


Révész Imre : Tiszai halászok 
(Magyar Nemzeti Galéria)

(Folytatás a hátsó borítón.)

Az 1981-es nyár ebben a témában gazdag választékot 
tárt fel Budapest, Szekszárdi N  agymaros múzeumaiban, 
kiállítóhelyiségeiben.

A Néprajzi Múzeumban a kanadai indiánok mű
vészetét mutatták be, ahol egy cédrusfa háncsából készült 
törzsfőnöki fejfedőn bálnavadászat látható. Két bálnát 
üldöz négy csónak tíz halász-vadásszal. Ugyanezen 
a kiállításon egy fatáblán ,,A bálnavadász álma” örö- 
kítődik meg elvonatkoztatott ábrákkal, egy modern 
absztrakt képnek is tekinthetnénk M iró köréből, ha nem 
tudnánk, hogy ősi indián ábrázolás, valahonnan Kana
dából, valamikor az elmúlt évezredből.

Bálna a főszereplője a Szépművészeti Múzeum 
Rembrandt évszázada c. tárlatán szemlélhető E  s a i  a s 
V a n  d e r  V e l d e  rézkarcnek. A mű 1614-ben 
készült Amszterdamban s a címe „A  bálna N ortwijknél” . 
A partra vetődött óriás tömeg szinte domb, egy sétáló 
lép hátára, sok nézője van e rendkívüli látványnak, s egy 
halász már hozzá is kezd darabolásához.

A Magyar Nemzeti Galériában nyílt meg az a be
mutató, mely a ,,Magyar népélet” állomásait érzékelteti 
1850 és 1900 között. G e r h a r d t  A l a j o s  1876-ban 
rajzolta a ,,Halászok” -at ceruzával. Két figura teríti 
a földre hálóját száradó hálók előtt, környezetük a folyó 
és a háttérben meghúzódó roskatag halásztanya. Más 
halászattal kapcsolatos művek is szerepelnek itt. M  es
te r h á z у K á l m á n  halásza csónakban ül merítő
hálóval fa, nád és víz között, P  a t а к у L á s z l ó  
,,Gsikász” -a az Ecsedi lápra indul, négy csónak között 
is választhat, viszi a hálót, társa éppen a lápról érkezik. 
Fontos alkotás D e á k - É b n e r  L a j o s  ,,Tiszai 
halászok” c. tusrajza 1900 elejéről, ahol öt halász húzza 
a hálót —  öreg, középkorú és fiatal férfiak — , három 
nemzedék. F  e s z t у Á r p á d  ,,Pákász” -a akvarell, 
feje felett a fák kígyóként kanyarognak. В a d i  t z 
O t t ó  1902-ben festette a ,,Halász fiúk a K is Rábán” c. 

Baditz Ottó : Halász fiúk a Kis Rábán (Magyar Nemzeti Galéria) akvarelljét. Kosárhálóból veszi ki az egyik fiú  a zsák
mányt, a másik horgát igazítja; körülöleli mindkettejü
ket a jellegzetes táj. E  kiállítás egyik fontos alkotása 
R é v é s z  I m r e  temperaképe, a ,, Tiszai halászok” . 
A folyó napszámosai ők, lényegében a parasztok öltö
zékében vannak, mezítláb gázolnak a vízbe a szegénység 
kényszeréből. Húzzák a hálót, két halász a csónakban áll, 
négy a vízben. Három gyerek is ácsorog, halász-után
pótlás, egy férfi a parton ül és pipázik. Tiszta az idő, 
látni a túlsó partot és fönn a felhők gyülekezését.

A Magyar N  épköztársaság Művészeti Alapja K iá l
lítóhelyiségében, a Vigadó Galériában nyílt meg az a 
tárlat, ahol csak gobelinokat mutatnak be. Kettő a ha
lászattal foglalkozik. S z k o k  I v á n  műve 160 У.400

cm nagyságú és a Szom
bathelyi Vízügyi Igaz
gatóság tulajdona. Nyár 
van a képen, narancs és 
kék tónusok uralkodnak, 
halak hemzsegnek a víz
ben, s a színes hálózatban 
halászok kezelik hálói
kat. P é c s i  L á s z l ó  
halászattal fioglalkozó 
gobelinja 1971-ben ké-

Ábrázolások 
a halászairól



XXVII. évfolyam 6. szám 1981. november— december

S z e r k e s z t ő s é g  : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
K i a d ó h i v a t a l :  1959 Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100

A MOHOSz küldöttközgyűlés, 
mely a horgászmozgalom történeté
ben mindig jelentős állomás, ala
pos és mintegy féléves előkészítés 
után a megyei IB ülések tapasztala
tainak felhasználásával ült össze. 
Fontos feladat volt az elmúlt ötéves 
időszak értékelése, a helyzet be
mutatása és a további fejlődés út
jának meghatározása, valamint az 
új vezetőség megválasztása.

A halászati ágazat — mint ahogy 
arról már többször írtunk — ága
zati tényezőnek tekinti a horgász 
tevékenységet, összehangolja és elő
segíti a reális igények megoldását. 
Bár számos gond került bemutatás
ra a MOHOSz vezetőség beszámoló
jában és ez tükröződött a hozzászó
lásokban is, mégis a helyzet reális 
értékelése és a fejlődés gyors üte
mének megállapítása volt a jel
lemző.

A létszám és az összes fogás nö
vekedés rendkívül gyors, ugrás
szerű, a tervezettet lényegesen meg
haladó volt. Nőtt a horgász kezelés
be került vizek területe is, de ezek
nek a vizeknek néhány kivétellel 
nőtt az intenzitása is. Az igények 
hirtelen jelentkezése úgy került ki
elégítésre, hogy a fogásátlag csak
nem szinten maradt. És ez nagy 
eredmény. Ez összefügg a módszeres 
tenyészanyag kihelyezéssel, az or
szágos horgászrend szabályozó sze
repével, a nevelés és információk 
fokozásával és a viták ellenére is 
a halászokkal való jobb kapcsolat 
kialakításával.

Társadalmunk mai helyzetében a 
halászati ágazatnak is reálisan kell 
látnia, hogy kezdetben ugyan nem volt 
indokolt a mesterséges horgász lét
szám fejlesztés (MOHOSz részéről), 
de a növekedés ma már spon
tán folyamat, mely az életkörülmé
nyek kedvező változásának is ered
ménye és ez a fokozódó érdeklődés 
nagy tömegeket érint. Látható, hogy 
a magasabb horgász költségek sem 
jelentettek visszaesést. Ugyanakkor

gondot jelentett a tömeg számára a 
feltételek biztosítása. Az egyre in
kább látható, hogy csak egy út van 
a megoldásra, vizeink halászati 
hasznosítását, intenzitását fokozni 
kell. A folyamat beindult, erről 
számol be Páskándy János is a Ha
lászat 1981/4. számában. Ezt tovább 
kell gyorsítani. Érdemleges vízterü
let bővülésre nem számíthatunk, ezt 
jól ismerjük a vízügyi fejlesztés 
hosszútávú programjából.

A  másik gyakran szem elé kerülő 
gond, hogy a halfogyasztási igé
nyek megnövekedtek. Jól ismert az 
is, hogy az intenzív rendszerek és 
halastó építés bár fontos, de ma ke
vésbé járható út. Ezért a meglevő 
termelő alapok jobb kihasználásával 
a tartalék lehetőségek fokozottabb 
feltárásával kell számolnunk. Eb
ben jelentős szerepet töltenek be a

természetes vizek, ahol viszont a 
legtöbb az ütközés a halászok és a 
horgászok között, hiszen az adott 
és alig bővülő vízterületen a hal
termelőknek és a horgászoknak is 
megvannak az elképzelései. Ezek 
ráadásul ritkán esnek egybe. Ért
hető is, hiszen a horgász a horoggal 
elérhető halakat szeretné, ugyanak
kor a vizek potenciális lehetőség 
nek kihasználása más lehetőséget is 
kínál, például a növényevő halakat. 
De természetesen más okok is sze 
repelnek a vitákban. Ismereteink 
alapján azonban tudjuk, hogy ahol 
az emberi szándék megvan, ott el
érhető egy elfogadható kompromisz- 
szum. Enélkül már ma sem, a jövő
ben pedig még kevésbé lehet az ún. 
közös vizeken halászati tevékenysé
get folytatni. Reálisan kell látni, 
hogy egy az elmúlt öt évhez ha-

A diósjenöi Jenei-tó (Hnraszti Sándor felvétele)
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Horgászok a tatai Cseke-tó partján (Taubner Ferenc felvétele)

sonló létszám felfutás negatív hatás
sal lehet a fogás átlagokra és azt 
is, hogy a termelés rovására a hor
gászsport nem fejleszthető. A hal 
iránti kereslet növekedése a terme
lés számára is komoly felfutást tesz 
indokolttá, mely számításaink sze
rint a VI. ötéves terv időszakában 
25% körül alakulhat. Erről a követ
kező számunkban részletes ötéves 
tervi értékelést adunk.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A MOHOSz közgyűlés higgadt 
hangnemben reális értékelést adott. 
A területi értekezleteken több szen
vedélyes vélemény is elhangzott. A 
szóba hozott problémák között több 
olyan szerepelt, amelyek az ülés 
időszakáig egyeztetés alatt álltak 
és a határozatban is kérték a MÉM- 
et, hogy további egyeztetésre adjon 
módot, mert rendezetlennek tekinte
nek még néhány kérdést. A közgyű
lési határozatokból emelek ki több, 
figyelmet érdemlő megállapítást; 
melyek tömörítve mutatják be az 
értékelést és a feladatok meghatá
rozását :

— Az 1976. március 22-i MÉM 
miniszteri értekezletnek a horgász
mozgalomra vonatkozó határozatai 
az alapvető kérdésekben végrehaj
tásra kerültek. A horgászmozgalom 
szervezettebb, az irányítás egysége
sebb lett.

— Elismerésre méltóak azok az 
eredmények, amelyeket a szövetség 
szervei a filmgyártás, a könyv- és 
folyóirat kiadás révén a horgászok 
szakismereteinek bővítése érdeké
ben elértek. Helyesnek bizonyult a 
horgászati alapismeretek beszámol
tatási rendszere. Bevezetésével az 
új horgászok, különösen az ifjúsá
giak, megalapozottabb ismeretekkel, 
az egyesületi élet iránti fokozott ér
deklődéssel kezdik el tevékenysé
güket.

— Az egyesületi élet fejlesztése, 
színesítése, a tagsággal való kapcso
lat erősítése további alapvető fel
adat. Az új egyesületi jogszabályi 
rendelkezésekre támaszkodva továb
bi szervezeti és munkamódszerbeli 
intézkedéseket kell kidolgozni.

— Létszámban és minőségben 
fejleszteni kell a társadalmi ellen
őri, a környezet- és vízvédelmi 
hálózatot.

— A közgyűlés továbbra is szük
ségesnek tartja a horgászok szakis
meretének bővítését. 1983. január 
1-től legyen kötelező az alaposabb 
horgászismereteket megkívánó alap- 
ismereti beszámoltatás.

— Tovább kell folytatni a fiatalok 
horgászatának fejlesztését, a hor
gászfiatalok nevelését. A horgász- 
turizmus és idegenforgalom növelé
séért további intézkedések szüksé
gesek.

— A horgászversenyeket egyre in
kább arra is fel kell használni, hogy 
terjedjenek a korszerű, kulturált 
horgászmódszerek.

— Valamennyi arra alkalmas hor
gászkezelésben levő vízterületen, a 
horgászati érdekek elsődlegességének 
biztosításával — kellő körültekin
téssel és a visszafogási lehetőség fi
gyelembe vételével — törekedni 
kell a busa-termelés növelésére.

— Mivel a tenyészanyag beszer
zése mind nagyobb nehézségekbe 
ütközik, ára pedig egyre emelkedik, 
fokozni kell a halastavi halterme
lést. Ennek érdekében el kell készí
teni a rekonstrukciós terveket, és 
azokat be kell építeni a horgász
mozgalom 5 éves fejlesztési koncep
ciójába. Ahol arra lehetőség van, 
támogatni kell újabb halastavi 
egységek termelésének beindítását, 
esetleg más szektorhoz tartozó part
nerrel társulva kisebb tógazdaságok 
létesítését, illetve üzembehelyezését.

— A közgyűlés kéri a Mezőgazda- 
sági és Élelmezésügyi Minisztériu

mot, hogy a HTSz-ek tevékenységét 
szabályozó halászati üzemtervekben 
hatóságilag írassa elő a halászok ál
tal zsákmányolt hal utánpótlásának 
kötelezettségét, érvényesüljön az, 
hogy aki a vizekből halat termel ki, 
köteles legyen az utánpótlásról is 
gondoskodni. A horgászattal kapcso
latban várható újabb igények egy 
része a HTSz kezelésében levő vi
zeken jelentkezik. Tervszerűbb és 
fokozottabb ivadékolás szükséges.

MINISZTÉRIUMI
ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A javaslatokra tekintettel Váncsa 
Jenő miniszter elvtárs egyeztető 
tárgyalást hívott össze, ahol az ér
dekeltek bevonásával a minisztérium 
középtávra is meghatározó állás- 
foglalását alakította ki.

A tárgyalás — 1981. július 31-én 
kelt emlékeztetője tartalmazza a 
minisztériumi állásfoglalásokat, me
lyekből szélesebbkörű érdeklődésre 
tartanak számot az alábbiak:

A jövőben a tagság növelését össze 
kell hangolni a víz felületek nagy
ságával, a vizek jobb halasításával, 
nehogy indokolatlan társadalmi fe
szültségek keletkezzenek a horgász 
igények kielégíthetetlensége miatt.

A gazdálkodás biztonsága és fo
lyamatossága a halhústermelésre 
háruló feladatok a vízhasználat ki
alakult arányainak fenntartását in
dokolják a jelenlegi tervciklusban. 
A VII. ötéves terv előkészítése so
rán a MÉM az érdekeltek bevoná
sával alakítsa ki a halgazdaság fej
lesztésének koncepcióját. Ennek so
rán vizsgálják meg, hogy a halászat 
és a horgászat összehangolt fejlesz
tése milyen változásokat indokol a 
vizek használati arányaiban. Válto
zások esetén a használat átengedés 
feltételeit és módszereit is ki kell 
dolgozni.

