdettől 
fogva mesterséges táppal etetik 
őket, egy idő után a tápot nagyon 
jól felveszik, de a növekedésük 
gyenge lesz, vagy egyáltalán nem 
nőnek.

A nőstény egyedek jobban növe
kednek, mint a hímek. Az üveg
angolna származása és a nevelési 
körülmények azonban kihatnak a 
nemi megoszlás arányára.

Nagyüzemi körülmények között a 
Hortobágyi Állami Gazdaság an
golna telepén alkalmunk volt két 
populáció növekedésének ütemét 
összehasonlítani. A  két populáció 
különböző évjáratú volt. Atlanti
óceáni, francia, illetve angol, part
menti befogású üvegangolnából 
származott.

A  halakat különálló medencék
ben, hasonló körülmények között 
tartottuk, azonos technológiával ne
veltük. A próbahalászatok során 
észrevettük, hogy az egyes populá
ciókban az egyedeket az első átha- 
lászás után kettő, a későbbiekben 
három, különböző átlagsúlyú osz
tályba sorolhatjuk.

Az egyes osztályokba sorolt ha
lak növekedése a továbbiakban kü
lönböző ütemű volt. Megkülönböz
tettünk egy-egy gyorsan, közepesen, 
és lassian növekedő osztályt. Né
hány próbahalászat után az egyes 
osztályok növekedési ütemét kore- 
láltu'k az idő függvényében. A fran
cia származású angolnapopuláció 
egyes osztályainak a korrelációs 
egyenlete az 1. ábrán, az angol 
származásúé a 2. ábrán látható.

A tenyészidő során megállapítot
tuk, hogy a halak növekedése a 
korrelációs egyenletnek megfelelő
en megy végbe. Például, a francia

származású, lassú növekedési osz
tályba sorolt angolnák átlagsúlya 
és az egyenletből kiszámolt átlag
súly között a közel kétéves tenyész
idő során mindössze 3 g eltérés van, 
ami a tűrési határba belefér.

Eltérés mutatkozik azonban a 
populáció százalékos megoszlásában 
az egyes osztályok között. Megálla
pítottuk, hogy a francia származá
sú angolna gyorsan növekedő osztá
lyába az egyedek 14— 16%-a tarto
zott, a közepesen növekedőkhöz a 
42— 48%-a és a lassan növekedők
höz a 37— 42%-a. Ez a százalékos

megoszlás változott a próbahalásza
tok során, s természetesen befolyá
solta azt az elhullás és eladás.

Az angol származású angolna 
gyorsan növekedő osztályába az 
egyedek 20— 25% -a, a közepesen nö
vekedőkhöz  35— 40%-a és a lassan 
fejlődőkhöz a 40%-a tartozott.

Azt tapasztaltuk, hogy a lassan 
növekvő egyed a tápot: ugyan fel
veszi, de a takarmányegyütthatója 
rosszabb, mint a közepesen vagy 
gyorsan fejlődő egyedeknek.

A nőstény egyedek jobban növek
szenek mint a hímek. A jól nőve-
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3. ábra. Az angolnák növekedésének üteme intenzív rendszerben 100 g átlagsúlyig. 
A  vonalvastagság az osztályok százalékos összetételét, a nyilak az osztályokon be
lüli, hierarchiára visszavezethető, kiugró fejlődést mutatják.

kedők mintegy 90%-a nős lény, a 
közepesen fejlődőknél már csak 
60— 40% az arány, míg a lassan nö
vekedőknél 10— 0% .

Ezeket a korrelációs egyenleteket 
fel lehet használni a terv elkészíté
séhez. Például, a 4 g-os angolnák 
kb. 7— 10%-a éri el egy éven belül 
a 150 g, 20—i25%-a a 100— 120 g, 
30— 35%-a az 50— 100 g, 30— 20%-a  
a 10— 50 g átlagsúlyt.

Az egyes osztályokon belül is nö
vekszik a szóródás, hiszen az azonos 
átlagsúlyú egyedek egy medencébe 
kerülnek, hogy ne lépjen fel köztük 
kannibalizmus. Grafikusan a popu
lációk szétnövését három vékonyodó 
vonallal ábrázolhatjuk, amelyekből 
3— 50% arányiban újabb és újabb 
szétnövések keletkeznek (3. ábra).

A  Hortobágyon tapasztalt szóró
dás nem egyedi eset. Az NSZK-ban 
levő Niedereuzheim k. Frankfurti 
magángazdaságban a populációban 
jól növekedők 20%-ot, a közepesen 
20—40%-ot, a lassan fejlődők 40%- 
ot tesznek ki. •
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A magyar halnevek 
eredete (II.)

A  hal szavunk finnugor eredetű, 
ősi alapalakja a kala lehetett. .Ezt 
bizonyítják az uráli eredetű, a ma
gyarral rokon nyelvekben ma is meg
található alakjai, melyek szabályos 
hangmegfelelésen alapulnak. A  finn
ben és az észtben kala, a lappban 
guolle, a cseremiszben kol, az oszt- 
jákban kul, a nyenyecben haal5á. 
A  fejlődésmenet a következő volt: 
K > / > H .  A  szó kialakulásakor az 
ősmagyar kor sajátos hangtani fej
lődési szabálya érvényesült. A  finn
ugor veláris k hang a magyar nyelv 
önálló fejlődési szakaszának elején 
h-vá fejlődött.

J. A T O K -F É L É K  CSALÁDJA  
(ACLIPENSERIDAE)

A  tok-félék családját a magyar 
faunában a vágótok, a színtok , a 
sőregtok, a kecsege, a viza és a vicsege 
képviselik. Az első három halfaj 
nevének alaptagja a tok szavunk. 
A tok, mint halnév, bizonytalan 
eredetű, talán ótörök jövevényszó. 
A vándorlás idején a magyarba ke
rült ótörök alakja a toqu vagy a 
tuqu lehetett, melyről redukció kö
vetkeztében a szóvégi u hang leko
pott. A  vágótok népies nevei: hal- 
szüke, szükehal, tetemestok, vész- 
hal.

A  szintok népies nevét nem jegyez
ték fel.

Első előfordulása: 1138.
A  sőregtok elnevezésünk sőreg elő

tagja önállóan használt halnév volt 
a múlt század végéig. Csuvasos jel
legű, ótörök jövevényszó. A  csuvas
ban: sdwrage alakban él. A  szó jelen
tése: hegyes. A  hal alaki sajátossá
gára utal, mégpedig jellegzetesen he
gyes orrára. A  magyarba átvett ajak 
a si^rik lehetett.

Érdekes a sőreg szavunkkal kap
csolatban N . Sebestyén Irén  felfogása, 
aki a sőreg szót finnugor eredetűnek 
tekinti. Zűrjén, votják, vogul szava
kat is említ elméletének bizonyítá
sára, így például a zűrjén tschéri, 
céri alakokat, a votják tsoryg, 
corég, sorég és a vogul soré/, sori/ 
alakokat. Ezeknek egy része az em
lített nyelvekben hal jelentésű, má
sik részük viszont a Coregonidae 
családhoz, tehát a lazacfélékhez tar
tozó halat, vagy éppen lazacot jelent. 
Úgy véli, hogy ez a halnév ment át az 
oroszba, majd orosz közvetítéssel a 
törökség nyelvébe.

Véleményem szerint a sőreg erede
tére vonatkozóan inkább az első fel
fogás látszik valószínűnek. A  sőreg

az Acipenseridae családhoz tartozik, 
nem a Coregonidákhoz. A  két hal
család küllemében teljesen eltér egy
mástól, tehát nem valószínű, hogy a 
marénát jelentő névvel illették volna 
a tokféle halat. A  magyar halászó 
nép volt, tehát valószínű, hogy is
merte annyira a halfajokat, hogy el
különítette volna a marénát a sőreg- 
től. Magával a hallal és a névvel is a 
magyarság valószínűleg vándorlásai 
során ismerkedett meg. Népies nevei 
Hermannál csillagostok, halak kirá
lya, királyhal, sireg, sőreg, vízipár
duc.

A  sőreg első megjelenése: 1219.
Az Acipenseridae családba tartozik 

a kecsege nevű halunk. A  kecsege szó 
vándorszó: a románban cega, a bolgár
ban HHra, a szerb-horvátban kééigá, 
a lengyelben ezeezuga. Mindezek 
végső forrása ismeretlen, azonban a 
k kezdetű, három szótagos alakok 
jobbára a magyarból származnak.

Népies nevei: kecsöge, köcsög, kö
csöge.

Első előfordulása: 1395.
A  viza régen igen nagy méretűre is 

megnőtt dunai halunk, neve vándor
szó. Az orosz, a bolgár és a szerb 
nyelv kivételével minden szláv nyelv
ben megtalálható.

A  magyarba valamelyik kelet-, 
délkelet-európai nyelvből kerülhe
tett. Átadóként szláv nyelvek jöhet
nek számításba. Ugor származtatását 
Báirczy sem tartja meggyőzőnek, ő is 
inkább a szláv nyelvekben élő vyza, 
vyz alakokból származtatja.

Népies nevei: őrhal, szinviza, viza
hal.

Első előfordulása: 1230.
A  vicsege szavunk a mai magyar 

nyelv korának fejleménye. A  viza és 
a kecsege hibridjének jelölésére hoz
ták létre. Kialakításában ritka szó
alkotási módunk, a szóvegyülés (con- 
taminatio) érvényesült.

Nem közhasználatú szó, csak a ha
lászati szaknyelv ismeri. Más, a vi- 
csegét tenyésztési célokra haszuáló 
országok nyelvében, mint például az 
oroszban, hasonló eljárással alkották 
meg a hibrid nevét.

Ebbe a családba tartozik a jelenleg 
honosítás alatt álló, a Szabványban 
még nem szereplő lénai tok. Neve az 
orosz jieHCKHH ocerp tükörszava.

2. A  PISZTRÁNG-FÉLÉK  
CSALÁDJA (SALMON1DAE)

A  halcsalád hazai tagjai a sebes
pisztráng , a szivárványos pisztráng , 
a pataki szaibling, a dunai galóca és a 
pénzes pér.

Pisztráng  szavunk eredetét tekint
ve szláv. Az átvétel, mint általában a 
legtöbb szláv eredetű szavunknál, a, 
honfoglalás, a letelepedés és a keresz
ténység felvételével esik egyidőbe. 
A  különféle szláv népek ekkor már 
viszonylag fejlett gazdasági életet 
éltek, s az éppen letelepedő magyar
ságra igen nagy hatással voltak a ná
luk fejlettebb népek.

A  szlovén nyelvben a pestrűga, a 
cseh és a szlovák nyelvben a pstruh 
alakok 111a is élnek. Mindezek erede
tileg egy ,,tarka"  jelentésű mellék
névnek a származékai, amely a halak 
zöldes, vöröses, fekete pettyes színére 
utal.

A  magyarba körülbelül a 10. szá
zadban, egy közelebbről meg nem 
határozható szláv nyelvi postrog! szó 
került és az irodalmi adatok szerint 
a nazalizált ősszláv magánhangzó 
(ö) a pisztrung >pisztrong ^pisztrang 
fejlődésen ment keresztül és az ős
szláv, óegyházi szláv A, £ ejtésköny- 
nyítő i hanggá lett. H erm an  idején a 
,,szivárványos"  jelzőt még nem hasz
nálták. Nem is használhatták, mert 
magát a halfajt, amely a pisztráng
félék közé tartozik, a X I X . század 
végén Amerikából importálták az 
európai országokba így az Oszt
rák-Magyar Monarchiába is. Itt 
kapta a regenbogen jelzőt, amit ma
gyarra fordítva szivárványosnak 
mondunk. Először a Halászat 1902. 
évi 11. számában találtam rá a 
,,szivárványos-pisztráng55 elnevezés
re.

A  pisztráng népies nevei: lazac, 
loszospisztráng.

Pisztráng szavunk első előfordu
lása: 1261.

A  pisztráng-félék családjának tagja 
a pataki szaibling. Ez az elnevezés 
még nem lelhető fel A  magyar halá
szat könyvé ben. A  magyar nyelvbe a 
német nyelvből került, ahol szintén 
Saibling a hal neve. Más európai 
nyelvben ez a szó nincs meg, a halat 
másképpen nevezik meg (angol: 
brook trout, francia: saumon de 
fontamé, orosz: aMepHKaHCKHH rojien)* 
Európába Észak-Amerikából került 
a hal a múlt század végén, honosítás 
céljából. A  saibling szóval először 
szintén a Halászat 1902. évi 11. szá
mában találkoztam, ahol még a né- 
metes írásmód érvényesült. Sem a 
Magyar nyelv történeti etimológiai 
szótárában, sem pedig a Magyar táj- 
szótárban nem szerepel.

Szaknyelvi szó, népies elnevezése 
nincs.

Ma már igen ritkán előforduló du
nai halunk a galóca. Neve szláv, 
pontosabban valószínűleg szerb-hor- 
vát, vagy szlovén eredetű. A  kör
nyező szláv népek nyelvében ma is 
megtalálható ugyanez a szó: a szerb- 
horvátban glávatica, a szlovénben 
glavática, a lengyelben glowacica, az 
ukránban rojiOBarana. Mindezek ere
dete az ősszláv golva fej jelentésű 
szó. A  névadás alapja a hal viszony
lag nagy feje.

Népies nevei: gadóca, gadoci, hu- 
kó, retke.

Első előfordulása: 1371.
A  pisztráng-félék hazánk területén 

élő utolsó faja a pénzes pér. A  pór
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szavunk eredete ismeretlen. Első elő
fordulása is igen késői (1808). Csak a 
szaknyelvben él.

Népies nevei: lepényhal, mámafiú, 
ón, ónhal, pénzes, pénzespisztráng, 
pérhal.

