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A TARTALOMBÓL:
Helyet kap a tervben 

haltenyésztésünk is' 
Beruházások a tógazdaságban 
Szennyvízkörút a Dunántúlon 
Halljunk a hálóról 
A rák ellenségei 
HTSz-eink szerepe a nyári 

halellátásban
A vízimadarak is betegség

terjesztők
Vita a Balaton süllő- és 

pontyállományáról 
Válasz a perion-kérdésre 
időszerű teendők 
Külföldi lapszemle 
Akvarisztika

NEM KIS FELADAT —
— és nagy lelkiismeretességet igénylő munka a halászhálók nyújtása, ellenőrzése 
csomagolás előtt. A Szegedi Kenderfonógyár Hálóüzemében gondoskodnak arról, 
hogy hibátlan háló jusson a halászok kezébe. (Fényszöv. Szeged, Liebmann felv.)
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Szenny vízkörút —
—  cl ^Dllllü n fiilö li

Tél végén, tavasszal még fokozot
tabban érkeznek a panaszok a Hal
tenyésztési Kutató Intézetbe . . .  víz
minták . . .  táviratok . . .  Halpusztu
lás! Halpusztulás! A kislétszámú 
Vízügyi csoportnak bizony ilyenkor 
nagy a gondja, ki hova menjen? Hi
szen el kell látni az irodai munkát 
is . . .  szakvéleményadás . . .  Dráva- 
Szabolcson romjaiból felépítik a ken
dergyárat . . .  Gyerünk helyszíni tár
gyalásra, mert a szennyvíz most már 
nemcsak a Fekete vizet veszélyez
teti, amit a Pécsi víz eléggé tönkre
tett, hanem a Dráva is veszélyben 
lesz . . .  Igen ám, de Berkesz község
ben, az ország legkeletibb részén a 
gyermekotthon parki tavában halat 
akarnak tenyészteni, de ugyanakkor 
a szennyvizet is szeretnék a halastó
ban elhelyezni, mert úgy hallották, 
hogy a szennyvíz fokozza a halhús
hozamot . . .  A Győri Fonoda Horgász 
Egylet panaszkodik a Rába elszeny- 
nyeződése miatt. . .  Szőnyből jelen
tik, hogy a Komáromi Lenfonógyár 
kátrányt engedett a Dunába és pusz
tulnak a halak. . .  Egyszer csak meg
jelenik 6 üveg kisebb-nagyóbb víz
mintával az esztergomi HTSZ meg
bízottja és leleplezi a dorogi szén
lepárló és a tokodi üveggyár szenny
vizeit . . .  Szól a telefon a szomszéd 
szobában. . .  Halgazdasági Tröszt, 
Oeconomo: Okvetlenül jöjjetek el a 
tatai tárgyalásra, felíszapolódik a tó 
és egyre rosszabbak az eredmé
nyek . . .  Közben a másik telefonhoz 
is hívnak. . .  Mikor mehetünk a Szol
noki Cukorgyárba.. .  le kellene en
gedni már a tározókból a szenny
vizet . . .  kukoricát akarnak ültetni a 
földbe . . .  Újra a másik telefon . . .  
OVF, azaz Országos Vízügyi Főigaz
gatóság . . .  Mit szóltok a szigligeti 
halastavak tervéhez? (... jaj, mit 
mondjak, most hallom először). . .  
Még nem kaptunk értesítést, mi a 
terv ... Hogy? Lemenjünk? Teljesen

A Perint vize Szombathely felett 
még tisztán folydogál. (Donászy felv.)

lehetetlen m ost. . .  Újra a másik te
lefon ... MÉLYÉPTERV. Nem kap
tuk meg még az „XYZ létesítmény“ 
terveire vonatkozó szakvéleménye
ket . . .  Igen, igen, azonnal megnéz
zük . . .  Két nappal ezelőtt elküld
tük . . .

Ilyenkor olyan a HAKI, mint vala
mi rádióközpont, meteorológiai inté
zet, ahova nem az idő jár ás jelentések 
futnak be, hanem szenny víz jelenté
sek, és halpusztulások. Jönnek a rek
lamációk a vízvizsgálatokért. . .  Meg
érkezik három üveg vízminta, egyet
len üvegen sincs semmi jelzés, egyet
len kísérő levél és találjuk ki, miért 
kell megvizsgálnunk a vizet, kinek 
küldjük az eredményt. . .  A horgá
szok még rrwndig nem tanulták meg, 
hogy ne a MOHOSZNAK jelentsék 
csak a panaszokat és ne oda küldjék 
a vízmintákat, mert éppen két hét 
telik el addig, amíg esetleg az ad
minisztráción keresztüljut a panasz 
és elérkezik hozzánk is.

Természetesen egyszerre nem tu
dunk eleget tenni azonnal a kérések
nek, hanem csoportosítjuk a problé
mákat és egy-egy felderítő úton 
tervszerűen végignézzük az újabban 
elkészült szennyvíztisztító berende
zéseket, megnézzük a szennyezett 
vízfolyásokat, a HAKI labor-kocsija 
hozza a vegyszereket, s viszi az ösz- 
sze gyűjtött vízmintákat,

Szombathely . . .  a Pérint a város fö
lött elég tiszta, szennyeződés nyoma 
még nem jelentkezik . . .  A városi 
szenny vízlefolyás közelében megle
pődve látjuk, hogy a Perint-parton, 
a konyhakerti vetemények szélén a 
vízszegély egészen piros. . .  No, ak- 
váristák, ide jöjjetek! A Tubifex va
lóságos paradicsomára találtok.. .

A Tubifex jellemző a szennye
zett vizekre. (A kézmosást a hí
res útszéli ősi kocsmában végez
zük el, ahol Savanyú Jóska is ta
nyázott ...)  A Gyöngyös, a híres ró
mai korból maradt magasvezetésű 
csatorna a takarógyárnál egészen 
tiszta, a lengyár áztató vize is kellő 
arányú hígítással kerül tovább a 
Gyöngyösbe, a szennyvízbefolyás 
alatt nem jelentkezik nagyobb mér
tékben a szennyezés hatása.

De nézzük meg a Rábát! A szom
bathelyi VÍZIG jókedélyű főmérnö
ke, Boltizár kartárs kísér bennünket. 
Sárvár . . .  kijelöljük az egész éves 
vizsgálatokhoz a vízmintavételi he
lyeket . . .  megdöbbent bennünket a 
sárvári cukorgyár melletti Rába- 
part. . .  személy lerakóhely . . .  rothadó 
gyékény térítők tömege csúfítja el az 
igen hangulatos, kanyargó Rábavöl- 
gyet . . .  pár órával később már a 
győri VÍZIG Nick melletti szakasz- 
mérnökségén csodáljuk meg a Kis- 
Rába duzzasztását biztosító zsili
pet . . .  élvezzük a víz zúgását. . .  a 
parton kedves horgásztanyák, meg
beszéljük itt is a vízmintavétel mód
ját. bemutatunk mindent. . .

De siessünk tovább, mert a Heren

di Porcelángyár szennyvíztisztítását 
is ellenőrizzük . . .  Meglep bennünket 
a befolyó szennyvíz tisztasága . . .  Hi
szen itt a biológiai tisztítás felesle
ges!? Igen ám, de kiderül, hogy a 
szökőkút vize is a szennyvízcsatorná
ba folyik és sok talajvíz szivárog a 
csőhálózatba . . .  tovább . . .  hátra van 
még a „fekete leves“ . . .  A Péti Nitro
génmű gyártelepe mellett ereszkedik 
le autónk, óvatosan megállunk a 
gyártelepen kívül elterülő „szenny
víztisztító“ berendezés mellett. No, 
mégis csak van valami javulás. Még 
két éve paplan nagyságú kátrányfol
tok jutottak ki a „kátránytalanító“ 
berendezésből és úsztak végig a Pét 
patakon, majd a Nádor csatornán, de 
eljutottak a Fejér megyei Halgazda
ság tavaiba is. — Kátrány ugyan ke
vesebb, de annál több a kénhidro
gén . . .  szabad szemmel is látható a 
kivált kén-szuszpenzió . . .  No, néz
zük meg az Ősi-i malomnál, mit hoz 
a Péti-víz. . .  Szabad szemmel is lát
ható a tiszta Séd vize és a piszkos, 
szürkés, kátrány szegélyű Pét (pedig 
milyen tiszta kis patak a Nitrogénmű 
szennyvízbefolyása felett...)  . . .  Hát 
bizony elég sok benne az ammónia is.

Már kezd lefelé hanyatlani a 
nap . . .  Megállunk még az ösi-i út 
mellett az egyik akna lakótelepénél. 
Biológiai tisztítóberendezés . . .  Kor
szerű lakótelep, állapítjuk meg . . .  
Nézzük csak meg a biológiai tisztító 
működését. A Segner-kerék termé
szetesen áll, a szennyvíz középen zú
dul le, vagyis biológiai tisztítás nem 
történik . . .  De felesleges is, . . .  hiszen 
nézzük csak . . .  a vízfolyás mellett, a 
lakótelep szélén árnyékszékek sora
koznak a patak fölé építve . . .  vala
mit visz a v íz . . .  majd végbemegy az 
öntisztulási folyamat. . .  a legmoder
nebb folyóvizes, angol WC-nél is 
modernebb megoldás . . .  még vízve
zetékről, csapokról és porcelán fo
gantyúról sem kell gondoskodni a 
vízöblítésnél. . .

Ilyen hát a szennyvíz-kőrút. . .  s 
utána? Mennek szét a szakvélemé
nyek a felülvizsgálat eredményé
ről . . .  figyelmeztetések . . .  feljelenté
sek . . .  és több évi harc árán itt-ott 
sikerül is valamit elérni. . .

Dr. Donászy Ernő

Az ősi malomnál folyik össze a 
szennyezett Pét-patak, a Séd és zsi
liprendszer szabályozza az egyesült 
vízfolyás útját a Nádor-csatorna felé.

(Donászy félv,)
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Hazai halhústermelésünk leg

fontosabb, vezető szektora a tó
gazdasági haltenyésztés. Fontossá
gi szempontból hogyan viszonylik 
ehhez a természetesvízi halászat, 
arra nézve támpontul szolgálhat az 
összehasonlítás: a természetes vi
zeken működő halászati termelő- 
szövetkezetek az elmúlt évben a 
legnagyobb tógazdasági szektor, a 
Tröszt termelésének kb. 27,5 -át, 
összes haltermelésünknek pedig 
kb. 15°/0-át adták népgazdasá
gunknak. Egyetemes népgazdasági 
szempontból azonban nem volna 
egészen igazságos, ha a fontossági 
sorrendet kizárólag a mennyiség 
alapján akarnák megállapítani, 
van ugyanis még néhány más 
szempont, amelyeket nyilvánva
lóan a természetesvízi halászat ja
vára kell írnunk.

1. A  természetes vizekből kifo
gott halak viszik halellátásunkba a 
választékot, változatosságot, a mi
nőség sokféleségét, amely a keres
kedelem minden ágazatának csak 
előnyére szolgálhat. Természetes
vízi halászatunk egyik fontos sze
repét azáltal tölti be, hogy enyhíti 
a tógazdasági pontypiac egyhangú
ságát. Ebben szerepe van a Bála- 
tonnák is, bár korlátozottabb mér
tékben, mint a dunai, tiszai stb. 
halászatnak.

2. A  természetes vizek, nagy
mértékben hozzájárulnak az ál
landó, egyenletes halellátás bizto
sításához.

Htsz-eink szerepét az utóbbi 
szempontból vizsgálva nem lesz 
érdektelen, ha fogásaik mennyisé
gi % -o s  megoszlását az utóbbi 3 
év negyedéveinek tükrében meg-
nézzük:

I. II. III. IV.
1953 16 29 26 29
1954 16 26 26 32
1955 12 19 31 38

Három év nem nagy idő ahhoz, 
hogy bizonyos folyamatokra kö
vetkeztessünk, mindenesetre von
juk meg az átlagot, amelyre meg
közelítőleg támaszkodhatunk:

I. II. III. IV.

14,7 24,6 27,7 33,—

Ezek szerint a nyár eleji és nyári 
hónapokra (II. és III. n. év) a szö
vetkezeti háltermelésnek 52,3°/o-a 
jut, az őszi és téli időszakra pedig 
(I. és IV. n. év) annak 47,7°/0-a.

A MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ hűtő
tava számlára az Erőmű horgász- 
szakosztálya 60 »üllőfészket vitt el a 
Balatonból. A  fészkek az alsóőrsd te
lepen érlelődtek permetben s a szál
lításra a 7— 8-as fejlődési stádium
ban került sor. Tudvalevő, hogy a 
halembrió fejlődése során durván 11 
fejlődési stádiumot lehet megkülön
böztetni, tehát az elszállított ikrák a 
félidőméi tovább érlelődtek permet
ben. Most kapott értesülésünk sze-

A megnövekedett igényekkel 
szemben gyakorta jelentkező „hal- 
hiány“ —  kivált éppen a nyaralás 
időszakában, — már szinte köz
mondásossá vált. A  megoldás ter
mészetesen nem csupán termelés, 
hanem szállítás és elosztás kérdése 
is. Htsz-eink jó szolgálatot tesz
nek népgazdaságunknak, amikor 
őszi beadásukat előre hozzák a 
nyári hónapokra és akik ezt te
szik, más oldalon megérdemlik a 
legmesszebbmenő támogatást.

(gó )

rimt a szállítás kitűnően sikerült, az 
ikrák mind kikeltek, a kis süllők 
pedig nagyszerűen fejlődtek. Július 
elejére már elérték a 4— 5 cm-es 
nagyságot. A  Balatonból származott 
kis süllők nem téveszthetők össze a 
helyi süllőkkel, mert az ott szapora 
doltt kis süllők, tekintettel arra, hogy 
a hűtőtó vizének melegsége miatt jó
val korábban keltek ki, a növeke
dési különbség alapján jól megkü
lönböztethetők.

A legjobb egészségnek örvendenek a HAKI akváriumában a balatoni permetes 
érlelés eredményeként született kis süllők. (Horti felv.)

123



l^mecked^ÜH-íc m e f y -

Talán kevés olyan állat van, mely
nek annyi ellensége lenne, minit ép
pen a ráknak. Ezek az ellenségeik 
nemcsaik a víz lakóiból adódnak, ha
nem a szárnyasak és emlősök is 
gyakran dézsmálják meg a rákállo
mányt. A rák állati ellenségeit két 
csoportba oszthatjuk, az egyikbe a 
rákon élősködő parazitákat, a má
sikba a rákevőket soroljuk.

A  rák parazitái közül elsősorban a 
kopoltyúférgeket kell megemlíte
nünk (Branchiobdellae). Ezeket ré
gebben a piócák közé sorozták és 
ezért_mia is mint rákpiócákat emle
getjük. Tulajdonképpen nem mások 
ezek, mint eíkorcsosuit férgek. Hoszr 
szűk 6— 10 mm. Pajták szerint a rák 
különböző részein élősködnek. A  
hússzínű B. astaci és a fehéres B. he- 
xadonta a kopoltyúkon fordul elő, 
míg másik két fajuk a sárgás B. pa- 
rasita és az átlátszó B. pentadonta 
a rák külső részein élősködnek, első
sorban hasi részeken és az ízületek 
lágy chitdmrétegéni. Nagy károkat te
lhetnek a rák petéiben is, mert eze
ket mind a négy fajta szívesen tá
madja meg és szívja ki. Lassú fo
lyású vizekben jelentenek komo
lyabb veszélyt, mert ha nagy szám
ban fordulnak elő — és ez ilyen vi
zekben elég gyakori — a megtáma
dott állatokat legyöngíthetik és min
den más betegséggel szemben fogé
konyabbá teszik. Petéiket a rák pán
céljára ragasztják. Ezek egy része a 
vedléskor a régi páncélon marad és 
így elpusztul. A rák belső szervein 
is élősködnek paraziták, ilyenek pél
dául az Echinorhynchus poiimorphus 
Bremser lárvája és a vízi madarak 
beleiben élősködő egyes galandfér- 
geJk borsókéi. Hogy mennyire ártal
masak ezek, legjobban bizonyítja az 
a tény, hogy sokáig ezeket hitték a 
rákpestis okozóinak.