A közös használatú vizek halasítá- 
sakor az alábbiak szerint kell el
járni :

— Az 1981-től érvényes üzemter
vek halasítását annak megfelelően 
kell megállapítani, hogy az adott te
rületen a halászati termelőszövetke
zet a telepített halfajokból mennyi 
halhústermelést irányoz elő, illetve 
a horgász szervezetek, valamint a 
kisszerszámos halászok által befize
tett területi engedély díjakból mi
lyen mértékű halasítás lehetséges;

— A halászati termelőszövetkeze
tek a horgászok számára végzett 
szolgáltatásért nem törekednek nye
reségre. A HTSz—MOHOSz külön 
megállapodás alapján rögzített költ
ségek levonása után a területi en
gedélyek bevételeinek többi részét 
teljes egészében a horgászat céljait 
szolgáló halak telepítésére fordít
ják;

— Amennyiben valamelyik fél a 
maga számára a másik fél által nem 
hasznosítható halat kíván telepíteni, 
annak költségeit maga fedezi. A 
HTSz-ek a saját és a kisszerszámos 
halászok telepített halfajokból szár
mazó zsákmányának pótlását saját 
anyagi eszközeikből fedezzék.
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A horgászmozgalom fejlődésének néhány adata

A küldöttgyűlés megválasztotta 
további 5 évre szerveit, vezetőit, a 
101 tagú vezetőséget, a 11 tagú el
lenőrző bizottságot, a 11 tagú fe
gyelmi bizottságot, a 14 tagú elnök
séget.
Tiszteletbeli elnök: Török János 

nyugdíjas.
Elnök: Kovács Antal államtitkár, 

az Országos Vízügyi Hivatal 
elnöke.

Alelnök: Antos Zoltán nyugdíjas, 
dr. Galabár Tibor, a Pécs Vá
rosi Tanács VB titkára, vala
mint Petrák Ferenc, a Bőr
ipari dolgozók Szakszervezeté
nek főtitkára.

Ügyvezető elnök: Szabó Károly 
nyugdíjas.

Főtitkár: Készéi Károly.

A VI. ÖTÉVES TERVIDŐSZAK

Az elmúlt évek feladatai sem vol
tak könnyűek, amelyekben a töme

ges létszám felfutás és egyfajta 
rendteremtés volt a jellemző. Ami 
most következik az sem lesz köny- 
nyebb, hiszen várhatóan a horgász
sport iránt tovább tart az érdeklő
dés fokozódása. Ennek üteme azon
ban két ellentétes hatással függ ösz- 
sze. Egyrészt az ötnapos munkahét 
több szabadidőt biztosít, másrészt 
a korlátozott lehetőségek miatt 
mérsékeltebb fogás, illetve a hal
állomány növelésének költségnöve
kedése, azaz a horgászat drágulása 
várható. Akiknek valóban sport, 
szórakozás a horgászat, azok tovább
ra is aktívak maradnak. Ezek szá
ma pedig jelentős.

Talán az előzőek újszerű hatásá
nak bizonytalansága miatt is nehe
zebb a MOHOSz helyzete, amikor 
a VI. ötéves terv időszakára progra
mot, tervet kell készítenie. Ez pe
dig elkerülhetetlen, hiszen az erede
tinek mondható természetes körül
mények, fogási lehetőségek már alig

Az agárdi horgásztelep: három egyesület tanyája (Kabáczy Szilárd felvétele)

vannak meg és egyre inkább elő
térbe kerül a mesterségesnek mond
ható „gazdálkodó” tevékenység, ha 
a fogható halállományt is növelni 
akarjuk a létszámnövekedés szem 
előtt tartásával.

A törekvés az elmúlt öt évben is 
már részben a horgász vizek inten
zívebbé tétele, másrészt a kimondot
tan horgász vizek területének növe
lése volt. Ez azonban döntő mérték
ben a halászat termelő alapjainak 
szűkítésével a halászati termelőkkel 
való gyakori ütközéssel járt együtt. 
Tehát az országban meglevő, illetve 
alig növekvő vízterületek körül folyt 
a vita. Bár voltak tartalékok és a 
halászati kihasználtság növelésére 
inspirált ez az egyre erősödő ver
sengés, mégis reálisan kell látni, 
hogy nem járható út a területi vi
ták állandósítása, mely még nap
jainkban is előfordul. Tennivalóink, 
ahogy a miniszteri egyeztetésen el
hangzott, a természetes vízterülete
ink halászati használhatóságát az in- 
tenzitási lehetőségeket jobban fel 
kell mérni és a szükséges beavatko
zásokkal — műtárgyak, halasítási 
fokozás, hal életkörülmények javí
tása stb. — a termelésre alkalmas 
intenzív területeket önállósítani kell, 
ugyanakkor a félintenzív és exten- 
zív területeken pedig a halászat ál
lományszabályozó tevékenységének 
biztosításával növelni kell a horgász 
befogadó képességet. Ez azonban idő 
és pénz kérdése is, tehát további ál
dozatokat kíván. Enélkül a horgász
létszám további gyors emelkedése 
a „zsákmány élmény” csökkenéséhez 
vezethet, mert a halállomány mér
sékelt emelkedése mellett a több 
horgász, ha összességében többet is 
fog, de az egy főre eső átlag csök
ken. Ez a jelenség volt tapasztalha
tó már az elmúlt években is. Igaz, 
hogy a MÉM több intézkedéssel, az 
üzemtervek előírásainak szigorításá
val, a népesítés fokozásával, a tér
beni és időbeni halászfogás tilal
makkal igyekezett elősegíteni a hor
gászfogás esélyeit, de látni kell azt 
is, hogy egyidejűleg a hal iránti ke
reslet növekedése hazai és export 
vonatkozásban egyaránt szükséges
sé teszi a termelés fokozását, azaz 
fontos népgazdasági érdeket szolgál. 
A halastó jellegű fejlesztés pedig 
rendkívül költséges és ez a mai 
helyzetünkben aligha járható. Te
hát számításba kell venni a termé
szetes vizek tartalék lehetőségeinek 
fokozott kihasználását a termelés 
szempontjából is. Az igazi nehézsé
gek ágazati szempontból tehát ami
kor a horgászsport fejlesztését és 
a termelés növelését tűzzük ki cé
lul, mely vitathatatlanul indokolt, 
akkor a korlátozott lehetőségeink
ben vannak. És ez nehezíti, bonyo
lultabbá teszi a MOHOSz vezetés 
dolgát is, hiszen a körülményekkel 
reálisan nem számoló, csak vágya
kat ébresztő és igényeket benyújtó 
elképzelések, vakvágányra kerülnek, 
kielégíthetetlenek.

Megítélésem szerint a MOHOSz 
VI. ötéves terv időszakra szóló prog
ramja reális célokat fogalmaz meg.
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A horgászlétszámot mérsékelt emel
kedéssel számolja, a természetes vi
zek halállományának javítását cé
lozza meg és ebben a népesítéshez 
szükséges pénzalapok bővítése cél
jából a növényevő hal és a ketreces 
haltermelés kombinatív lehetőségei
vel is számol. Ugyanakkor nagy 
súlyt helyez az egyesületi élet, az 
általános fegyelem, a nevelés erősí
tésére. Mindez a közgyűlési határo
zatokból jól olvasható.

A megválasztott horgász vezetők 
dolga nem lesz könnyű, de a biza
lom kötelez. Reális igények esetén 
az állami és politikai szervektől, a 
MÉM-tőI is. A MOHOSz közbeeső 
szervei, a megyei IB-к is jó szolgá

latot tehetnek az érdekek képvisele
tének reális szinten tartásában, az 
ügyek folyamatos rendezésében.

A horgászsport a halászati ágazat 
része, hiszen szoros kapcsolatban 
van a termelő alapok használatával, 
a termelőkkel. Csak jól összehan
goltan, kölcsönös megértéssel lehet 
a fejlődést biztosítani. Ennek szán
dékát fejezi ki Készéi Károly fő
titkár Magyar Horgász 8. számában 
írt vezércikke is. „Sajnos sokan csak 
halfogó riválist látnak a halászat
ban s nem akarják megérteni, hogy 
a halászatra a vizek gondozása a 
halivadék megtermelése szempont
jából egyaránt szükség van, a vizek
ben levő termelési lehetőségek ki

használása a minisztériumi elvárá
sokon túl, népgazdasági és horgász 
érdek is.” „. . .  arra számítani kell, 
hogy a horgászható vízterületek lé
nyegesen nem fognak növekedni az 
elkövetkezendő évtizedekben, mert 
az ország vízgazdálkodási helyzete 
erre nem ad lehetőséget.” „A gaz
dálkodási követelmények nemcsak 
az ország és az egyén, hanem az 
egyesületek életébe is bevonultak.” 

Szükséges, hogy a halászat terme
lői is értsék meg a helyzetet és jó- 
szándékúan segítsék elő a horgász
sport mozgalom erősödését, fejlő
dését.

D r . D o b r a i  L a j o s

eredmények, a tapasztalatok adhat
nak erre alapot, talán már egy év 
múlva. Azt azonban szükségesnek 
tartom, hogy a nemes vállalkozást 
bemutassam azzal a céllal, hogy a 
társasági nyitottsággal a bármikor 
történő belépéssel, az érdeklődők 
számolhassanak.

A  továbbiakban a társasági szer
ződésből emelek ki tájékoztatásul 
néhány fontosabb részletet.

A Társaság célja

A Társaság az iparszerű halterme
lési rendszerek kidolgozásával, to
vábbfejlesztésével és a nagyüzemi 
gyakorlatban történő elterjesztésé
vel több és jobb minőségű halat kí
ván gazdaságosan előállítani a bel
földi és az exportpiac igényeinek 
kielégítésére. Ennek érdekében tö
rekszik :
— az elmélet és a gyakorlat egysé

gére,
— az új tudományos eredmények 

elterjesztésére és hatékony alkal
mazására,

— a fejlesztési eszközök koncentrá
lására és hatékony felhasználá
sára,

— a közös kutatói, fejlesztői, ter
melői és forgalmazói érdekeltség 
kialakítására,

— az elért új eredmények jogvédel
mének megszervezésére,

— a termelés biológiai, műszaki és 
közgazdasági tényezői összhang
jának megteremtésére,

— összehangolt, hosszútávú marke
ting-politika kidolgozására.

Mindezeket a kutató-fejlesztő- 
termelő és értékesítő tevékenység 
minden szakaszára 'kiterjedő, egysé
ges innovációs folyamatnak a nagy
üzemi termeléssel történő integrá
lásával kívánja megvalósítani.

A Társaság neve és székhelye

Iparszerű Hal termelési Kutatási-
Fejlesztési-Termelési Társaság, 2310 
Szigetszentmiklós, Bercsényi u. 14. % 
Pf. 5.

A Társaság alapító tagjai

— Haltenyésztési Kutató Intézet, 
Szarvas

— AGROBER Mezőgazdasági Ter
vező és Beruházó Vállalat, Buda
pest

— Szigetfő MgTSz, Szigetszentmiklós
— Bocskai HTSZ, Hajdúszoboszló

A  Társaság nem önálló jogi sze
mély, az ügyei intézésével kapcsola
tos gesztori feladatokat a sziget- 
szentmiklósi Szigetfő MgTSz látja el.

A Társaság tevékenységi köre

A  Társaság a tudomány és a gya
korlat szoros kapcsolatának megte
remtésével, összehangolt középtávú 
kutatási-fejlesztési tervek alapján 
átfogja a teljes innovációs folyama
tokat az alábbi körben:
— ketreces haltermelés;
— szabadtéri iparszerű medencés 

és rekesze haltermelés;
— zárttéri melegvizes, medencés 

haltermelés.
Tevékenységének tudományos meg
alapozott fejlesztése érdekében a 
fenti körben a Társaság
— összegyűjti, rendszerezi és elem

zi a rendelkezésre álló hazai és 
külföldi kutatási és fejlesztési 
eredményeket,

— meghatározza a termelésfejlesz
tés irányait és céljait,

— e célok elérésére középtávú ku
tatási-fejlesztési tervet készít,

— megteremti a kutatási- és fejlesz
tési munka egységes, célra orien
tált eszközrendszerét,

— kipróbálja és minősíti az új ku
tatási és fejlesztési eredményeket,

— a nagyüzemi gyakorlatban alkal
masnak bizonyult új eredmé
nyeket rendszerbe foglalva be
mutatja és elterjeszti,

— javítja a belföldi és az export
piac értékes halfajokkal való el
látottságát,

— a kialakított technológiákat ele
menként, vagy komplex rend
szerként exportálja.
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A Társaság tagjai a fenti felada
tokat különleges felkészültségüknek 
megfelelően az alábbi munkameg
osztással hajtják végre:

— HAKI — a hazai és nemzetközi 
kutatási-fejlesztési eredmények 
folyamatos figyelemmel kísérése, 
az alkalmazott kutatási felada
tok végrehajtása, a fejlesztési és 
tervezési feladatok szakirányítá
sában való részvétel, az új ku
tatási-fejlesztési eredmények 
üzemi kipróbálásának, és beveze
tésének szaktanácsadással törté
nő elősegítése, tenyészáltomány 
fenntartása és folyamatos javí
tása.

— Gesztor — a Társaság koordiná
ciós és szervezési feladatainak 
ellátása, az új kutatási-fejlesztési 
eredmények üzemi kipróbálásá
nak és bevezetésének megszerve
zése, a Társaság beszerzéseinek 
és értékesítéseinek koordinálása, 
a fejlesztési munkákban való 
részvétel, az új berendezések 
felszerelésének prototípusainak
legyártása és tesztelése, az ipar-
szerű haltenyésztési technológiák
hoz szükséges berendezések, fel
szerelések sorozatgyártása, az új 
technológiák bemutatása.

— AGROBER — a fejlesztési mun
kában való aktív részvétel, a 
Társaság tagjainál a tevékenységi 
körbe tartozó beruházások elő
készítése, műszaki terveinek el
készítése és a beruházás lebo
nyolítása, a kidolgozott technoló
giák és rendszerek hazai és nem
zetközi propagálása és exportja.