3. AZ AN G O LN A -FÉ LÉ K  
CSALÁDJA (ANGU1LLJDAE)

Az angolnafélék családjának tagja 
az angolna. Latin eredetű szó, az 
anguilla magyarosodon alakja. Az 
anguiila a latin anguis =kigyószerű 
szóból származik.

Gnlgóczi István 1022-ből való kéz- 
hatos „Szakács Tudoman" - ja angol
nának említi, ugyanakkor az 1860-ból 
származó Fay-féle kézirat, mely szin
tén szakácskönyv volt, ingolnának 
nevezi. Ez a népies elnevezés való
színűleg a körszájúak csoportjába 
tartozó ingola nevének analógiája
ként jött létre. Más vélemény szerint 
a népies névadás alapja az angolna 
ingó-lengő mozgása volt.

Népies nevei: ángolna, angvilla.
Hermán elnevezése: sikos ángolna.
Első előfordulása: 1525,

4. A PÓC-FÉLÉK CSALÁDJA  
(ITMHTUDAE)

A  póc-félék családjának hazai vi
zeinkben régen igen gyakori faja volt 
a lápi póc. Élettere a mocsarak le- 
csapolásával rendkívül leszűkült. Ne
vét is ma már csak a szakemberek 
ismerik. A  póc  szavunk eredetét te
kintve talán szláv. Ott a potz szó 
jelentése halfajta. Az oroszban el
nevezése nag, naigioK.

Népies nevei Hermannái: bobálik, 
bobály, ebhal, ebihal, kutyahal, pe- 
cehal, póchal.

Első előfordulása elég késői: 1795.

5. A CSU KAFÉLÉK CSALÁDJA  
(ESOCIDAE)

A  csukafélék családjának gazdasá- 
gilag is igen jelentős, hazánkban élő 
faja a csuka.

A  csuka szláv eredetű szó, a kör
nyező szláv nyelvekben is él. Az 
oroszban myica, a szlovénben söuka, 
a szlovákban écuka, a bolgárban 
igyi<a. Valószínűleg egy só kezdetű 
szláv alak átvétele, de közelebbi for
rása nem határozható meg, legin
kább a szlovén és kajhorvát, vagy a 
szlovák jöhet számításba átadó nyelv
ként.

Korábban N . Sebestyén Irén  még 
ugor eredetű elnevezésnek tekintette, 
és megtalálni vélte annak votják és 
zűrjén megfelelőit is.

Hermán Ottó köz-csukának nevezte 
el.

Népies nevét nem találtam, pon
tosabban hosszú ideig a csuka elneve
zés tájnyelvi alakként élt, ebből vált 
később köznyelvi és szaknyelvi szóvá.

Első előfordulása: 1152.

Medvegyné Skorka Anna
Haltenyésztési Kutató Intézet Szarvas

Jelentős érdeklődés mellett zaj
lott le az 1982. évi HAKI nap. A  
kutatókan kívül sok üzemi szak
ember jelent meg. A  gyakorlathoz 
közvetlenebbül közelálló kutatási 
témák, melyekről értékes előadások 
hangzottak el,, hozzájárultak az 
érdeklődéshez. Új technológiák, esz
közök, és módszerek kerültek szó
ba, míg a hal ökonómia újszerű, 
fontos elemet jelentett.

Az előadásokról kissé részleteseb
ben a következők adnak képet.

A  ponty és feh ér busa anyahalak
fe ln evelése  polikultúrában
P éteri András és Ruttkay András

Az anyahalnevelési munkát a két
éves „költségtakarékos” áruhalne- 
velési technológiákban anyajelöltek
kel indították. Megvizsgálták a mo
nokultúrás és polikultúrás anyahal- 
nevelés lehetőségét. Munkájuk során 
azt tapasztalták, hogy a vizsgált 
halfajok az alkalmazott népesítési 
és takarmányozási viszonyok mel
lett nem gátolják egymás fejlődé
sét. így lehetséges — és a jobb te
rületkihasználás érdekében célszerű 
— az anyahal jelölteket polikultú
rás rendszerben nevelni.

A  kacsatartás hatása a polikultúrás
halterm elésre
Ruttkay András

A  halastavi kacsatartás az 1960- 
as években kezdődött, fokozatosan 
terjedt, majd a 70-es évek közepe

táján teljesen visszaszorult. Az el
lentmondásos kérdés tisztázására 
három éven keresztül összehasonlító 
kísérleteket végeztek növendék- és 
áruhallal. Az eredményekből egy
értelműen kitűnik, hogy a halastavi 
kacsatartás nem kedvez a ponty
nak, viszont a két busafaj hozama 
jelentősen emelkedik.

Sertéshígtrágya halastavi hasznosí - 
tása
Kintzly Ágnes és Oláh János

A  sertéshígtárgya halastavi fel- 
használásának lehetőségeit minél 
előbb szükséges felderíteni az egyre 
fokozódó környezetszennyező ténye
zők csökkentése érdekében. A jelen
leg korlátlan mennyiségben rendel
kezésre álló hígtrágya, a biológiai 
anyagcsere folyamatokon keresztül, 
értékes fehérjévé képes transzfor
málódni viszonylag rövid idő alatt. 
Az így elérhető halhozam — 2 t/ha 
— takarmányozási költség nélkül 
jön létre. Optimális mennyiségű 
hígtrágya felhasználásával és opti
mális népesítési szerkezet alkalma
zásával a víztisztítás és a halhozam 
növelése párhuzamosan valósítható 
meg.

Intenzív harcsanevelő rendszer v izs
gálata
K epenyes János, Bercsényi M iklós, 
Dankó István

Az 1982-ben a HAL-INNO Vál
lalat és a Szentesi Árpád MgTsz ál-
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tál közösen megépített, intenzív har
csanevelő rendszert üzemeltették és 
vizsgálták. A cél 50— 70 q átlagtö
megű harcsaivadék utónevelése volt 
a téli hónapokban úgy, hogy azok a 
következő tavaszra elérjék a 300 g- 
os átlagsúlyt. A  víz hőmérséklete 
21—23 °C volt. A hőenergiát üveg
házakból elfolyó termálvíz hulladék
hője biztosította. Mivel a helyi me
leg víz minősége haltermelésre nem 
megfelelő, hőcserélőt alkalmaztak. 
Az október közepén kihelyezett 50 
g-os ivadék áprilisra 310 g átlagtö
meget ért el.

M űanyagok alkalmazása halastavak
töltésvédelm éhez
Tóth Imre

A  program célja : Olyan anyagok 
felkutatása és alkalmazási technoló
giájának kidolgozása, amely a je
lenkor követelményeinek figyelem- Jó megoldás volt a pontyfajták akváriumi bemutatása

Az Intézet által kifejlesztett új műszerkocsi

ságok, beruházási, pénzügyi és pi
aci kérdések szabályozzák és nem 
az ismeretanyag hiánya, hiszen a 
gyakorlatban dolgozó szakembere
ink sokszor még a kutatási részle
tekig is tájékozottak a polikultúrás 
technológiák kérdéseiben. A kutatá
si eredmények gyors és széles kö
rű elterjesztéséhez nagymértékben 
hozzájárult a szakmérnökképzés 
megszervezése is.

Alapvetően tehát a kialakult ked
vező helyzettel magyarázható, hogy 
a Haltenyésztési Kutató Intézet ha
gyományos szaktanácsadási tevé
kenysége iránt jelentős mértékben 
csökkent az igény. A hagyományos 
tógazdasági és polikultúrás techno
lógiák széles skálája közkinccsé vált, 
a kutatóintézetben kidolgozott vagy 
kidolgozás alatt álló újabb techno
lógiák többsége viszont intenzív, 
iparszerű technológia és bevezetése 
szintén nem valósítható meg a ha
gyományos szaktanácsadási tevé
kenység formájában.

be vételével, gazdaságosan alkal
mazható a haltenyésztés természe- 
tesvizi, mesterséges, intenzív és szu- 
perintenzív gazdálkodási formáit ki
szolgáló műszaki létesítmények és 
berendezések körében.

Az előzetes vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy az alkalmazott 
anyagok közt van olyan, amelyik a 
kidolgozott technológia szerint be
építve alkalmas arra, hogy egy kar
bantartási ciklus időszakára a mes
terséges tavak rézsűvédelmét haté
konyan, a környezetbe organikusan 
illeszkedve és olcsón biztosítsa.

Szolgáltatás: Halastavak term őké
pességének felm érése  
Oláh János

A  nagyhozamú étkezési és ivadék
nevelési technológiák bevezetését je
lenleg elsősorban a termőhelyi adott-

A m űszerkocsi berendezésével 
ismerkednek a tanácskozás résztvevői
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Az előtérben levegőztető berendezés, a háttérben az automata etetőkkel felszerelt 
ketrecek

— A különböző (kétéves, két és fél 
éves, hároméves) haltermelési 
technológiák optimális kombiná
ciójának meghatározása.

— A tógazdasági haltermelés ter
melési szakaszainak optimális te
rületi arányainak meghatározá
sa.

— Egész évben folyamatos halérté
kesítés.

— A legnagyobb fedezeti összeg, 
vállalati nyereség biztosítása.

Piaci angolna előállítása tavakban  
Szító András és Hajdúné Ábrahám  
Ágnes

Az eredmények reprodukálhatók 
intenzív haltartásra és nevelésre al
kalmas feltételek között, ha van 
kellő mennyiségű és tisztaságú víz, 
oxigéndúsító berendezés, és bizton
ságos üzemelést szolgáló műszaki 
feltételek adottak.

A  HAKI új szolgáltatási tevé
kenységével a gazdaságok hagyomá
nyos és polikultúrás technológiái
nak tökéletesítéséhez kíván hozzá
járulni. E technológiák hozamszint
jének növelését a gazdaságokban 
dolgozó szakemberek maguk is ké
pesek megvalósítani, ha megfelelő 
laboratóriumi alapadatokkal ellátják 
őket, népesítési, trágyázási és takar
mányozási döntéseik meghozatalá
ban. A termőképesség felmérési 
rendszer úgy került kifejlesztésre és 
standardizálásra, hogy alkalmas a 
halastavakon kívül holtágak, bánya
tavak, gyakorlatilag minden sekély 
állóvíz komplex felmérésére.

A  tógazdasági halterm elés optim ali
zálása lineáris programozással 
M ü ller Ferenc

A  lineáris programozással vég
zett optimumszámítás célkitűzései 
a következők voltak: IFA tehergépkocsira szerelt etetőberendezés

Pneumatikus takarmányszóró m unka közben (M áté J ó zse f fe lvéte le i)

A  lénai tok  
Tóth Árpád
A  lénai tok  nevelésén ek  m agyaror
szági tapasztalatai 
P éteri András

A  lénai tok iránt felmerült ér
deklődést biológiai sajátosságai vál
tották ki, valamint az a felismerés, 
hogy melegebb éghajlati viszonyok 
között gyorsan növekszik és az ipar
szerű tartási körülményeket jól bír
ja. Biológiájának sajátosságai közül 
számunkra fontos, hogy nem ván
dorol el a tengerbe, helyi állomá
nyokat képez, amelyek kis terüle
ten mozognak. Ez alkalmassá teszi 
természetes vizeink (Duna, Tisza) 
népesítésére is, mivel a kecsegénél 
lényegesen gyorsabban növekszik. 
Az állomány első szaporítására elő
reláthatóan 1984. második felében 
kerülhet sor. A fajt, jó növekedése, 
elfogadható takarmányhasznosítása 
és betegségekkel szemben megfi
gyelt ellenállóképessége alapján,
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iparszerű körülmények közötti és 
halastavi nevelésre is alkalmasnak 
tartják.

Kórszövettani vizsgálatok pon tyélős- 
ködő M yxosporeákon  
Mohiár Kálmán és K ovácsné G ayer 
Éva

Hét, Magyarországon pontyokban 
gyakori Myxosporea-faj fejlődését 
tanulmányozták szövettanilag.

A  busa „fekélyes  bőrgyulladása” 
Szakolczai József, Csaba G yörgy, 
Békési László, K ovácsné G ayer Éva, 
Pusztai L even tévé és K örm endy  
Béla

Az utóbbi években 2, 3 és 4 nya- 
ras busák között jellegzetes — több
nyire a faroknyélen mutatkozó —

A Dunai Halászati Egyezményt 
1958-ban kötötték Bulgária, Jugo
szlávia, Románia és a Szovjetunió 
kormányai, amelyhez hazánk 1961- 
ben, Csehszlovákia 1972-ben csatla
kozott. Az Egyezmény célja, hogy a 
Duna vizeiben a haltermelés fej
lesztése érdekében közös szabályok 
szerint járjanak el, a Duna halállo
mányának védelmére és fejleszté
sére közösen hozzanak intézkedé
seket. Az Egyezményben megfogal
mazott célok elérésére létesült a 
Vegyesbizottság, amelyben évenként 
egyeztetik a halászati tilalmakat, 
tájékoztatók hangzanak el az előző 
évi halászat eredményeiről, a tudo
mányos kutatásokról.

A  Duna halállományát századunk
ban ért sorozatos negatív hatások 
(folyószabályozás, árterületek csök
kenése, vízszennyezés stb.) ellensú
lyozására fontos az Egyezmény ke
retében folyó nemzetközi összefo
gás. A Duna halainak egységes el
vek szerinti védelme, hasznosítása 
nem is történhet másképp, csak sok
oldalú megállapodás szerint. Az 
együttműködés teljes értékűvé ak
kor válna, ha Ausztria és az NSZK 
is csatlakozna az Egyezményhez, ez
zel az iparosodottabb felsődunai ál
lamok is közreműködnének a hal
állomány védelmében. Az Egyez
mény nyitott, a csatlakozási lehe
tőség megvan.