- a  c á k  e l l m i . é ^ e iu e i !

A rákevők közül a haliak elsősor
ban a fiatal állományban tesznek 
kárt. Ezeket a nem ragadozó hallak 
is pusztítják, a ragadozók pedig 
egész fejlett példányokat is elnyel
nek. A napokban került kezembe 
egy, a veszprémi Séd-ben fogott, 
pisztráng gyomrából előkerült rák- 
szem, melynek nagyságából ítélve az 
elnyelt állat legalább 8— 9 cm nagy
ságú lehetett. A vedlés utáni egy hét 
alatt, amíg a rák páncélja meg nem 
keményedik, az egész* nagy példá
nyok is szabad zsákmányul szolgál
nak a halak mindenféle fajának. A  
legtöbb rákot pusztítja a menyhai, a 
sügér, a harcsa és a pisztráng.

A madárvilágból elsősorban a ka
csafélék és a gémek akoznak nagy 
károkat. A  kacsa vízalatti búvóhe
lyéről is előhúzgálja a rákot. A  gé
mek a sekélyebb vízben mászíkáió- 
kat dészmálják. A  vízirigó és a jég
madár is ellenségei. Egy alkalommal 
olyan szerencsés voltam, hogy meg
figyelhettem egy jégmadarat, amint 
éppen egy rákot kapott föl a vízből.

Az emlősök közül a rák főellen
sége a disznó. Régebben azt tartot
ták, hogy a rák a disznó szagától 
elpusztul, mert olyan helyen, ahol 
ez a vízhez járt, még hírmondónak 
sem lehetett rákot találni. Régi ter
mészetraj zkönyvban olvastam azt a 
megjegyzést, hogy a disznó hátára 
téve, a rák nem pusztul el, holott 
egyébként a közeliétét sem bírja. A 
magyarázat nagyon egyszerű, a disz
nó a rákot még a vízben is meg
találja, kitúrja és fölfalja. így az 
egész patak állományát is kiirthatja. 
A  vidra és a nyérc is komoly káro
kat okozhat, különösen az utóbbi 
pusztít sokat belőle. Rendszerint 
olyan vizek mellett él, melyekben 
rák is található. A kioebb példá
nyokra a vízipocok is veszélyes. Th.

Huxley állítása szerint megeshet az, 
hogy a szerepek ennél az állatnál 
fölcserélődnek, ugyanis ha a pocok 
túl nagy rákot támad meg és ez ol
lójával megfoghatja, akkor addig 
tartja víz alatt, míg meg nem fullad 
és így a rák) pecsenye helyett fo
gyasztóvá lép elő. Olyan vizekben, 
alhoi sok a vízipocak, igen nagy 
számban .találhatunk sérült, vagy 
hiányzó végtagú rákokat. Ezek is 
valószínűleg a pockokkal folytatott 
harc következményei.

Végül és nem utolsó sorban meg 
kell említenünk a rákpusztítók között 
magát a rákot ás. A kannibalizmus 
nem ismeretlen fogalom náluk, mert 
a nagyobb példányok, ha a kisebbe
ket meg tudják fogni, könyörtelenül 
fölfialják azokat. Nem ás találunk kis 
rákokat olyan helyen, ahol a kifej
lett példányok tartózkodnak. Első 
évében a rák rendszerint a patakok 
csörgői bán található kövek alatt hú
zódik meg, ahol már a nagy állatok 
nem találnak búvóhelyet. Fejlődésük 
során mind mélyebb és mélyebb vi
zekbe költöznek. Az egészen nagy 
példányok környezetükből kiszorítják 
a  kisebbeket és így közvetlen kör
nyezetüknek korlátlan egyeduralko
dóivá válnak.

Az elmondottak ellenére ás gyak
ran előfordul, hogy a rákok kedve
zőbb környezetbe kerülve, túlságos 
san e1szaporodnak, ilyenkor aztán 
megjelennek ellenségeik és a termé
szet törvényei szerint gondoskodnak 
róla, hogy a túlszaporulat ne legyen 
taritós.

(Dr. Thuránszky Zoltán)

Egyesületbe tömörültek a 
„táplis“  halászok

Május 26-án megalakult a területi 
engedélyes emelőhálós („táplis“) kis
halászok egyesülete. Neve: „BÉKE“  
Budapest és Környéke Kishalászai
nak Egyesülete. Az alakuló közgyű
lés elnökké H o r d ó s  Dánielt, társ
elnökké W e l l e r  Ágostont, ügyin
tézővé T ő k é s  Dénest választotta. 
Az ügyintézőség címe: Budapest, 
IIL, Fényes Adolf utca 14., Tőkés 
Dénes. —  Az egyesület célja és fel
adata az alapszabályok szerint a 
kishalászok képviselete, szervezett
ségük előmozdítása, ismeretterjesztő 
és nevelőmunka kifejtése a tagok 
sorában. — Az egyesület megalaku
lása bizonnyal hozzájárul vizeinken 
a rend és szervezettség előmozdítá
sához. A kishalászok sorai azokból 
a dolgozókból verbuválódtak, akik 
a gyárak műhelyeiből, üzemek mun
kájából jőve a vizen találnák fel
frissülést, ami bizonyára teljesebb 
lesz az egyesületi élet kultúrájával 
kiegészítve. (Az újonnan alakult 
egyesület azonnal 1000.—  Ft segélyt 
küldött a bajai „XJj Élet“ htsz-nekaz 
árvízkárok helyreállítására. A rezéti 
halásztanyán emléktábla őrzi a segí
tők baráti gesztusát. A szerk.)A főhalász hurokra került a Gödöllő—Bobotpusztai tógazdaságban. (Torday fe:v.)
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I oízimadarak is —

—  belegsé
i

Mi sem természetesebb annál, hogy 
a halastavainkat látogató sokféle 
madár világjáró vándorlásában szer
ves biológiai kapcsolatot létesít az 
egymástól tévoleső élőhelyek álliat- 
és növényvilága között. A vízimadár 
lábára, testére tapadó, vagy ürüléké
vel szabadba kerülő ikrák, peték, al
sóbbrendű állatok, vagy növényi 
magvak sok esetben életképesen ér
keznek meg új állomáshelyükre és 
megjelenésük gyakran egy-egy új 
faj elterjedését eredményezi. A tó- 
gazda sohasem örül az ilyen madár
hozta flóra- vagy fauna-gyarapodás
nak, mert ez rendszerint valami ha
szontalan növény, vagy élősködő ál
lat meghonosodását jelenti a halas
tavon.

Jónéhány vízimadár-terjesztette 
betegséget tart számon a halbetegsé
gekkel foglalkozó szakirodalom. így 
pl. közismert a Ligula intestinalis 
nevű fonálféreg „körforgása“ . Az ál
lat petéje madárürülékkel kerül a 
vízbe. Következő lépés a lárva be- 
takozódása, majd egy másik gazda
állatban, a Diaptomus rákban kiala
kulnak a procercuriák. A féreg vég
leges formája a halban fejlődik ki és 
annak testüregét mindjobban kitölt
ve benne élősködik. A halat azután 
megeszi valamelyik vízimadár és az 
önmagába visszatérő fejlődési lánc 
újra meg újra folytatódik tovább. 
(Fejlődési körét l. a 138. oldalon)

A másik madárterjesztette élőskö
dő a Tremaíoidákhoz tartozó Proala- 
ria spathaceum. A madár ennek is a 
petéjét terjeszti. A betokozódott lár-

A baromfivészben niegbetegede t si
rályfióka is terjeszti a madárpestist 

a tavakon. (Sterbetz fely.)

vából azután a közönséges mocsári 
csiga (Limrmea stagnalis) májában 
sporocista akikul. Negyedik forma a 
szabadban úszó, Y alakú cercariák 
tömege, amelyek a bőrön át behatol
nák a hál testébe, majd ott ia köz
ismert májmételyhez hasonló féreg
gé változnak, amely a gazdaállat 
szemén élősködik. A fertőzött halat 
megeszi a madár és benne azután 
kifejlődik az ivarérett féreg

E két ismertebb férgen kívül is 
van még néhány más madár-gaz/da- 
állattal terjedő hálélősködő, de sem 
a Ligulának és Proalariánák, sem a 
többi madárhurcolta hálpamzitának 
nincs Magyarországon gyakorlati je
lentősége.

A betegségterjesztő vízimadár 
azonban sk>kkal nagyobb szerepet 
játszik a mind nagyobb méreteket 
öltő, tógazdasági melléküzemág, a ka
csatenyésztés vonalán. A nagy al
földi tógazdaságainkban, de különö
sen Hortobágyon és Szegeden több 
ízben volt már katasztrófális méretű 
madárelhullás egy-egy■ baromfipestis
járvány során. így pl. 1946. nyarán 
a szegedi tavakon naponta több száz 
tőkésrécét földelték el és az embe
rek mellett a hullaeltákaritásból még 
a rétisasok, rétihéják, meg más ra 
gadozómadarak is alaposan kivették 
a részüket. A  halastavakon tartott 
házirécék tavasztól őszig közös táp
lálkozóterületen élnék ia vadrécékkel 
meg a többi vízimadárral és a jár
vány a rendszerint nyárvégi, vonu
láselőtti madármozgalom idején ösz- 
sZesereglő vonuló madarak közvetí
tésével könnyen betörhet a házirécék 
közé.

Az állatorvosok szerint a betegség 
kórokozóinak, az iln. Salmonella ba- 
cillusoknak legtöbbje fajspecifikus, 
vagyis nem minden madárra, hanem 
csak a meghatározott fajokra ártal
mas, de éppen a tógazdaságokban 
szerzett tapasztalatok mutatták rá 
arra, hogy a bacillusiörzsek speciali
zálódását nem lehet szigorú szabály
ként felállítani. 1953-ban a szegedi 
halastavakon fellépett tömeges ma
dárelhullás alkalmával az egyetemi 
kórtani intézet által is kitenyésztett 
bacilustörzs áldozatai között egy
aránt megtaláltuk a partfutókat, bí
biceket, camkókat, kőforgatót, bak
csót, vándorsólymot, vadrécéket, 
rétihéját és rétisast. Nagy■ tömegben 
hullották el a sirályok, szerkők, csé
rek, néhány kanalasgém és ugyan
csak elpusztulták a mesterségesen 
fertőzött kísérleti fehéregerek is.

Mind az 53-as, mind pedig a más 
években lezajlott járványok során 
feltűnő jelenség volt az, hogy a vad
récék közt túlnyomórészben a házi
récék ősei, a tőkésrécék hullottak el 
a legnagyobb számban s ugyanakkor 
a törzsfajtól távolabb eső fajok, fő
leg a bukórécék már ellenállóbbak
nak bizonyultak. A beteg madarak

az egészségesektől könnyen megkü
lönböztethetők. Lusták, nehezen mo
zognak, rendszerint valami kis. nyu
galmas, háborítatlan zátonyon cso
portosulnák. Jellemző rájuk a gya
kori, híg-zöldessárga ürülék, a be
tegség előrehaladtával mindinkább 
erősödő bénülási tünetek, a hason- 
fekvő, szárnyéval „evező“ madár.

A fenti tarka fajlistából láthatjuk, 
hogy egy ilyen nagyarányú madár
vész idején u legkülönbözőbb fajok 
egyidőben hullanak el tömegesen, 
így a fajspedfizmus ellenére is na
gyon ajánlatos, ha házirécéinket a 
járvány időtartamára valamelyik 
belső, kis tóegységben helyezzük el. 
ahol fokozottabban távol tarthatjuk 
tőlük a fertőzött vadmadarakat.

A baromfipesitissel egy kicsit mel- 
lékútra kanyarodtunk a madárter
jesztette fertőzések tárgyalásában, 
de ma már a víziszárnyas-tenyésztés 
annyi tógazdának szélesíti ki fele
lősségteljes ügykörét, hogy egy-egy 
ilyen általánosító kérdés rövid tár
gyaló iánál nem érdektelen, ha ilyen
irányú kérdésekre is kitérünk.

Sterbetz István

MÁJUS 22-ÉN RITKA ZSÁK
M ÁNY akadt a megyeri halászok 
hálójába. Egy szép, 68 cm-es angol
nát felejtett ott az áradó Duna és a 
lózsatói húzást emlékezetessé tette 
a messzi tengerekről idetévedő hal
ritkaság.

Az állat már minden bizonnyal 
ivarérett volt, mert bőrén félreis
merhetetlen nász-szemölcsök sora
koztak és a fényes fémes szín is arra 
vallott, hogy a hal már útban lehe
tett mélytengeri ívóhelyei felé.

iA halászok az Állatkiert akváriu
mának ajánlották fel zsákmányukat

Nyár derekán már az idei Kémnem
zedék is látogatja a halasvizeket. 

(Sterbetz felv.l
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Munkában a hálókötö-gép a Szegedi Kenderfonógyár Hálóüzemében. 
(Fényszöv. Szeged. Liebmann felv.)

Célom, hogy e cikk keretén belül 
legalábbis lényegében vázoljam 

mindazt, amit a halászattal foglal
kozó szakembernek foglalkozása 
egyik leglényegesebb szerszámáról, a 
halászhálóról tudnia kell.

Mindenekelőtt meg kell állapíta
nunk, hogy készüljön a halászháló 
bármilyen anyagból, —  len, kender, 
pamut vagy műanyagból — , a szer
kezete teljesen azonos. A háló lé
nyegében párhuzamosan elhelye
zett fonalsorokból áll, melyben min
den egyes fonal a két szomszédos 
fonallal csomó segítségével van ösz- 
szekötve. A  hálóban alkalmazott cso
mó legtöbbször ún. „takácscsomó“, 
ezzel a csomózással készülnek a gé
pihálók is. A  csomózásnak egyébként 
különböző fajtái vannak. Az általam 
fent említett csomózás azonban a

Több száz orsó kerül feltűzésre a há- 
lókőtőcéma-gépre. 

(Fényszöv. Szeged* Liebmann felv.)

legelfogadottabbnak és a legegysze
rűbbnek ‘tekinthető. A  hálóban a. 
csomók egymástól egyenlő távolság
ra vannak és a két-két csomó kö
zötti távolság határozza meg a háló 
szemméretét.

A  háló szemméretének szabatos 
meghatározása így történik: Pl. 15 
mm., vagy 40 mm. szembőségű háló. 
Ezzel az adattal azonban még nem 
határoztuk meg a háló feltétlenül 
szükséges méretadatait. A  hálónak a 
szembőségen kívül szélessége és 
hosszmérete is van.

A  háló szélességét tapasztalataink 
szerint halászainknál a víz mélysé
ge, a léhés képzés mértéke és a 
megszokás alakította ki. Ebből kifo
lyólag ugyanazon szembőségen belül 
a legkülönbözőbb szélességi méretek 
fordulnak elő. Pl. egy 25 mm. szem
bőségű háló lehet 60, 80, 100, 120,
200, vagy akár 400 szem széles is.