A Társaság létrejötte
és a tagsági viszony

A Társaság a társulási szerző
désnek az alapító tagok által tör
ténő cégszerű aláírásával jön létre. 
A Társasághoz a későbbiekben más 
jogi személy is csatlakozhat, ha a 
társasági szerződésben foglaltakat el
fogadja és csatlakozásához az Igaz
gató Tanács: egyihangúlag: hozzájárul, 
A tagsági viszony a tag kilépésével, 
kizárásával, vagy a Társaság felszá
molásával szűnhet meg.

A Társaságból való kilépés csak a 
naptári év végén, a kilépési szán
dék 5 hónappal korábban, írásban 
való bejelentése után lehetséges. A 
kilépő taggal az Igazgató Tanács 
döntése szerint kell elszámolni.

Az Igazgató Tanács kétharmados 
szótöbbséggel kimondhatja annak a 
tagnak a kizárását, aki valamely 
jogszabályban vagy a társulási szer
ződésben meghatározott kötelezett- 
segének írásbeli felszólítás ellenére 
sem tesz eleget, vagy társasági tag
ságának további fenntartása a Tár
saság érdekeit egyéb módon súlyo
san sérti. Az Igazgató Tanács kizáró 
határozatában rendelkezik a kizárt 
taggal való elszámolás módjáról is. 
A Társaság megszűnésekor a tagok
kal való egyedi elszámolásról ugyan
csak az Igazgató Tanács gondosko
dik.

Igazgató Tanács

A  szerződő felek a társaság közös 
ügyeinek irányítására Igazgató Ta
nácsot hoznak létre, amelynek tag
jai
— az intézmények és vállalatok 

igazgatói,
— mezőgazdasági termelő egységek 

elnökei, illetve igazgatói.
Az Igazgató Tanács valamely tag

jának akadályoztatása esetén a 
hiányzó igazgató tanácsi tagot a 
helyette delegált — megfelelő írás
beli meghatalmazással ellátott — 
állásfoglalásra jogosult személy 
képviseli.

Az Igazgató Tanács a Társaság 
legfőbb irányító szerve, üléseinek 
rendjét az Igazgató Tanács elnöke 
biztosítja. Az Igazgató Tanács ügy
rendjét az első ülés alkalmával 
hagyja jóvá a Szervezeti és Műkö
dési Szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően. Az Igazgató Tanács el
nöki tisztét a Társaság gesztorának 
vezetője látja el. A Társaság opera
tív ügyeit az Igazgató Tanács által 
megválasztott felelős vezető látja el.

Felügyelő Bizottság

Az Igazgató Tanács a társaság meg
felelő szakmai felkészültségű dolgo
zói közül 3 éves időtartamra 3 tagú 
Felügyelő Bizottságot választ meg.

Szakmai Bizottság

Az Igazgató Tanács üléseinek elő
készítésére a szerződő felek dolgo
zóiból Szakmai Bizottságot hoznak 
létre.

A tagok jogai és kötelezettségei

A Társaság tagjai kölcsönös együtt
működéssel és munkamegosztással 
biztosítják a Társaság kutatási-fej - 
lesztési-terimelési-értékesítési cél
jainak maradéktalan teljesítését.

A  Társaság kertében végzett ku
tatási-fejlesztési tevékenység ered
ményei (új berendezések, felszerelé
sek, résztechnológiák, komplex tech
nológiák, új vonalak, fajták, hibri
dek stb.j üzemi kipróbálás után el
sősorban a Társaság taggazdaságai
nál kerülnek széles körű, nagyüzemi 
alkalmazásra.

A Társaság taggazdasági előjogai
nak kielégítése után — amennyiben 
az a Társaság érdekeit nem sérti és 
azt az Igazgató Tanács engedélyezi
— a közös kutatási-fejlesztési tevé
kenység új eredményei a Társasá
gon kívüli termelőüzemek részére 
is értékesíthetők, az értékesítés 
mindenkori feltételeit azonban az 
ide vonatkozó jogszabályok figye
lembe vételével az Igazgató Tanács 
határozza meg.

A tagok közös érdekeltsége,
a kutatási fejlesztési program
pénzügyi forrááai

A társaság tagjai közös gazdálkodást 
nem folytatnak. A kutató, fejlesztő, 
termelő, illetve feldolgozó tevékeny

séget a résztvevő gazdálkodó szer
vezetek továbbra isi önállóan, saiját, 
elkülönült tulajdonukat képező ter
melőeszközökkel végzik, de ezen te
vékenységeiket öss zehangol j ák.

A  kutatási-fejlesztési munka anya
gi forrásai többrétűek:
— vállalati ési intézményi fejlesztési 

alapok,
— a Társaság tagjai által évenként 

befizetett költségtérítés,
— központi források (MÉM—MÜFA, 

OMFB, MNB innovációs alapok, 
kutatási költségvetés sfb.),

— egyéb, esetenként igénybe vehető 
források.

A  Társaság tagjai a közös célok 
megvalósítása érdekében, a társasági 
szerződésben meghatározott tevé
kenység folytatásához az alábbi 
anyagi hozzájárulást adják:
— egyszeri költséghozzájárulás a 

Társaság fenntartási-üzemelteté
si költségeihez 50 000,— (azaz öt
venezer forint),

— évenkénti költséghozzájárulás az 
éves munkatervben foglalt fel
adatok (teljesítéséhez évente és 
taggazdaságonként 100 000,— (az
az egyszázezer forint).

A  gesztor minden év végén el- 
stzámol a felhasznált fenntartási és 
üzemeltetési költségekkel és a tag
gazdaságok december 31-ig megté
rítik részére a ténylegesen felmerült 
költségeket.

Bizonyára a jó munka és a vár
ható eredmények alapozhatják meg 
a társulok körének bővülését. Érde
mes és szükséges figyelemmel kí
sérni az új forma munkáját. Termé
szetesen a szükséges segítséget a 
MÉM is biztosítja, remélve és vár
va a befektetések hatékonyságát.

Dr. Dobrai Lajos

Új vezérigazgatót kapott 
a Cseh Állami Halászat

Nemrég értesültünk arról, hogy az 
elhunyt Dr. Tomás Túrna helyére 
vezérigazgatónak nevezték ki Ing. 
Frantisek Skrícil-t. Az új vezérigaz
gatót jól ismerjük, korábban a Ces- 
ké-Budejovicei halfeldolgozót vezet
te, majd vezérigazgatóhelyettesként 
dolgozott a Vállalat központjában. 
Ilyen minőségben járt hazánkban is 
és még pár nappal megbízatása előtt 
vele folytattuk le a további évekre 
szóló műszaki-tudományos együtt
működési tárgyalásokat. Munkájához 
új beosztásában is sok sikert kívá
nunk, reméljük, hogy irányításával 
a kialakult magyar—csehszlovák ha
lászati kapcsolatok töretlenül fognak 
tovább fejlődni.

(T. B.)
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Alkalm azott k ö rnyezetbiológia  
a szegedi Fe h é r-tón

II. RÉSZ

Fedezet nélkül nincs
tömegtermelés

Halastavainkon már több évtizede 
folynak vízkémiai vizsgálatok. Ezek 
ugyan nem készültek a mai rend
szerességgel, de jó alapot nyújtanak 
a hosszú távon érvényesülő folya
matok megismeréséhez. Pl. a Fe
hér-tó vizeinek sókoncentráció-vál- 
tozását több, mint ötven év távlatá
ba visszatekintve vizsgálhatjuk. 
Vagy a tavak iszapjának szerves
anyag-tartalmát szintén sok-sok évre 
visszamenőleg ismerjük. (Ez olyan 
helyi adottság, melyet a mai mun
kánkban is jól tudunk kiindulási 
alapként hasznosítani. E lehetőség 
onnan ered, hogy Szeged egyetemi 
várok, a Fehér-tó pedig elég hamar 
a kutatók érdeklődési körébe ke
rült — nagy szerencsénkre!)

Főként ebből a hosszú távú elem
zési lehetőségből vált nyilvánvaló
vá, hogy a halastavakra is érvénye
síthető szabály — melyet a pénzfor
galmat bonyolító bankok példájára 
mutatok be —, hogy a tóból sem 
nyerhetünk semmit kompenzálás 
nélkül. Azaz a nagyobb halhozam 
„kivételét” csak többlet „bevitellel” 
fedezhetjük — gondolva a tápanyag
visszapótlás fokozott követelményei
re. Ha pedig a tápanyag bevitelt el
mulasztottuk a megfelelő ütemben 
pótolni, és ennek ellenére többlet ho
zamot realizáltunk, ez a pillanatnyi 
haszon a halastavi környezetbiológiai 
rendszerben okozott kárból keletke
zett. A z adósság visszafizetése te
hát nem mulasztható e l !

Szőkébb szakmai körökben talán 
még ismert M a u c h a  R e z s ő  egy
kori magyarázata, aki a tápanyag
visszapótlás jelentőségét azzal indo
kolta, hogy a többé-kevésbé zárt 
vagy nyitott halastavi élettérben is 
érvényes az anyag- és energiameg
maradás törvénye. Ha pedig ez igaz, 
akkor azt is tudni kell, hogy egv 
adott halastóból képtelenség több 
anyagot és energiát kivenni, mint 
amennyit a rendszerbe bevittünk.

Az elmúlt években folytatott vizs
gálataink azonban arra is rámutat
nak, hogy a tápanyagvisszapótlás 
mennyiségi alapokon nyugvó rend
szere ma már nem tartható fenn a 
gyakorlatban. Különösen nem érvé
nyes a régi gyakorlat a műtrágyák 
beszúrására, mert nem igaz az, hogy 
ha már beszórtuk, akkor az — a 
tápláléklánc önmagába visszatérő 
folyamatában — egyszer s minden
korra elintézettnek tekinthető.

Azt tapasztaltuk, hogy akkor vé
gezzük a tápanyagvisszapótlást jól, 
ha rendszeresen a tényleges hiányt 
szüntetjük meg, azaz pl. akkor szó
runk szuperfoszfátot a vízbe, amikor 
a vízből foszfort kimutatni nem le
het. (Nálunk ugyanis a foszfor te-

nyészidőbeni dina m izmusa szinte ki
ismerhetetlenül ingadozó; olykor a 
műtrágyázást követően sincs a víz
ben, máskor — ki tudja miért? — 
a tényleges szükséglet sokszorosa 
jelenik meg a vízben.)

A  nitrogéntartalmú műtrágyák be- 
szórása pedig azért is nagy körülte
kintést kíván, mert a tavaink ma
gas pH-értékű vizeiben könnyen 
okozhatnak ammónia-mérgezést.

Ezért aztán a tápanyagvisszapót- 
lás okszerűbbé tétele lényegesen na
gyobb feladatot ró ránk, mint ko
rábban, hisz a vízminőség alapján 
végzett N- és P-trágyák beszórása 
tavanként és évenként 60—70 alka
lomra oszlik el.

A  vizsgálatok alapján úgy tapasz
taltuk, hogy ez a nagyobb teher bő
ségesen megtérül, mert az igényektől 
függő beavatkozás a gyakorisága ál
tal új minőség hordozója lett! Vi
zeink ma jobb „halas” vizek lettek, 
mint akár csak néhány évvel ezelőtt 
is voltak. Nagy eredménynek köny
veljük e l ...

A  tápanyag visszapótlásra is érvé
nyesíthető megállapítás, hogy akkor 
valósítható meg okszerűen, ha az 
egyidejűleg mennyiségi és minőségi 
követelményeket hordoz. Ügy kell 
ezzel foglalkozni, mint egykor a 
Woynárovich-féle szén trágyázás 
módszerével tettük, mert a kellő 
körültekintés nélkül végzett táp
anyagvisszapótlás nem éri el a kí
vánt hatást, sőt halelhullások oko
zója is lehet.

A változatosabb a stabilabb

A vizsgálatok egyértelműen bizo
nyítják, hogy a biológiai egyensúly 
problematikájával alaposan foglal
kozni kell, jóllehet ezt a fogalmat 
a tudomány elveti, azzal érvelve, 
hogy mindig van valamilyen egyen
súly, mert egy megszűnő egyensúlyi 
helyzet „romjain” új egyensúlyi 
helyzet bontakozik ki, s mint ilyen, 
értelmetlen fogalmi kategória.

Bizonyára így helyes a megállapí
tás, de ez egyáltalán nem vág egy
be a termelő munka követelményei
vel. A  halastavainkon ugyanis arra 
törekszünk, hogy a haltenyésztésre 
kedvező egyensúlyi állapotokat te
remtsünk, és ez a kedvező „egyen- 
súlyos” állapot minél tovább fenn
maradjon. Ha ez a kedvező állapot 
megbomlik, akkor annak a halállo
mányaink látja kárát, mert az új 
egyensúly rendszerint nem kedvez 
halainknak.

Az ilyen értelemben használt bio
lógiai egyensúly figyelésére az alga
állomány minőségi összetételének 
vizsgálata ad jó alapokat, hisz az 
algaállomány megfigyelése viszony
lag könnyű, az algák pedig szinte 
azonnal reagálnak a környezetben 
bekövetkező változásokra.

Régóta ismert az a szabály, hogy 
egy-egy ökológiai rendszer annál 
stabilabb, minél változatosabb, azaz 
az adott élettér annál szilárdabb, 
minél nagyobb benne a növényi és 
állati fajok száma. Ha a fajgazdag
ság tartósan fennmarad, akkor a 
kívánatos biológiai egyensúly is tar
tós. És ez a cél.

Az algaállomány tesztelésére két 
minősítési kategóriát készítettem, s 
úgy tűnik, hogy ez minősítő mun
kánkban tartósan megállja a helyét.