A  Dunai Halászati Egyezmény 
mint nemzetközi szervezet, létreho
zása idején bejegyzésre került az

fekélyek képződésével járó megbe
tegedés jelentkezett.

* * *

Talán kissé kevesebb szó esett 
a halegészségügyről, de ennek oka 
az is, hogy most 1— 2 éve jelentő
sebb probléma nem zavarta a ter
melést, azaz a nyilvánosságra kerü
lés valamiféle aktualitással függ 
össze. A  melegvizes technológia, a 
harcsa tenyészanyag nevelés nagy 
érdeklődést váltott ki.

A  HAL-INNO Vállalat bevonása 
és eszközeiből, gyártmányaiból ki
állítás szervezése, a HAKI halfajta 
és laborkocsi bemutatása feltétlen 
hasznos, jó kezdeményezés volt. 
Egy-egy elhangzott tudományos elő
adásról lapunkban a későbbiekben 
részletesebb közlést adunk.

Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Titkárságánál. Ez is rangot bizto
sít a halászat nemzetközi fórumai 
előtt.

Milyen gazdasági eredményekről 
számolhat be a Vegyesbizottság? Az 
eltelt negyedszázadban összességé
ben növekedett — a romló termé
szeti viszonyok ellenére — a dunai 
hering állománya, fogása. Ebben 
Románia, a Szovjetunió és Bulgá
ria érdekelt. Hazánk számára a ke

letázsiai növényevő halak meghono
sítása és elterjesztése jelentette a 
legnagyobb sikert. A hatvanas évek
ben behozott halak ma. már a ma
gyar haltermelés több mint 1/3-át 
adják.

Az Egyezmény által létesített Ve
gyesbizottság évente rendszeresen 
ülésezik. A  napirenden szereplő kér
dések, jellegüknél fogva, két cso
portba sorolhatók. A klimatikus vi
szonyoktól függően évente kerül 
meghatározásra a dunai hering sza
kaszos tilalmi ideje, az alsó Duna- 
szakasz általános tilalma és egyez
tetés után a középső Duna-szakasz 
fajonkénti halászati tilalma. Emel
lett a delegációk kölcsönösen tájé
koztatják egymást az előző évi ha
lászat eredményeiről, a halállomány
ban bekövetkezett változásokról, a 
Vegyesbizottság korábbi határoza
tainak végrehajtásáról. Rendszeres 
a Dunával kapcsolatos kutatási ered
mények ismertetése is.

A  Vegyesbizottság foglalkozik 
olyan kérdésekkel is, amelyek idő
szerű feladatként merülnek fel. Pél
dául, a Duna bizonyos szakaszain 
közösen értékelik a halállomány 
helyzetét, illetve a folyam teljes 
hosszában egy-egy halfaj állomá
nyát, a változások tendenciáját. Az 
utóbbi ülésszakokon közös értéke
lés készült a jugoszláv—magyar Du- 
na-szakaszról, és a Vaskapu tározó 
halállományáról.

Az 1983. évi, sorrendben a 25. 
ülésszakot április 11— 17. között 
Belgrádiban rendezték meg. Ezen 
az ülésen a Vegyesbizottság kiemel
ten foglalkozott a növényevő halak 
helyzetével. Fogásuk 1982-ben kö
zel 400 tonnával haladta meg az 
1981. évit. A  Duna egyes szakasza
in ismételten fogtak növényevő iva
dékot is, ami a természetes szaporo
dásra utal, bár e halak ívását és 
ikráit nem sikerült megfigyelni, 
összesítve az eddigi vizsgálatok 
eredményeit, a V egyesbizottság je -  
vasolja, hogy az érdekelt országok 
telepítsenek fehér és pettyes busát 
a Duna m edrébe. Annak ellenére, 
hogy az amúr telepítésével kapcso-

Ivadéknevelő betonnáeclencék a jugoszláviai Kladovoban

Dr. Dobrai Lajos

Dunai Halászati Egyezmény 
nemzetközi Vegyesbizottságának

25. ülése
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Tokivadékok nevelésére használatos medence Halászhálók a kladovoi ivadéknevelő gazdaságban
(T óth  Á . fe lvéte le i)

latban egységes vélemény nem ala
kult ki, szovjet javaslatra a Vegyes
bizottság e halfaj biológiájának to
vábbi kutatása mellett foglalt ál
lást. A busa telepítésére vonatkozó 
javaslattal hosszú vita zárult le. Be
bizonyosodott, hogy a busa a Duna 
halfaunájának értékes tagjává vált 
és jelentős gazdasági tényező vala
mennyi érintett ország halászatában.

Szükségesnek tartom hangsú- 
iyozni, hogy a növényevő halak kö
zép-európai meghonosításában a 
Vegyesbizottság jelentős szerepet 
játszott, e fórumon hangzott el az 
első javaslat a telepítésre, megho
nosításra. A  hatvanas évek elején 
a szovjet delegáció nagy segítséget 
nyújtott a lenyészanyag beszerzésé
ben, biológiájuk, tenyésztésük meg
ismerésében.

1982-ben az összes halfogás az 
1981. évihez képest 11,8% -kal növe
kedett a Dunán, főként a dunai 
hering, a dévér és a növényevő ha
lak többletfogása következtében. A 
csehszlovák—magyar— jugoszláv Du- 
na-szakaszon összességében növeke
dett az értékes halfajok fogása. Itt 
a gazdaságilag értékes halfajok je
lentős fogása az évenkénti ivadék
telepítés és a fajlagos tilalmi idő 
alkalmazásának eredménye.

Az idei ülésen a Vegyesbizottság 
foglalkozott a Duna vízminőségével, 
a tokfélék állományának alakulá
sával, az értékes halfajok ivadékai
nak telepítésével, ivadékmentés kér
déseivel, a tokfélék hálós halásza
tával, az angolnatelepítésre vonat
kozó magyar javaslattal és egyéb 
kérdésekkel.

A  Vegyesbizottság határozatot fo
gadott el a 25. ülés anyagainak ki
adásáról, a 26. ülés megtartásáról, 
napirendjéről.

A  jegyzőkönyv hat nyelven tör
ténő szerkesztése és sokszorosítása 
alatt a delegációk megismerkedtek 
a „Beograd” Halgazdaság egyik 
Száva-menti üzemegységével, ahol 
holtággazdálkodás, haltápgyártási és 
halfeldolgozás folyik. Egynapos 
szakmai tanulmányúton meglátogat
ták az 1974-ben alakult kladonói

„Djerdap” szervezetet, valamint a 
Vaskapu— I. erőművet. A halászati 
szervezet a Duna 120 km-es szaka
szán folytat természetesvizi halá
szatot. Az üzem 100 halásza a kis- 
értékű halfajok mellett, évente 2 0 1 
jóminőségű halat (tokféléket, pon
tyot, süllőt, harcsát) termel és kö
zel 500 kg kaviárt állít elő.

Ez év júniusában mégegyszer vé
gigjártam az áprilisban már megis
mert vidéket, ezúttal mint turista. 
A Vaskapu— I. erőmű mellett meg
néztük a szintén román— jugoszláv 
közös beruházásból épülő Vaskapu 
— II. vízierőmű építkezését. Megle
petéssel tapasztaltam, hogy az épít
kezés rendkívül előrehaladott álla
potban van, várható, hogy az erő
mű egy-két éven belül üzembe lép. 
A természet ily nagymérvű átala
kítását megcsodálva kissé lehan
golt, hogy a Vaskapu— II. megépíté
se után hazánkból a tokfélék végleg

eltűnnek. Rendelkezünk olyan in
formációkkal, hogy a Vaskapu— I. 
tározójában még hálóba kerül né
hány példány, amelyek a hajózsi
lipen keresztül jutnak fel. Az újabb 
gát újabb akadályt jelent, amellyel 
még e szívós fajok sem lesznek ké
pesek megbirkózni.

Az első erőmű építése során Ju
goszláviában létesült egy halgazda
ság, amelynek feladata a halállo
mányban okozott kár kompenzálá
sa. Az általunk meglátogatott kiadó- 
vói ivadéknevelő gazdaság azonban 
nem üzemelt, csak áruhaltermelési 
célokat szolgált. A  tokszaporító bá
zis — bár a technológiai berendezé
sek készen vannak — ivadékneve
lésre nem szolgált. Tudomásunk sze
rint, a román oldalon a betervezett, 
kapacitáspótló gazdaság meg sem 
épült..

Tóth Árpád

A  gazdaságon belüli halmozgatás egyszerű eszköze a jászkarajenői Árpád M gtsz-ben
(P in tér K . ' Ívétele)
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100 éve született
Halászatunk, haltenyésztésünk 

öregjei, akik a háború előtt kezd
ték el munkájukat biztosan emlé
keznek még rá, a magyar halászat 
és haltenyésztés, halászati hidrobio
lógia nagy tanító mesterére, az 
Európa-szerte elismert tudósra.

Tudomásom szerint, a Duna mel
lett, Bősön (ma Csehszlovákia) szü
letett. Egyetemi tanulmányait Pes
ten végezte természetrajz—földrajz 
szakon. Botanikából doktorált és 
haltenyésztésből szerzett egyetemi 
magántanárságot a Budapesti Köz- 
gazdasági Egyetem Mezőgazdasági 
Karán. Itt tanította a haltenyésztés 
iránt érdeklődő egyetemi ifjúságot 
szinte addig, míg ott lehetett taní
tani. Tudományos és tanítói mun
kássága szorosan egybefonódik a 
Halélettani és Szennyvízvizsgáló Á l
lomással (később Intézettel), ahol 
működését az intézmény életrehí- 
vása utáni következő évben (1907- 
ben) kezdte el.

Munkássága kiterjedt mindazon 
gyakorlati kutatási területekre, me
lyek a halászat-biológusi munkakö
rébe tartozhattak. Így, kidolgozta a 
hazai szennyvizek biológiai vizsgá
latát és értékelését. Foglalkozott a 
legfontosabb haltáplálék állatokkal, 
a haltenyésztés gyakorlati kérdései
vel, hazánk halaival és a legfon
tosabb haszonhalainkkal, a ponty
nemesítéssel és a természetesvizi ha
lászattal.

Aki fellapozza szaklapunknak, a 
„H alászatnak a két világháború 
közötti számait, szinte mindegyik
ben találhat egy-egy értékes, ala
pos Unger-dolgozatot. A  „H alászai
nak évtizedekig volt a szerkesztő
je is a két világháború között. Nem
zetközi tekintélyét mi sem bizonyít
ja jobban, mint hogy őt kérték fel 
a híres Dem oll— M ayer: Handbuch 
dér Bisnenf is Cherei M itteleuropas 
sorozatiban a süllő és a harcsa tógaz. 
dasági tenyésztéséről szóló kötet 
megírására. Ez a munka gazdag és 
korszerű illusztrációkkal 1939-ben 
Stuttgartban jelent meg, mint a 
sorozatos mű IV. kötete (Die Zucht 
des Zanders in Karpfenteiehwirt- 
sohaften und in freien Gewássérn. 
Anihang: Welszucht in Teichwirt- 
schaften, Dér Sterlet (Aciperser ru- 
thenus L) in Karpfenteichen).

A háború előtti halászatunkat mél
tóan reprezentáló könyvben, a Fi- 
scher Frigyes által szerkesztett „Ma
gyar Halászatiban (Budapest 1921, 
„Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyom
dai Részvénytársaság.) 80 oldal és 
fényképek legnagyobb része az ő 
munkája. Az 1919-ben megjelent 
„Magyar édesvízi halhatározó” alap
ja volt számos hasonló témájú mun
ka megírásának.

Én személy szerint nagyon jól em
lékszem halk, tagolt beszédére, meg
gondolt, kerek mondataira, gyönyö
rűen felépített előadásaira, ö  volt 
az, aki először mutatta meg nekem,

U n g e r Emil
(1 8 8 3 -1 9 4 5 )

„az ideiglenes minőségű kísérleti 
szakmunkaerő”-nek a Tisza virág
zását, a Velencei-tó, a Duna, a Ti
sza és azok holtágainak halászatát.

Az Intézet, a magyar halászat 
volt az élete, mindene. Nyugdíjazá
sa után is szorgalmasan bejárt, dol
gozott. Buda ostroma a Nagyenyed 
utcában, a Déli pályaudvarhoz kö
zel levő lakásán érte. Élelmi tar
talékai nem voltak, a tartós éhe
zés, a lakásában is folyó házról ház
ra terjedő közelharc borzalmai, az 
amúgy is gyenge fizikumú, idős em
ber idegzetét felőrölték. Röviddel

Unger Emil tanítványai 'között

Tatai lehalászás (U nger E m il fo tó ib ó l)

Egy tiszai holtág pontyosítása (Unger 
E m il fo tó ib ó l)

Búvárhalász beöltözés közben (U nger 
E m il fo tó ib ó l)

azután, hogy utcájában elcsitultak 
a fegyverek, önkezével vetett véget 
életének. (Feleségével együtt, a fe
leségét sikerült megmenteni.)

Unger Emil életmunkásságával 
méltó helyet biztosított magának a 
magyar halászat panteonjában.

Dr. Woynarovich Elek
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KONJUNKTÚRA A HALTE
NYÉSZTŐKNÉL. Bármennyire is 
furcsán hangzik, de van a mező- 
gazdaságnak egy ágazata, mely —  
a gazdasági válság ellenére — fel
lendülőben van, és ez a belvízi ha

lászat! Nyugat-Európában 1980-ban 
131 000 tonát, 1985-ben már 182 000 
tonnát termelnek majd az édesvízi 
halakból. FISH FARMING INTER
NATIONAL, vol. 9. (83) N° 5.