A  háló szélességétől függ a háló 
munkája a víz mélységében. A  túl 
széles háló a munkában felesleges 
nehézséget okoz. A  célnak legjob
ban megfelelő hálószélesség megha
tározására közlöm az egyes szembő- 
ségekhez az átlóméreteket 10 mim
től 100 mm. szembőségű hálóra vo
natkoztatva.

Szembőség Átló
mm. mm.

10 11.31
15 21.22
20 28.29
25 35.36
30 42.43
35 49.50
40 56.56
45 63.64
50 70.71
60 84.88
70 99.00
80 113.14
90 127.28

100 141.42

Tői

A kis táblázat segítségével egysze
rűen megállapíthatjuk, hogy pl. egy 
15 mm. szembőségű 140 szemes háló 
milyen széles. A  15 mm. szembőség
nek 21,22 mm. átló méret felel meg, 
ha most az átlóméretet szorozzuk a 
szem számával, jelenleg 140 szemmel 
megkapjuk a háló szélességét mé
terben (21,22X140 =  297 cm, vagyis 
2,97 m.)

Ha viszont csak azt tudjuk, hogy 
hány méter, vagyis milyen széles 
hálót akarunk, akkor ugyanezt a 
műveletet fordítva végezzük el, 
vagyis a méterben kifejezett háló
széleséget osztjuk az átlóval és meg
kapjuk a háló szélességében szüksé
ges szemek számát.

(300: 21,22 — 141,4, vagyis 140
szem lekerekítve a legközelebbi ti
zes szemszámra.)

A  háló hosszméretének meghatá
rozása teljesen kinyújtott hálóra fo
lyóméterben történik.

A  közöltek előrebocsátása mellett 
a szabatos hálóméret meghatározás 
tehát a következő: Pl. 100 fm. 15 
mm. szembőségű 140 szemes halász
háló. A háló méret-adatainak meg
állapítása után térjünk rá a minő
ségi jellemzőkre.

A  háló minőségét elsősorban az 
határozza meg, hogy milyen fonal
ból készül. Itt nem kívánok foglal
kozni a különféle anyagokból — len, 
pamut, vagy műszálból —  készült 
hálókészítő cérnákkal, hanem csak 
legáltalánosabb használatnak örven
dő kenderanyaggal.

Elsősorban tudnunk kell, hogy a 
hálókészítő cérnák finomsági szá
mozása az utóbbi években megvál-

HALÁSZATI
(A  felsorolt m unkák és fordításaik 

; m egrendelhetők az Országos M ezőgazda- 
I Sági Könyvtárban. Budapest. I.. Attila 
! utca 53.)

BRENfíER, F .: A légköri változások ha- 
I tása a halakra. (Vliv atm osférickych p o- 
! ruch na rybarinu.) Ceskoslov. Rybarstv.,
I Praha, 1955. 3. sz. 44. p.

A csuka-ivadék tavaszi kihelyezésének 
I szempontjai. (Uvaha k jarnim u vysozováni 
I sticiho pludku.) Ceskoslov. Rybárstv.,
; Praha, 1955. 3. §z. 41. p.

TITARENKO, A. I.: Folyami-típusú hal- 
I tartó tokfélék ivadéka számára. (Szádok 
[ recsnogo tipa dija m al’kov  oszetrovüh 
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KOCK, M .: A halastavak trágyázása a 
| közegészségügy szemszögéből nézve. (Hno- 
1 jen i rybniku s hlediska verejné hygieny.)
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BÉL, J .: A halastavak és hegyi patakok 
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* (V yvoj a stav rybárského skolstvi.) Ces- 
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; kych  socialistickyeh závodu — státnich 
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a kálóm !
tozott. Az angol számozás után a 
metrikus számozás lépett érvénybe. 
Ez nem változtatta meg a fonalak 
finomságát —  a fonalátmérőt —  ha
nem közelebb hozta mindennapi éle
tünkhöz a kg. és m. viszonyát, 
szemben a múlttal, amikor a yard 
és font viszonya alapján határoztuk 
meg a fonalfinomiságot.

A metrikus számozás egész egy
szerűen azt jelenti, hogy pl. a 6-os 
finomsági számú 1 ágú fonalból 
6000 m. 1 kg. Ugyanebből a fonalból 
készült 3 ágú cérnából 1 kg-ban 
2000 m. van.

A  halászatban legáltalánosabban 
használt fonalféleségek finomsági 
számának alakulását egy kis össze
hasonlító táblázat fogja nekünk a 
legérthetőbben megmutatni. 
Kenderfonalak számozása: (1 ágra) 
Angol számban Metrikus számban

5- ös fonal
6- os fonal
7-  es fonal
8- as fonal
9- es fonal 

10-es fonal 
12-es fonal v

3- as fonal
3.50- es fonal

4- es fonal
5- ös fonal
5.50- es fonal

6- os fonal
7- es fonal

Több ágra vonatkoztatva a közölt 
táblázat az alábbiak szerint alkal
mazható:

Angol számban 
Pl. a 6-os 3 ágú fonal 
vagy a 8-as 3 ágú fonal 
vagy a 10-es 3 ágú fonal

A fentiekből következik, hogy ha 
pl. egy évtizeddel ezelőtt 6-os fi
nomsági számú 3 ágú cérnából ké
szült hálót használtunk gazdasá

IRODALOM
CERNAJEV, V.—CERVINKA, J.: Halte

nyésztési termelési normák. (V yrobni ry- 
bárská normá.) Ceskoslov. Rybárstv*. Pra
ha, 1955. 5. sz. 68. p.

FISER, J.: A csehszlovák állami tógaz
daságok tíz esztendeje. (Deset let státniho 
rvbárstvi.) Ceskoslov. Rybárstv., Prajia. 
1955. 5. sz. 66—67. p. A .: 3,

STEDRONSKY, E.: Az egészségügyi -és 
biológiai ellenőrző szolgálat a haltenyész
tésben. (Potreba zdravotni a biologické 
kontrolni sluzby v  chovu ryb.) Ceskoslov. 
Rybárstv., Praha, 1955. 5. sz. 71. P.

KANAEV, A .: Az anyapontyok életkorá
nak hatása az utódokra. (K voproszu 
vlijanija vozraszta proizvoditelej karpa 
na potom sztvo.) R übpoe H ozj., Moszkva, 
1955. 3. sz. 58—60. p.

KLAS, J.: A mész a haltenyésztésben 
hasznos is, de káros is. (Vápno v  rybni- 
kárstvi prospivá i skodi.) Ceskoslov. R y
bárstv., Praha. 1955. 5. sz. 69. p.

VÁCLAVIK, N .: Irányelvek a halak ve
gyes állományú kihelyezésének megvá
lasztására. (Závady pri volbe kom binova- 
nych obsádek.) Ceskoslov. * Rybárstv., 
Praha, 1955. 3. sz. 44. p.

NIKOL’SZKIJ, P. D .: Süllő és dévér- 
keszeg ivadék felnevelése sűrített, anya
kihelyezéssel a Don-delta ívató-ivadék- 
nevelő gazdaságainak körülményeiUtözött. 
(Vürasesivánie m olodi szudaka i lescsa 
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Vizsgáló szemek kutatják a Szegedi Kenderfonógyár üzemében a hálóban elő
forduló esetleges rejtett hibát. (Fényszöv. Szeged, Liebmann felv.)

gunkban, úgy azonos cérnából ké
szült hálót kapunk ha most 3,50-es 
3 ágú fonalból készíttetjük hálón
kat.

Feltétlenül foglalkoznunk kell a 
fonalfinomság és a szakátóerő —  fo
nalerősség —  viszonyával. A háló
készítő kendercérnák minőségi, te
hát szakitóerőre vonatkozó jellem
zőit a „Kendercérna minősége“ el
nevezésű MNOSZ. 5600 — 53 sz.

Metrikus számban
3,50-es 3 ágú fonal
5- ös 3 ágú fonal
6- os 3 ágú fonal ^

szabvány határozza meg. A  szab
ványból megállapíthatjuk az egyes 
kendercérnák minőségi jellemzőit és 
láthatjuk azt amá különben is logi
kus, hogy a magasabb finomsági 
számú, tehát vékonyabb cérnák sza
kító ereje kisebb, mint az alacso
nyabb finomsági számú, tehát vas
tagabb, durvább cérnák szakító ere
je. Pl. a 6-os L 3 ágú v. fonal szab
vány szerinti átlagos szakító ereje 
9 kg., az 5-ös L 3 ágú v. fonal szab
vány szerinti átlagos szakító ereje 
10,9 kg. Ebből következik, hogy elő
nyös ha a kis szembőségű hálóinkat 
10— 20 mm szembőségig vékonyabb 
fonalból, a nagyobb szembőségű (20 
mm-től felfelé) hálóinkat vastagabb 
fonalból készítjük. Ennek eldönté
sénél persze döntő a fenti jellemzé
sen kívül az is, hogy milyen célra 
és milyen talajviszonyok mellett 
használjuk a hálót.

Nem mehetünk el szó nélkül a 
háló szakadékonyságának kérdése 
mellett sem. A legjobb anyagból ké
szült háló is szakadékonnyá lesz 
helytelen kezeléssel. A  háló helyte
len, a célnak nem megfelelő helyen 
történő raktározása, vagy pl. a jól 
ki nem szárított háló, nedves, szel
lőzésien helyiségben történő tárolás 
a len, keder, vagy pamuthálók ma
gas hőfokon sav vagy kéndús kát
rányban történő impregnálása, hasz
nálat után el nem végzett hálótisztí
tás, karbantartás a helytelen szárí

tás mind csökkenti a háló élettarta
mát.

Tudnunk kell azt is, hogy napsu
garak károsak a textilanyagokra. A  
legelterjedtebb halászháló anyagok 
szakítószilárdságát a kutatók meg
állapítása szerint 50 százalékkal 
csökkenti az alábbi napfény behatás:

műszálaknál 900 óra
pamutnál 940 óra
len és kendernél 1100 óra

A  napfény hatására ugyanis oxi
dációs folyamat indul meg a háló 
anyagában.

Ezek a figyelmeztető számok és a 
közölt adatok nagy körültekintésre 
intenek.

Arkauer Tibor
a Szegedi Kenderfonógyár 

Hálóüzemének műszaki vezetője.

Begyakorolt ügyes kezek igazodnak 
el a hálókötőgép többszáz fonalas 

rengetegében. (Szegedi Fényszöv. 
Liebmann felv.)
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M l  A  R E Q E N E R Á C I Ó ?

Az élő szervezetek életük folya
mán sokféle külső hatásnak vannak 
kitéve, amelyek gyakran sebet ütnek 
testükön vagy egyes testrészeket le
szakítva, kisebb-nagyobb csonkításo
kat okoznak. Ilyen esetekben nyílt 
sebek keletkeznek az élő testen, en
nek következtében a tápláló nedvek 
(vér, nyirok) elvesztése folytán a 
szervezet halála következnék be, ha 
az élő szervezet idejében el nem zár
ná a sebet. Ez rendesen a sebterület 
összehúzódása és a sebet elzáró vér- 
olvadék útján történik. A sebelzárást 
1követi a szervezetnek az a törekvése, 
hogy az elvesztett részeket pótolja. 
Az élő szervezetnek ezt a jellemző 
képességét visszaszerző, vagyis rege
nerációs képességnek nevezzük. A re
generációs képesség minden élőlény 
közös tulajdonsága.

Az állati test regenerációs képes
sége már régen felkeltette a termé
szetbúvárok figyelmét. Trembley 
1740-ben az édesvízi hidrán végzett 
kísérleteket. A hidra kinyúlt állapot
ban 1—1,5 cm hosszú, gerinctelen 
kezdetleges állatka. Trembley a hid
rát feldarabolta s azt tapasztalta, 
hogy 1 mm-nél kisebb darabjából is 
újból kinő az egész állat. Sokszor 
megismételt kísérletekből nyilvánva
lóvá lett, hogy a regenerációs ké
pesség minden állatra jellemző.

A regenerációnak a következő tí
pusait különböztetjük meg: Fizioló
giás és reparativ regenerációt. Fizio
lógiás regeneráció a természetes ko
pásnak kitett vagy időnként termé
szetes úton leváló testrészek, bőr-

háumlás, hajhullás, körömkopás, őz
agancs elhullMás, ízeltlábúak vedlé- 
se stb. megújulása.

A reparaiív regeneráció esetleges 
sérülés, operáció következménye. 
Ilyen esetekben gyakran iIn. ki
egyenlítő túlnövekedés következik 
be, erre a halak világában legjobb 
példa: amikor a hal farkát levág
juk, a meghosszabbodott hátúszó és 
farkalatti úszó veszi át a farkúszó 
szerepéi.

Az eltávolított szervek helyén né
ha a maitól eltérő, ősibb szabású 
szervek fejlődhetnek. Ha a folyami 
ráknak levágjuk valamelyik ollóját, 
amelyek zömökek, vastagaik és erő
sek, akkor a visszaszerzés meneté
ben az eltávolított zömök olló he
lyén egészen más alakú, hosszú, 
keskeny olló fejlődik ki, amely ép
pen olyan, mint az édesvizeikben élő 
másik rákfajnak, a keskeny, ollós 
vagy kecskeráknák az ollója. Ezt a 
rákfajt pedig általánosan egészen 
más természetű vizsgálatok alapján 
a folyami rák ősi alakjának tartják. 
A visszaszerzett rákolló tehát az 
ősibb {rák ollójára ütött vissza. Egyes 
rovarok letépett lábuk helyén 
olyan ősibb szabású, kevesebb ízből 
álló Tubákat fejlesztenek, amilyenek 
a ma élő alakokon már nincsenek, 
hasonlítanak azonban a régebbi geo
lógiai korokban élő ősök végtagjai
hoz. Érdekesek Hérbst kísérletei 
magasábbrendű rákokon. Ha a rák 
kocsányon ülő szemei közül az 
egyiket úgy vágta le, hogy csak 
magát a szemet távolította el, de

szemkocsány és a benne lévő szem
ideg dúc épségben maradt, akkor a 
rák visszaszerezte kiirtott szemét. Ha 
azonban a szemet 'a kocsánnyal és a 
benne lévő idegduccal együtt irtot
ta ki, akkor a szem helyén csápot nö- 
veszett a megcsonkított rák. Ebben 
az esetben a látószerv helyén egé
szen más szerv, nevezetesen csáp fej
lődött. Ez a visszaszerzés azért is 
nevezetes, mert rámutat az ideg- 
rendszernek a visszaszerzésre gyako
rolt hatására, továbbá, mert messze
menő törzsfejlődéstani elmélkedé
sekre adott alkalmat. Ezék szerint a 
tízlábú rákok kocsányos ‘szemének a 
helyén eredetileg csáp volt, amely
nek tövében ült a szem. A törzsfej
lődés menetében a szem lassanként 
felvándor olt a csápra, amelyből a 
szem kocsánya lett. A szem helyén 
kifejlődött csáp tehát az ősi állapot
ra való visszaüvés. E vizsgálatok 
alapján kétségtelen, hogy a vissza
szerzés menetében az újból kifejlődő 
szervek megismétlik törzsfejlődésü
ket. így alakul ki a szerv, mely al
kalmazkodott a kérdéses funkció tö
kéletes ellátásához.