Egyrészt vizsgáljuk az algaállo
mányt aszerint, hogy a zöldalgák 
hány %-át teszik ki a teljes alga- 
állománynak. Ezek szerint az alga
állomány

— kiváló, ha a zöldalgák %-os 
aránya az összes algának leg
alább 40%-át teszi ki,

— jó, 30—40% között,
— közepes, 20—30% között,
— gyenge, 10—20% között,
— rossz, 10% alatt.
Másrészt minősítjük az algaállo

mányt a fajgazdagság szerint is. Az 
algákat csak a n em  (Genus) szint
jéig határozzuk meg, mert az ennél 
részletesebb meghatározás már igen 
alapos taxonómiai ismereteket kí
ván, az időigényről nem is beszélve. 
Ezért e minősítésben a faj megjelö
lés alatt csak azt értjük, hogy pl. a 
vízben találtunk Pediastrum nevű 
zöldalgát, és nem határozzuk meg 
így: Pediastrum duplex.

Az algaállomány akkor
— fajgazdag, ha 40, vagy ennél 

több a vizsgálat során fel
ismert algafajok száma,

— közepesen fajgazdag 20—40 
között,

— fajszegény 10—20 között,
— egysíkú, monoton az az alga

állomány, ha valamelyik al
gafaj szinte egyeduralkodó, 
vagy a fajok száma 10 alatt 
van.

Talán sikerül bebizonyítanom, 
hogy a biológiai egyensúly figye
lése fontos feladat, mert ha azt tud
juk, hogy egy-egy halastavi rendszer 
a saját dinamikus, önszabályozó 
mechanizmusa által stabilizálódik, 
akkor az sem közömbös, hogy ez a 
stabilizáció hogyan teljesedik ki: 
kedvező lesz-e a haltenyésztésre, 
vagy kedvezőtlen?

Sajnos, azt is tapasztaltuk, hogy 
ha ezt az önszabályozó képességet 
túlzottan igénybe vettük, az egész 
ökológiai rendszer néhány óra alatt 
összeomlott, bizonyságául, hogy az 
egész fehér-tói termelésbiológiai 
rendszer roppant kényes, törékeny, 
labilis alapokon nyugszik.

Helyszíni vízvizsgálat

A vizsgálatok meggyőztek ben
nünket arról, hogy helyszíni víz-
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1. Microcystis 
aeruginosa

2. Az Euglena 
proxima 

alakváltozásai

3. Kerekesféreg 
petékkel

4. Moina brachiata 
Jurine intenzív 
szaporodásban

5. A Chironomus 
plumosus lárvája
(Tasnádi R. fel

vételei)

a

vizsgálatokra van szükség. Ha ko
molyan vesszük azt, hogy a limnoló- 
giai vizsgálatok fontos segítséget 
nyújthatnak, akkor ezeket a vizsgá
latokat az üzemekben kell elvégez
ni! Az olyan vizsgálatoknak, ame
lyek jelentős időeltolódással dolgoz
nak — közvetlen haszna a halte
nyésztésre nem lehet.

Tapasztaltuk továbbá, hogy az 
előző évi vizsgálatok eredményéi a 
következő években csak tájékozta
tási célra alkalmasak, mert annyi 
más és új tényező betolyásolja a ha
lastavi élettér viszonyait, hoey min
dig újabb vizsgálati eredmények 
kellenek a tényleges helyzet felmé
réséhez.

A mezőgazdaságban gyakori té
ma a termőhelyi különbségekből 
adódó üzemi előny, vagy hátrány. 
Sokan bebizonyították már, hogy a 
nehéz üzemi adottságok mellett is 
lehet eredményesen gazdálkodni, 
mert a gazdálkodás sikere azon is 
múlik, hogy a szakember-gárda 
mennyisre ismeri fel lehetőségeit, ho
gyan kapaszkodik meg a területén, 
jól ismeri-e fel a korlátozó ténye
zőket stb.

Úgy hiszem, hogy a szegedi Fehér

tón a halastavak környezetbiológiai 
vizsgálataival jó és eredményes utat 
nyitottunk, melynek szép távlatai 
vannak.

Az eddigi vizsgálati eredmények 
azt a reményt nyújtják, hogy az el

következő évek munkája további 
értékes tapasztalatokkal és újabb 
általánosítható megállapításokkal 
fogják ismereteinket gazdagítani.

Tasnádi Róbert
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mint a víziszárnyas genetika kép
viselője konzultált gazdaságainkkal. 
Mióta kinevezték a Jindrichuv Hra- 
dec-i gazdaság igazgatóhelyettesévé, 
tovább ápolja a magyar kapcsola
tokat.

Eredetileg szerettük volna e ma
gas kitüntetésbein részesíteni Dr. To- 
más Túrna vezérigazgatót is, várat
lan halála azonban meghiúsította 
elképzeléseinket. A  kitüntetés át
adása alkalmából mondott beszédé
ben dr. Dobrai Lajos elvtárs meg
emlékezett szerepéről a két ország 
halászati együttműködésének ápolá
sában és azt ígérte, hogy emlékét 
örökké megőrzik magyar halász ba
rátai. Megemlítette, hogy a két ki
tüntetés a két érintett személyén 
keresztül mezőgazdasági vezetésünk 
elismerése a Státni Rybarstvi О. P. 
teljes kollektívájának a két nép ha
lászati és baráti kapcsolatainak 
ápolásában elért eredményekért is.

A  Kiállítást számos külföldi de
legáció tekintette meg, hazánkból a 
Palotási és Hortobágyi Állami Gaz
daságok, valamint a szarvasi HAKI 
vezetői tettek látogatást, egybeköt
ve ezt az együttműködés aktuális 
kérdései nék megvitatás ával.

Terveink szerint legközelebb két 
év múlva veszünk ismét részt Ceské 
Budejovicében hasonló kiállításon 
nemzeti bemutatóval. Elért eredmé
nyeink és bővülő kapcsolataink 
alapján úgy ítélhető meg, hogy a 
halászati ágazat színvonalas bemu
tatására a jövőben fokozott szükség 
lesz.

Tahy Béla

„Ellető Anvaföld” (Zemé-Zivitelka) Mező
gazdasági Kiállítás Ceské Budejovice 1981

Az európai tógazdasági hal tenyész
tés bölcsőjében, a dél-csehországi 
Ceské Budejovicében évenként me
zőgazdasági kiállítást rendeznek, 
melyen a többi szocialista országgal 
együtt rendszeresen részt veszünk. 
Az idén az „Éltető Anyaföld” címet 
választották főtémának, kihangsú
lyozva ezzel a termőföld egyre nö
vekvő szerepét a gyorsan szaporodó 
emberiség kenyerének biztosításában.

Halászati ágazatunk számára fo
kozott aktualitást jelentett, hogy a 
velünk műszaki-tudományos szer
ződéses kapcsolatban álló Státni 
Rybarstvi О. P. központja is Ceské 
Budejovicében van, így a magyar 
kiállításon nagyobbszabású halászati 
bemutatót terveztünk. Ezen elsősor
ban azok a gazdaságok vettek részt, 
amelyek valamilyen konkrét formá
ban részt vesznek a cseh halászati 
együttműködésben, így a Tempe
ráltvizű Halszaporító Gazdaság 
(Százhalombatta), a szarvasi Halte
nyésztési Kutató Intézet — továbbá 
a Hortobágyi és a Palotási Állami 
Gazdaság, akik a halon kívül vízi
számyas együttműködést is folytat
nak.

A Kiállítást hatalmas tömegek lá
togatták Csehszlovákia egész terüle
téről. A  két hét alatt több mint há
romnegyed millió néző tekintette 
meg a bemutatót a meglehetősen 
őszies, esős időjárás ellenére. Jelle
gében a Zemé Zivitelka kissé eltér 
a hazánkban szokásos országos me
zőgazdasági kiállításoktól. Szem
mel láthatóan több a tömegek szó
rakozását szolgáló rendezvény, laci
konyha, söröző, szabadtéri zenekari 
és népitánc műsorokon kívül még a 
horgászok részére is állandó ver
seny folyik a kiállítási területen levő 
tavacskán. A gyermekek non stop 
szórakoztató műsort kapnak részben 
a kiállítási területen, illetőleg a ka
pukon kívül elhelyezett körhintá
kon és egyéb hasonló jellegű játé
kokon. A  kiállításon több boltban 
vásárolni is lehet és ez mindig nagy 
tömegeket vonzott.

Ilyen körülmények között a ma
gyar pavilon dokumentációs bemu
tatója meglehetősen szegényesnek 
tűnt. Már a forgatókönyvből sem va
lósult meg minden, részben fordí
tási és egyéb technikai nehézségek 
miatt, emellett leszűrhető az a ta
pasztalat, hogy a jövőben az ered
mények képben és szövegben tör
ténő ismertetésén túl szükség van 
árubemutatóra, élő anyagra, esetleg 
valamilyen kereskedelmi tevékeny
ség folytatására is, mely vonzza a 
látogatókat.

Mindennek ellenére nagy öröm 
számunkra, hogy bemutatónk két 
aranyérmet nyert, melyből egyiket 
a KA-HYB kapta a hibridsertés te
nyésztési eredményekért, a másikat 
a halászat belterjesítésében elért 
eredményekért ítélték nekünk. A
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magyar halászat eredményei a Stát
ni Rybarstvinak ítélt díjakban is je
lentkeztek: — aranyérmet nyert a 
magyar keresztezésből származó egy
nyaras pontyhibrid, illetőleg a ma
gyar importból származó növényevő 
hal.

A  kiállítás ideje alatt dr. Dobrai 
Lajos, a Vadászati és Halászati Fő
osztály főosztályvezető helyettesének 
vezetésével minisztériumi delegáció 
utazott ki, amely a cseh állami ha
lászat vezetőivel értékelte az együtt
működés eddigi eredményeit, meg
vitatta a fennálló problémákat, alá
írta az 1985-ig szóló együttműködési 
szerződést és ennek 1982-re vonat
kozó konkrét munkatervét, beleért
ve az árucserére vonatkozó meg
állapodást. A  magyar pavilonban 
fogadást adtunk a Státni Rybarstvi 
vezetői tiszteletére, mely alkalom
ból Alois Kratochvilnak és Miroslav 
Mertennek miniszterünk nevében 
„Kiváló Munkáért” kitüntetést nyúj
tott át dr. Dobrai Lajos elvtárs.

Alois Kratochvil több, mint 15 
éve foglalkozik a hazánkkal folyta
tott halászati együttműködéssel. 
Döntő szerepe van az elért eredmé
nyekben, mindig szívén viselte az 
odalátogató magyar delegációk szak
mai programjának sikeres lebonyo

lítását, személyesen sokat tett az 
árucsere előfeltételeinek tisztázásá
ban.

Miroslav Merten az együttműkö
dési munka keretében elsőként vett 
részt kölcsönösségi alapon folytatott 
gyakornok képzésben. A  nálunk töl
tött egy év alatt jól elsajátította 
nyelvünket, kapcsolatokat épített ki 
halgazdaságainkkal. Több éven át

Állandóan tömegeket vonzott a horgász
tó a csehszlovákiai mezőgazdasági ki
állításon

A. Kratochwil és M. Merten a két ki
tüntetett cseh halászati dolgozó a ma
gyar kiállításon



A  frissen kelt pontylárva 
kihelyezés tapasztalatai

A haszonhalak szaporításának ha
zánkban immár több évtizedes ha
gyományai, hovatovább fejlett, 
üzemszerűen művelt technológiái 
vannak. Ismeretesek azok a feltéte
lek, amelyek megléte nélkülözhetet
len az eredményes, munkához, vala
mint jól ismertek azok a fajonként 
különböző kritikus pontok, ame
lyekre különösképpen kell ügyelni 
a siker érdekében. Úgy tűnik tehát, 
hogy a szaporítási folyamat tovább
fejlesztése illetve megújítása terén 
aligha lehet már jelentős előrelépés, 
illetve bármiféle változtatás is nagy 
körültekintést igényel. A  termelés 
azonban nincs tekintettel a kiala
kult sémákra, az élet előre nem lá
tott helyzeteket képes produkálni. 
Egy ilyen új helyzetről és az erre 
adott kényszerű válaszról szeretnék 
az alábbiakban beszámolni.

A  szakmai körök előtt közismert, 
hogy a Temperáltvizű Halszaporító 
Gazdaság halkeltetőjének vízellátása 
többszörösen biztosított; kútvízzel és 
szűrt Duna-vízzel egyaránt üzemel
tethető. A keltetőház kapacitásának 
egyre tökéletesebb kihasználása (az 
utóbbi 4—5 évben a keltető terme
lése 3—4 szeresére növekedett) ered
ményeként a korlátozott mennyisé
gű kútvíz az igényeknek csak egy 
kis töredékét képes biztosítani. Az 
idei évig a kútvizet jól tudtuk pó
tolni szűrő tavon keresztül megtisz
tított Duna-vízzel. Ezévben azonban 
váratlan csapásként a Duna vize 
olyan mértékben vált ipari mérgek
kel szennyezetté, hogy a ponty lár
vánk május 18-át követő időszakban 
tömegesen pusztult.

csillantott fel a kényszerből a frissen 
kelt pontylárva tavi kihelyezése. A 
kedvezőnek mutatkozó kistavas elő- 
kísérletek alapján, miután a szezon 
előrehaladtával a keltetőházi kárté
tel nem csökkent — elhatároztuk, 
hogy saját szükségletű előnevelt 
ponty előállítás céljából nagytavi 
(több hektáros) méretben is meg
kockáztatjuk a nem táplálkozó lárva 
kihelyezését. E célra szennyezett 
vízben érlelt ikrából közvetlenül a 
kelés után helyeztük 'ki a kapasz
kodó pontylárvát.

Tudtuk azt, hogy ez a fejletlen 
lárva nagyobb gondosságot igényel, 
mint a táplálkozó zsenge ivadék, 
valamint tisztában voltunk azzal is, 
hogy ennek a halnak más környe
zet szükséges, mint idősebb testvé
reinek. Többek között nyilvánvaló 
volt számunkra, hogy meg kell ol
danunk a kapaszkodásra alkalmas 
szubsztrát kérdését, hiszen e nélkül 
a kopár tavakban a frissen kelt 
lárva előbb-utóbb az iszapba süly- 
lyed.