LANGUSZTATELEPÍTÉS. D él-B re- 
tagne-ból m integy 25 000 — 10 hó
napos —  m esterségesen  szaporított 
langusztát (rák) szállítottak, és te 
lep ítettek  a Rhone-delta térségébe. 
FISH FARM ING INTERNATIO
NAL, vol. 9. (83) N° 5.

THAIFÖLDI FEJLESZTÉS. A dél
kelet-ázsiai ország, Thaiföld jelen
tősen fejleszti édesvízi halászatát. 
A jelenlegi 180 000 tonna/év terme
lését 1986-ra 270 000 tonna/év meny- 
nyiségre kívánja növelni. FISH 
FARMING INTERNATIONAL, vol. 
9. (83) N° 5.

LEPÉNYHAL ÉS ATTRAKCIÓ. A  
dél-angliai Weymouthban működő 
Golden Sea Produce Ltd. vállalat 
megkezdte a lepényhalak tömeges 
szaporítását és nevelését. Mivel a 
vállalat Anglia egyik legfelkapot
tabb üdülőhelyén működik, ezért a 
tulajdonosok úgy döntöttek, hogy —  
némi belépődíjért — bárki megte
kintheti a modern halszaporító gaz
daságot. FISH FARMING INTER
NATIONAL, vol. 9. (83) N° 5.

KERESZTEZETT T IL Á P IÁ K . A z  
izraeli EIN H A M IRFATZ halkelte
tő telepen  m egkezd ték  a tilápiák 
keresztezett példányainak töm eges 
előállítását és nevelését. K étfé le  
hibridet tenyésztenek : a) Sarothero- 
don mossambicus X S. hormorum, 
b) S. niloticus X S horm orum . Dan 
M ires részletes tanulm ányt írt a 
basztard halak fejlődési erélyéről 
és gazdasági jelentőségéről. BA M ID - 
GEH, Vol. 35 (83) N° 1.

EGYIPTOM ÉS IZRAEL EGYÜTT
MŰKÖDIK. A két közelkeleti or
szág — Egyiptom és Izrael — újab
ban szorosan együttműködik az 
édesvízi halászat számos területén, 
többek közt a tilápia szaporítása és 
felnevelése terén. AQUACULTURE 
MAGAZINÉ, Vol. 9. (83) N° 2.

KINEVEZÉS. A nálunk is jól is
mert halászati szakembert, Dr. M. 
v. Lukowicz urat 1983. szeptember

1-i hatállyal kinevezték a Starnber- 
gi Halászati Intézet igazgatójának. 
AFZ FISCHWAID, Jahrg. 108. (83) 
N° 9.

30 ÉVE O K T AT JÁK . A  berlini 
H um bolt E gyetem en  imm ár 30 éve  
folyam atosan oktatják a halászatot, 
a halterm elést. Három évtizede  
m indössze 11 hallgató járt évről 
évre az oktatásra, 1982-ben már 68 
diák sajátította el a halász-szak
mát, m éghozzá felső fokon ! ZEIT- 
SCHRIFT FÜR DIE BINNENFI- 
SCHEREI DER DDR, Bánd 30, (83) 
N° 3.

A KETRECES HALTARTÁS JÖ
VŐJE. L. RÜCSAGOV három olda
las cikket írt a ketreces haltartás 
jelenéről és jövőjéről. A fénykép
pel illusztrált cikkből kiderül, hogy 
a Szovjetunióban különösen nagy 
figyelmet szentelnek ennek a me
rőben új haltartási módnak, s már
is számos víztározóban, tóban si
kerrel alkalmazzák. RÜBOVOSZT- 
VO I RÜBOLOVSZTVO, (83) N° 8.

SZERENCSÉS FOGÁS. A San Fran
ciscoi öbölben (USA) a 21 éves Joey 
Pallotta egy 2,74 m hosszú és 230 
kilós óriás tokhalat fogott horoggal, 
és emelt sikeresen a partra. Az 1,53 
m körméretű hal felkerült az USA

7

rekordlistájára. AFZ FISCHWAID, 
Jahrg. 108. (83) N° 8.

EM ELKEDIK A  VÍZSZINT. A  le- 
ningrádi Oceanográfiai In tézet szak
em berei —  imm ár 33 évi kutatás 
alapján  — megállapították, hogy a 
világtengerek éven te  átlag 1 m m -t 
em elkednek, a „ leggyorsabban” az 
Északi-Jegestenger duzzad, éven te  
2 m m -rel magasabb a szintje. A  
je len séget valószínűleg az okozza, 
hogy Földünk felszíne kissé m eleg 
szik, ennek következtében  a sarkkö- 
rök jégtakarója jobban  olvad, s ez 
em eli a vízszintet. DEUTSCHER 
ANGELSPORT, Jahrg. 35. (83) N° 8.

EDDIG A LEGNAGYOBB! A Né
met Szövetségi Köztársaságban —  
Schwandorfnál — egy 65 kilós, 2,05 
méteres harcsát sikerült a partra 
emelni. Az óriás hal egy bodorká
ra kapott. Ez a hal a legnagyobb, 
amelyet az NSZK-ban valaha is ho
roggal kifogtak. BLINKER (83) N 9.

FOGJÁK A BUSÁT. A  Vereinssee- 
ből (NSZK) — Werner Brodd —  
kifogott egy 20,5 kilós,- 103 centi 
testhosszúságú pettyes busát. A tér-

Miről

metes hal ún. „protein-gyurmára” 
kapott, és 30 perces fárasztás után 
megadta magát. BLINKER (83) 
N° 9.

EHEIM ÚJDONSÁGOK. A  világhí
rű EHEIM cég (m ely eddig elsőd le
gesen  akvárium i szűrőberendezése
ket gyártott) forgalom ba hozott egy  
takarmány automatát (3580 jelszám 
mal). A z újdonság elem m el m űkö
dik, a haltápot lassan —  nem  eg y 
szerre  —  bocsátja a vízbe, percnyi 
pontossággal beállítható. EH EIM -ék  
egy új, m ini-vízszűrőt is piacra  
dobtak. A  2007 jelű  m inifilter 30—  
60 liter űrtartalmú m edencék víz- 
tisztítását végzi —  m indössze 3 W att 
elektrom os áram felhasználásával.

ŐSZI HALÁRAK. 1983. szeptembe
rében — a Német Szövetségi Köz
társaságban — az alábbi árakon 
forgalmazták a halakat: 1000 db 
egynyaras ponty 200,— 100 db két- 
nyaras ponty 200,— , 1000 db egy
nyaras amur vagy fehér busa, vagy

pettyes busa 700,—, 100 db egynya
ras csuka 500,—, 1000 db egynyaras 
süllő 1200,—, 100 kg étkezési com- 
pó 1000,—, 100 kg étkezési harcsa 
1800,— ny. német márka. Valameny- 
nyi felsorolt hal élő állapotban ke
rül eladásra. AFZ FISCHWAID, 
Jahrg. 108. (83) N° 9.

MOZGÓ KELTETŐ. A Szovjetunió
ban — többek közt a Volgán — ki
próbálták azt a keltető állomást, 
melyet egy hajóra szemeltek. A  
mozgó halkeltető nagyszerűen be
vált — milliószámra ontja a mes
terségesen szaporított halivadékot. 
FISH FARMING INTERNATIONAL, 
Vol. 9. (83) N° 5.
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számol be

sajtó?

VAJAS VÉGZET. Hamburg W il- 
helm sburgi kerületében  kigyulladt 
egy óriási raktárépület, ahol —  
többek között — 5700 tonna vajat 
tároltak. A  tűzoltók azonnal a h ely
színre siettek, de csak nagy üggyel-

bajjal lettek úrrá a lángokon. Sok 
hektoliter vizet kellett az égig érő  
lángokra irányítani, hogy a továb
bi pusztulásnak e le jé t vegyék . A  
tűz oltására felhasznált víztöm eg  
és a m egolvadt vaj —  barna m ocsok  
alakjában  —  akadálytalanul beom 
lott a raktár közelében  levő, 4 h ek 
táros halastóba. A  tóban m egder
m edt va jréteg  5 centi vastagságban  
borította a vizet — elpusztítva az 
ott élő halakat. BLINKER, (83) 
N° 9.

MIKÉNT NÖVEKEDIK A HAL
LÁRVA? L. A. Fuiman összehason
lító vizsgálatokat végzett különféle 
halfajok lárváinak növekedésével 
kapcsolatban. Fuiman vizsgálatának 
az a fő értéke, hogy nemcsak az 
egész lárvát, hanem annak egyes 
testtájait is figyelemmel kísérte 
mérései során. J. FISCH BIOL. (83) 
23.

MIKROKAPSZULÁZOTT HALTÁP. 
V. Radenko és munkatársai részle

ge

tes tanulmányt írtak az ún. mikro
kapszulázott haltápról, mely külö
nösen az ivadék indító táplálásánál

hasznos. A szerzők részletesen is
mertetik az új módszert, melynek 
segítségével ez a tápféleség össze
állítható és gyártható. RÜBO- 
VOSZTVO, (83) N° 8.

A  FILM  FŐSZEREPLŐJE — EGY  
M ŰCSUKA. Angliában elkészült 
egy film , m elyn ek  főszerep lő je  egy  
3,6 m éter  hosszú, kom puterrel irá
nyított műcsuka. (A  film  cím e: The 
pike =  a csuka) A  250 000,— angol 
fon tért elkészített film et horgászok
nak szánták —  elsődlegesen  szóra- 
koztaásra. FISH FARM ING IN 
TERNATIONAL, Vol. 9. (83) N° 5.

480 TONNÁT MEGSEMMISÍTET
TEK. Francia osztriga-tenyésztők 
480 tonna osztrigát megsemmisítet
tek, mert a kagylók Bonamia élős
ködővel volta kfertőzve. FISH FAR
MING INTERNATIONAL, Vol. 9. 
(83) N° 5.

DÉVÉR ÉS BODORKA. I. G. Cowx 
vizsgálatokat hajtott végre az Exe 
folyóban élő dévérkeszeg és bodor
ka hibridek alaktanával kapcsolat
ban. J. FISH BIOL. (83) 22.

VÁLO G ATÓ S HIBRID. J. V. Shi- 
rem an és munkatársai etetési kísér
letet v ég eztek  az amúrral és az 
amur X  pettyes busa hibriddel kap
csolatban. M egállapították, hogy az

amur sokkal nagyobb étvággyal fo 
gyasztja a különféle h ínárnövénye
ket, m int a válogatós hibrid. Ez 
utóbbi inkább a pisztráng tápot 
k ed v e li .. .  J. FISH BIOL. (83) 22.

KÍNAI SEGÍTSÉG. A Kínai Nép- 
köztársaság 2,5 millió angol fontnak 
megfelelő támogatást nyújtott egy 
thaiföldi akvakultúra létrehozásához, 
melynek felépítésére Chiang Rai 
térségében kerül sor. FISH FAR
MING INTERNATIONAL, Vol. 9. 
(83) N° 5.

HONG KONGBAN VAN BECSÜLE
TE. Jóllehett az angol koronagyarma
ton minden talpalatnyi helynek áira, 
méghozzá boros ára van, ez nem 
akadálya annak, hogy a helybeliek 
édesvízi halakkal is foglalkozzanak. 
J. J. Putman színes, fényképes ri
portot készített a hong kong-i halá
szokról, akik többek között amuro
kat, fekete amurokat és természe
tesen pontyokat is nevelnek tava
ikban. NATIONAL GEOGRAPHIC, 
Vol. 164. (83) N° 1.

A  V IL Á G  LEG N AG YO BB V ÍZ T Á 
ROZÓJA. A frikában  — Zim babw e  
és Zambia között épült a világ leg

nagyobb víztározója, a „K A R IB A ” . 
A  288 km hosszú és 42 km széles 
tározó, 184 milliárd m3 v izet képes 
felfogn i és tárolni. A  hatalmas, 
m esterséges tavat 25 éve  létesítet
ték, és azóta 41 halfaj honosodott 
meg benne. A z egyik  legnagyobbra  
növő fa j a tigrishal, m ely 70— 80 
centis testhosszt is elérhet. A  „K a 
rib a-víztározón” évek  óta rendsze
resen  halásznak. DAS TIER, (83) 
N° 9.

VIBRÁCIÓS ETETŐ-AUTOMATA. 
A Szovjetunióban létrehoztak egy 
újrendszerű, vibrációs haltakarmány- 
automatát. A  H15—ILF—2 etető el
sődlegesen intenzív (pisztrángos) 
tógazdaságokban alkalmazható.
RÜBNOE HOZ JA JSZTVO; (83) N° 8.

ÚJDONSÁG: A TETRA-POND. Az 
amerikai kézben levő — eredetileg 
német — haltápgyártó cég, a Tetra 
új haleleséggel jelent meg a világ
piacon, a neve TETRA-POND. Az 
1, 3 és 6 literes dobozokba kisze
relt újdonság dísztavak halainak 
(aranyhalaknak, díszpontyoknak stb.) 
lehet teljesértékű tápja. A rizs
szemre emlékeztető táp tartalmaz
za a megfelelő arányú fehérjét, 
szénhidrátot, zsírt, ballasztanyagot, 
ásványi anyagot, nyomelemeket és 
vitaminokat.

ILLEGÁLIS H ALFOG Ó K. Egy m ost 
készült statisztikai kimutatás sze
rint Hollandiában  — 970 000 igazolt 
sporthorgász m ellett —  m integy  
150 000 orvhorgász és orvhalász te 
vékenyked ik . FISCH UND FANG, 
Jahrg. 24. (83) N° 9.

TÖBB PÉR! A Duna felső szakaszán 
egyre több pénzes pér él. Különö
sen gyarapodott állományuk Beu- 
ron és Sigmaringen között. A pér 
gyarapodás arra utal, hogy a Duna 
felső szakaszán javult a víz minő
sége. FISH UND FANG, Jahrg. 24. 
(83) N° 9.