összefoglalásban rögzíthetjük: ah
hoz, hogy egy szerv regenerálódhas- 
sék, okvetlenül szükséges a szerv 
maradványa, mert ennek alapján 
valósul meg a regeneráció. A mű
ködő, munkát végző szerv növekedé
se gyorsabb, mint a kevéssé hasz
nált szervé. Halak esetében leggyor
sabban a fark-, majd a mell-, has- 
és utoljám a hátúszó regenerálódik. 
Fontos szerepe van a visszaszerzés
ben az állat korának is, mert a visz- 
szaszerzőképesség az állat korának 
előrehaladásával arányosan csökken. 
Fiatal állatok sokkal hamarabb 
szerzik vissza elvesztett testrészüket, 
mint az idősebb vagy éppen vén 
példányok. Sok állatnak kifejlett ko
rában már úgyszólván alig van visz- 
szaszerző képessége, pl. a gerincesek 
nagyrészének vagy a rovaroknak, 
de fiatal korukban vagy lárva álla
potukban visszaszerző erejük igen 
nagymértékű. Az ivarérettség eléré
sével is solkszor szembeötlően meg
csappan a regenerációs képesség. 4 
regenerációm ható külső tényezők 
közül fontos a hőmérséklet. Minden 
állatfajra megállapítható saz optimá
lis hőmérséklet, melyen leggyorsabb 
a regeneráció. Ezen a hőmérsékleten 
alul vagy felül a visszaszerzés las
súbb, vagy éppenséggel elmarad. 
Nem sok hatása van a regeneráció 
menetére, a fénynek, noha egyes 
alacsonyabb rendű állatokon meg
figyelték, hogy sötétben lassúbb, 
vagy egészen szünetel a visszaszer
zésük. Egyesek szerint a kék suga
rak gyorsítják ezt a folyamatot. A 
röntgensugár és a rádiumkisugár
zás pótlólag hat. Kémiai anyagok
nak környező közegbe vagy a táp
lálékba való keverése által szintén 
meg lehet változtatni a regenerációs 
képességet. így például hipofízis ki
vonat rendkívül meggyorsítja a re
generációt. Más anyagok, például 
alkohol, konyhasó hatása viszont 
gátló. Kollár GézaA „Ságvári" htsz. százhalombattai halászbokra kecsegehálót javít. (Tóth felv.) 
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Tógazdasági beruházások

Napjainkban mindinkább előtérbe 
kerül nemcsak az Állami Gazdasá
gok és a Haltröszt, hanem a Tsz-ek 
vonatkozásában is újabb tógazdasá
gok megépítésének szükségessége, 
lehetősége. Annak érdekében, hogy 
ezek az új tógazdaságok a kor kö
vetelményeinek megfelelően épül
hessenek meg, igyekszem felvázolni 
azokat a követelményeket, melyek
re figyelnünk kell már a tervezés 
beindításakor. Előrebocsátom, hogy 
nézetem szerint állami szektorban 
csak nagyüzemi követelményeket ki
elégítő új tógazdaságokat szabad a 
jövőben építeni, ugyanis csak nagy
üzemi tógazdaságokban lehet a piaci 
kivánalmaknak mindenkor megfele
lő minőségű halat nagy tömegben 
előállítani és az ilyen üzemi gazda
ságokban nyílik leginkább mód az 
önköltség csökkentésére (kevesebb 
munkaerő — több gép —  intenzí
vebb termelési eljárás bevezetése). 
A nagyüzemi tógazdaság területe 
minimálisan 500 kh legyen, azok 
üzemeltetése állami szektor feladatát 
képezze.

Űjabb tógazdasági kis- és közép
üzemek (5 kh-tól 400 kh-ig) létesí
tése Tsz-ek, Htsz-ek feladatai közé 
tartozzék.

Cikkemben csak a nagyüzemi tó
gazdaságok létesítésének területi le
hetőségével, majd azok követelmé
nyeivel kívánok foglalkozni. Dunán
túlon újabb nagy tógazdaságok léte
sítésének bár területi lehetőségei 
korlátozott mértékben megvannak, 
de vízellátásuk nincs olyan mérték
ben biztosítva, hogy üzemelésük biz
tos és folyamatos lehessen, így ezek 
kiépítése csak a dunai duzzasztómű 
létesítése után lesz lehetséges, a 
megfelelő csatornarendszer egyidejű 
kiképzésével párhuzamosan.

Itt ebben a térségben csak a meg
lévő kisebb állami tógazdaságok 
szomszédságában elterülő savanyú
füves réteken, legelőkön volna nyer
hető pár' száz holdon újabb halastó.

Más a helyzet Duna—Tisza közén, 
de leginkább Tiszántúlon. A  Duna—  
Tisza közén az ún. Átok-csatorna 
mentén elterülő több szikes terület, 
mely jelenlétével veszélyezteti a 
szomszédos szántóföldeket, igen al
kalmas lenne nagy tógazdaságok ki
alakítására. Ez a terület Kúnszent- 
mdklóstól délnyugati irányba húzó
dik Érsekcsanád felé. Itt Szabad
szállás és Fülöpszállás községek ha
tárában kedvező feltételek mellett 
cca 2000— 3000 kih-nyi területű, ösz- 
szefüggő tógazdaság volna kiépít
hető.

Ugyancsak a kiskúnfélegyházai 
részen a Dongér-csatoma és a Tisza 
közötti területen Csanytelek község 
közelében 1000— 1200 kh tógazdaság 
létesítése lehetséges.

Kistelek és Szeged város közötti, 
sokszor igen hosszú időn át víz alatt

-időszerű kérdései
álló területek tógazdasággá kiépí
tése szintén csak a folyamatos víz
ellátás megoldása után következhet 
be. Tiszántúlon a keleti és nyugati 
főcsatornák elkészültével* illetve 
azok építési munkáinak a közeljövő-

Első csoport 
második csoport 
harmadik csoport

A
75 %-án  
20 %-án  

5 0/c-án
nyáron is lecsapolható 
kell létesíteni.

Minden 15 kh termelő tó terület 
után 1 db 800— 1000 m2 területű 
szabványos telelőt kell építeni, ezen
kívül az egész tógazdaság területére 
vonatkoztatva 8— 10 db kisebb tele
lőt kell létesítem a ragadozók és a 
tenyésizhalak (anyák-any a jelöltek)
elhelyezése céljából. Az új nagyüze
mi tógazdaságokat csak komplex 
hasznosítású tógazdaságokként sza
bad megterveztetni, kiviteleztetni és 
üzemeltetni, tehát a haltermelési- 
haltenyésztési főüzemág mellett ki
egészítő üzemágként be kell állítani 
a sertéshizlalást és viziszárnyas ne
velést.

Ezért az I. kategóriájú üzemekben 
600, a II. kategóriájúakban 1200, a 
III. kategóriájúakban 1800 férőhe
lyes hizlaldára van szükség.

A hizlaldák létesítésével egyrészt 
a tavak széntrágyázáshoz szükséges 
trágyamennyiség nagyrészét helyben 
állíthatnánk elő, másrészt intenzí
vebbé válik maga a tógazdasági 
üzem is és nagymértékben emeli a 
gazdaság termelési értékét. Ugyan
csak a fenti célokat szolgálná a vizi- 
szárnyas telepek létesítése is, a te-

öthetes süllőivadék a dunaszegi „Rákóczi

ben történő befejezése után tág le
hetőség nyílik nagy területen tó
gazdaságok létesítésére. A  szóba jö
hető területek zöme állami gazdasá
gok birtokában van és így a tógaz
daságok építése, illetve azok építé
sének ütemezése az é célra biztosí
tandó beruházási keret nagyságától 
függ.

A  nagyüzemi tógazdaságokat a be
ruházási szükségletek megállapítása 
céljából három csoportra tagolom, 
mivel így könnyebb azok áttekint
hetősége.

rep adottságaitól függően. Ugyanis 
ha a kiépítendő tógazdaság legelő
területtel is rendelkeznék, úgy liba
nevelő, ha nem, úgy csak kacsane
velő telepeket kellene létesíteni, 
mégpedig egyenlőre az I. kategóriá
jú üzemekben 1500 férőhelyes és 
minden további 50 kh tóterületnél 
szintén 1500— 1500 fh víziszámyas 
telepet. Az 1500 db-os vizi szárnyas 
telepeket a nagy tavak mellett egy
mástól elkülönítve kell elhelyezni, 
az esetleges fertőző megbetegedések 
elterjedésének meggátlása érdeké
ben.

A  halgazdaság, a sertéshizlaldák 
és viziszárnyas telepek üzemelteté
séhez szükséges: szivattyútelepek, 
üzemi épületek, továbbá az ivóvíz- 
ellátás biztosítása, a belső anyag
mozgatás szállítási igényeinek kielé
gítése céljából mezei vasút, vagy 
mű út építése, villany, telefon beve
zetése és végül a dolgozók részére 
megfelelő lakások, valamint az 
idénymunkásoknak korszerű szállá
sok kivitelezése feltétlenül biztosí
tandó.

Fentieket bevezetőnek szántam, 
mielőtt a kérdések részletezésére rá
térnék. Nyáry János

htsz. halastavában. (Torday felv.)

(I) 500— 1000 kh területű tógazdaságok
(II) 1000— 1500 kh területű tógazdaságok
(III) 1500— 2500 kh területű tógazdaságok

A csoportok bármelyikéhez tartozó tógazdaságok területének
100 — 250 kh kiterjedésű 1— 1,20 m átlagmélységű tavakat
25 —  50 kh kiterjedésű 1— 1,20 m átlagmélységű tavakat
0,5— 1 kh kiterjedésű 0,70— 0,80 m átlagmélységű tavakat

ívótavakat
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Alsóőrsi süllőfészkek kihelyezése a keltetőketrecbe. (Torday fe v.)

óllehet a II. ötéves terv irányelvter
vezetében a halászat fejlesztésé

ről külön említés nem történt, azon
ban az életszínvonal emeléséhez 
szükséges húsmennyiség biztosításá
nál a hal sem kerülte el az illetéke
sek figyelmét. Sőt. . .  Éppen azok a 
haltenyésztésre kedvező lehetőségek 
(éghajlat, gyorsan visszatérő, nem 
anyagigényes beruházás, területi, 
vízi, abrakadottságaink, stb.), —  me
lyeket Szalay Mihály cikkében is 
említ, —  olyan helyzetet teremtenek, 
hogy a II. ötéves terv végére a ma
gyarországi haltenyésztés az összes 
állattenyésztési ágazat közül a leg
jobban növekszik. —  A  magyar ha
lászat termelése 1960-ig több, mint 
kétszeresére emelkedik, míg a me
legvérű állatok termelésének növe
kedése 25— 30%-ot tesz ki.

Azt világosan kell látnunk, hogy 
nálunk a haltenyésztés olyan állat

tenyésztési ág, melyet aránylag ke
vesen ismernek és a hal, mint fo
gyasztási cikk, nem döntő országunk 
lakosságának élelmezésében. Nálunk 
az 1 főre jutó húsfogyasztásnak kb. 
1,4%-át teszi ki a hal, míg Ausztriá
ban 4,7%, Belgiumban 22,2%, Dániá
ban 21,8%, Angliában 15,6%, USA- 
ban 6,7%, Csehszlovák Népköztársa
ságban 9,3%, Német Dem. Köz
társaságban 17,9% a hal részese
dése az összes húsfogyasztásban. 
Nem jelenti természetesen ez azt, 
hogy nálunk nem fogyasztana többet 
a lakosság, különösen akkor, ha nem
csak a téli hónapokban, hanem a 
nyári hónapokban is —  különösen a 
Balaton és egyéb üdülőhelyeken és a 
vállalati étkeztetésben —  bőséges hal
ellátást tudnánk biztosítani.

A  halat, mint élelmezési cikket 
egyre inkább megszeretik nemcsak 
nálunk, hanem az egész világon. Az

A mohácsi „Petőfi" htsz. cölöpökre épült mocskosi tanyája. (Tóth felv.)

Helyei kap a ien
élelmezés területén az igények 
könnyen emészthető húsok irat 
mind jobban nőnek. A  technika szín 
vonalának növelése következtében í 
ember megszabadul a nehéz fizit 
munkától, ennek folytán kevésb 
igényli a zsírdus táplálékot. A  halna 
abban van nagy jelentősége, ho 
könnyen emészthető és nagy fehérje 
tartalmú húst ad. A  halhús fogyasz 
tás emelkedésére tehát nemcsak 
lágviszonylatban, de nálunk is szá
mítani kell.

A  halhús iránti szükségleteket no- 
véli még az is, hogy hazánknak a] 
szomszédos országokban hagyomá
nyos exportja van. A  magyar pon 
tyot éppen úgy megszerette a bécsi 
mint a prágai vagy berlini vásárló  ̂
Fontos számunkra az, hogy igényei
ket a kívánalmaknak megfelelő áru 
val elégítsük ki. Ezért a halászat fej-1 
lesztésében a magyar hal exportja 
kiemelkedő helyet kap. Természete
sen a növekvő szállítási feladatok le-i 
bonyolításához halaskocsi parkunka 
bővíteni kell.

ml

m s *
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Sertéstrágyázás a dunaszegi „B

A megnövekedett haligények ki
elégítésére növelni kell a termő pon- 
tyos tógazdaságok területét. Vitat
ható kérdés az, hogy a haltermelés 
növelése érdekében jelentősen növel
jük-e a pontyos tógazdaságok terű 
letét, vagy a meglévő tavakban igye
kezzünk a termelést erősen fokozni 
—  Véleményem szerint mindké 
irányban kell haladnunk, mert sol 
tógazdaságban különlegesebb beru 
házás nélkül még növelni tudjuk 
termelést. Ugyanakkor azonban nem 
szabad elveszíteni azoknak a mély 
fekvésű, szikes vagy egyéb gyeng 
termőképességű területeknek halhc 
zamát sem, melyeket fejlődő öntözi1 
síink következtében vízzel el tudun 
látni. Ezért a II. ötéves terv végér 
több, mint 13.000 kh-dal tervezzü 
növelni az állami pontyos tógazdasíi 
gok területét. A  termelőszövetkeze 
tek halastó területe is több, mii 
3000 kh-dal növekszik. A  halastava
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A pontyok között ilyen harcsák is „teremnek" Hortobágyon. (Nagy László felv.)

allen y-észlésü n k  i s !
elépítésében szükséges beruházáso- 
At számításba vettük. Elsősorban az 
bábban megépíthető tavak kerül
ik megvalósításra.
Ki kell használnunk haltenyésztés- 
, azokat a lehetőségeket is, melyek 
víztárolók adnak. —  Elsősorban a 

y i r i  halellátás biztosításában vár 
így szerep a víztárolók haltermé- 
íre.
A rizskultúra terjedésével meg 

»11 vizsgálni azt is, hogy a rizsiéi
ben természetes úton képződő hal- 
plálékokat ne a vadhalak, hanem 
r értékes pontyok használják fel. 
rre a lehetőségre elsősorban terme- 
szövetkezeteink figyeltek fel. Egyes 
rmelőszövetkezetek, mint pl. a bu- 
ai Petőfi, amely kh-ként 60 kg-ot, 
mezőtúri Szabad Nép, amely kh- 

t 58 kg-ot, a kisújszállási Űj Elet, 
íol kh-ként 40 kg-ot halásztak le. 
inek ellenére még sok olyan terme- 
zö vet kezet van, mint pl. az endrődi 

>tőfi, ahol 1955-ben a kh-kénti hal
iam  csak 10 kg volt, vagy a hajdú- 
oboszlói Petőfi, amely kh-ként 12

1-ot halászott le, nem használva ki 
[jesen a rizsföldi haltenyésztés adta 
hetőségeket. Az elkövetkező évek
en ennek a mellékági hasznosítás
ok még sok helyütt meg kell terem
ni a feltételeit.
Az ország pontyos tógazdaságai ré- 
ére a termelésnek megfelelő takar- 
ányt biztosított. Azonban ezen a te
sten a gazdaságoknak is segíteni 
*11. A váltógazdálkodás helyes mod
oréin ek kidolgozása bizonyára 
Annyit nemcsak a takarmányozási 
>ndokon, hanem a betegségek le- 
izdésében is.
A hasvízkór ellen nemcsak tartási, 
karmányozási, hanem egyéb úton 
(antibiotikumok, stb.) felvesszük a 

kdeimet. Betegségmentes ivadék 
°állítása a beruházási keretek he- 

felhasználása esetén megold
ató.
foglalkoznunk kell szennyvíz tó- 
izdaság létesítésével is.