Erre a célra a tavakat szegélyező 
nádsávból vágtunk le — a felárasz- 
tás előtt — kb. 1 m-es sávot. A  le
kaszált nádat 2—3 m-enként bevert 
'karókkal lazán rögzítettük, hogy az 
árasztás illetve a szél hatására ne 
ússzon el a parttól. Ez a kapaszkodó 
anyag nádszegély híján lehet oda
hordott zöld nád, káka, szálas fű 
stb. Fontos, hogy a tó szélárnyékos 
partján kerüljön kialakításra, ezzel 
a legnagyobb veszély, a viharos 
erejű szél kártétele némileg mérsé
kelhető.

A tavak árasztása az ikra fejő
sével egyidőben kezdődött, így a 
2,5—3 napig tartó inkubáció alatt a 
plankton fejlődése már megkezdő
dött. A  Fiiból—E kezelést a kihelye
zést megelőző napon végeztük, a 
szokásos 1 ppm töménységben.

Külön figyelmet érdemel a frissen 
kelt pontylárva szállításánál alkal
mazott módszer. Miután a kelést 
követően a lárvák huzamosabb 
úszásra képtelenek, nem mertük 
azokat tartályban szállítani, hanem 
zuger üvegenként (100—150 000 da
rabonként) fóliazsákba csomagoltuk 
oxigéntúlnyomással, még rövid, né
hány száz méteres útra is. Ezzel el
értük, hogy a rendkívül érzékeny 
lárvákat veszteségmentesen juttat
tuk el a tavakig, és a kihelyezés so
rán jelentkező hőmérséklet különb
ség kiegyenlítése sem jelentett gon
dot. A  lárvaállapot idején jól meg
figyelhető volt, hogy a halak sűrű 
rajokban függeszkedtek az érdes és 
a vízben lassan pusztuló nádlevele
ken. Egyik tavunk kihelyezése ide
jén erős szél keletkezett és a nád 
egy részét besodorta a tóba. Megle
petésünkre az erősen hullámzó v í
zen úszó „nádtutajon” is rendületle
nül függeszkedtek a kispontyok.

Az elúszás, a táplálkozás megin
dulása, a hőmérséklet napszakos in
gadozása eredményeként lassabban 
következett be, mint a keltetőházban. 
A  kihelyezést követően 3 nap múl
tán figyeltük meg az első szabadon 
úszó és táplálkozó ivadékokat.

A  légvétel a 4., 5. napon fejező
dött be. A  gazdag Rotatoria-felhőben 
úszó pontyivadék gyorsan nőtt és 
az már néhány nap múlva látszott, 
hogy a tavakba mindenfelé szépen 
mutatkozik a hal. Természetesen a 
végleges eredményt csak a tavak 
teljes lehalászását követően lehetett 
megállapítani. Az eredmények min
den várakozást felülmúltak.

Külön érdekessége volt az eset
nek, hogy a mérgezés szelektívnek 
bizonyult: a keltetőben egyidejűleg 
tartott más halfajok lárváira, iva
dékaira károsító hatást nem észlel
tünk. Bebizonyosodott, hogy a ponty
ra is csak a kelés utáni, ún. nem 
táplálkozó lárvaszakasz alatt hatott 
az ismeretlen szennyezés: az ikrahéj 
bizonyos védelmet nyújtott a káros 
hatás ellen.

Erről úgy győződhettünk meg, 
hogy közvetlen kelés után néhány 
kísérleti lárvatételt kis tavakba il
letve átszellőztetett, állott csapvízzel 
töltött medencékbe helyeztünk, ahol 
azok szépen elúsztak és teljesen 
normálisan fejlődtek. Itt nem akar
juk részletezni azt, hogy a keletke
zett gazdasági kár milyen méretben 
sújtotta gazdaságunkat, valamint a 
velünk szoros partneri kapcsolat
ban levő gazdaságokat, és szintén 
nem részletezzük, hogy hogyan tud
tuk gyors átcsoportosításokkal, a 
felsőbb vezetés közreműködésével és 
segítségével más keltetőkből vásá
rolt ivadékkal megelőzni, hogy part
nereink ne szenvedjenek velünk 
együtt. Most arról szeretnénk beszá
molni, hogy milyen új lehetőségeket

1. táblázat
Frlssenfkelt lárvával népesített előnevelő tavak termelési adatai

A tó 
száma

Területe
ha

Kihelyezés
időpontja

Kihelyezett
mennyiség

db
Lehalászás
időpontja

Lehalászott
mennyiség

db

Meg
mara
dás
%

28 200 m2 V. 28. 100 000 VI 18. 48 000 48,0
81 200 m2 V. 28. 100 000 VI. 18. 61 000 61,0
XI. 2,1 ha VI. 14. 6 500 000 VII. 6—15. 4 590 000 70,6
VI. 0,42 ha VI. 14. 2 000 000 VII. 10—24. 1 336 000 66,8
III.
halágy 500 m2 VI. 14. 500 000 VII. 9— 10. 200 000 40,0

Az 1. táblázat adataiból kiszámít
ható, hogy ha-ként 2 389 000 db elő
nevelt ivadékot halásztunk le. Ez
zel az eredménnyel nem szégyen
keznénk még abban az esetben sem, 
ha táplálkozó zsenge ivadékkal tör
tént volna a tavak népesítése. Az 
ismertetett módszer alkalmazásával 
tehát szintén eredményesen lehet 
jól előkészített és legfeljebb néhány 
hektáros tavakban pontyivadékot 
előnevelni.

Tudjuk, hogy 5 tó termelési adata 
alapján még nem lehet eldönteni 
egy módszer életrevalóságát, min
denesetre azonban a kapott eredmé
nyek legalábbis elgondolkoztatok.

A  kényszerítő körülmények miatt 
bevezetett kockázatos lárvakihelye
zés tapasztalatainak közreadásával 
nem az volt a célunk, hogy megre
formáljuk a jól bevált és sokszoro
san kipróbált zsenge pontyivadékra 
alapozott nevelési technológiát, mind
össze tájékoztatni szerettük volna 
kollégáinkat egy lehetőségről abból 
a feltevésből kiindulva, hogy külön
böző előre nem látható okok miatt 
mások is kerülhetnek a mienkhez 
hasonló kényszerhelyzetbe.

Dr. H. Tamás Gizella
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Nemzetközi halkórtani 
szeminárium Szarvason

Harmad ízben adott otthont nem
zetközi tudományos tanácskozás 
számára a Haltenyésztési Kutató 
Intézet. Az 1977-ben megrendezett 
táplálkozásfiziológiai és az 1978-ban 
tartott genetikai szeminárium után 
ezúttal a halkórtan szakemberei 
gyűltek össze 1981. június 23—27. 
között Szarvason a „Kórokozók és 
környezeti ártalmak polikultúrás ta
vakban” című nemzetközi szeminá
riumon. A szemináriumot a Halte
nyésztési Kutató Intézet az MTA 
Állatorvostudományi Kutatóinté
zete és az Országos Állategészség
ügyi Intézet szakembereinek közre
működésével rendezte meg. A  sze
minárium célja az volt, hogy ösz- 
szegyűjtve a szocialista országok 
halkórtanos szakembereit olyan tu
dományos fórumot biztosítson szá
mukra  ̂ ahol beszámolhatnak a me
legvízi haltenyésztés legfontosabb 
halegészségügyi problémáiról, az el
ért eredményekről és tudományos 
módszereikről. A  szimpóziumon Ma
gyarország 30 szakemberén kívül a 
szocialista országok 35 tudósa vett 
részt, de érkeztek résztvevők az 
NSZK-ból és az USA-ból is.

A szimpóziumot dr. Dénes Lajos 
miniszterhelyettes nyitotta meg, aki 
részletesen elemezte a halegészség
ügyi helyzetet, és sikeres tanácsko
zást kívánt a résztvevőknek. A há
rom teljes napot igénybevevő elő
adás-sorozaton 41 tudományos elő
adás hangzott el angol és orosz 
nyelven.

A  virológiai szekcióban W. Ahne 
tartotta a bevezető előadást, aki a 
legfontosabb vírusos hal betegségek
ről és az európai halvírus-kutatás 
helyzetéről adott ismertetést. Az ezt 
követő előadásokban előbb N. Fijan 
az ismert jugoszláv specialista a 
Halítenyésztési Kutató Intézettel kö
zösen folytatott kutatások eredmé
nyedről számolt be. beszámolójában 
egy eddig ismeretlen vírusos beteg
séget ismertetett, amely az inten
zív harcsatenyésztés egyik legkoriio- 
lyabb problémájává válhat. A  mun
ka eddig leírt legfontosabb eredmé
nyeinek a vírus izolálása és jellem
zése, valamint szerepének tisztázása 
tűnik. Az Országos Állategészség
ügyi Intézet szakemberei ugyancsak 
harcsában találtak vírusokat, s eze
ket a herpeszcsoporthoz tartozó v í
rusokat fény- és elektronmikrosz
kópos módszerekkel himlőszerű bőr- 
elváltozásokból mutatták ki. Szak
embereknek is meglepetést okozott 
Boros és mtsa előadása, akik az ed
dig gombák vagy algák kártételének 
tulajdonított mucophilosis kóroko
zójaként chlamydiákhoz vagy ric- 
kettsiákhoz hasonló mikroorganiz
musokat jelöltek meg.

A  bakteriológiai szekcióban Csaba 
Gy. és mtsai a ponty erythrodema-

titis kórokozója vizsgálatának leg
újabb eredményeiről számoltak be, 
Farkas J. és Oláh J. pedig Pasteu- 
rella és Streptococcus fajok előfor
dulását figyelték meg harcsában és 
pontyban, valamint beszámoltak a 
baktériumok fiziológiai — bioké
miai — tulajdonságairól. Figyelmet 
érdemlő Csaba és mtsai előadása 
busák teleltetés alatt jelentkező be
tegségéről, amelyet szeptikémáát 
okozó burokképző Pseudomonas 
fluorescens baktériumok idéznek elő.

Hazánkban még csak kezdeti stá
diumban vannak és immunológiai 
kutatások, külföldi szakemberek v i

szont már értékes eredményekről 
számoltak be. Közülük N. Fijan a 
vakcinázás perspektívájáról és prob
lémájáról adott áttekinthető elő
adást, K. Schreckenbach pedig a 
vibriosis elleni polivalens vakcinák 
hatékonyságáról számolt be, részle
tezve a felhasználás módja és a ha
tékonyság közötti összefüggéseket. 
D. Anderson a halbetegségek szé
rumdiagnosztikájában használt bio
lógiai készítményeket ismertette. 
Előadásában rámutatott az antigé
nek és az antiszérumok előállítása 
során fellépő problémákra, valamint 
röviden áttekintette az eddigi ame
rikai tapasztalatokat.

A  környezeti tényezők és a külön
böző kórokozók hatásának újszerű 
diagnosztizálásáról hal o ttunk Jeney 
G. és mtsai, Nemcsók J. és mtsai, 
valamint a bolgár N. Bojadzsijev 
előadásaiban. A kialakulóban levő 
enzimdiagnosztika eredményi iga

zolták az eddigi kutatások fontossá
gát, illetve a további tervek pers- 
pektivikusságát.

Gyakorlati és elméleti szempont
ból egyaránt fontos szerepük van 
azoknak a kutatásoknak, amelyek a 
környezetet és a táplálékot szeny- 
nyező anyagoknak a halak szerve
zetére gyakorolt káros hatásával 
foglalkoznak. Ebből a témakörből 
csehszlovák kutatók a halhús hi
gany-szennyezettségéről és az afla- 
toxin élettani hatásáról tartottak 
előadást, I. Rojik és mtsai, a lengyel 
kutatók pedig olyan morfológiai el
változásokat ismertettek, melyeket

peszticidek okoznak a halak szer
vezetében.

Csalódást keltett ugyanakkor a 
kopoltyúnekrózással foglalkozó ülés. 
Ez a bennünket rendkívül érintő 
betegség a környező országokban is 
jelentős bántalom. V. A. Musselins 
összefoglaló előadásából azonban 
megtudtuk, hogy az utóbbi 5 év fo
lyamán lényegében nem történt ér
demi előrehaladás ezen a területen.

A  nekrózisos esetekből kimutatott 
vírusi valószínűleg nem kórokozója 
a betegségnek, ennek ellenére a 
szovjet iskola véleménye szerint egy 
fertőző és egy nem fertőző jellegű 
kopoityúnekrózis létezik. A kopol- 
tyúnekrózist illetően úgy tűnik, ép
pen a magyar szakemberek tették 
meg a legnagyobb lépést az utóbbi 
időben, amit az Országos Állat
egészségügyi Intézet szakembereinek 
és a HAKI kutatóinak 5 elhangzott 
előadása fémjelez. A  lényegében

A nemzetközi halkórtani szeminárium résztvevőinek egy csoportja 
(Dr. Békési L. felvétele)
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véve az ammónia kártételét, illetve 
baktériumok szerepét előtérbe he
lyező kutatócsoportok színvonalas 
előadásokon próbálták téziseiket 
igazolni, és vitatársukat meggyőzni. 
Sajnálatos módon a vitában az am
mónia intoxikációt elsőként felvető 
NDK, s a témában érdekelt szovjet 
szakemberek nem foglaltak állást, 
amely arra utal, hogy körükben is 
még nagy a bizonytalanság. Ugyan
akkor az előadások arra is felhív
ták a figyelmet, hogy a néhány éve 
Magyarországon megindult nekrózis- 
kutaitás nem volt hiábavaló, s el
értük a nemzetközi szintet, s bár 
még sok a tennivaló, de reményeink 
lehetnek a kóroktan tisztázására. 
Ehihez azonban türelemre, s további 
szívós kutatómunkára, és teóriák 
helyet tényekre van szükség, arra, 
hogy miként azt Fijan professzor 
kifejtette, a jelenleg tünetkomple
xumnak tekinthető betegséghalmaz
ból kiválasszuk, leírjuk és jól de
finiáljuk az egyes betegségeket.