AQUA-FISCH 1984. A Bodeni-tó 
partján, Friedrichshafenben rende
zik meg legközelebb a nemzetközi 
tógazdasági és akvakultúra kiállí
tást AQUA-FISH címmel. A  nagy
szabású szakmai bemutatóra 1984. 
március 28. és április 1. között ke
rül sor.

Dr. Pénzes Bethen
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Nemzetközi konzultáció

a
hal betegségek

megelőzéséről

A  halegészségügyi konzultáció résztvevőinek egy csoportja. A  kép bal szélén prof. 
N. Fijan, az EIFAC elnöke

Praktikus, vizsugárral működtetett önetető egy svájci pisztrángos gazdaságban 
(Dr. B ék ési L. fe lvéte le i)

Az EIFAC II. albizottsága május 
2— 6 között rendezte a halbetegsé
gek megelőzésével foglalkozó nem
zetközi konferenciáját Svájcban, 
Bernben. A konzultáció kitűnő há
zigazdája a berni Állatorvosi Fa
kultás bakteriológiai tanszéke (ve
zetője prof. dr. K lingler) volt. Az 
albizottság elnöke, prof. Fijan  elő
adókat kért fel a különböző orszá
gokból, hogy referáljanak az orszá
gukban folyó betegségmegelőző te
vékenységről. A meghívások ellené
re, a szakemberek csak meglehető
sen szerény számiban jelentek meg, 
néhányan írásos beszámolójukat 
küldték el.

A résztvevő országok: 
Csehszlovákia — írásos anyagokat 
küldött
Franciaország — dr. P. Gerard, 
Izrael — S. Sárig,
Jugoszlávia — dr. N. Fijan, 
Magyarország — dr. B ékési L., 
Norvégia — dr. T. Hastein, dr. E. 
Egidius,
NSZK — dr. M. Bohl, dr. H. J. 
Schlottfeld,
Olaszország— dr. P. Ghittino, G. 
Ranghiero,
Svájc — dr. K. Klingler, dr. W. 
Mayer,
FAO — dr. D. Charbonnier.

A megnyitó után a konzultáció a 
szokásos rendben zajlótt!. Prof. G hit
tino összefoglaló előadást tartott az 
Európában előforduló legfontosabb 
halbetegségekről. Ezután a különbö
ző országok képviselői tartották meg 
beszámolóikat.

Az első témacsoport a pisztráng
tenyésztés és a különféle intenzív 
tenyésztési formák (recirkulációs és 
silórendszerek) halegészségügyi
problémáit tárgyalta. Közös meg
állapítás volt, hogy az intenzív rend
szerek tervezésében nem vesznek 
részt halegészségügyi szakemberek, 
és a telepek a nagy veszteségek mi
att azok hamarosan használhatat
lanná válnak.

A  fertőző pankreász-elhalás vírus- 
fertőzés ismét nagy vitát váltott ki. 
A fertőzés a legtöbb nyugati or
szágban előfordul, de csak mérsé
kelt gazdasági kárt okoz. Újabb 
vizsgálatok szerint, fertőzött anya
mentes utódokat lehet felnevelni. 
Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a 
halegészségügyi szakember ismerje 
a technológia összes fázisát. A  nor
vég képviselő beszámolójából kide
rült, hogy országukban példás egy
ségben jelentkezik a prevenciós 
módszerek alkalmazása és a ható
sági intézkedések következetes vég
rehajtása.

A  második témacsoport a közép
európai pontyos, illetve polikultúrás 
halgazdaságok problémáival fog
lalkozott. Prof. Fijan  határozott 
összefüggést állapított meg egyes 
betegségek és a népesítési sűrűség 
között (úszóhólyag-gyulladás). Leg
főbb nehézségnek tartja a tavak 
nagy méreteit, ahol bármilyen be
avatkozás igen költséges és a ha
tás gyakorlatilag ellenőrizhetetlen.
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Halfogás a levegőbőlRámutatott, hogy eredményes pre
venciós munka csak a tenyésztő 
szakember közreműködésével, a 
környezeti feltételek optimalizálásá
val és a kórokozók terjedésének kor
látozásán munkálkodó állatorvos 
együttműködésével valósítható meg. 
Felvetette, hogy a sporozoon para
ziták egyre több közvetlen és köz
vetett kárt okoznak és ellenük 
egyelőre nincs megfelelő terápia.

S. Sarig több sajátos problémát 
mondott el Izraeliből, így a P rym ne- 
sium  toxikózis eseteit, a kombinált 
szerves foszforészter, formaiin és 
malchitzöld kezelésekről szerzett ta
pasztalataikat. Felhívta a figyelmet 
az engedély nélküli díszhalbehozatal 
veszélyére, amellyel az utóbbi idő
ben négy új élősködő került be az 
országba.

A csehszlovák szakemberek írásos 
beszámolójából megismertük a Bio- 
veta gyógyszergyár által 1980-ban 
forgalomba hozott tavaszi virémia 
vírus vakcinát, amely a maga ne
mében jelenleg egyedülálló.

A résztvevők érdeklődéssel hall
gatták a magyar beszámolót is. Hal
tenyésztésünk nemzetközileg elis
mert eredményei alapján figyelmet 
keltett újra a keltetőházakban és az 
előnevelésben alkalmazott preven
ciós módszerek ismertetése. A ta
vaszi preventív antibiotikum ete
tés általánossá válása ugyancsak ér- 
deklődést váltott ki. Országunk ví
rusmentessége a pisztráng vírusok 
szempontjából valószínűleg egyedül
álló Európában. Elismeréssel hall
gatták a beszámolót arról a mun
káról is, amelyek országunk ponty
állományainak tavaszi virémia ví
russal való fertőzöttségének felmé
résére kezdtünk el.

A referátumokat élénk vita kö
vette és az így kialakult közös ál
láspont alapján fogladták el a 
résztvevők azt az ajánlást, amelyet 
az EIFAC eljuttat a különböző or
szágok kormányaihoz.

A  zárónapon a berni kollegák ta
nulmányutat szerveztek a konzultá
ció résztvevőinek, amelynek során 
nemcsak a csodálatos svájci tájak
ban gyönyörködhettünk, hanem meg
látogattunk néhány pisztrángos gaz
daságot is. Ezeken mindenütt a ki
váló tervezési munka, a magasfokú 
gépesítettség összhangját láthattuk. 
A prevenciós munka alapköveként 
nagy gondot fordítanak mindenütt 
a vízminőségre, a takarmány mi
nőségére és a telep zártságára (az 
egyik telepet a medencék fölé kife- 
szített műanyag huzalokkal védik 
a madaraktól).

A  konzultáció mindannyiunk szá
mára igen jó alkalom volt a tapasz
talatcserére, egymás munkájának 
jobb megismerésére. Közös vélemé
nyünk volt, hogy a kisebb létszá
mú szakmai összejövetelek sokszor 
hasznosabbak a manapság szokásos 
nagyméretű rendezvényeknél.

A részvételért köszönetet mondok 
a MÉM-nek és az OÁI-nak, vala
mint az útiköltség finanszírozásáért, 
a HTSz Szövetségnek.

Dr. Békési László
Országos Állategészségügyi Intézet

A szárazföldi ember azt hiszi, 
hogy a halat csak vízből lehet fog
ni. A halász tudja, hogy sokszor 
onnét sem, de ha sok van, még a 
levegőből is. Világszerte sokféle 
módszert eszeltek ki az akadályo
kon átugró halak fogására.

Kisebb vízfolyásoknál iszapból két 
párhuzamos gátot hánytak egymás 
közelébe, ha a hal az egyiket át
ugrotta, a másikat már nem bírta, 
csak ki kellett merni. Nagyobb fo
gásra számíthattak a rekesztések- 
nél. A rekesz külső oldalához oda
állították a csónakot, s apadáskor 
a meder felé igyekvő, átugró pon
tyok abba potyogtak. Máskor meg
zavarták a vizet, hogy Töm örkény  
írja, a halhasító tanyát is ellátták 
hallal. Kényelmesebb azonban, ha 
a rekesz oldalára hálót szerelnek, 
annak másik szélét karókra erősítik, 
sí ebben a hintában fogódnak meg 
ahalak. Egy öreg halász úgy emlé
kezett, hogy egy hónap alatt 30 má
zsa pontyot hintázott le, a másik 
egy hét alatt 1800 Ft árát.

(Az ötletes megoldás azonban nem 
magyar találmány. A. v. Brandt egy 
csokorra valót ír le a világ külön
böző tájairól. A mi hintánkhoz ha
sonlót használnak a kínaiak, csó
nakba fogják fel Jugoszláviában, a 
Csád-tón, a Fülöp-szegeteken.

A lettek vessző kosarakat szerel
nek a zúgókhoz, hogy az ugró laza
cok abba essenek. Nálunk a piszt
rángot fogták hasonló módon, szák
kal. Lazacfogásra való az a meg

oldás is, mikor a zúgó szélére egy 
rácsot állítanak, mögé egy másikat. 
A kettő közé esik a hal, de tovább 
nem tud ugrani, mert a második 
rácsra vízszintesen deszkaperemet 
szerelnek.

Az oroszok a Kaspi-tengeren nagy 
hálóval bekerítik a halas területet, 
s középről zavarni kezdik a hala
kat. Egy részüket a íüggőlegesi há
lófal fogja meg, az ugrók azonban 
a párás inhoz szerelt széles, vízszin
tesen fekvő hálóba esnek. Az ola
szok az Adriai-tengeren használnak 
hasonlót, itt a perem szélét karók
ra akasztják. Az izlandiak ezt a 
„gallért” a vizen úszó rudakhoz erő
sítik.

A formózaiak a fáklyafényre ki
ugráló halakat kapják el merítő
szákkal.

A  legpraktikusabb megoldásról —  
melyet Thaiföldén is alkalmaznak
— Cholnoky  tudósít: „A kínai ha
lász csónakjának oldaláról deszka 
táblát fektet a vízre, úgy, hogy a 
széles tábla a csónakoldal peremé
től lankás lejtővel süllyed egy ke
veset a víz alá. A táblát fényes fe
hérre befesti. A halak — nem tu
dom micsoda hipnózis hatása alatt
— a fényes fehér deszkán szeret
nek felugrálni s persze halálukba 
ugranak, a csónak fenekére. A má
sik oldalon vízszintesen kitett desz
katáblán már árulja is a ravasz 
sárga halász az önként beugrált ha
lakat”.

Dr. Solymos Ede

A TAURUS váci gyára felvesz

három műszakos munkára

női és férfi betanított munkásokat,

valamint

cső- és vízhálózat-szerelőket és lakatosokat.

Szállásról (házaspároknak kétágyas szobáról) gon
doskodunk.

Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán, cím: 

Vác, Derecske-dűlő 1. 2601, telefon: 11-433.

Gumiipari
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HAZA I LAPSZEMLE
H azai von atk ozásban  hatalm as 
víztározó  készü lt el a D é l
dun án tú li V ízü g y i Igazgatóság  
terve i szerint és k iv ite lezésé 
ben  M arca li határában  — a d 
ja  h írü l az Esti H írlap. A  
m in tegy  480 h ek tá rn y i fe lü le 
tű tá rozó  tö b b  m int t ízm illió  
k öb m éter  vizet g y ű jt  össze  260 
n ég yzetk ilom étern y i terü letről. 
Ü zem be h e ly ezéséve l tisztu l a 
B ala ton  vize . A  tározó  fő  ren 
deltetése u gyan is , h o g y  fe l 
fo g ja  azt a fo s z fo r  és n itro 
gén  szen n yeződ ést, am i a f ö l 
d ek rő l m in d ed d ig  a tó b a  m o 
sódott. A  tá rozó tó  te rm észete 
sen halasítással is h aszn osítva  
lesz. — U gy an csak  n a gy terü 
letű , 188 hek táros tározó  épü l 
M ezők öv esd  határában  a H ór  
patakon . (É szak-M  a gyarorszá g ) 
— Ü n n ep élyes  k ü lsőség ek  k ö 
zött adták át ren deltetésén ek  
Igar-p u sztán  az 5 tó b ó l á lló , 
35 hek tár terü leten  fe k v ő  tó 
gazdaságot. A  h orgászé let e
je len tős  esem én yén  ott vo lt  
K o v á cs  A ntal, az O rszágos 
V ízü g y i H ivatal á llam titkára , 
a M O H O SZ e ln ök e , K e sze i K á 
ro ly  a M O H O SZ főtitk á ra , v a 
lam int K a rászi K álm án , a
K ö zé p -d u n á n tú li V ízü g y i Igaz
ga tóság  igazgató ja . — A  D u 
nántú li N ap ló  ír ja , h o g y  a
szen tlászló i (B aran ya  m egy e) 
te rm előszövetk ezetn ek  a D él
dun án tú li V ízü g y i Igazgatóság  
az A lm á s p a ta k on  tóga zd asá 
got épít. — A z  É sza k -M a gy a r
ország  röv id  h ír e : a te lk ib á 
n yai B ék e  T sz a fe ld u zza sz 
tott C sen k ő  p a ta k o n  h a lte
n yésztésbe  fogo tt. T a vá b a  69
m ázsa p on tyot te lep ít.