Természetes vizeink közül elsősor
ban a Balaton halállományát fejleszt
jük. Nemcsak nemes halivadék behe
lyezéssel, mesterséges ikrakeltetéssel, 
hanem a természetes ívóhelyek sza
porításával és gondozásával, haltáp- 
iálék-szervezetek betelepítésével gon
doskodunk a Balaton halmennyiségé
nek növeléséről*

Meg kell javítanunk a nemes ha
lak arányát, de gondoskodnunk kell 
új halfajok betelepítéséről is.

Egyéb természetes vizeink halállo
mányának növelése érdekében a ja
vasolt kecsege és máma szaporító
telep létesítése megoldható. Hasonló
képpen foglalkoznunk kell pisztrán
gé os vizeink kihasználásával is. Biz
tosítani kell pisztrángos tavaink ré
szére a szükséges takarmányt, hogy 
ezt az értékes halat nagyobb mennyi

ségben adjuk fogyasztásra. Emellett 
növelni kell természetes vizeink 
egyéb halállományát is.

Ne feledkezzünk meg azonban ar
ról, hogy a halászat II. ötéves tervét 
a magyar halászok szíve, akaratereje, 
tettrekészsége valósítja meg. Szak- 
képzettségük emelésére minden se
gítséget meg kell adnunk. Tanfolya
mok és tapasztalatcserék, szakelő
adások és baráti beszélgetések egyre 
több helyen és egyre nagyobb szám
ban hirdessék, hogy a magyar halá
szok alkotóan tovább fejlesztették a 
múlt hagyományait, kutatási eredmé
nyeikkel és gyakorlati munkájukkal 
bebizonyították a halászat eredmé
nyességét és így a half ogyasztás meg
kétszerezésével hazánkban is elérjük 
az édesvízi hal világfogyasztási át
lagát. Nagy László

Naponta ellenőrzik a zárást a külso-Béda bejáratánál a mohácsi „Petőfi" hisz.
halászai. (Tóth felv.)
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Hozzászólás
Jászfalusi L .: Fejlesszük a Balaton süllő- és 

pontyállományát c. cikkéhez

A Balaton halállományának fej
lesztésével foglalkozó nyilvános esz
mecserék, még ha tartalmaznak is 
szubjektív megnyilatkozásokat, a 
kérdések többoldalú megvilágítása 
útján előbbre vihetik azok megoldá
sát és így közelebb juthatunk a Ba
laton mind eredményesebb halgaz
dasági hasznosításának megvaűlósítá- 
hoz.

Jászfiailiusi az eddigi halállomány- 
fejlesztés eredménytelenségének 
okait keresve megállapítja, hogy 
ezek szerinte: a pontynál a mester
séges szaporítás miat'd életképtelen
ség, áll. csökkent életképesség; az 
így létrehozott zsenge ivadék elkial- 
lódásia (más halak zsákmányává vá
lása); a hasvízkór behurcolása; —  a 
süllőméi —  a permetes keltetés 
miatti édetképtelenség.

A ponty mesterséges szaporítás 
miatti éleítképtelenségével kapcsola
tosan merni feltételezés, hanem a sa
ját kísérleteim alapján meggyőződ
tem arról, hogy az így létrehozott 
pcntyivadék semmiben sem marad 
el a természetes ívásból származó 
ivadéktól. 1954-ben Tolnán hipofizá- 
lássad nyert és mesterséges megter
mékenyítésből származó zsenge iva
dékból 3000 darabot külön kis tóba 
helyeztünk. Ezeket őssizel 98,8%-os 
megmaradással, egészségesen (halász
tuk le. Három és fél havi nevelésük 
során olyan jól gyarapodtak, hogy 
ezen a kis területen lkat. holdra szá
mítva etetéssel 7,2 q-ás halhús hoza
mot értünk el. (Halászat, 1955. 7. sz. 
126— 127 old.) 1955. évben ugyancsak 
Tolnán és hipofizálással nyert zsen- 
gedvadékból VI. 14-én 28 440 darabot 
helyeztünk ki egy 948 négyzetméter 
nagyságú tóba. A VIII. 31-én vég
zett lehalászáskor a kihelyezett pon
tyok 97,64%-át fogtuk vissza egész
séges, életképes állapotban. Ez az 
ivadék részt vett az 1955. évi Orszá
gos Mezőgazdasági Kiállításon és 
első díjat nyert. A két és fél hóna
pos tenyészidő alatti gyarapodásuk
kal (etetéssel) kát. holdra számítva 
9,0792 q-ás halhústermést értünk el. 
(HAKI évi jelentése, 1955.) A  hipo- 
fizálást —  pedig ez még mestersége
sebb halszaporítási mód, mint amit 
a Balatonnál alkalmaznak —  és a 
közönséges mesterséges halszaporí- 
tási módokat szerte a világon, a 
Szovjetuniótól az Amerikai Egyesült 
Államokig évek óta eredményesen 
alkalmazzák.

JáJsizfaluisi valószínűleg nem -ismeri 
Nusszenbaum szovjet kutatónak azt 
a cikkét., melyben arról .számol be, 
hogy hipofizálással —  bár nem 
pontynál, hanem réticsükniál —  sike
rült már második nemzedéket is 
létrehoznia, ami nem feltétélezés 
alapján, hanem gyakorlatilag bizo
nyítja a mesterséges halszaporítás 
szaporodásbiológiái iteljesértékűségét 
is. Természetesen szükség van

még számos kísérletre, hogy az 
egyes részletkérdésekre is megkap
juk a megnyugtató objektív válaszo
kat.

Jászfalusi cikkéből azt olvasom ki, 
hogy a 60— 100— 200 g súlyú ivadék 
van túl a „kritikus fejlődési idősza
kon*. Az erre vonatkozó vélemé
nyem az, hogy az ivadék akkor van 
túl ezen az időszakon, amikor lárva 
állapota után fajéra jellemző módon 
annyira kifejlődik és megnő, hogy 
már csak a „hivatásos“ raga
dozó halak és egyéb baikántevő ál
latok képesek zsákmányul ejteni, 
kallódásuíkat előidézni, A természe
tes vizeken nem az „előállításuk* 
módja, (hanem a fejlettségük, meny
nyid egük és a ragadozók mennyisége 
alakítja ki kaillódáísuk mértékét.

Nem tartom intenzívnek és a leg
alkalmasabbnak a Balaton népesíté- 
sének azt a módját, hogy csupán 
alig pár napos halivadékoit —  még 
ha millió számra is — , helyeznek 
ki, de a megmaradás szempontjából 
szükségtelennek tartom a Jászfalu- 
sdtól ajánlott 60 g súlyminimum be
tartását ás. Véleményem szerint az 
5 g-os, 7— 8 cm hosszú pontyivadék 
erre a célra teljesen -megfelelő, mert 
túl jutott a kritikus fejlődési sza
kaszon. Az ilyen súlyú pontyivadék 
tömeges, kis területen történő fel
nevelésének módszerét 1955-ben ki
dolgoztam és az az érdekeltek ren
delkezésére áll. (HAKI évi jelenté
se, 1955.)

A  tógazdasági származású, vásá
rolt és .a Balatonba vitt pontyok 
hasvízkóros megbetegedése és el
pusztulása igen nagy járványtan! je
lentőségű, annál is inkább, mert a 
nagyterületű Balatonból az elhul
lott halak hullái nem távolíthatók 
el, legtöbbször nem is kerülnek 
szem elé. Az ilyen fertőzött környe
zet természetszerűen kedvezőtlenül

Szajoli Haltenyésztő Állomás: ellen
őrzik a táplálékul szolgáló plankton 
mennyiségét a zsenge pontyivadékot 

nevelő tavakban, (Jaczó felv.)

hat a már meglévő pontyállomány 
alakulására is. Ennek igazolására 
felemlíthetem, hogy pl. a Velencei
tónál magam ás vizsgáltam heveny 
hasvízkór tüneteit mutató idős (9 
éves), őshonos nyurgapontyot, melyet 
a tógazdasági származású népesítő
anyaggal fertőzitek meg. Több (hason
ló esetet figyeltünk már meg a ha
lászati termelő szövetkezetek vizei
nek ponttyal történő népesítő se so
rán is.

A Balaton süllőállományának várt 
gyarapodás elmaradása okának én 
nem a permetes keltetés technikájá
nak tökéletlenségét tartom, mivel e 
keltetés! módszert nem tartom tö
kéletlennek, hanem azt, hogy a sül
lőivadékot igen zsenge, a kritikus 
időszakon inneni állapotban helyezik 
ki a Balatonba és így ezek nem csak 
a hivatásos ragadozóknak, hanem 
bármelyik balatoni halnak zsákmá
nyul eshetnek.

A  kilenc pontban összegezett ja
vaslattal kapcsolatosan a már kifej
tetteken kívül csupán annak a 
„feltételezésnek“1 szeretnék hangot 
adni, hogy a Balatonból kifogható 
és 2,9 érték alatti prof;!indexű te
jes (tehát nyurgább) pontyokat nem 
lehet minden fenntartás nélkül vad
vérű tőpontyoknak tekinteni és 
ezek a legnagyobb valószínűség sze- 

'riot már keverékek és legalább 25—  
50%-ig nemesvérűek. Amennyiben a 
Jászfalusitól megkívánt 2,9-es profil- 
index-értók exakt módon, tógazda
ságban, örökléstaniiag teljesen el
lenőrzött biztos szám, úgy a megkí
vánt 56%-^os vadvérű népesítő 
anyag, létrehozása esetén, feltehetően 
igen jó gazdasági tulajdonságokkal 
fog rendelkezni.

A süllőivadék felnevelése során 
véleményem szerint nem szabad 
megelégedni a betonmedencés neve
léssel, hanem erre a célra kis tava
kat kell használni és apró ivadékú 
vadhalak ívatásával (ha kell, mes
terséges szaporításuk útján) nyert 
élő haltáplálékon kell azokat felne
velni.

A  süllőfészkek ívási helyen való 
hagyása, védelem nélkül, a legex- 
tenzívebb, nyugodtan anakroniz
musnak nevezhető módszer, mely
nek indokolása a halászmesterkép- 
ző tanfolyamok egyik legkönnyebb 
kérdése volt.

A  Balaton gazdag halállományá
nak kialakítása és ennek megtar
tása igen nehéz feladat. Az ezen 
dolgozóktól nem szabad gyors „cso
dákat“ várni. A  magam részéről 
még korainak tartom az eddigi hal
állomány-fejlesztés eredménytelensé
géneik megállapítását, annál is in
kább, mivel az elméleti kutatók még 
csak most tartanak a módszerek 
tökéletesítésének elején és a gyakor
lati végrehajtás is csak most ke
ress! iaz utat, amelyen haladva az 
elméleti elgondolásokat legnagyobb 
mértékben tudja megvalósítani.

Dr. Jaczó Imre
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A. Schuberth a DFZ-ben folytatja 
érdekes dolgozatát, melyben a kü
lönféle hínárkaszálógépek problémáit 
és termelékenységét taglalja. Schu- 
berth szerint az eddig használt hí
nárkaszálógépek végeredményben 
csak defenzív jellegűek, megvédik 
vizeinket attól, hogy a növényzet túl
burjánzása következményeként azok 
elmocsarasodjanak. Offenzív gépekre 
van szükség —  írja a szerző — , me

lyek nemcsak vágják, 
hanem a víz alatt 
szétaprózzák az úszó 
szigeteket és a nö

vényzetet gyökérzetével együtt té
pik ki, hogy az teljes egészében le
gyen eltávolítható. Igen érdekes be
rendezést ismertet a cikk, mely az 
eddigiektől merőben elüt, lényege 
egy vagy két vízszintes síkban forgó 
élezett, illetve fogazott körfűrészhez 
hasonlító fémtárcsák. Érdekes táb
lázatban hasonlítja össze Schuberth 
az ismert hínárirtó készülékek ter
melékenységét, kitűnik, hogy a leg
termelékenyebb a nálunk is szélté- 
ben használt önjáró Esox kasza, 
mely egyetlen dolgozóval nyolcórás 
műszakban napi 5— 6 hektáros terü
leten irtja a növényzetet. Ez a telje
sítmény csuklóskaszával dolgozó tíz 
fő munkájával egyenértékű.

*
Az Allgemeine Fischerei-Zeitung 

májusi számában Probst a pontyok 
növekedéséről ír és beszámol egy 
párhuzamos kísérletről:

lálkozással 
értek el, 
20, illetve

Két ivadékot tóba 
helyezett ki, másik 
kettőt akváriumban. 
A tóban bőséges táp- 

a pontyok 225 g-ot 
míg az akváriumban 
15 mg-ot értek el. Ez

fényes bizonyítéka annak, hogy az 
életkörülményeknek mennyire aláve- t 
tett a növekedés.

Hoffmann az Allge- 
meine Fischerei-Zei- 
tung májusi számá
ban tovább veze

ti a gondolatot, hogy a hasvíz- 
kór kórokozója minden vízben jelen 
van és csak a rossz tápláltság, de- 
generáltság okozta fogékonyság kö
vetkezménye az, hogy a h^l alkal
massá lesz a fertőzésre. Összeha
sonlítást tesz cikkében a tbc baci- 
lussal, mely szintén mindenütt meg
található, de csak bizonyos körül
mények között fertőz, ha a szerve
zet erre alkalmassá válik. A  Lieb- 
mann-féle elméletet alátámasztja az 
a körülmény, hogy vizsgálták, mi 
az oka annak, hogy a hasvízkór a 
sziléziai tavakban 1935-ben lángolt 
fel először, ezzel kapcsolatban fel

vetődött a gondolat, nem kezelték-e 
másképpen a tavakat azóta, mint ad
dig, tekintettel arra, hogy akkori
ban nem volt, mostanában viszont 
napirenden van a hasvízkór. Meg
állapították, hogy 1935 előtt a hal
takarmány olcsó volt, tehát igen bő
ven takarmányozták a tavakban a 
pontyokat. A  takarmány árának 
emelkedése szükségessé tette a tó
trágyázás bevezetését, a trágyázás 
következtében a vizek tisztasága 
csökkent, a víz sokkal zavarosabbá, 
sűrűbbé lett, jelentkeztek a nyári 
hajnal előtti oxigénhiányos periódu
sok, tehát a halak életkörülményei 
leromlottak, ennek logikus következ
ménye, hogy a hasvízkór rendszere
sen jelentkezett.