Lényegesebben kevesebb vitára 
adtak okot a parazitológiai ülésen 
elhangzottak. Az olyan rendkívüli 
szépen demonstrált, magas színvo
nalú előadások, mint amelyet J. Lom 
és I. Dykova csehszlovák kutatók 
mutattak be, a részvevők egyöntetű 
elismerését váltották ki, s a feltett 
kérdések és hozzászólások a téma 
jobb megismerését és a téma to
vábbviteléhez szükséges tanácsokat 
tartalmazták. Érdemi vita elsősor
ban a galandféreg-ellenes kezelése
ket illetően alakult ki. Kiderült 
ugyanis, hogy a szovjet, csehszlo
vák és NDK tápokban a gyógyszer 
(Devermin) tartalom 7—14-szer ma
gasabb, mint a magyar Carphtelben. 
Az a vélemény alakult ki a vita 
során, hogy mindkét fajta tápnak 
van előnye és hátránya. Valóban 
pazarlás, amikor a meleg nyári hó
napokban a magas gyógyszertartal
mú tápot etetik. Ugyanakkor nálunk 
a tavaszi és őszi hónapokban az 
eredménytelen féregtelenító hatás 
(főképpen Khawia ellen) a táp ala
csony Devermin-koncentrációjából 
adódik.

Az értekezlet záró előadásaként a 
tudományos programhoz csak la
zábban tartozó, de nem kevésbé ér
tékes előadások kerültek, ahol I. 
Verbickaja a szovjet, H. Kulov az 
NDK halegészségügyi szervezetét 
ismertették. E. Shesztakovszkaja és 
R. Spangenberg pedig a tok-félék, 
illetve az angolna betegségeiről szá
molt be. Külön érdekességként em
lítendő a szovjet delegáció által ho
zott 1 órás halegészségügyá oktató
film.

Ma már nyugodtan elmondhatjuk, 
hogy az értekezlet megrendezése 
sikeres volt. A  külföldi résztvevők 
egyöntetűen kifejezték elismerésü
ket a magyar kezdeményezést és a 
nagyvonalú rendezést illetően. Az 
értekezlet résztvevőiben egyöntetű
en aiz a vélemény alakult ki, hogy 
ilyen fórumra szükség van, s a 
nemzetközi összefogásnak ez a for
mája nagyban előre viheti a hal
egészségügy fejlődését.

A  halkórtannal foglalkozó szak
emberek már régen felismerték, 
hogy a megnövekedett halmozgatás 
(telepítések, belföldi szállítások), va
lamint az intenzív haltenyésztési 
módszerek meghonosodása időszaká
ban újabb halbetegségek jelentkezé
se és elterjedése nemcsak valószínű, 
de törvényszerű is. A  jórészt isime- 
retlen kóroktanú betegségek leküz
désére csak a tudományos kutatástól 
várható segítség. Ugyanakkor az is 
világossá vált, hogy az egy-egy ki
emelkedő specialista nevével jelzett 
kutatások korszaka lezárult, és ered
mények csak csoportosan, lehetőleg 
nemzetközi kooperációban végzett 
munkával jöhetnek létre. Különösen 
fontos a gyors információcsere, a 
részeredmények megvitatása és új 
módszerek elsajátítása. A  Szarvason 
rendezett, nagysikerű szimpózium 
éppen a fenti célokat szolgálta s 
olyan kezdeményezésnek bizonyult, 
amelynek élénk nemzetközi vissz
hangja várható.

A  halegészségügyi kutatások elő
segítése érdekében nem ez volt az 
első kezdeményezés. Ezt a célt szol
gálták az 1975-ben, 1977-ben és 1980- 
ban megrendezett, a FAO/OIE által 
támogatott COPRAQ ülések. Sajnos 
ezeken az értekezleteken anyagi 
okokból a szocialista országoknak 
csak kevés kutatója tudott részt- 
venni, s ugyancsak anyagi okok 
miatt nehézségekbe ütközik az 
1977-ben megalakult EAFP (Európai 
Halpatológusok Szövetsége)-hez való 
csatlakozás is.

Az értekezleten résztvevő delegá
ciók megvitatták egy szoros, jól mű
ködő kooperációnak a lehetőségét, 
és a következő közös véleményre 
jutottak:

1. legalább kétévenként szükség 
van a szarvasihoz hasonló vita
fórum megrendezésére;

2. minden országban meg kell ala
kulnia egy nemzeti halegészség
ügyi szakcsoportnak, amely szer
vezi a belső kooperációt, szakülé
seket tart és a kutatásban történt 
előrehaladásról tájékoztatja a kül
földi partnereket (Magyarorszá
gon alapjában véve ez a szakcso
port már funkcionál);

3. a tájékoztatás legaktuálisabb for
mája egy információs kiadvány 
(News Letter) lenne;

4. az egyes nemzeti halkórtani szak
csoportok vezetői fennhatóságaik
kal való konzultálás után javasla
tot tesznek a közeljövőben arra, 
hogy a szocialista országok hal- 
kórtanos specialistái milyen for
mában kapcsolódhatnak az EAFP 
munkájához és szervezetéhez.
A  szeminárium Szervező Bizottsá

ga az elhangzott előadásokat a már 
említett két korábbi rendezvény ki
adványaihoz hasonló formában kí
vánja megjelentetni, valamint ter
vezi egy válogatott anyag kiadását 
a Symposia Hungarica című soro
zatban.

A  szeminárium sikere sok ember 
munkáján alapult. A  HAKI és a 
Szervező Bizottság ezúton szeretne 
köszönetét mondani a MÉM Vadá
szati és Halászati Főosztályának és 
a Halászati Termelőszövetkezetek 
Szövetségének a rendezvény támo
gatásáért, illetve a szervezésben és 
lebonyolításában résztvevőknek
hasznos munkájukért.

Dr. Molnár Kálmán
a Szervező Bizottság 

elnöke
Jeney Zsigmond

a Szervező Bizottság 
titkára
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Az angolna táplálkozásának 
vizsgálata az NDK-ban

(A  Zeitschrift für die Binnenfischerei der DDR 1981. júniusi 
[6] száma nyomán

A szerzők (К. Anwand és M. Valentin) megállapítják, hogy az an
golna táplálkozási spektruma széles; rovarlárvák, férgek, kagylók, 
alacsony- és magasabbrendű rákok, halak, békák — sőt még kisebb 
madarak és emlősök is szerepelnek benne, éppen ezért megfelelő tá
pon is nevelhetők. A  kannibalizmus ritkán fordul elő, csak magas né- 
pesítési sűrűség mellett lép fel. Az angolna táplálkozásának vizsgála
tánál az emésztőrendszerben növényi maradványokat is találtak, de 
felteszik, hogy azokat az angolnák az állati táplálék bekebelezése so
rán vették fel. Az állat a táplálékot egészben, vagy a száj nagyságá
hoz igazodó falatokban harapva veszi fel. A  táplálkozási maximum 
az adott éghajlati körülmények között a nyári hőmérsékleti csúcs 
idejére esik, kifejezetten jelentkezik az éjszakai aktivitás, melyet a 
sötétség-világosság ciklus szabályoz. A  táplálékállat felvétel szoros 
összefüggésben van az angolna fej formájával. A  vizsgált egyedek a 
gazdasági vizeken folytatott halászat zsákmányából származtak, egy
aránt előfordultak benne hegyes-, kicsi- és szélesfejű egyedek. Mind
három típusból különböző nagyságúakat is vizsgáltak, összesen mint
egy 80 példányt. Az Összes gyomor- és béltartalomból durva becs
léssel állapították meg az egyes táplálékféleségek arányát. Tekintet
tel a vizsgálatok előtti hosszabb tárolási időre, a 80 angolnából 30 
teljesen üresnek bizonyult. Ebben nem volt különbség a sárga és a 
kifejlett (Blank) angolnák között, ami aláhúzza azt a megfigyelést, 
hogy az utóbbiak ugyanúgy kapnak horogra, mint a sárgászöld 
egyedek.

Az angolnák tápláléka az alábbi komponensekből tevődött össze:
— halak,
— Ohironomus és más rovarlárvák,
— magasabbrendű rákok,
— alacsonyabbrendű rákok (Zooplankton),
— puhatestűek,
— férgek,
— kifejlett rovarok.

Ez a felsorolás egyben megfelel a gyakoriságnak is, ami az egyes 
táplálékféleségek fontosságát jelzi. Az 50 telt emésztőrendszerű hal 
78%-ánál a maradványok többféle komponensből álltak. Mindössze a 
halak 10%-ában találtak kizárólag halat, illetőleg 12%-ában csak 
chironomus lárvát, tehát a vegyes táplálék volt a jellemző. Nem 
volt kimutatható az a tendencia, hogy a szélesfejű angolnák elsősor
ban hallal, míg a hegyesfejűek gerinctelen állatokkal táplálkoznak, 
mert a szélesfejű típusnál 81% halmaradványt, míg a hegyesfejűek- 
nél 26%-ot találtak. Az alacsonyabbrendű állatok felvételében az 
arány pontosan fordított volt. A  kisfejű angolnák éppen úgy fogyasz
tottak halat, mint gerinctelen táplálékot. Mint ahogy azt más szer
zők is megírták, a vizsgált angolnák növényeket is fogyasztottak, mi
vel az egyedek 40%-ának bél csatornájából növényi maradványok ke
rültek elő — elsősorban planktonalgák. Magasabbrendű növények 
részeit csak ritkán találták meg.

Ha összehasonlítjuk az angolnák táplálékigényét a vízben meglevő 
táplálékkészlettel, megállapítható, hogy az angolna jól tűri a táplá
lékviszonyok változását és azt kompenzálni tudja. Tipikusnak mond
ható a halfogyasztásról való átállás apróállat fogyasztására, ezt ki
fejezi a különböző, sokszor átmeneti fejforma is. Ezen kívül a kis 
angolnák más módon táplálkoznak, mint a nagyobbak. A táplálkozás
vizsgálat során a 80 megvizsgált egyedből 17-ben egy vagy több bél
parazitát is találtak (Cestodon, Acanthocephala, Nematoda). A kisebb 
példányok fertőzöttebbek voltak, mint a nagyobbak. Döntő volt a 
származási hely, mivel 13 begyűjtési hely közül 5 tóból származó 
egyedeknél jelentkezett fokozott fertőzés.

ö s s z e f o g l a l v a :  az angolnák táplálkozásuk során kiválóan al
kalmazkodnak a lehetőségekhez. Piaci nagyságú példányok békés, il
letőleg ragadozó hal módjára is táplálkozhatnak. Az átmeneti állapot 
a két táplálkozási mód között ennél a halnál gyakoribb, mint a többi 
haszonhalnál. Gerinctelen állatokat nyilvánvalóan előszeretettel fo
gyaszt, ha ezek hiányzanak, vagy mennyiségük nem elegendő, az an
golna áttér a ragadozásra, ezzel együtt alakulnak ki a különböző fej- 
forma típusok. Mivel az apróállat mennyiségének szabályozása nehe
zen megoldható, a természetes vizek táplálékhal állományát kell ha
lászati módszerekkel bizonyos mértékig szabályozni.

A tógazdasági 
haltermelés 
feltételeinek 
alakulása és 
fejlesztésének 
lehetőségei 
Somogy 
megyében

Somogy az ország halastavakban 
egyik leggazdagabb megyéje. A csak
nem 300 halastó 2700 ha vízfelület
tel jelentős termelő alap és egy
ben komoly természeti tényező. 
Ezért helyzete, termelési feltételei
nek alakulása a megye számára ki
emelkedő jelentőségű, de nem lehet 
közömbös a népgazdaságnak sem.

A zömében félévszázadot megért 
halastavak — annak ellenére, hogy 
ma még évi 3000 tonna körüli ha
lat termelnek — műszakilag elavul
tak, rendeltetésüknek egyre nehe
zebben felelnek meg. A  tavak mű
szaki romlását gyorsították a hal- 
gazdálkodásban korábban kialakult 
kedvezőtlen közgazdasági viszonyok, 
mert nem ösztönöztek a fejleszté
sekre. Különösen azokban a gazda
ságokban, ahol a halászat, a sok 
közül, csak egy kisebb jelentőségű
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ágazat volt, gyakorivá vált a tavak 
parlagra állítása, a karbantartások 
elmulasztása és a tervezett felújítá
sok elhalasztása. Következményeit 
az 1980-ban végzett vízügyi-műszaki 
felülvizsgálatok összegezése is tük
rözi. ö t  év alatt mintegy 400 ha-on 
végleg megszűnt a termelés és to
vábbi 632 ha felújítása vált sürge
tővé. A műszaki beavatkozások eset
leges elmaradása ezeknek a tavak
nak végleges felszámolásához vezet
het.

Az V. ötéves terv utolsó két évé
ben a halhúskereslet és kínálat 
helyzetében kialakult fordulat ered
ményeként a hal az egyik legked
vezőbb gazdaságosságé mezőgazda- 
sági exportcikké vált. Az 1980. évi 
termelői árrendezés megteremtette 
a gazdaságos haltermelés feltételeit 
és ezzel a halászat a mezőgazda
ság egyik legjövedelmezőbb ágazata 
lett. Ezekre a kedvező változásokra 
a gazdaságok természetes reakciója 
a termelés növelésére való törekvés, 
ugyanakkor a halastavak műszaki 
állapota nem kielégítő.

A  gyenge adottságú termelőszö
vetkezeti üzemek korlátozott feljesz-

A BHG irmapusztai üzemegysége az 1979/80-ban végrehajtott rekonstrukció során
új külső halággyal bővült.

tési lehetőségei a szükséges rekonst
rukciók gyors elvégzését nem te
szik lehetővé, mert a beruházások 
költségei igen magasak (100—120 
ezer Ft/ha).

A megye tógazdaságainak jellemző 
sajátosságai közé tartozik, hogy a 
halastavak mintegy 70%-a 40—50 
évvel ezelőtt épült, felújításuk, kor
szerűsítésük igénye egyszerre jelent
kezik és nehezen elviselhető teher
ként nehezedik üzemeinkre. A ta
vak nagy többsége más mezőgazda- 
sági művelésre nem, vagy alig al
kalmas területen létesült. A  Balaton 
vízminőség védelme szempontjából

Tömbfagyasztó berendezés a BHG hal
feldolgozó üzemében

sem elhanyagolható, hogy a Balaton 
vízgyűjtőjén helyezkedik el 106 tó, 
1260 ha vízfelülettel.