A  n a gy  ta va k  u tán  jö j je n e k  
a n a g y  halak, a n a g yb a jú szú  
ra b lók . — Á cs  L á szló  bu d a 
p es ti ifi a rá c k e v e i  h ídnál f o 
go tt 71 k ilogra m m os, 210 c e n 
tim éter  h osszú  h a rcsá já va l az 
é len  áll. B ará tjáva l 95 p e r c e s  
fárasztás után  e m e lté k  p a rt
ra. (M agyar H org á sz) — P ó -
cs ik  S án d or ta ta b á n ya i h o r 
gász a bánhidai e r ő m ű  h ű - 
iő ta vá b ó l 41,7 k ilós, 177 cm  
h osszú  harcsát fo g o t t  k i. H í
re já r , h o g y  a tób a n  e g y  száz  
k iló  k örü li óriás is ta n yá z ik . 
(S o m o g y i N ép lap ) — F élm á 
zsás harcsá t fo g o t t  D em eter 
János h o rg á szm ester  a szű cs i  
bá n ya tóba n . K ü lö n  é r d e k e s s é 
g e  a zsá k m á n yn a k , h o g y  a 
n a g y  hal m ár tö b b sz ö r  h o r o g 
ra k erü lt, de m in d en  es e tb en  
elszabadult. (N ép sza va ) — A z  
egyh á za sh o lló si R á b a -sza k a - 
szón  P a rra g  F e re n c  30 k ilós  
harcsá t a k a szto tt. E gy  óra  
hossza t fá ra szto tta  a halat, 
m a jd  a m ikor  p a r tk ö z e ib e  h ú z
ta, a m ellig  ér ő  v íz b e  u g ro tt  
és b irk ózv a  em e lte  ki. (M a 
gya r N em zet)

*

A  Népszabadságban dr. Pén
zes Bethen „Pusztuló tavak? 
— Vannak eszközök, m ódsze
rek a vizek megmentésére”  
címmel hosszabb tanulm ány
ban ismerteti a tavak ve
szélybe kerülését: a szennye
zés, feltöltődés, elöregedés 
problémáit. A  végén azonban 
megnyugtatóan m egállapítja: 
„Állóvizeink többsége jó álla
potban van. Bizonyítja ezt, 
hogy növény- és állatállomá
nyuk harmóniában él, örök

egymásrautaltságban. De saj
nos olyan tavaink is akadnak, 
amelyek ilyen vagy olyan ok
ból idő előtti pusztulás felé 
haladnak. Szerencsére az ilyen 
beteg tavak gyógyításához, re
konstrukciójához megannyi 
módszer, eszköz ismert, s fel- 
használásuk, alkalmazásuk ha
laszthatatlan közügy.”  — Szer
ző a lágym ányosi Feneketlen 
tóval bővebben foglalkozik. 
„ A  tónál a M agyar Országos 
Horgász Szövetség, a X I. ke
rületi tanács és m ás szervek 
azon fáradoznak, hogy a víz 
megfiatalodjék, m eggyógyuljon. 
Búvárok megkezdték a tófe
nék feltárását, eltávolítják on
nan a bedobált, szennyező

b

anyagokat. Egy nyugatnémet 
cég — a müncheni Stog vál
lalat — hozzáfogott a tó al
sóbb rétegeinek átszellőzteté- 
séhez sűrített levegővel, per
forált csövek, lemezek segít
ségével, hogy így oxidálják, 
semlegesítsék a könnyen m ér
gezővé váló szerves iszapot. 
Végül tervbe vették az 1—1,5 
méter vastag iszapréteg eltá
volítását is a 4—5 méter m ély 
tóból. — De mindezek ellené
re a Feneketlen-tó ügye nem  
egyszerű. Ez a tó ugyanis a 
több száz méter m ély alpesi 
tavakra emlékeztet, ahol kü
lönféle sajátságú vízrétegek 
vannak. W oynárovich profesz- 
szor már 1938-ban behatóan 
vizsgálta ezt a tavat. Egyebek 
között m ár akkor m egállapí
totta, hogy a tó felső, 2,5 m é
ter vastag rétegében van nö
vényi (főleg alga-) élet, ez
után körülbelül 1 méter vas
tag átmeneti régió következik, 
amely végül mérgező kénhid
rogént tartalmazó rétegbe 
m egy át. A  legnagyobb ve
szély ősszel jelentkezik, am i
kor a felszíni víz hőmérsék
lete a fenékvíz hőmérséklete 
alá száll, s ennek hatására a 
tó rétegei részlegesen kevered
nek : a mérgező kénhidrogén 
a felszíni rétegekbe is eljut, 
és az ottani oxigénhiánnyal 
együtt fejti ki romboló hatá
sát.” *

Já vori B éla , a S o m o g y i N ép 
lap fő sze rk e sz tő jé n e k  fo tó ib ó l  
k iá llítás n y ílt  B a rcson  a D rá 
va T á jm ú zeu m b a n . A  fo tó k  
1970-ben V ízv áron , e g y  D ráva  
m en ti k is k ö zsé g b e n  készü ltek . 
A fe lté te lek  a d ráva i halászat 
ős i m esterségén ek  szinte az 
u to lsó  p illanata it rögzítették , 
b em u ta tva  a s z ig on yozá stó l 
k ezd v e  a há lók észítésig  az ösz - 
szes fo n to s  m ozzanatot. (D u
nántú li N apló)

A g e le ji D é l-b o rs o d i H tsz m e s - 
t e r s ég e s  iv a d é k n ev e lő t  lé te s í
te tt. D ezső  G y ö rg y  a s z ö v e t 
k e z e t  fő a g ro n ó m u sa  — írja  az

É sza k -M a g ya r orszá g  — e l é g e 
d e tten  n ézi a Z u g er  ü v e g e k 
b en  k a va rg ó  ö rv én y  tá n cot. El
m ond ja , h o g y  730 e z er  fo r in t
ba k erü lt a b eru házás. A  sa 
já t ta vu k  n ép es íté s én  tú l m ás  
ga zdaságok  r é s z é r e  is v ég z ik  a 
szaporítást. T erv ü k  a p o n ty o n  
k ívü l n ö v é n y e v ő  halak és  c s u 
ka k e lte té s e  is. A  to v á b b ia k 
ban p ed ig  fe ld o lg o zó  ü z em et is 
lé tr eh o zn a k  azzal a jó l  m e g 
fo n to lt  in d okk a l, h o g y  vann ak  
id ősza k ok , a m ik or  a p ia c e g y 
sz erű en  n em  tart ig é n y t ha l
ra. A  tu d ósítá s b e fe je z ő  so ra i: 
,,M e g y én k  k o rá n tsem  d ic séren 
dő halellá tását ism erv e , m in 
den  i ly en  k e z d em én y e z é s t  ü d 
vözö ln i illik .,, — E g y e tér tü n k !

*

Fekete József, a siófoki Du
nántúli Regionális Vízmű szé
kesfehérvári üzemigazgatósá
gának mérnöke találámányi 
kísérleteket folytat szélmotor
jával. A  függőleges tengelyű, 
változtatható lapátú szélerő
gép olyan víz levegőjének dú
sítására is alkalmas, am ely
ben halat tenyésztenek ketre
ces módszerrel. (Somogyi N ép. 
lap).

A  H eti V ilággazdaság jú liu s  
9-i s zá m á b ó l: A  F en ek etlen -tó  
tisztításával k a p cso la tb an  k ö z 
li a m ü n ch en i S tog cé g  — 
a m ely  a tisztító beren d ezést 
d íjm en tesen  adta ren d e lk ezés
re — k ik ö té sé t : a m űszak i 
egyetem  sza k em b ere i fo ly a m a 
tában  k ísér jék  fig y e le m m e l és 
tu d om án yos  igén n ye l d o k u 
m en tá lják  a tó  fe lé ledését. — 
U gyan ebb en  a la pb a n  B a kos  
L á szló , a X I. k erü leti tan ács 
e ln ök én ek  á lta lános h e ly ette 
se n y ila tk ozata : rem élh ető leg  
jö v ő r e  e lk ezd h etjü k  a tó  te ljes  
regenerá lását, a szen n yező  
fo rrá so k  m egszüntetését, és ez
zel évtized ek re  m egh ossza b 
b íth atju k  az életét.

A  D éli H írlapból k é t  tó ró l. — 
A  H á m ori-tó  hazánk  eg y ik  
k ü lö n leg es  s z ép ség ű  tava . N é 
h án y ism er te tő jé t  k ö zö ljü k .  
É sza k -M a gya rorszá g  leg rég ib b  
— töb b  m in t m á sfé l év szá za 
dos — tá rozó ja . A  ten gersz in t  
f e le t t  320 m é te r  m agasságban  
f e k v ő  tava t k ö r ö s -k ö r ü l  h e g y 
oldalak v éd ik  a s z e lek tő l. E n
n ek  a te rm é sz e te s  o lta lom n a k  
k ö szö n h ető , h o g y  a 10 h ek tá r  
v íz fe lü le tű , tö b b  m in t e g y  k i
lo m éter  h osszú  tó  fe ls z ín e
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tö b b n y ire  tü körsim a . Á tla g -  
m ély s ég e  6 m éter , d e vann ak  
b en n e  10 m éte r e s  m é ly e d é s e k  
is T ápláló v iz e  a Garadna p a 
tak. Halai a p isz trá n g ok  m e l
lett m in t te lep íte tt  halak, a 
p o n ty , sü llő . D o m o ly k ó k  is s e 
reges tü l ú szk á ln a k  b en n e  és  
jó c sk á n  elsza p orod ta k  a k e 

sz eg fé lék  is. — A  B o d ro g k ö z  
déli c s ü c s k é b e n  m eg h ú zó d ó  
F ek ete -tó i k e v e s e k  által is 
m ert. A  tó  a B od rog  e g y k o r i  
holtága, m e ly e t  az é lő  fo ly ó  
v iz e  az ára d á sok  id e jé n  m in 
dig fe lfr is s ít . A  tava t O lasz- 
liszká ró l leh e t e lérn i, ahol 
k o m p o n  leh e t  á tk e ln i a b o d 
ro g k ö z i oldalra . In n en  k é t  és  
f é l  k ilo m é te rn y ir e  é r jü k  e l a 
k é t  k i lo m é ter  h osszú  v a d r eg é 
n y e s  tavat. M é ly s ég e  k é t—k é t  
és  f é l  m éter , d e h e ly en k én t  5 
m  m é ly  g ö d rö k  is a kadnak . 
A  B o d ro g k ö z  ő sh o n o s  halainak  
rezervá tu m a  ez  a v íz . A  F e 
k e te -ta v o n  a f ig y e lő  sz em  e lé  
táru l a víz iv ilá g  csa k  k e v e s e k  
által lá tható r e jt e t t  é le te  is.

*

Nagy Miklós az Üj Tükörben  
„Felbújtók, elkövetők, orgaz
dák” címmel a horgászmorál 
feletti őrködés szigorúbbá té
telét szorgalmazza. A  szabály- 
sértő horgászt 2—5 évre eltilt
ják a horgászat gyakorlásától. 
A  M OHOSZ rendszeresen köz
readja az országban működő 
több mint 700 egyesület szá
mára azoknak a vétséget el
követőknek a névsorát, alak  
súlyos szabálysértés miatt m él
tatlanná váltak arra, hogy a 
magyar horgásztársadalom tag
jai legyenek. A  szövetség 
minden esetben felhívja az 
egyesületeket, hogy nevezette
ket fegyelm i büntetésük le
jártáig ne vegyék fel tagjaik  
sorába. — A  szabályok sze
rint minden horgásznak joga  
és kötelessége társainak ellen
őrzése, szükség esetén igazol
tatása is. Segítenie kell a ke
vés számú ellenőri gárdát, 
hogy a horgászat hazánkban 
valóban kellemes sport, egész
séges felüdülés legyen.

*

A  B u d ap esti és P est m e g y e i 
G a b o n a fo rg a lm i és M a lom ip a 
ri V álla latnál n em rég  k ezd ték  
m eg  a p o n ty  és k eszeg  h o r 
gászatához h aszn álható  e tető 
a n ya g ok  gyártását, a M éh es  
E lem ér  te lep v ezető  ö tle téb ő l 
szárm azó csod a csa lit. A  p o n ty  
re c e p t je : 44% k u k o r ica , 29%

k en y érm orzsa  és 9—9% b ú za , 
n a p ra fo rg ó d a ra  és rozs . E g y e n 
lő re  fé lk iló s  c so m a g o k b a n  jö n  
fo rg a lo m b a . A  m a lo m ip a r  fe l 
készü lt a gyártásra , s ha  ter
ve ik  va lóra  vá ln a k , éven te  
m in teg y  80—100 v a g o n n y it  h o z 
n ak  fo rg a lo m b a . (P est M egyei 
H.)

A D él-M a g y a ro rszá g b a n  T a 
nács István  je lz é s s e l  h ossza b b  
rip ort je le n t  m eg  a S zeged i  
Á lla m i G azdaság ha lastavairól. 
C ikk író  e lm on d ja , m it lá tott 
az 1800 h ek tá ro s  n a g y  v íz ib i
rod alom ba n  te tt  lá toga tá sa kor, 
f e l j e g y z i  a gazdaság te rv e it . 
A z  eg y ik  ta v o n  szű rt iva d ék o t
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halásznak és  te lep ítik  át a 
n a g y o b b  tóba . A  ta va k  á llo 
m á n ya  20% -ban n ö v én y ev ő  hal, 
3—5'%-ban harcsa , a töb b i  
p o n ty . M e s ter ség esen  k e lte t ik  
ő k e t  g y ö n y ö rű  ten y észá lla to k  
iv a rterm ék eiv e l. A  v ilá g p ia con  
a h osszú  tá vú  p ro g n ó z iso k  
k e d v e z ő e k  a hal szá m á ra : 
e g é s z s ég e s . v iszon y la g  a la cson y  
k ö lts ég g e l előá llith ató  táp lá 
lék . — A  halhús-fogyasztás n ö 
v e lé s é t  — m on d já k  a sz eg ed i
ek  — eg y sz erű e n  leh e tn e  n ö 
v e ln i S zeg ed en  is, és  a k ö r 
n y e z ő  te le p ü lé s e k e n  is, ha n ö 
v e ln ék  az á ru s ító h e ly ek  szá 
m át, h o z zá fé rh e tő v é  ten n ék  az

árut. Ha ez  m eg o ld ó d n ék , u tá 
na p rop a gá ln i is jo b b a n  le h e t_ 
n e  a h a lfog ya sztá st. — A z  
e m b e r e k  tö b b ség e  n em  s z e r e 
ti. p u co ln i a halat. A  S zeged i 
Á lla m i G azdaságban  a zon  t ö 
rik  a f e jü k e t , h o g y  m eg p u co lt, 
fe ld a ra b o lt á lla p otba n  h ozzá k  
piacra . — V ég ü l a Korom 
sziget m adárvilá gá n a k  sz ín es  
leírásáva l f e j e z i  b e  c ik k é t .