*
A Deutsche Fi

scherei-Zeitung áp
rilisi számában Erich 
Fischer arról számol 
be, hogy ívási időben

viacra kerülő csukákból megvásárol
ják az ikrát és azt megtermékenyítés 
után kikeltetik. Száraz, tiszta edé
nyekbe teszik az ikrát, ráfejik a tejet, 
majd !keltető ládákba helyezik el. A 
ládákat ,.vinidur(t . nevű kemény 
PVC-^any ágból készítik és átfolyó 
vízben történik a keltetés. A pené- 
szedő ikrákat kis hálóval szedik le. 

*
K. A. Szmetanin a 

moszkvai Rübnoe 
hozjajsztvo hasábjain 
foglalkozik Olaszor

szág halászatával, mely igen fejlett, 
hiszen 7500 km hosszú tengerpart
ján 140 000 halász több mint 47 600 
vízi járművel halászik. A  halászat 85 
százaléka tengeri, az évi összfogás 
kb. kétmillió mázsa, s ennek csu
pán 15 százaléka édesvízi hal. A  
rizsi öldi ponty tenyésztés fejlődőben 
van, évi hozama 30 000 mázsára be-

Katona Lajos elvtárs, Baranya m?grye 
természetbarát tanácselnöke megláto
gatta a mohácsi „Petőfi“* htsz ha
lásztanyáit. Ütközben Béda felé.

(Lukács Antal felv.)

csülhető. Pisztrángot keveset fog
nak, alig évi 4000 mázsát, a Pó folyó 
torkolatában létesített angolnate
nyészetben kb. 5000 q-t nevelnek 
fel üvegangolnából piacképes példá
nyokká, a hozam nagy részét a 
helyszínén savanyítva dolgozzák fel 
konzervvé.

*

A DFZ. áprilisi 
számában Müller a 
halak antibiotikumok
kal történő eteté
séről ír. Míg a melegvérű eken 
ez súlyszaporuíatot, növekedést idéz 
elő (átlag 10— 15% gyarapodást és 
5% -kal jobb táplálékkihasználás), a 
halaknál ezek a kísérletek nemcsak 
hogy negatív eredménnyel jártak, de 
hatásuk egyenesen fejlődést gátló, 
sőt pusztító volt. A  felhasznált anti
biotikumok a következők voltak: 
Aureomycin, Terramycin, Penicil
lin, Chloronitrin és B 12 vitamin.

Foglalkozik még a Scfeüperclaus- 
féle antibiotikumos gyógyítási eljá
rással, írja, hogy meg kellett kísé
relni a halak etetését antibiotiku
mokkal, hiszen a hasvízkór infekció 
bélen keresztül történik, és csak 
igen kis részben az ectoparaziták 
útján, így a per os adagolás a táma
dási ponton hat a kórokozóra. Nagy 
akadálya ennek a gyakorlatnak saj
nos az, hogy a már láthatóan meg
betegedett pontyok egyáltalán nem, 
vagy alig veszik fel a takarmányt. A  
legjobb eredményeket a Chloronitrin 
ígéri, főleg azért, mert igen kis ada
gokban hatásos, a vízben aránylag 
nehezebben oldódik, így tehát a 
gyógyszerveszteségük kisebb.

*
Az átokhínár —  

mint a neve is mu
tatja —  a halasvizeik 
egyik igen komoly 

ellensége. Az Elodea igen gyor
san fejlődik és csakhamar nemcsak 
sűrű hínárrengeteget létesít, hanem 
kémiailag is káros a vízre, tekinté
lyes mennyiségű kalciumhidrokarbo- 
nátot köt le és a víz pH értékét nem- 
kívánatos módon emeli. Az AFZ de
cemberi számában O. Bank ár. fog
lalkozik az átokhínár nagy gyakor
lati jelentőségű problémájával és 
reámutat arra, hogy az Elodea irtása 
gipsszel olcsón és hatásosan végez
hető el. Száz négyzetméter vízfelü
letre egyetlen adagban felszórt 250 
kilogramm trágyagipsz megállítja az 
átokhmár növekedését, az Elodea 
megsárgul, de nem pusztul el. Ha 
ilyenkor kikaszálják, újranövekedést 
nem észlelnek és a pH érték rövid 
idő alatt száll le a normális szintre. 
A  kísérletek során nem volt ponto
san megállapítható, hogy a gipsz mi
képpen fejti ki fejlődésgátló hatá
sát, hogy vajon a gipsz mechanikai 
hatást fejt ki a növényzet bevoná
sával és így megfojtja, vagy pedig 
a gipszben levő szulfátion fejti ki az 
észlelt «hatást. A  gipszkezelés egyet
len hátránya az, hogy fokozza a fo
nálalgák fejlődését.

(farkasházy)
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P E R L O N !
Válasz a ,,Nyíltvízi halász”

III. évfolyam 4. számában közzétett cikkére

A Perion és egyéb, a halászatban 
ismert műszál import áru. Nem a 
vállalat, hanem erőnkön és befolyá
sunkon túlnövő népgazdasági érdek 
határozza meg a műszál importot. A  
hazai műszálgyártás még gyermek
cipőben jár, a második ötéves terv 
hivatott ezt a népgazdaság minden 
területén észlelhető hiányosságot ki
küszöbölni.

Nem monopóliumról van tehát 
szó, hanem érdekeinken túl kötele
zően jelentkező népgazdasági ér
dekről, mely korlátozza az import 
milyenségi és mennyiségi lehetősé
geit. Ilyen körülmények között ter
mészetes, hogy mint importáló „há
lógyár“ elsősorban hálót gyártunk 
és csak háló vevőinket látjuk el a 
vásárolt háló javításához szükséges 
mennyiségű cérnával. Vállalatunk 
állami vállalat, az általa kibocsátott 
új cikkek árát nem a vállalat ha
tározza meg. Az árszabályozás meg
található a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsának 46/1955.(VIII.
10.) MT. sz. rendeletében, megjelent 
a Tervgazdasági Értesítő 1955. aug. 
14-i keletű számában.

A fentiből következik, hogy a 
vállalat által alkalmazott árak nem 
képezik a vállalat titkát. Megtekint
hetők és ellenőrizhetők a többi ál
lami vállalathoz hasonlóan az „Egy
séges Termék és Árjegyzék, Len- 
és Kenderipari Termékjegyzék“ cí
mű 56/b— II. kötetben. Ez az Or
szágos Tervhivatal kiadványa hiva
talos használatra. Az új cikkekre, 
így a perion árukra vonatkozó ár
megállapítások ezek mellékletét ké
pező „Kiegészítés “-ben jelennek
meg s ezzel egyidejűleg napvilágot 
látnak a Tervgazdasági Értesítőben

is. Ezek a kiadványok többezres 
példányban jelennek meg és a ben
nük közöltek bárkinek rendelkezé
sére állanak. Üzemünk beérkezett

érdeklődésekre naponta igen sok le
vélben ad felvilágosítást az érdek
lődőknek s e cikk megírásáig egyet
len megérkezett érdeklődést sem 
hagytunk válasz nélkül.

Hogy a közölt kívánságnak eleget 
tegyünk, a perion cikkekre ezideig 
megállapított áraikat közöljük, me
lyek, mint az előzőekben is mon
dottuk már, az idézett formában 
napvilágot láttak.

Btto term. ár Fogy. ár
Forint

34 6/3 ágú perioncérna .. 471,34 523,70
34/2/4 ágú perloncéma .. 461,16 512,40

2 mm 0 4[ ágú perionzsinór 547,86 608,70
3-— 5 mm 0 perlonkötél 234,68 —
6-—10 mm 0 perionkötél 206,— 228,90

11-—15 mm 0 perlonkötél 192,61 214,—
16— 20 mm 0 perionkötél 189,— 210 —

A fenti árak kg-ra vonatkoznak.
Btto term. ár Fogy. ár

Forint

15 mm szemb. 120 szemes háló 34/ 6/3 99,90 110,20
15 mm szemb. 160 szemes háló 34/ 6/3 . 130,05 145,10
15 mm szemb. 200 szemes háló 34/ 6/3 . 158,94 176,60
15 mim szemb. 3o0 szemes háló 34/ 6/3 . 230,22 255,80
20 mm szemb. 200 szemes háló 34/ 6/3 . 142,26 158,10
25 mm szemb. 120 szemes Ihátó 34/ 6/3 76,68 85,20
30 mm szemb. 120 szemes háló 34/ 6/3 . 74,61 82,99
30 mm szemb. 200 szemes háló 34/6/3 . 121,23 134,70
35 mm szemb. 100 szemes háló 34/ 6/3 59,16 65,70
40 mm szemb. 80 szemes háló 34/ 6/3 47,86 53,20
40 mm szemb. 100 szemes háló 34/ 6/3 . 57,60 64,—
50 mm szemb. 60 szemes háló 34/ 6/3 36,48 40,50
50 mm szemb. 80 szemes háló 34/ 6/3 . 45,32 50,30

A fenti árak fm-re vonatkoznak.
Btto term. ár Fogy. ár

Forint
30 mm szemb. 60 szemes háló 34/2/4 . 24,20 26,90
35 mm szemb. 50 szemes háló 34/ 2/4 . 23,14 25,70
35 mm szemb. 80 szemes háló 34/2/4 32,50 36.10
35 mm szemb. 90 szemes háló 34/2/4 . 36,24 40,27
35 mm szemb. 100 szemes •háló 34/ 2/4 . 39,68 44,10
40 mm szemb. 38 szemes háló 34/ 2/4 14,40 16,—
40 mm szemb. 60 szemes háló 34/2/4 . 22,16 24,60
50 mm szemb. 40 szemes háló 34/ 2/3 11,50 12,75
50 mm szemb. 40 szemes háló 34/ 2/4 12,52 13,90
60 mm szembe. 16 szemes háló 34/2/4 5,49 6,10
60 mm szembe. 31 szemes háló 34/2/4 10,80 12,—
70 mm szemb. 28,5 szemes háló 34/2/4 9,40 10,45
70 mm, szemb. 31 szemes háló 34/2/4 10,48 11,60
90 mm szemb. 22,5 szemes háló 34/3/3 8,10 9,—
100 mm szemb. 20,5 szemes háló 34/3/3 6,20 6,90

A fenti árak fm-re vonatkoznak.
dobóháló perionból 592,36 658,30
szegedi varsa 5 karikás 2 vörsökös 270,20 300,—■

A közölt árak perion-cikkeikre vo- 
natkozmaik, kender és pamut halász
hálóra vonatkozóan, tikkelem mély
ségben itöbhszáz ár jóváhagy ás áll a

vállalat rendelkezésére, itt csak a 
cikkben közölt kérésnek kívántam 
eleget tenni.

Arkauer Tibor

Rajos József ásványi halász varsát 
néz fel. (Tóth felv.)

Nemcsak az ipar és a városok 
szennyezik a vizeket, hanem azok 
is, akik szemetet zúdítanak a pata
kokba, törmeléket, ócska használati 
tárgyakat, eldöglött állatokat dobál
nak a vízbe. A halasvizek bárátai 
lépjenek fel az ilyen vízszennyezők
kel szemben is.

A háztartásokban, mosodákban 
szappan helyett használt mosósze
rek vízbe öntése kárt okoz a vízi
élőlények között. A  Daphniák (vízi
bolhák) pl. már 50 mg/1 alkilszulfát 
és 25 mg/1 alkilaiűlszulfát mosószer 
jelenlétében száz százalékban el
pusztulnak.
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PONTYÍVÁS. Május első felében 
aránylag csak kevés helyen sikerült 
jól az ívás, de a hó végével, illetve 
június elején az íratások általában 
megfelelően sikerültek. A harcsák 
sikeres írásáról is beszámolt több

szehúzódik, a pocok beljebb  
csúszik s nem  engedi az int ki
feszülni. Ha a háló nem fog, 
a halász csendesen tovább zak- 
lanyozik és másutt élőiről kezdi. 
Sokszor tuskóba akad és a pi- 
rity lent marad, de nem sok 
háló kell hozzá és kávának 
való vesszőt is találni.

A  bajai öreg halászok szerint 
a pirity név szerb eredetű, s 
maga a szerszám is délről szár
mazhat, nőivel tudjuk, hogy a 
Száván is használatos hasonló 
formában. Noha a bajaiak, 
amióta eszüket tudják, mindig 
látták, a  dunaszekcsőiek csak a 
század elején tanulták el bére- 
gi szerb halászoktól. Akkoriban

A mohácsiak új, cölöpökre épült ha
lászt nyá’a (a Mocs os-Duna torko a- 
tánál) sikert arat tt Baranya megye 
vezetőinél is. (Lukács Antal felv.)

zárták el ugyanis Szekcsőnél az 
egyik Dunaágat s így nekik is 
lett olyan csendes folyású vi
zük, ahol ezt az érdekes és jól 
jövedelmező szerszámot hasz
nálhatták

Sólymos Ede

i p  /•
• • •

halász megáll a parton, a hálót 
nyelénél fogva háromszor m eg- 
csobbantja a víz tetején, aztán 
leereszti úgy, hogy az dobban
jon  a fenéken. Pár percet vár, 
majd kiemeli. Ha nem fogott, 
10— 20 méterrel lejjebb újra 
próbálkozik. A  háló azért fe
szes, hogy a halat emelésnél le
üsse a „lábáról“ . Közepére pi
ros rongydarabot kötnek, m e
lyet úgy látszik a halak nagyon 
kedvelnek, mert ez virít a pi
rity vagy a kiscsuhé közepén 
is. Ugyancsak az öregek hasz
nálják, mert nem kell nagy erő 
hozzá, m eg olcsó is, ladikon 
tuskós, halfészkes helyre evez
nek, s ott a hosszú kötélre kö
tött, mindössze 8 0 X 3 0  cm  
nagyságú, erősen ólmozott sar
kú pirityet a halfészek közelé
be eresztik. Itt is vigyáznak, 
hogy az leérve dobbanjon. A  
halász kicsit vár, aztán a köte
let emelgetni kezdi. Ha hal van 
a háló felett, megérzi, s hirte
len felrántja. Szinte hihetetlen, 
hogy ez a kisméretű háló több 
kilós halakat is megfog. Titka 
az, hogy négy sarkán az in pis
kóta alakú, átfúrt fa, bőr, csont 
vagy 8-as alakba hajlított pö-  
cök-ben  van áthúzva. A  hal sú
lya alatt a háló öblösödik, ösz-

Hogy a halaknak valamiféle 
hallásuk van, ezt minden ha
lász tudja, hisz egyes halászati 
módoknál zajt csapnak, hogy a 
zsákmányt a fogóeszköz felé 
zavarják, máskor a legnagyobb

Egy  ideig nem volt bárkásuk a mohá
csiaknak. Köpeti József, a „Petőfi" 
htsz. elnöke maga végezte a bárkás 
nehéz, sok ügyes-bajos gonddal járó 

teendőit. (Tóth felv.)

csendben dolgoznak, hogy el ne 
riasszák. Néhány esetben azon
ban egyenesen a hanggal csal
ják oda a halat. Ezek közül leg
ismertebb a kuttyogató, vagy  
butykáló, mikor egy erre a 
célra faragott fadarabbal ütö- 
getve a vizet, a harcsákat csal
ják a horogra.

Van azonban az emelőhalá
szatnak is két módja, ahol’ 
részben hangot keltenek. M ind
kettőt a Duna alsó szakaszán, 
kb. Tolnától lefelé használják, 
főleg öregek.

Egyik a csobbantó, 150— 200 
cm nagyságú, jó feszes emelő
háló. Augusztus végén, mikor 
már hűvösödnek az éjszakák, a

halgazdaság. Zsenge pontyivadék vizsgálat a Nick-i ívató tavakban (Torday felv.)