A  tógazdasági haltermelés növelé
sének kulcsfontosságú kérdésévé 
vált megyénkben a meglevő halas
tavak fenntartása és korszerűsítése. 
Az ehhez szükséges pénzeszközökkel 
azonban nem rendelkezünk. A  kon
vertálható exportárualapok bővítését 
szolgáló hitelfelvétellel a megye 
problémái nem oldhatók meg. A 
kistermetű termelőszövetkezeti halas 
gazdaságok az exportra termelést 
csak integrációs keretek között ala
kíthatják ki, és emiatt a várható ár-

Balatoni keszeg- és gardazsákmány

A balatoni nagyhálók téli tárolása Siófokon (Tóth A. felvéte telei)
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bevételi többletet kénytelenek meg
osztani. Ezért a konvertálható hitel- 
felvételtől a gazdaságok többsége 
elzárkózik.

Megyénk sajáitos viszonyai azt in
dokolnák, hogy a tavak sokoldalú 
hasznosításához — amelyet a tavi 
haltermelés kapcsolhat össze — több 
forrásból fedezzük az anyagi eszkö
zöket. Kézenfekvőnek látszik, hogy 
a más mezőgazdasági célra alkal
matlan területeken létesített, és el
avult tavak felújítását úgy fogjuk 
fel, mint a föld termelőképességét 
javító beavatkozást, a meliorációt, 
és azzal azonos mértékben is támo
gassuk. Ehhez azonban szabályozott 
központi támogatásra lenne szükség.

A  halastavaknak fontos és tovább
fejleszthető szerepe van és lehet a 
Balaton vízminőségének védelmében. 
A vízfolyások szervesanyagkészlete a 
tavi termelési folyamattal nagyrészt 
halhússá alakítható. A halállomány 
táplálékfogyasztásával jelentős
mennyiségű foszfort és nitrogént von

ki a vízi termelés körfolyamatából 
és a halastavak végeredményben 
hasonló szerepet tölthetnek be, mint 
a Balaton térségében megépítésre 
tervezett vízvédelmi tározók. Mivel 
ezek a tározók állami eszközökből 
épülnek, kézenfekvőnek látszik en
nek egy töredékét a halastavak kor
szerűsítésére, bővítésére és eseten
ként új tavak létrehozására fordí
tani.

Nem használtuk ki eddig a halas
tavak hígtrágya tisztító szerepét 
sem, pedig nyári időszakban a ta
vak minden hektárja 100—120 ser
tés hígtrágyáját tisztíthatná meg és 
mellette 1—1,5 tonna olcsó halhúst 
termelhetne. A  halastavak ilyen célú 
használata fontos szerepet tölthetne 
be az állattartó telepek környezet
szennyező problémájának megoldá
sában is.

Üzemeink jelenlegi anyagi eszkö
zei a VI. ötéves terv időszakában, 
csak igen szerény felújítási munkák
ra elegendők. Mindössze 260 ha ha

lastó felújításával számolhatunk és 
160 ha tóterületen végeznek alacsony 
költséggel jókarbahelyezési munká
kat. Ezzel azonban a halászati ter
melő alapok nem bővülnek és mi
nőségük sem változik lényegesen.

A  sokoldalú tavi hasznosítás és a 
hozzá kapcsolható többcsatornás 
fejlesztési forrás segíthetné a kor
szerűsítést és a nagyobb termelőalap 
bővítést. Erre ösztönöznek a megye 
kedvező természeti adottságai, a hal 
iránt megnövekedett kereslet és a 
halászat jövedelmezősége is.

Az elképzelések gyakorlati meg
valósítása azonban meghaladja a 
megyei irányítás intézkedési és be
avatkozási lehetőségeit.

Ehhez egy kedvezőbb feltétel- 
rendszer kialakítása szükséges, ame
lyet központi döntéssel és szabályo
zással lehet megteremteni.

Giczi Frigyes
megyei halászati felügyelő

A  rőzsetűz akkor is égni fog...
Tíz esztendeje, hogy nincs már 

közöttünk, s ha élne, 81 éves lenne 
Fekete István a halászok és személy 
szerint sokunk jó barátja.

1940-ben a könyvnapon ismertem 
meg. Ekkor már megírta A koppá- 
nyi aga testamentuma című törté
nelmi regényét és a Zsellérek c. re
génye jelent meg. Képzett mezőgaz
da volt, aki a felszabadulást köve
tően hosszabb ideig foglalkozott ha
lászati szakoktatással. Ismeretségünk 
ekkor lett barátsággá. Amolyan atyai 
jó barátomat tiszteltem benne. A  
Csí, Lutra, Kele, Bogáncs, Hu és 
Vük írója bizony ekkor már nem 
talált kiadóra. Bármilyen furcsán 
hangzik is, de így igaz, a halászat 
adta vissza a magyar irodalomnak. 
Pékh Gyula, aki abban az időben 
már a minisztériumban dolgozott, 
egy halászati kézikönyv megírására 
ösztökélte. Nemigen akart' kötélnek 
állni. Pékh Gyula latba vetette ekkor 
komolykodó „agresszióját” . így írta 
meg végül is Kunszentmártonban 
Fekete István Halászat c. kéziköny
vét, amely valóban hézagpótló mun
kának sikerült.

A  kiadók felfigyeltek s megjelent 
a Tüskevár (1957), Téli berek (1959), 
majd a Bogáncs, Pepi-Kert és so
rolhatnám. Elbeszéléseit, novelláit 
számos folyóirat közölte, könyveit 
megfilmesítették, lefordították né
met, francia, lengyel és más nyel
vekre. Számos kisfilmet írt, művé
szi megoldású ismeretterjesztéssel 
kísérletezett.

Fekete István könyvei számos ki
adásban és állandóan láthatók a 
könyvesboltokban, könyvtárakban, 
mintha ma is élne.

Talán nem járok messze az igaz

ságtól, ha azt mondom, hogy írói 
menekülésként kezdte írni állatregé
nyeit. De nem tanmeséket írt, valódi 
történeteket. Nem egzotikus tájak, 
vadállatok voltak a főszereplők, ha
nem a magyar tájak, oroszlánok, 
elefántok helyett fecske, gólya, ba
goly, kutya, róka. Személyemben bi
zonyíthatom, hogy elbeszélései mind 
igaz történetek voltak. írásaiban a 
derű és szépség, bölcsesség és igaz
ság, humor és szeretet, jóság és meg
bocsátás sütött át, s a mindennapok 
tragédiáit is el tudta fogadtatni ol
vasóival. Egészségesebb, természete
sebb és emberibb, nyugalmasabb 
élet képét rajzolta fel ízes, szép ma
gyarsággal írt műveiben.

Titkok tudója volt Fekete István, 
írta egyik kritikusa, aki ismerte Is
ten, ember és a természet törvényeit. 
Köztudott volt mély vallásossága. A 
természetet isteni remekműnek tar
totta.

A  kortárs irodalom számos tagja, 
de sokan ma is a „vájtfülű” iroda
lomtörténészek szerint Fekete Ist
vánt bestseller írónak tartják, mint 
Berkesit, Szilvásit vagy Moldova 
Györgyöt. Mintha a széles olvasott
ság eredendő bűn volna Magyaror
szágon. Sajnos nem én, de mások is 
leírták mostanában, hogy egyetlen 
irodalom sem bánt oly mostohán 
íróival, s különösen legolvasottabb 
íróival, mint a miénk, s ez Jókaira 
vagy Gárdonyira éppen úgy vonat
kozik, mint Fekete Istvánra.

Itt írom le, hogy az 6 neve még a 
hatkötetes akadémiai magyar iroda
lomtörténet névmutatójában sem 
szerepel. Pedig aztán ott mindenki 
jelen van, aki élt, él és mozog a 
tegnap végzett kis kezdő irodalom

történészekig bezárólag. A Magyar 
Irodalmi Lexikonban, amely a hat
vanas évek elején jelent meg, mind
össze 30 keskeny sornyi mondandó
juk akadt a szerkesztőknek.

Amit Fekete István szakírói és 
írói pályája során leírt, annak min
dig személyes hitele volt. Nem 
„csak” ifjúsági író volt, hanem egye
temességét olvasóinak megszámlál
hatatlanul nagy tábora bizonyítja. 
Szentmihályi Szabó Péter az ÉS-ben 
megjelent egyik írásában a kételke
dőknek annyit mond, hogy Fekete 
Istvánból annyit kap, amennyit meg
érdemel. Idézi a Tüskevár szép be
fejező gondolatát; „ ... arra gondolt, 
hogy az idő múlhat, a szépség és a 
jóság, a szeretet és az igazság nem 
múlik el az évszázadokkal, nem 
múlik el az emberekkel, hanem 
örökös, mint a testetlen valóság, s 
ezekből annyit kap mindenki, 
amennyit megérdemel” .

Egyik írásában a szövetkezeti ha
lászoknak így beszél: „ . . .  szépek 
voltak azok a bizonyos »régi jó 
idők«, de a mai kor halászának azon 
kell lennie, hogy a jelen legyen szép, 
megtartva a régiből, ami jó, de el
vetve, ami rossz, hogy megöreged
ve elmondhassa: szépek voltak azok 
a »régi jó idők«, de mi — szebbet 
csináltunk belőlük. Mert a rőzsetűz 
akkor is égni fog, amikor mi leszünk 
öregek, sőt akkor is, amikor — saj
nos — már beraktak bennünket az 
utolsó ladikba, hát ne mondhassák 
rólunk, hogy elherdáltuk, amink 
volt és alapjában nem értünk meg 
három sózott keszeget.”

Ha utólag is, elmondjuk, Pista bá
tyánk, hogy nem felejtettük el in
telmedet !

Felvidéki István
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Nemzetközi tanácskozás témája:

A halivadék táplálása
1981. június 3-án és 4-én, az auszt

riai Dornbirben nemzetközi tanács
kozást tartottak a mesterségesen sza
porított halivadék táplálásával és 
felnevelésével kapcsolatban. Az aláb
biakban — kivonatosan — ismertet
jük a legfontosabb témákat és ered
ményeket.

AZ OSZTRÁK HALÁSZAT
JELENE ÉS JÖVŐJE

Ausztriában miin tégy 9000 mester
séges és természetes állóvíz, továbbá 
mintegy 100 000 km- folyóvíz találha
tó. A  pisztráng-, a péir-, a máirtnaési 
a dévérszánt táj egyaránt előfordul. 
Jóllehet a századfordulón a termé
szetes vízi halászat még jelentős 
volt, az elimlúlt évtizedeikben — a 
vízierőművek építése, a folyószabá
lyozások és a vízszennyezések miatt 
— nagymértékben csökkent a hal- 
gazdálkodásnak ez az ágazata. A  
Bódeni-tó, a Salzkammerguti-tavak 
és a Fertő tó kivételével a természe
tes vízi halászat elvesztette jelentő
ségét. Ezzel szemibeín a horgászat 
rendkívül népszerűvé vált, annak 
ellenére, hogy akad olyan éves hor
gász-engedély, melyért, nem keve
sebb mint 25 000 schillinget kell f i
zetni. Jelenleg mintegy 300 000 igia- 
zolt horgász van az országban.

Ausztriában jelenleg 19 000 tonna 
halat forgalmaznak évente, ez azt 
jelenti, hogy az éves feiadag a ma
gyarhoz hasonló. A  tógazdaságok 
összterülete 2500 hektár, ahol évente 
6000 tonna halat — ezen belül 2500 
tonna pisztrángot, 1000 tonna pon
tyot — termelnek. A  felsorolt hala
kon kívül számottevő a csuka, a sül
lő, a harcsa, a compó, az amúr, a 
fehér busa és a maréna szaporítása, 
felnevelése. Pillanatnyilag megoldat
lan a nontv. a süllő ivadék mester
séges tánlálása. természetes eleséggel 
való ellátása. Éppen ezért ezekből a 
halfajokból az éves szaporulat ill. 
termelés menmennyisége kiegyenlítetlen, 
ingadozó. További hátrányt jelent — 
osztrák szemszögből — hogy a 
nonty-termelés nem kifizetődő vál
lalkozás, mivel a szocialista orszá
gokból (ni. Csehszlovákiából és Ma
gyarországról) exportált nonty ára 
—- a belföldihez viszonyítva — ala
csony, számottevő konkurrenciát 
okozva. (Mindezek ellenére 1981. el
ső félévében alig vagv egyáltalában 
nem volt ponty-kínálat az ország
ban.)

Az osztrák halgazdálkodás jelen
legi, stagnálónak mondható helyzetét 
csak a biztos ivadék-utánpótlással 
lehet garantálni ill növelni. Éppen 
ezért időszerűvé vált egv temperált- 
vízű halszanorító gazdaság sürgős 
tervezése és kivitelezése — jelentette

ki a konferencia bevezető előadásá
ban, Dr. M. Jungwirth.

AZ IVADÉK
ALAPTÁPLÁLÉKA
A ZOOPLANKTON
A zooplankton legértékesebb állo

mányát az evezőlábú-rákok (Copepo- 
da) jelentik, mivel szinte egész év
ben jelen vannak a vizeken nem 
kevesebb mint 12 fejlődési stádium- 
imlal, korcsoporttal. Az ágascsápúrá
kok (Cladoicera) inkább a meleg év
szakban fordulnak elő tömegesen.

A  legtöbb osztrák természetes 
vízben az evezőlábú-rákok képezik 
aiz élő zooplankton, biomassza 45— 
85%-át. 1—1 kiló halhús „építésé
hez 6—10 kiló zooplanktonra van 
szükség. A  becslélsek szerint a Fer
tőzőből átlagosan és évente 16 500 
tonna zooplanktont lehetne — elmé
letben — gyűjteni.