*

Dr. Tahy Béla az Élet és T u
dományban „A z angolnák nyo
m ában” címmel részletesen is
merteti — amint írja — „e  ti

tokzatos állat” -ról mindazt, 
amit róla az ichtiológia a mai 
napig tud. — Érdekesen szá
mol be a H elgolandi Biológiai 
Intézet kutatóhajóján F. W .

Tesch professzorral — az an
golnakutatás nemzetközileg is
mert szaktekintélyével — m eg
tett Földközi-tengeri útjáról. 
— Legtanulságosabb a cikk 
azon része, m ely |a hazai v i
szonyok között az angolna so
kat vitatott kártételének hie
delmét eloszlatja. A  jövőt il
letőleg pedig rámutat, hogy az 
intenzív piaci angolnanevelő 
telepek exportunkat a jelenle
ginek többszörösére növelik  
gazdaságos. energiatakarékos 
módszerekkel.

Pöschl Nándor

.Miről irt két évtizeddel 
ezelőtt a "H a lászat” ?

1962-ben, egy évi szünet után is
mét megjelent a halászok szakfolyó
irata. Beköszöntő vezércikkét Ribi- 
ánszky Miklós az Országos Halásza
ti Felügyelőség igazgatója írta, utat 
mutatva a haltermelés tervszerű 
továbbfejlesztéséhez.

A  húsz év előtt megjelent újság 
megsárgult oldalait lapozgatva a 
mai olvasó sok érdekességet talál, 
— no meg azóta egy újabb generá
ció is munkába lépett az ágazatban 
— , ezért idézünk fel néhányat az 
akikori írások közül.

Érdemes mai szemmel visszate
kinteni a halhústermelés fokozásá
ra irányuló cikkekre. Vita folyt 
azon, hogy mikor, és mennyit sza
bad takarmányozni. Igaz, hogy ek
kor még nem ismertük a növény
evő halakban rejlő potenciális le
hetőségeket, így az elérendő cél 8—  
10 mázsás holdankénti halhozam 
volit, mint ez Antali Antal egykori 
cikkéből kitűnik. Ekkor jelent meg 
a szaksajtóiban is a korszakot je
lentő 1961. évi 15. sz. halászati tör
vény és a végrehajtásáról rendelke
ző 1/1962. (I. 24.) MÉM számú ren
delet.

Ma is időszerű, sokat idézett írá
sok Tölg Istvánnak a balatoni ha
lászat szakkérdésekről megjelent ta
nulmányai. Így a balatoni fogas-kér
dés okairól írt cikke is, melyben az 
egykori berkek elvágásában jelöli 
meg a halállomány — ezen belül 
elsősorban a fogassüllő — csökke
nésének okát. Ezekben az években 
kezdték meg az angolna betelepítését 
az országba, elsősorban a Balaton
ba. A visszafogáshoz kipróbálták az 
NDK óriásvarsákat — mint tudjuk 
átütő sikert csak a jóval később 
megépült angolnacsapda jelentett, 
melynek például az idén tavasszal 
elért rekordfogása kellő választ 
adott az egykori kétkedők számára. 
Úgy tűnik, azokban az években már 
érlelődött a Velencei-tó horgászke
zelésbe adásának ügye, legalább is 
erre utal dr. Woynárovich Elek 
cikke, aki a halászati termelés fon
tosságát hangsúlyozta, felhívta a 
figyelmet arra, hogy a horgászok 
nem fognak tudni megbirkózni a 
csukával és a szeméthalak elszapo

rodásával — nos, az elmúlt idő 
alatt egyenlőre nem következett 
még be az általa jelzett katasztrófa. 
Igaz, hogy a MOHOSZ saját szelek
táló brigádot állított be, amire ab
ban az időben még gondolni sem 
lehetett.

A  kedvező exportlehetőségek ha
tására ekkor jelent meg Tölg Ist
ván: Polgárjogot nyert a csuka c. 
cikke. Azt megállapíthatjuk, hogy 
erőfeszítéseink elleniére a csuka ál
lománycsökkenésének trendjét or
szágos szinten sem sikerült megál
lapítanunk, ami egyben vizeink kul- 
túrállapotának javulását is igazolja.

Ma is mérföldkövet jelentenek 
a húsz év előtt megjelent szaklap
ban dr. Woynárovich Elek profesz- 
szor tollából megjelent írások, mely
nek a ponty mesterséges szaporítá
sával, az ikra Zuger üveges érlelé
sével és az ivadék előnevelésével 
foglalkoztak. Az újság hírt ad a 
Dunai Halászati Vegyesbizottság 
éves üléséről, evvel kapcsolatban 
Tóth János a sikeres szovjet ered
mények hatására először pendítet
te meg a növényevő halak betele
pítésének gondolatát.

Két nagy tudósunkat vesztettük el 
20 évvel ezelőtt: dr. Maucha Rezső 
akadémikust és közeli munkatársát 
dr. Erős Pált.

Ezekben az években kezdtek ko
molyabban termelni halászati szak- 
szövetkezeteink és néhány mezőgaz
dasági termelőszövetkezetünk. Per
sze hol van az akkori termés a 
maihoz képest?! A HTSz-ek a „fe
szített” halfogási tervüket az 1952. 
évi 1247 tonnáról 1962-re csaknem 
1900 tonnára emelték. (Ez a szám 
ma 3783 tonna!)

Antalfi Antal, Molnár Gyula és 
Tölg István számos írása foglalko
zik azokkal az eredményekkel, ame
lyeket a harcsa felnevelésével, táp
lálkozásával és az emésztés mecha
nizmusával kapcsolatban értek el. 
Húsz év kellett ahhoz, hogy az ak
kori előkísérletekből napjainkig ki
alakuljon az intenzív harcsaterme
lés teljes vertikuma.

Halászati kutatóintézetünk ezek
ben az években épült Szarvason. 
Szalay Mihály vezetésével, a hal-

és kacsatartás komplex módszerét 
kidolgozva, nagyszerű eredmények
ről számoltak be a szaksajtóban. 
Hol volt akkor még a mai, modern 
felszereltségű intézet?

Ma már mosolyt fakaszt egy-egy 
fotó és az akkori képaláírás; irtsuk 
a veszélyes naphalat, sügért, törpe
harcsát. Az elmúlt időben a veszély 
annyira csökkent, hogy időnként 
még exportlehetőség is adódik ezen 
halakra, és nehezen sikerül pár ezer 
példányt begyűjteni az egykori tö
meges kártevőkből.

Gyerekcipőiben járt húsz éve a 
halbetegségek elleni küzdelem. Dr. 
Buza László számolt be az akkor 
újdonságnak számító malachitzöld 
alkalmazásáról, de kitűnik a cik
kekből, hogy a hasvízkór még ko
moly elhullásokat okoz és sok gaz
daságban antibiotikumos egyedi ol
tással védekeztek ellene. Egy-egy 
szemkidülledéses, pikkelyborzolódá- 
sos klasszikus tüneteket mutató fo
tó láttán a mai szemlélő elgondol
kozhat azon, hogy az elmúlt évti
zedben már csak elvétve láttunk 
ilyen halakat az országban.

Jóleső érzés tehát a régi szaksaj
tót lapozva megállapítani, hogy 
honnan indultunk 20 éve és hogy 
ágazatunk micsoda óriási fejlődést 
tett meg az eltelt két évtized alatt.

Tahy Béla

Ez év augusztusában hosszas, tü
relemmel viselt betegség követ
keztében 67 éves korában elhunyt 
Ribiánszky László. Akik ismer
ték, jól tudták róla, hogy mun
káját mindig nagy odaadással, 
fegyelemmel végezte. Bár koráb
ban más pályán működött, az öt
venes években halászati szakmér
nöki oklevelet is szerzett, körzeti 
halászati felügyelőként tevékeny
kedett, miközben az Apaji Álla
mi Gazdaság halászati ágazatát 
vezette. Később az Agárdi Mező- 
gazdasági Kombinátban dolgo
zott, onnan is ment nyugdíjba. 
Emlékét megőrizzük!
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Gyógyszerek
a tengerből

A világtengerekben, becslések 
szerint, 500 000 állat- és növényfaj 
él, és ezeknek csaknem 3/4 részét 
feltérképezte már a tudomány: ne
vet adott nekik. A tengeri élőlények 
fizikai és kémiai szempontból más 
közegben élnek, mint a szárazföldi 
társaik. Az a tény, hogy a tudo
mány számára ma még ismeretlen 
élőlényeket rejteget a tenger, arra 
vezethető vissza, hogy az ember 
csak technikai nehézségek árán tud 
behatolni a különböző mélységekbe.

Régóta, már az ókorban is észlel
ték, hogy az egyes tengeri élőlények 
érintése kellemetlen bőrelváltozáso
kat okoz, és néhány állat húsának 
elfogyasztása megbetegíti az embert, 
sőt halálát is okozhatja. Ma már 
közitudott, hogy a tengerekben ha
talmas méregtár úszik, és él a nö
vényekben és az állatokban. A ten
geri biotoxinok kutatása a második 
világháború után indult meg na
gyobb erővel, amerikai és japán 
részről. Ebbe a munkába más ál
lamok kutatói: belgák, franciák, 
ausztrálok stb. is bekapcsolódtak. 
Az orvostudományt két fronton is 
érintik a különféle mérgeket ter
melő tengeri élőlények. Egyrészt 
feladata az ilyen állatokat érintő 
vagy fogyasztó és mérgezési tüne
tekkel beszállított emberek gyógy
kezelése, másrészről orvosok és 
gyógyszerészek kutatják a tengeri 
állatokból és növényekből kinyer
hető mérgeket és azok esetleges 
gyógyászati alkalmazását.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy érdemes ebben 
a hatalmas méregtárban kutatni, 
hiszen az eddig feltárt tengeri ere
detű toxinok között 5—3 % -bán ta
láltak daganatgátló hatóanyagot és 
15%-ban olyan anyagot, amelyet a 
szív- és vérkeringési betegségek 
gyógyításánál lehet majd használni.

1969-ben történt még, hogy az 
Oklahoma-i egyetem két munka
társa: Weinheimer és Spaggins, az 
Antillák vizeiben élő Plexaura ho- 
momalla nevű korállból prosztag- 
landint nyert ki. Ennek az anyag
nak a jelenléte meglepetést nem 
okozott, hiszen 1930 óta tudták, 
hogy a prosztaglandin számos ten
geri élőlény szervezetében jelen 
van, és azokban fontos biokémiai 
folyamatokat szabályoz. A  két tu
dós felfedezése alapján meglepő 
volt ennek az anyagnak viszonylag 
magas előfordulási aránya az emlí
tett korállban. A prosztaglandin kis 
dózisban is hatékony, és az emberi 
szervezetben az ernyedt izmokat 
stimulálja, csökkenti a vérnyomást 
és nyugtatólag hat a központi ideg- 
rendszerre.

A  bioitoxinok számos tengeri hal
faj szervezetében is fellelhetők. E 
téren elsősorban a japánok által

„fugu”-nak nevezett halról emléke
zünk meg. Ez a hal a Tetrodonti- 
dák, a négyfogúak családjába tar
tozik, és mivel ballon alakúra fel 
tudja magát fújni, gömbhalnak is 
nevezik. Ennek a halnak a mája, be
lei, ivarmirigyei igen erős mérget 
tartalmaznak. A  japánok szeren
csétlenségére, húsa igen ízletes és 
közkedvelt eledel a szigetországban. 
Igen nagy elővigyázattal kell elké
szíteni húsát, ügyelve arra, hogy az 
említett szervektől ne szennyeződ
jék. Japánban csak az egészségügyi 
minisztériumtól engedélyt kapott 
vendéglőben, speciális vizsgát tett 
szakácsok készíthetik. Sajnos, az el
múlt 100 évben több ezer halálos 
kimentelű fertőzés történt a fugu 
fogyasztása következtében, de ezek 
rendszerint úgy következtek be, 
hogy az elővigyázatlan halászok sa
ját főztjüket ették meg, és fizettek 
érte sokszor életükkel. A  fugu szer
veiből kinyert tetrodoxin, igen erős 
méreg, lebénítja az ember külön
böző szerveit, a légzőszerveket is, és 
bizonyos dózis elfogyasztása után 
órák alatt beállhat a halál. Jelen
leg idegfiziológusok kutatják hatá
sát az emberi szervezetre. Gyógyá
szati alkalmazása csak korlátozott, 
nagyfokú toxicitása miatt. Japánban 
helyi érzéstelenítőnek és egyes tu
moros betgségeknél fájdalomcsilla
pítónak alkalmazzák, de igen óvato
san kell bánni ezzel a készítmény
nyel.