S - 7 BAINQ,  P A D  WC, D O M O L Y K Ó
A pontyfélék ismertetéseinek során 

kimaradt még néhány, bár gazdasági 
szempontból kevésbé jelentős ha
lacska, mégis hazai előfordulásuk 
miatt a teljesség kedvéért foglalkozni 
kell velük is.

A baing-nemnek egy ismert faja 
van, mely hazánkban is több helyről 
előkerült: a kurta baing, (Leucaspius 
delineatus Sieb). Jellemző a kurta 
baingra az oldalról lapított, hosszú
kás testalak. Hasvonala bizonyos 
szempontból hasonlóan a gardáéhoz, 
éles. Oldalvonala nem húzódik végig 
a testen, hasonlóan a már ismertetett 
ökle és csellef élékhez. Pikkelyei 
aránylag nagyok, könnyen leválnak. 
Testén hát farok, farkalatti és pá
ros has és mellúszókat találunk. Hát
úszója a farkalatti úszó kezdőpont
jának a magasságában helyeződik el. 
Alsó állkapcsa előreugró, így szája 
felfelé nyílik. Színe és alakja meg
lehetősen igénytelen külsejűvé teszi 
az állatot: háta zöldesbarna, oldalai 
ezüstfehérek és az oldalak felső, hát
só részén kékes színű sáv húzódik 
végig. Elterjedési területe igen nagy, 
úgyhogy a kurta baing az egyik leg
elterjedtebb folyóvízi halfajunk. 
Európa és Ázsia nagyrészében meg
található. Hazánkban is több helyen 
ismeretes, Balatonban, Kőrösökben 
és még sok tóban, természetes vízben.

Nem nagyra növő hal, hazánkban 
átlagos testhossza 7— 8 crrú között 
van. Táplálékát elsősorban a vízbe
hullott rovarok teszik ki, szája is en
nek megfelelően alakult felső nyílá
súvá. A vízirovarok lárváit is nagy 
szeretettel üldözi.

Szaporodására jellemző, hogy ik
ráit a vízinövények szárára és leve
leire rakja, melyet a nőstény ívás 
után azonnal elhagy, a hím marad az 
ikrák közelében és vigyáz rájuk.

Gazdasági jelentőségük nincs, mint 
a rablóhálak eledele sem jön ko

moly mértékben szóba, kicsiny szá
muk miatt.

A pontyfélék családjába tartozik a 
csabakok neme. Hazánkban nem 
tisztázott, hogy ma él e közülük vala
melyik faj, régi hegyvidékeinken is
mert volt. A vaskos csabak (Leucis- 
cus suffia Risso) az ismertebb faj, 
bár még aránylag keveset tudunk 
róla. Az tény, hogy a folyóvizek hegyi 
szakaszaiban, a márna és pisztráng 
szinttáján él. Teste zömökes, szemei 
nagyok, színe szürkés, illetve az ol
dalain ezüst fehér, oldalvonala na
rancsvörös. A vésettajkú paduccal 
kereszteződik. Nagysága 12—15 cm, 
gazdasági szempontból csak mint a 
pisztráng félék tápláléka jön szóba.

Gazdasági tekintetben fontosabb 
halfélék a domolykók Két faj tarto
zik a domolykók neméhez, az egyik 
a fejes domolykó (Leuciscus cepha- 
lus L.) magyar néven domorkónák, 
fejérkeszegnek, fejeshálnák, jász
pontynak, nagyfejű hálnak, tomoly- 
kónak stb. is ismerik.

Az első szembeszökő tulajdonsága, 
hogy nagy feje van, nevét is innen 
kapta. Teste hengeres, szája a fej 
csúcsán nyílik, kissé felső állású. 
Színe zöldessárgás, pofatájéka pi

rosas, hát és farokúszója feketés ala
pon vörösen tarkázott. Hazai viszo
nyaink között kb. 40 cm-re és 1 kg-ra 
nő meg.

A fejes domolykó is nagy területen 
él. Fő elterjedési területe Közép- 
Európa, de az Atlanti-óceántól az 
Uraiig fellelhető. Hegyekben nagy 
magasságokig felhatol. Magyarorszá
gon majdnem minden számottevő 
természetes vízben megtalálható.

Tápláléka férgekből, rovarokból te
vődik ki. Idősebb korában étrendje 
kisebb halakkal, békákkal egerekel 
is bővül. A délibb részeken ragado
zó ösztöne jobban kifejlődött mint 
északon. Szaporodása május-június
ra esik.

Húsa nem nevezhető értékesnek, 
ott azonban, ahol kevés az értéke
sebb halfaj, szívesen fogyasztják. 
Horgászása könnyű, mert minden
féle csalira könnyen és gyorsan kap. 
A fejes domolykó a szélhajtó küsszel 
kereszteződött.

Másik domolykó faj a nyúldomoly- 
kó (Leuciscus leuciscus L.). A fejes 
domolykónál lapítottabb testű és 
szájnyílása kisebb. Színezete is vilá
gosabb. Ahol a fejes domolykó meg
él, ott fellelhető a nyúldomolykó is, 
mert ez a hal még gyakoribb a roko
nánál. Táplálkozási és ökológiai tu
lajdonságaiban is megegyeznek. ívása 
korábban játszódik le: március-ápri
lisban, a hím ilyenkor finom bőrki
ütéseket kap. Hideg vizekben is jól 
él, a pisztrángos gazdaságokban mint 
mellékhál szerepel. Pisztráng fogásá
ra is igen alkalmas. Gazdasági szem
pontból csak mint a ragadozók táp
lálékának van jelentősége.

A vésettajkú paduc (Chondrostoma 
nasus L.) magyar nevei még: önhal, 
paluc, petenye, jászpaduc, szilvaorrú 
paduc, stb. szintén pontyféle. Meg
nyúlt hengeres teste oldalirányból la
pított. Színe a hátkömyéken feketés- 
zöld, oldali és hasi része ezüstfehér, 
úszói vörösek. Pikkelyei elég nagyok, 
ívás idején élénkebb színűvé lesz.

Európának nagy részében előfor
dul. Hazánkban is majdnem minden 
valamirevaló folyóban otthonos. Át
lagos testmérete hazánkban 25—30 
cm. Rajokban él. Szereti a mély, kö
ves vizeket. Tápláléka közül elsősor
ban a vízi növényeket, ezek közül is 
a vízben lévő tárgyakat bevonó algá
kat kell megemlíteni. Április-május
ban ívik. ívóhelyül leginkább kavi
csos helyeket választ. Horgászoknak 
elég népszerű zsákmánya.

— i—f—

KÉSŐI IVADÉKSZÁLLÍTÁS. Az 
Ártkusi ÁG. Fényes-,tavának bőséges 
ivadéktermése lehetővé tette, hogy a 
duná-ntúili tógazdaságok kihullott 
halai pótoltassanak. Az ivadékszállí- 
tások a has vízkór betegség lezajlá
sa után megindultak és egész június 
hó folyamán tartottak, sőt még jú
lius elején is folyt az ivadék szállí
tása. Többszáz mázsa egészséges iva
dék érkezett meg rendeltetési helyé
re, melyek a szállítást a meleg idő 
ellenére is (kitűnően bírták.A vésettajkú paduc szívesen „legeli" a folyófenék növényzetét.
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Fejlesszük a Balaton
süllő- és pontyállományát

(Hozzászólás Dr Jászfalusi Lajos cikkéhez)

Pár sorban szeretnék foglalkozni a 
sülloálilornány fejlesztésének kérdé
sével, mellyel kapcsolatban élért 
eredményeket gyakorlati tapasztala
tokkal kívánom alátámasztaná. Hoz
zászólásom érdemi részében a per- 
metes keltetés eredménye, vagy 
eredménytelensége ügyében szerzett 
tapasztalataim a következők: Min
den évben végeztem félmesterséges 
süllőkeltetést. A fészkek többé'-ke- 
vésbé tógazdaságból, vagy természe
tes vizeinkből kerültek ká védett 
keltetésre. Az 1956-os év folyamán a 
kedvezőtlen ívásá viszonyok követ
keztében erre nem volt lehetőség és 
így a népesítést az alsóőrsi keltető 
állomástól beszerzett 58 darab fé
szekkel hajtottam végre. A fészkek 
keltetését az általam bevezetett és a 
HALÁSZAT lapjain már két ízben 
ismertetett módon végeztem, mely
nek eredményes volta újból igazolta 
elj'árásom helyes és követendő mód
ját. Megfigyeléseim alapját jelen 
esetben főleg a dunaszegi „Rákóczi* 
tsz. kezelésében lévő tó igazolja, 
hova első esetben került süllőfészek 
kihelyezésre. A  vízterületnek ezideág 
sülloálilománya nem volt. Jelzett 
tóba 5 darab Alsóörsön hat napos 
permetben érlelt fészek kerül a 
ketrecbe, ahol az ikrák 95%-ban 
kikeltek. Az eredményes kelés kéz
zelfogható bizonyítéka a kihelyezést 
követő hatodik héten befogott öt
hetes ivadékok, melyből 5 darab jê - 
lenleg is akváriumom lakója. Ugyan
akkor magában a tóban több tízezer, 
jelenleg 5— 6 cm nagyságú süllő
ivadék jelenléte állapítható meg. 
Mondanom sem kell, hogy a kihe
lyezett 58 darab fészek kelésd száza

süllő szerfölött kényes voltát, igen 
nagy veszteséggel kell számolná.

Figyelembe véve az ismertetett té
nyeket, az volna javaslatom, hogy a

Július—augusztus hónapokban a 
halak takarmányozása a súlyponti 
feladat. A takarmány mennyisége 
és minősége helyes és okszerű takar
mányozás mellett dönti el valamely 
tógazdaság tervteljesítését, vagy 
tervtúlteljesítését, természetesen ete
tésre alkalmas időjárás mellett. Fo
lyó évre a Ikilátások e tekintetben 
kedvezőek, mert a hűvösebb tavasz 
miatt a plankton fejlődése júliusra 
is áthúzódott, víz bőségesen van és 
a szükséges pótkihelyezések megtör
téntek.

Mivel a szokásosnál általánosabb 
és intenzívebb haltakarnmnyozással 
kell számolnunk, ennek gyakorlati 
okszerű keresztülvitelét fokozott mér
tékben szükséges ellenőriznünk. Fel
adatúnk minél több haltakarmány 
feletetése olyan módon, hogy a ma
ximális halhúshozamot érhessük el, 
a minőségi kívánalmak figyelembe
vételével.

Előfeltétel legyen a takarmány 
gondos előkészítése, áztatás, vagy 
gőzölés útján, esetleg darálás alkal
mazásával. Intenzíven etetni kívánt 
tavakban naponként helyezzük a ka
rókhoz a takarmányt és naponta is 
ellenőrizzük annak elfogyasztását. A 
nagytömegű takarmányozást etető
ládák, valamint csónak farmotorok 
segítségével előmozdíthatjuk. A

permetben előérlelt ikrákat a mór 
ismertetett módon ketrecekben kel
tessük balatoni viszonylatban is. Az 
így befektetett többletmunka, vala
mint kiadás fokozatosan megtérül a 
várható eredményen, ment célunk 
az, hogy természetes vizeink népe
sít ése érdekében végzett munkánk 
valóban eredményes is legyen.

Torday László 
halászati felügyelő

téyxizdjajáyúkhcLíL
szakvezetés naponta alkalmazkodjék 
a halak étvágyához, amit lehűlés és 
időváltozás lényegesen változtathat. 
Nem lehet tehát formálisan takar- 
mányozni, avagy az előre elkészített 
etetési tervhez mereven ragaszkodni.

Feltétlenül szükséges, hogy a fő 
etetési kampányban halainkat heten
ként egyszer megvizsgáljuk, s figye
lemmel kísérjük, megvan-e a kellő 
arány az elfogyasztott takarmány és 
a súlygyarapodás között. Ismerve a 
tóba kihelyezett darábszámot és an
nak súlyát, továbbá a feletetett ta
karmányt, figyelembe véve a tárgy
időszakra feltételezhető természetes 
hozamból eredő növekedést, könnyen 
kiszámíthatjuk, hogy az etetés reá
lis-e, avagy túletetés történik.

Tenyészanyagunknál változatlanul 
törekedjünk minél több természetes 
táplálékot biztosítani. A halállo
mány, de különösen az ivn/dék egész
ségi állapotát kísérjük figyelemmel, 
mert augusztusban gyakran jelent
kezik a hasvízkóros megbetegedés. 
Ez esetben azonnal forduljunk a 
HAKI-hoz. Tavaink kaszálását foly
tatjuk a nyáron át is és ha az idő
járás, valamint a vízellátás megen
gedi, trágyázhatjuk tavainkat, de 
természetesen kisebb mértékben, 
mint a tavaszi hónapokban.

O. Gy.

léka igen jó volt, melynek eredmé
nyes voltáról magam meggyőződtem. 
A korábbi cikkben vitatott permet
ben érlelt süüőikra eredménytelen
ségét nem a kikelésre, mert 
ugyanabból házi keltetést is végezr 
tem, —  hanem a zsenge ivadék el
pusztulására vezettem vissza. Ezért 
nem tartom hetesnek a betonkádban 
való kikeltetést, mivel az ott töme
gesen kikelt és szikzacskót felélt 
ivadék részére a szükséges táplálék 
nem áll rendelkezésre, minek követ
kezménye a tömeges pusztulás. 
Ugyanakkor az általam bevezetett 
keltető ketrecben, melynek alját 
jutazsákvászon védi, az ivadék köz
vetlen a kelés uitán védett helyen 
marad mindaddig, míg a szikzacskó
ját felszíva, annak sűrű oldalain azt 
elhagyva már önálló életmódot 
folytathat. Ezzel a módszerrel elér
hető az, hogy csak az iknás fészke
ket kell kihelyezni oda, hová tele
píteni kívántam a süllőt, míg a be
tonkádas keltetés után magát az 
ivadékot kell telepíteni és ismerve a

Átkelés a Sión: Látogatóba érkezik a sióagárdi „Béke" tsz. halgazdaságába Dra 
bik János halászati felügyelő és Pöschl Nándor, a Haltenyésztési Kutatóintézet 

kiküldöttje. (Jaczó felv.)
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A Ligula fejlődési köre (Dubinina alapján.)

ókfélék (Aradnoea). A  pókok 
rendjének csak egyetlenegy fa

ja, Argyroneta Aquatica él édes
vizekben. Bár halakkal együtt 
nem tarható, rendkívül érdekes 
életmódja miatt feltétlenül meg
érdemli, hogy foglalkozzunk vele. 
A 10— 20 mm. nagyságú pókocska 
szárazon vizsgálva nem mutat 
semmi eltérést szárazföldön élő 
rokonaitól. Vízbe téve azonban 
rögtön szembetűnő, hogy potrohát 
légbuborék övezi, mely a vízben 
úgy ragyog, mint egy élő higany- 
csepp. Vízi állat lévén, potrohsző- 
rein magával viszi levegőszükség
letét, sőt szövőmirigyei segítsé
gével kis harangformájú „várat“ 
épít, így itt fogyasztja el apró vízi 
rovarokból álló zsákmányát, itt pi- ' 
heni ki fáradalmait. Kisebb akvá
riumban tartva hosszú ideig fi
gyelhetjük érdekes életét.

A  pókfélékhez tartoznak rend- 
szertanilag a vízi atkák (Hydro- 
chiidae) is. Nagyságuk mindössze 
pár mm, de annál változatosabb 
a színezetük. Találunk köztük vö
rös, zöld, sárga, kék és barna szí
nűeket, sőt sokszor e színek még 
változatosabb tarkaságban is meg
találhatók. A  gömb vagy toj ásdad 
alakú úszó cseppek igen szép lát
ványt nyújtanak. Nagyobb halak
ra nem veszélyesek, de azért még
is ajánlatos őket külön tartani. 
Igen rosszízű falatok lehetnek, 
mert halaink nem fogyasztják.

Rovarok (Insecta). A  vízi rova
rok rendkívül gazdag csoportjából 
aránylag kevés azoknak a száma, 
amelyek akvarisztikai viszonylat
ban számbaj öhetnek. Az állandóan 
vízben élő rovarok legnagyobb ré
sze a bogarak és a felemás szár- 
nyúak rendjébe tartozik, de a töb
bi rovar-rendnek is számos képvi
selőjével találkoztunk. E rovarok
nak jelentős része vízben éli le lár
vaállapotát és éppen ezek azok, 
amelyek bennünket különösebben 
érdekelnek.

A  bogarak vagy fedeles ’ szár- 
nyúak közül közismert a szegett 
csíkbogár (Dyctus marginális) és a 
fekete csibor (Hydrophilus piceus). 
Mindkettő lárvája veszedelmes 
rabló. A  szegett csíkbogár kifejlett 
korában is megtartja rabló tulaj
donságát, a fekete csibor viszont 
már inkább növényevő. Sem lár
vájuk, sem a kifejlett állatok ha
lakkal „együtt nem tarthatók. Ha 
kisebb medencét áldozunk tartá
sukra, érdemes megfigyelni élet
módjukat. Ezeknek a fajoknak 
rendkívül sok kisebb rokona él 
vizeinkben. Legnagyobb részük 
szintén ragadozó s emiatt ne tűr
jük meg medencénkben.

Kétszárnyúak (Diptera) a szú
nyogok és legyek. A  szúnyogok 
közül a Culex nemnek nagyon sok 
fajtáját ismerjük, de nem ritka a 
rettegett maláriaterjesztő szúnyog, 
az Anopheles sem. A bojtos szú-

A l s ó b b r e n d ű  á l l a t ó

nyognak (Choretra) érdekes, víz- 
színűen átlátszó lárvája van. Az 
egyik legértékesebb haltáplálékot 
nyújtó szúnyogfajnak a Chhiro- 
nomusnak lárvája élénk vörösszí
nű. Ha vízi növényekkel benőtt 
pocsolya fenekéről egy kis iszapot 
merítünk ki, legtöbbször megta
láljuk benne a 10— 15 mm hosszú 
lárvákat, melyek az iszapba fúrt 
csövekben tartózkodnak. Egyéb
ként bármelyik szúnyogfaj lárvája 
kitűnő haltáplálék és részünkre 
ebben van jelentőségük.

Poloskák. Felemás szárnyúak.
(Hemiptera). A vízben élő polos
kák azok közé a vízi rovarok közé 
tartoznak, amelyek egész életük
ben hívek maradnak a vízhez, 
nemcsak lárvaállapotukat töltik 
benpe, mint az előbbiek. Nézzük 
először a vízi skorpiók családját. 
A vízi skorpiókra legjellemzőbb, 
hogy első lábpárjuk a zsákmány 
megfogására alkalmas fogó szer
számmá alakult át. Csak a legis
mertebbeket említjük. A  közönsé
ges úszópoloska (Naucoris cimi- 
coides) kb. 15 mm nagyságú, lapos 
tojásformájú, szélesfejű, szürkés
testű állat, csőrével fájdalmasan 
szúr. A  Nepa cinerea széles lapos
testű vízi poloska, míg keskeny, 
pálcaalakú, száraz fatörmelékre 
emlékeztető a Ranatra linearis. 
Mindkettő vízi növényekre tele
pedve lesből tör zsákmányára. 
Akváriumi életközösségben halak
kal együtt nem tartható. A  háton 
úszó vízi poloskák legközönsége
sebb faja a Notonecta glauca, szin
te minden pocsolyának elmarad
hatatlan lakója. Mint a család el
nevezése is utal rá, nem hasán, 
hanem hátán úszik. Első két lábát 
a zsákmány megragadására hasz
nálja, háta csíkosán tarkázott, feje 
és potrohának eleje zöldes-fehér, 
tora bársonyfekete, szárnyfedői 
barnásak. Tarka mintázatával 
szemben hasa, mely úszáskor fel
felé fordul, piszkos színével bele
olvad környezetébe. Szintén fáj
dalmasan szúr. Közeli rokona a 
Ploa minutissima, mely az előbbi
hez képest rendkívül kicsiny, alig 
V2— 2 mm nagyságú állat. Ide tar
toznak még a Corixa nembeli vízi
poloskák, melyek teste hosszúkás, 
lapos. Ehhez a nemhez tartozó ál-

138
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íz akvaristák medencéiben

latokat, vagy petéiket gyakran be
hozzuk az akváriumba szabad víz
ből származó növényekkel, de 
méginkább a vízi bolhákkal együtt. 
Ügyelni kell rájuk, mert meden
céinkben hamar megnőnek s álla
tainkra veszedelmessé válhatnak.

A Recésszárnyúakhoz (Neurop- 
tera) tartoznak a tegzes szitakö
tők, ezek legjellemzőbb sajátossá
ga az, hogy lárvájuk idegen tes
tekből cső, vagy tegez alakú házat 
épít, melyet éppen úgy hátán 
hord, mint a csigák. Ezzel védi 
puha testét. Rendkívül sok fajtá
juk él, halainknak ízes táplálékul 
szolgálhatnak, ha hozzájuthatnak.

Egyenesszárnyúak (Ortoptera). 
Ide tartoznak az összes szitakötő
fajok. A  vízi életközösségek szem
pontjából csak lárvájuknak van 
jelentősége. A  szitakötőlárváknak 
gyűrűs potrohúk, három pár lábuk 
és hatalmas rágószájuk van. A  fa
jukhoz képest kisebbek, vagy na
gyobbak. Jellemző rájuk, hogy 
már lárva állapotban emlékeztet
nek a szitakötőre, sőt rajtuk a ki
fejlett állat szárnyainak nyomai is 
láthatók. Vérengző ragadozók. Itt 
kell még megemlékezni a kéré
szekről (Ephemer ida). Lárvájuk 
többnyire kisebb, mint a szitakö
tőké, bár hasonlít ahhoz, mégis 
könnyen megkülönböztethető az
által, hogy nincs nagy rágószája 
és három, meglehetősen hosszú 
faroksörtéje van. Kitűnő haltáp
lálékul szolgál.

Kagylók (Bivallevae). Kagylók 
akváriumi tartása könnyen pusz
tuló voltuk miatt nem terjedt el 
nagyon. Mint érdekességet említ
jük meg. hogy a szivárványos ökle 
a kagylók kopoltyúiba rakja ikráit 
és ezek itt kelnek ki. Tudjuk, hogy 
a kagylók táplálkozásuk miatt 
(törmelékekkel és apró élőlények
kel táplálkoznak) rengeteg vizet 
áramoltatnak keresztül testükön, 
ami természetesen bő oxigén ellá
tást jelent. A szivárványos ökle 
is ezért választja a kagylók kopol- 
tyúját ivadéka keltetésére. Kísér
letül e célra állóvizekből szárma
zó, kisebb termetű Unió fajokat 
használtunk fel. A  többi fajoknak 
akvarisztikái szempontból sem sok 
szerep jut.

Csigák (Gastropoda). A  vízi

csigák külső megjelenési formá
jukban és életmódjukban is igen 
hasonlatosak szárazföldi fajokhoz. 
Jelentőségük főleg abban rejlik, 
hogy akváriumban halakkal 
együtt tarthatók, sőt itt a hulladé
kok eltakarításával fontos szere
pet töltenek be. Ha csak a gyako
ribb fajokat említjük, meg kell 
említeni a tornyosházú mocsári 
csigáinkat (Limnea), köztük a leg
nagyobb testű Limnea stagnalis 
sajnos, a növényekben sok kárt 
tehet. A  postakürt-szerű házú 
Planorbisok szintén gyakoriak. 
Hazai fajtáink közül akváriumban 
a kistestű tornyosházú Physa vál
tozatok a leghasznosabbak. Csi
gáink legtöbbje petékkel szaporo
dik, de vannak elevenszülő fajok 
is, mint pédául a Vivipara vivi- 
para és az ennél nagyobb Vivipara 
hungarica. Akváriumban tartva 
sok kárt okoznak azzal, hogy a ta
lajba ásva megukat azt összetúr
ják. Akváriumban előszeretettel 
tartják a trópusi származású vörös 
színű Planorbisokhoz, illetve a 
Physákhoz hasonló változatokat.

Mohaállatok (Bryozoa). Vizek 
fenekén korhadó ágakon, de több
nyire élő növényeken is sokszor

vattaszerű kisebb telepeket látha
tunk. Ha jobban szemügyre vesz- 
szük ezeket, látjuk, hogy a telep 
számos egyedből áll. Apró csövek 
és a csövekből kinyúló finom ta
pogatók figyelhetők meg. Nálunk 
főleg Lophopus fajok gyakoriak.

Befejezésül csak annyit, hogy e 
cikk keretében nincs rá mód, hogy 
egyes alsóbbrendűek életmódjával 
behatóan foglalkozzunk. Csak az 
illető fajokra leginkább jellemző 
tulajdonságokat soroljuk fel. Akik 
speciálisan kívánnak egyes fajok
kal foglalkozni azoknak megfelelő 
szakirodalmat kell felhasználniok.

Hankovszky Dezső

A Rajna a Bodeni-tavat 17,4 szá
zalékos oxigén-telítettséggel hagyja 
el, a túltelítettség fokozatosan csök
ken a Rajnába ömlő városi szenny
vizek hatására, de a Bodeni-tóból 
eredő növényi plankton által ter
melt oxigén még hosszú szakaszon 
biztosítja az oxigénmennyiséget. 
Folyóvizeink szennyezett szakaszain 
a szerves anyag gyorsabb lebomlá
sát biztosíthatjuk víztározókból 
utánavezetett, algákban dús vízzel.

*
A szabadon élő tífusz-paratífusz- 

enteritisz baktériumok ma már sok
kal tökéletesebb módszerekkel mu
tathatók ki a vízben, mint régen. A 
vízszennyezésekkel ezek a baktériu
mok is bejutnak a vízbe. Nem elég 
elpusztításuk fertőtlenítéssel, ha
nem minden bomló fehérjét távol 
kell tartani a vízből.

Hin ár irtáshoz kézi osuklóskaszákat 
vásárolunk, ajánlatokat Alkotmány 
H.T.Sz. Nyíregyháza, Irodaház, címre 
kérjük.
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A gémféléknek, mint halkártevők- 
nek a vizsgálata állandóan foglalkoz
tatja a szakembereket. Az újabb 
irányzat azonban már nem eléged
hetik meg azzal, hogy kizárólag, a 
halfogyasztás szempontjából nézze 
ezt a kérdést, hanem a gémeket és 
a halastavak madárvilágát a vízi élő
világ életközösségének szerves része
ként vizsgálja. Igaz ugyan, hogy ki
forrott és kellőképpen helytálló 
módszerek erre nézve kidolgozva 
még nincsenek, de hasznos dolog, 
ha elvetjük az eddig uralkodó sta
tikus szemléletet és tanulmányozzuk 
a vízi élővilág környezethez és egy
máshoz váló viszonyát is.

Négy különböző időszakban vizs
gáltam Öhat— Pusztaikócson a szürke 
gém táplálkozását és négy eltérő 
eredményt kaptam.

1953. július: 67,5% hat, 6,9% emlős, 
10,0% béka, 15,6% rovar.

1953. augusztus: 42,8% hat, 28,0% 
emlős, 14,7% béka, 14,5% rovar.

1954. július: 9,9% hal, 75,2% em
lős, 6,2% béka, 8,7% rovar.

1955. június: 84,0% hál, 9,9% béka, 
6,1% rovar.

Ezek az adatok különböző mester
séges vagy természetes tényezők ha-

re, ezek részletezése igen terjedel
mes lenne, de rövid elmefuttatá
sunkhoz nem is szükséges. E néhány 
számból, melyek beható vizsgálatok 
eredményei, arra következtethetünk, 
hogy az élőhelynek, a környezetnek, 
a kedvező, vagy kedvezőtlen adott
ságoknak, a természetesen megválto
zott, vagy ember által mestersége
sen megváltoztatott körülményeknek 
kell mndosítanliok 1— 1 faj táplálko
zási ökológiáját és ezek határozzák 
meg a haltenmeléshez való viszo
nyát is.

A gémek helyes gazdasági értéke
lése céljából tudnunk kell, hogy 
vannak fajok, mellyek alkalmazkodó 
képessége nagy, kevésbé ragaszkod
nak az élőhelyhez, akár táplálkozási, 
akár fészkelési célból. Ilyen pl. a 
szürke gém. Ez a faj nemcsak a 
vízből,^ hanem a környező mezőkről, 
rétekről is felszedi a táplálékát, kü
lönösen akkor, (ha kényszerült erre, 
ezenkívül fészkielés tekintetében sem 
ragaszkodik a vízhez. Ha megfelelően 
védekezünk ellene, könnyen megvá
lik a halastótól.

A  másik típus, — idetartozik a vö
rös gém is — , mind táplálkozás,

mind fészkelés céljából ragaszkodik 
a halastóhoz, ha a környezeti ténye
zők megfelelnek neki. Jellemző rá, 
hogy csak megfelelő növényasszo
ciáció esetén fészkel. Nem szívesen 
költ a sás szegélyében, inkább a 
nagykiterjedésű nádas részeket ked
veli. Okszerű növénytelepítéssel, a 
partvédő növénysáv szabályos mé
retednek betartásával védekezhetünk 
ellene.

Táplálkozáskor a szervezet megha
tározott tényezőkhöz idomult mind 
anatómiai és élettani, mind pedig 
ökológiai vonatkozásban. Feltételez
hető, hogy a fajok táplálkozási öko
lógiája a lassú, de állandó környe
zetváltozásokkal együtt váltóink, de 
az idők folyamán megszilárdult sa
játságokat gyorsan és alapvetően 
aliglha lehet megváltoztatni, mert a 
szervezeti tényezők megváltozásához 
hosszú idő kell. Azok a fajok azon
ban, amelyek alkalmazkodó képes
sége nagy, és bár a táplálkozásuk 
meghatározott jellegű, képesek ellen
súlyozni azokat a táplálkozási elto
lódásokat, melyek a rájuk kétny- 
szerített környezeti tényezők követ
kezményei. Ez esetben a szürke gém 
táplálkozása még meghatározottnak 
mondható oly értelemben, hogy táp
lálékában majdnem mindig szerepel 
a hal, emlős, béka, rovar. De mint 
a fenti számadatokból kitűnik, ezek
nek az egymáshoz való aránya már 
függ a természetesen megváltozó, 
vagy mesterségesen megváltoztatott 
környezeti tényezőiktől. Azok a fa
jok, amelyek alkalmazkodó képessé
ge kisebb, az emberi beavatkozások 
következtében nagyon megfogyat
koznak, sőt kipusztulás fenyegeti 
őket. A  szürke gém alkalmazkodó 
képessége kedvező fajának fennma
radására, de ugyanakkor megköny- 
nyíti az ellene való védekezést.

Tusnádi Gynzn
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