GYÓGYSZEREK
VIRÁGÁLLATBÓL,
TENGERI SZIVACSBÓL

A virágállatok (Anthozoa) a csa
lánozók egyik osztályát képezik, 
nagy részük a tengerben él, tele
pes, helyhezkötött formákban. Ezek
nek általában csőalakjuk van, tes
tük alsó részét talpkorong képezi, 
felső részükön található a szájmező 
és tapogatók. A  virágállatok egy 
részének nincs szilárd váza, míg 
másik részüknek szerves anyagból 
felépült váza van, ez utóbbiak a ko- 
rállok.

A világon talán a legerősebb és 
megdöbbentőbb hatású tengeri mér
get egy Palythoa toxica  nevű virág
állatból nyerte ki, húsz éves kuta
tás után párhuzamosan; a japán 
Y. Hirata és az amerikai R. E. 
M oore. A kutatások során régi Ha- 
wai-szigeti legendákból indultak ki, 
amelyek nagyhatású nyílméregről 
szóltak. Az első begyűjtést 1961-ben 
végezték. A két tudós két évtizeden 
át vesződött a méreg előállításával, 
a rendkívül bonyolult szerkezetű 
molekulákból nem lehetett a toxint 
kristályosítani. Végül is az eredeti 
molekulából sikerült töredékeket 
előállítani, és ezt már klasszikus 
spektroszkópos módszerekkel vizs

gálni, így behatolni a molekula rej
telmeiben. Részben ezért volt hosz- 
szú a kutatási idő, másrészről a 
Palythoa toxica  ritka állat és ne
hezen begyűjthető a tengerből. A  
kinyert méregnek iszonyatos a ha
tása, 15 mg leterít egy embert, va
lóságosan összehúzza az érrendsze
rét, és leblokkolja a vérkeringést. A  
méregnek daganatgátló hatása van, 
ezt 1981-től biztosan állítják a 
kutatók.

A  világon évente kb. 300 tengeri 
élőlényben mutatnak ki ilyen, vagy 
olyan hatóanyagot, halak, algák, pu
hatestűek, rákok, szivacsok stb. szer
vezetében. Hosszadalmas laborató
riumi vizsgálatok során nyerik ki a 
toxint, mad állatkísérletek során 
igyekeznek kimutatni hatásukat, te
hát kipuhatolni, hogy a szívbeteg
ségekre, daganatos betegségekre, 
fájdalomcsillapításra stb. lehetne-e 
felhasználni. Visszatérünk még ar- 
ra, hogy miért nem lesz gyógyszer 
minden feltárt tengeri toxinból.

1951-ben az amerikai Bergm ann  
tengeri szivacsból két hatóanyagot 
is izolált a sponguridin-t és spongo- 
thimidint. A toxinokat tartalmazó 
szivacs neve: Cryptothetya srypta. 
A két kapott anyag, mint foszfor
savmentes nukleotida, modellül 
szolgált a szerves kémikusoknak, 
akik végül két nagyhatású gyógy
szert kísérleteztek ki az ara-C és 
az ara-A anyagokat. Az elsőt mint 
daganatgátlót onkológusok alkal
mazzák, például leukémia gyógyí
tásánál, az utóbbit, az ara-A-t egyes 
vírusos betegségek leküzdésére 
használják az orvosok.

TENGERI HALÁSZOK
VÉDŐOLTÁSA

Az Északi-tengeren, különösen a 
Dogger Bank nevű övezetben, em
lített homokpad vizein dolgozó ha
lászokat kínoz egy allergiás ekcé
ma, amelynek egy A lcyonidium  ge-  
latinosum  nevű mohaállat az oko
zója. Kellemetlen bőrbetegség, ame
lyet nehéz gyógyítani. Az említett 
mohaállatok a tengerfenéken élnek, 
de a halászhajók felkavarják őket, 
rátelepednek a halakra, és a háló
val húzzák ki őket a hajók fedél
zetére. Itt a halászok kézzel lesze
dik ezeket a halakról, és visszadob
ják a tengerbe, így közvetlen érint
kezés után kapják meg a bőrbeteg
séget. Nemrégiben Carle és Cris- 
tophersen  dán kutatóknak sikerült 
a mohaállatból izolálnia az allergén 
anyagot, ionos állapotban. így meg
van a „bűnös”, és remény van ar
ra, hogy a jövőben sikerül az em
lített ekcéma elleni védőoltásban ré
szesíteni a Dogger Bank övezeté
ben dolgozó halászokat.

* *  *

A tengerben az állatok és növé
nyek testében levő toxinok feltér
képezése és ezekből gyógyszerek 
előállítása, fiatal tudományág, 
mindössze néhány évtizedre tekint
het vissza. Annyi már bizonyos, 
hogy sokezer élőlény szervezetében
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található hatóanyag és ezeknek egy 
részéből reményteljes gyógyszereket 
lehet készíteni. Mégis, viszonylag 
kevés a gyógyszertárakban az olyan 
készítmény, amelyet tengeri élőlé
nyekből nyertek ki. Mire vezethető 
ez vissza?

Említettük már, hogy a tenger
ben az ember nehezebben tud fel
kutatni egy élőlényt, mint a száraz
földön. De vannak itt más nehéz
ségek is. Számos tengeri eredetű 
toxin vagy gyenge hatású, tehát 
nem érdemes belőle gyógyszert ké
szíteni, vagy túlságosan is mérgező 
és nem lehet a humán gyógyászat
ban alkalmazni.

Igen sok tengeri élőlény hordoz 
magában baktériumölő anyagokat, 
de ezeknél az a baj, hogy olyan 
baktériumokat pusztítanak, amelyek 
nem okoznak emberi betegségeket, 
így nem érdemes velük foglalkozni.

Ceské-Budejovicében, ahol part
nerszervezetünknek a Státni ryborst- 
vi o. p. (Cseh Halászati Vállalat) 
központja is van, évente mezőgaz
dasági kiállítást rendeznek. Ez a 
kiállítás minden második évben 
nemzetközi jellegű is, így idén is

Előfordul, hogy a tengeri toxin mo
lekulájának felépítése annyira komp
likált, hogy nagyüzemi szinten nem 
lehet gyógyszert előállítani belőle, 
és olyan eset is gyakori, hogy a 
gyógyszeripar számára a gyártás 
nem rentábilis, mert hasonló ha
tásfokú gyógyszert szárazföldi 
gyógynövényekből, vagy szintetikus 
úton olcsóbban tudnak előállítani a 
gyárak. A  nehézségek ellenére mér
leget a tengeri gyógyszergyártás te
rén még korai volna megvonni. A 
kutatások tovább folynak, és a vég
telen kiterjedésű óceánok mélye 
még kellemes meglepetésekkel szol
gálhat a jövőben az orvos, a gyógy
szerész és a gyógyulni vágyó beteg 
emberek számára.

Endresz István
Irodalom : Les m édicam ents de la 
m er L A  RECHERCHE 1983 4.

reprezentálta mezőgazdaságunkat 
egy önálló nemzeti pavilon a többi 
szocialista ország között. Annak ér
zékeltetésére, hogy a halászati ága
zat fontosnak tartja a cseh halá
szattal kialakított kapcsolatot, a 
magyar bemutató egy részét idén

is halászati bemutató képezte, sőt 
a magyar pavilon vezetésével Tahy 
Bélát MÉM EFH munkatársát
bízták meg.

A kiállítást idén 760 ezer ember 
tekintette meg. Megfordult a ma
gyar pavilonban a csehszlovák álla
mi és gazdasági élet számos veze
tője, fogadtunk NDK, lengyel és 
szovjet miniszteri szintű delegáció
kat és politikai szervezetek veze
tőit. Kiállításunk ezúttal nagyobb 
árukínálatot mutatott be, mint két 
évvel ezelőtt, így látványosabb volt, 
méltó a magyar mezőgazdaság nem
zetközi rangjához. Termékeink a 
díjazás során 6 aranyérmet és két 
elismerő oklevelet nyertek. Halásza
ti anyagunk idén nem nyert díjat, 
de a szakemberek nagy elismerés
sel szóltak a kiállított anyagról, il
letőleg sokan megtekintették a ma
gyar halászatról szóló színes film, 
ez alkalomra készített cseh nyelvű 
változatát. A kiállítás ideje alatt 
tudományos ülésszakot terveztek, 
melyen dr Erős István a Kaposvári 
Mezőgazdasági Főiskola adjunktusa 
tartott előadást a magyar halászat 
új eljárásairól. Sajnálatos, hogy a 
szervezés fogyatékossága miatt az 
előadáson kevesen vettek részt, míg 
pár nap múlva a városban a me
leg vizes haltenyésztésről konferen
ciát tartottak mintegy 150 résztve
vővel. (Itt hazánkat O. Tóth Erzsé
bet és Csengery István, a szarvasi 
HAKI munkatársai képviselték.)

A kiállítás ideje alatt dr. Dobrai 
Lajos vezetésével halászati delegá
ció utazott ki, akik a partnerszerve
zet vezetőivel megtárgyalták az ez- 
évi műszaki-tudományos és gazda
sági együttműködés tapasztalatait 
és aláírták a jövő évi munkatervet.

Halászati bemutatónk
a Zemé-Zivitelka (Éltető Anyaföld)

Mezőgazdasági Szakkiállításon, Ceské Bsdejovicében

A HALÁSZATI SZAKOSZTÁLY 
kibővített vezetőségi ülése

Szeptember közepén kibővített 
vezetőségi ülést tartott a Halászati 
Szakosztály. Az elnökség tagjain 
kívül a halforgalmazásban résztve
vő bel- és külkereskedelmi szervek 
képviselőit is meghívták a tanács
kozásra, melyen aktuális kérdések
ről tárgyal ta k. Az ülést a Bala
toni Halgazdaság Boglárlelle—Ir- 
mapusztai üzemegységében rendez
ték, amit az is indokolt, hogy a 
Gazdaság értékesítési nehézségei 
miatt már a nyári időben is korlá
tozni voltak kénytelenek a halá
szatot — mint ahogy azt bevezető 
előadásában Horváth K ároly , a BHg 
igazgatója mondotta. A  bevezető 
előadást követő vitában az egyes 
szervek képviselői beszámoltak az 
értékesítés érdekében kifejtett te
vékenységükről, így körülbelül ki

alakult az a kép, hogy mi várható 
az év hátralevő részében a halellá
tás, illetőleg forgalmazás területén. 
A vitát Dr. Dobrai Lajos MÉM fő
osztályvezető-helyettes, a Halászati 
Szakosztály elnöke azzal zárta, hogy 
véleménye szerint a kialakult hely
zetben a termelés központi korlá
tozására nincs szükség, mert a kül
piaci helyzet alakulása még napról 
napra változó, és a belföldi lehető
ségek sincsenek még teljes mérték
ben kihasználva. Egyetértettek a 
résztvevők abban, hogy a növény
evő hal fogyasztásának elősegítésé
re fokozott propagandára van szük
ség — ez azóta már meg is indult. 
Utalt arra is, hogy egy év múlva a 
termelési szakemberek bevonásával 
széles körű plénumon elemezzük 
újra a helyzetet, és ha a helyzet

akkor úgy kívánja, megtesszük a 
szükséges központi intézkedéseket 
is.

A vitát követően a szakosztály 
vezetősége elfogadta a jövő évi 
munkatervet. Ebben három nagy- 
rendezvényt tervezünk, a szokásos 
éveleji beszámolót Budapesten, a 
Halászati Tudományos Napot má
jusban Szarvason, és év végén a 
halfaj szerkezet változásával foglal
kozó ankétot. A vezetőség ezen kí
vül kétszer ül ősze: az első félév
ben megvitatják az 1985. évi OMÉK 
és a Leningrádi ,,INRÜBPROM” 
Világkiállítás forgatókönyveit, a 
második félévben kibővített ülésen 
vizsgálják meg a halászati oktatás, 
továbbképzés helyzetét.

Tahy Béla
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és
környezetérőI

Egyre többen használják fel századunkban a halászat életképeit és 
adott tájait nemcsak festői leírásként, hanem szimbolikus elemként. 
Nemcsak nálunk, Franciaországban is valamikor a halászat a paraszti 
életmód egyik ágazata volt, ezt az időt idézi Bonington 1827-ben 
festett képe, a „Halászok a normand tengerparton” , ahol ló szállítja 
a halzsákmányt. A maga nemében fenséges kép Courbet étretat-i 
szirtje 1870-ből, mely állja a tenger ostromát időtlen idők óta. s lent 
a parton békés halászbárkák látszanak a fövenyen. Bravúros telje
sítmény Van Gogh „Tavaszi halászatba 1887-ből, melyet Párizsban

Bonington: Halászok a normand tengerparton

Courbet: Az étretat-i szirt

Van Gogh: Tavaszi halászat

festett. Áll a két csónak a vizen, időleges cölöpök között a fény alma
zöld ragyogásában —  valamire várakozik az egész táj — , nevezhet
jük halnak, életnek. Guillaumin feljegyezte a crozant-i halásztanyát 
a hepehupás tájban és Monet is megörökítette Courbet-hoz hasonlóan 
az étretat-i szirtet valamivel később, 1883-ban ügy, hogy nem felej
tette ki a képből a halászbárkákat, de hozzácsatolta a lyukas sziklát.

Anders Zom nemhiába svéd és naturalista, zordabb képeket fest 
a tengerről és a halászokról. Az 1888-ban készült „Halász” is háttal 
áll a rakpartnak dőlve, előtte az öböl és a vízhullámokkal közeledő 
jövő 8 még az sem vidítja fel, hogy fiatal menyecske áll mellette.

összegezve az elmondottakat; időszerű lenne kiadni egy képes 
albumot színes táblákkal és fekete-fehér reprodukciókkal, mely be
mutatná a festészet és halászat századainak találkozási pontjait.

Losonczi Miklós

Z om : Halász

Külföldi 
ábrázolások 
a halászatról