A  zooplankton és a különféle ro- 
varlárvák mellett csővájú féregnek 
(Tubifex) van jelentőst szerepe a 
halivadiék és a kifejlett halak táplál
kozásóban. Megállapították, hogy a 
különféle Tubifex-fajok ott isi tö
megeken előfordulnak, ahol rosszak 
(alacsonyak) az oxigénviszonyok, a 
víz nagymennyiségű szerves, boruló 
sízertvesanyiagot tartalmaz. Mezo- 
szaprób-poliszaprób folyóvizekben a 
Tubifex egyedek számla — 1—1 m3- 
nyi iszapban — elérheti a 10 mil
liót is! A  Murában — mely különös 
sen szennyezett víznek számít — 
1—1 m3-nyi területen y2 millió 
egyedet találtak. Duzzasztógátak tő- 
szotmszédsáigában — ahol nagymenv- 
nyiségű ilszap és szerves korhadák- 
anvag halmozódik fel — ugyancsak 
nagymennyiségű Tubifex jelenlété
vel kell számolni. Ami pedig a h’o- 
filizált (— fagyasztva szárított) Tu
bifex felhasználási területét, értékét 
illeti — az ilyen táplálék messze el
marad a liofilizált plankton értéké
től. így az előbbi egyáltalában nem 
jöhet számításiba a halivadék felne
velésénél. Az is megállapított tény, 
hogy a Tubifex testfelületén levő 
„serte-szálak” a mindössze néhány 
mm testhosszúságú ivadékhal kopol
tyújába jutva felsértik a roppant ér
zékeny légzőhámot. így azt állandó
an izgalmi állapotban tartják.

A ZOOPLANKTON GYŰJTÉS,
KONZERVÁLÁS,
FELHASZNÄLÄS

A Crustacea-planktonnal felnevelt 
ivadék egészségi és kondicionális ál
lapota lényegesen jobb, mint a kü
lönféle tápokkal nevelt halaké. Ép
pen ezért — pillanatnyilag — a leg
jobb módszernek a zooplanktonnal 
való táplálás tűnik a legcélszerűbb

nek, legeredményesebbnek. A jelen
leg legfontosabb feladat a zooplank
ton tömeges begyűjtésének, konzer
válásának és helyes adagolásának 
megoldása.

Az Institut für Zoologie (Univer
sität Innsbruck) és az Institut für 
Fischereiforschung (Thaur/Tirol) 
máris elkészítette egy speciális gyűj
tőhajó alaptípusát, melyhez egy 1 m 
átmérőjű, 7 m hosszú planktonháló 
tartozik. A hálót — gyűjtés közben
— nem keli kiemelni a vízből, mi
vel a zsák végén összegyűlő zooplank
ton — egy cső és egy szivattyú se
gítségével — folyamatosan kiszív
ható és továbbítható az osztályozó 
szitákhoz, dobozokhoz, melyek nagy
ság szerint szétválogatják a begyűj
tött anyagot. Az így osztályozott 
zooplanktont — víz nélkül — a gyűj
tés helyén és késlekedés nélkül 
széndioxiddal mínusz 70 °C-ra lehű
tik, majd a tárolóhelyre szállítják. 
A tartós tárolásra megfelelő a mí
nusz 20 °C hőmérséklet. A  módszer 
még nem tekinthető tökéletesnek, 
néhány problémát (pl. a parazita
mentesítést) még meg kell oldani.

A  mélyhűtött zooplankton — az 
etetendő halak medencéjébe juttat
va — az elroncsolódott sejt-memb
rán miatt (amelyet a jégkristályok 
okoznak) már néhány perc alatt el
veszti létfontosságú fehérjetartalmá- 
nak mintegy 80%-át! (Ugyanis az 
elroncsolt sejtfalakon keresztül sza
badon kiáramlanak a vízben oldódó, 
esszenciális aminosavak.) Éppen 
ezért elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a halivadék 5 percen belül 
észrevegye és elfogyassza a mélyhű
tött zooplanktont! A  felnevelési ha
tásfok kedvezően fokozható, ha a 
táplálást gyakran és rendszeresen 
végrehajtiák.

Ami pedig a mélyhűtött zooplank
ton adagolását illeti. e célból máris 
elkészült egy automatikusan működő 
készülék, mely egy vékony vízsugár
ral — megkívánt időközönként — le
olvasztja a szükséges zooolankton 
mennyiséget. A tömbbe fagyasztott 
zooplanktont hűtőakkumulátorok 
tartják — a végleges felhasználásig
— fagyott állapotban.

A  vizsgálatok szerint a pontv iva
déknak nélkülözhetetlen kezdő-táp- 
láléka a zooplankton, mivel a belé
ben levő enzimek csak akkor akti
vizálódnak, ha ehhez a táplálékhoz 
időben és kellő mennyiségben hozzá
ju t

H. Waidbacher megállapította, 
hogy a liofilizált zooplanktonnal és 
az EWOS—C—10 táppal vegyesen 
etetett ponty — 24 °C hőmérséklet 
és folyamatos vízutánpótlás mellett
— 11 hónap elteltével 1,9 kiló test
súlyt ér el.

Dr. Pénzes Bethen
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A  magyar halászat régmúltjából . . .

A Tisza-völgy halászata -  tógazdálkodása a középkornál!
„A  Tisza, amikor a síkra kiönt, 
minden helyet nemcsak vízzel 
tölt meg, hanem halakkal is. Ahol 
pedig tavat képez, mielőtt le
apadna és vize visszatérne a folyó 
medrébe, a parasztok bizonyos 
rekesz(tés)ek építésével akadá
lyozzák meg, hogy a víz vissza
húzódásával a halak is vissza
menjenek. Tehát éppen úgy fogva 
tartják itt a halakat, mint a ha
lastavakban . . (G . Wernherus, 
1526 k)

*

„Gyakran lehet látni. .  . hogy ha 
a Tisza, Duna . .  . és más folyók  
áradásai után a víz lefolyik, a 
partok mélyedéseiben igen nagy 
számú hal marad vissza s ez a 
sertések tápláléka lesz. Am i pe
dig a lakosság hanyagsága követ
keztében marad vissza, a hőség 
folytán a levegőt megfertőzi és a 
lakosság között járványt ter
jeszt . . ”  ( Oláh Miklós, 1536)

Árpád vezér — krónika-íróink 
(Anonymus, Kézai) szerint — azt 
tudakolta Zalán bolgár fejedelemtől: 
milyen a Tisza vize (és rétjeinek 
füve)? Jobb-e mint a vándorlások 
során megismert Doné ? — ivásra 
(embernek és jószágnak) és halra — 
halászáshoz... Ez a realisztikus 
kérdés utóbb szinte elsikkadt írás
tudóink érdeklődéséből és így csak 
a középkor végéről van egy részle
tesebb leírásunk a tiszai halászat
ról: az 1526-ban (Mohács évében) 
itt járt G. Wernherus kassai tanár 
és katona, császári tiszt tollából — 
az első reális tudósítás a középkori 
halászatról és halgazdálkodásról, 
meg a Tisza-vidék hal-bőségéről is... 
Oláh Miklós püspök másik idézett 
földrajzi leírása pedig e hal-bőség 
másik oldalát mutatja be: amikor 
a halak még szaporaságukkal fer
tőzték a vidéket — és a sertéstar
tásnak szolgáltak takarmányul...

A  finnugor korra és vándorlá
sainkra vonatkozóan a Halászat elő
ző számában elmondottak a hon
foglalás utáni halászatra vonatko
zóan is perdöntő adatoknak tekint
hetők — mint „történeti előzmé
nyek” : tapasztalatok és hagyomá
nyok ... és valószínűsítik (a nélkü
lük irreálisnak minősíthető) halá- 
szatunk-tógazdálkod ásunk színvo
nalát (sőt: ezen túl a vízzel való 
bánás — az egész vízépítési-vízhasz- 
nálati kultúra — lehetőségeit, gaz
dasági-műszaki színvonalát tanúsít
já k ...). Érdemes tehát itt röviden 
megismételni, összefoglalni mind 
azt. amit a feltárt három őstörténeti 
emlék-csoport mond (s ami szinte 
több, mint tanúvallomás, bizonvíték: 
az eddig kétes és vitatható kérdé
sekben ...).

1. Az első csoport egy hatezer 
éves emlékanyag : a finnugor kor 
elejéről: az Urálból, a neolitikum- 
ból: régi elődeink ..az uráli ősnép” 
idejéből, mely közelebbi őseink az 
utóbb „ugor ágnak” nevezett vogu-

lok-osztjákok (mansik és hantik) 
néprajzi motívum-kincsének előfu
tárai körében: a finnugor „rekesztő 
halászat” első, („préhisztorikus”) em
lékeit őrizte meg — a Gellért-hegy- 
hez hasonló sziklafalak korai raj
zain és a kor és vidék egyéb neolit 
leletein.*

2. A  másik emlék-csoport már kö
zelebbi időkből: az időszámítás utáni 
első ezredfordulóról (?) való: vogul 
népköltési anyag („regős énekek”) 
mely a vogul-osztják-magyar együtt
élés emlékeit őrizve (a finnugorok 
ugor csoportjának felbomlása előtti 
állapotot idéz) őrzi az ősi finnugor 
rekesztő-halászat feltalálásának em
lékét is s ezt egy újabb keletű (?) 
vívmánnyal („termelési forradalom
mal” ?) az állattenyésztésre s ezen 
belül a halgazdálkodásra (halte
nyésztésre!) való áttéréssel kapcsol
ja össze...

3. Időben e két érdekes emlékcso
port között helyezkedik el az (az 
ugyancsak közös) nyelvtörténeti em
lék-anyag, mely a hal és a halászat 
(majd: tógazdálkodás) történeti sze
repéről vall a finnugor múltban: a 
„hal” , a „hajó” , és a rekesztő ha
lászattal kapcsolatos „fal” és „háló” 
szavakkal, a „vész” és „vejsze” fo
galmával, meg néhány a területen 
honos és ma is ismert halfaj nevé
vel (mint „ponty” és „sügér” stb.)...

A  középkori vizeink legendás hírű 
halbőségéről szóló tudósításainkat a 
történeti kritika indokolt fenntartás
sal kezelte és gyakran utalta Bon- 
finius felülvizsgálatra szoruló nagyí
tásai körébe. (Hiszen maga is szen
vedélyes vadász és halász volt.) 
Amikor a Tiszáról — egy népi köz
mondást idézve — azt állította, hogy 
„kétharmad rész víz egyharmad 
rész hal” tudósítását ma is enyhén 
szólva ..költői túlzásnak” kell minő
sítenünk ... De mindjárt más szín
ben tűnik fel a kérdés, ha szavait 
nem szó szerint vesszük, hanem 
megkeressük a mögötte rejlő reális 
magvat: ha tudjuk, hogy ez a hal
bőség nem egyszerűen a természet 
ingyen ajándéka, hanem egv céltu
datos gazdasági tevékenység: a foki 
haltenyésztés-tógazdálkodás (vagy 
pontosabban: — ez a lényeg! — 
ivadéknevelés!) eredménye v o lt. . .  
Az egész legenda-komplexum reális 
magja tehát az, hogy a Tisza men
tén — a parasztság népi ártéri gaz
dálkodása keretében — eredményes 
és jól-jövedelmező halászat-halgaz- 
dálkodás folvt (mely a folytatott 
ivadék-nevelés nélkül elképzelhetet
len volt) és amely a környező terü
leteken túl az ország naev részét, 
is ellátta (és elláthatta) a közelebbi

* Károlyi Zs.: Halászatunk a finnugor 
kortól a honfoglalásig. — Halászat, 1981. 
5.SZ. 144—148. p.

településeket friss, a távolabbi „pia
cokat” főleg (sóval) tartósított hal
la l ...

Halászatunk középkori fejlődését, 
sőt mondhatni: „virágkorát” bizto
sító tényezők — a rét-legelő-víz 
ökoszisztéma meghatározó elemei — 
közül a 19. sz. természettudományos 
szemlélete: a nyári árvizek gyako- 
ságát és tartósságát, valamint az 
ivadéknevelésre kedvező „pannon 
klíma” (a „hosszú meleg ősz”) — 
tehát egy hidrológiai és egy meteo
rológiai tényező — szerepét jegyez
te fel. Mindez azonban nem sokat 
ért volna, ha nem áll mögötte a nép 
„természettudományos” szemlélete, 
termeléstechnikai tapasztalatai és 
gyakorlata, mely nemcsak hasznosí
totta, hanem módosította is: bőví
tette ezeket a lehetőségeket, javí
totta adottságainkat. így talán a 
már finnugor korban halgazdálko
dási jellegű rekesztő halászatot való
ságosan a hal- ill. tógazdálkodás 
szintjére emelte ...

Ezen a ponton elkerülhetelenné 
válik, hogy ne utaljunk arra: hogy 
a tisza—marosi halásztelepülések 
(halászatok és tógazdaságok) kiala
kulásában két pozitív földrajzi té
nyező is közrejátszott: nemcsak a 
könnyen elrekeszthető (Bél Mátyás 
szavai szerint tógazdálkodás céljaira 
„a természet által nyújtott” fokol* 
voltak itt — végig a folyók mind
két partján!), hanem itt keletkeztek 
a só-szállítás kikötő végpontjai, 
kincstári raktárai is ... Ennek tulaj
donítható, hogy a királvi só-mono- 
póliumban először a Maros menti 
egyházak (és egyházi birtokok) ré
szesültek (ami itt elsősorban a hal
tartósítás eszközeként játszott sze
repet . . . . )  és ezért kötelezték a bir
tokokra telepített halászokat és ha
jósokat mind a só-szállításra, mind 
a halászatra. És a munka sikere ér
dekében a só-szállításból, mind a 
halászatból részt is kaptak, maguk 
és családjuk szükségleteinek kielé
gítésére szinte korlátlan mértékben. 
A középkor szokásjoga szerint csak 
a fogott hal piaci értékesítése volt 
tilos. (A fentiek szerint tehát bizo
nyára korán megkezdődött — a 
földrajzi adottságokon és különbsé
geken alapuló általános termékcsere 
keretében — a hal mint helyi (táj
jellegű) termék értékesítése is ...)

A  településtörténet adatai szerint 
a Tiszavölgy településeinek kialaku
lásában döntően a folyam és mel
lékfolyóinak vonzóereje érvényesült: 
az árterek magaspartjait és sziget
szerű hátait megülő telepek — zöm
mel halászfaluk (mégpedig jórészt 
korábbi: őskori — bronz, vagv ép
pen újkkori — eredetű) halászte
lepülések helyén, jó átkelő-ponto
kon, vagy az állattenyésztés téli 
szállásain keletkeztek. A  kedvezőbb
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fekvésű: védettebb s több útvonal, 
esetleg víziút találkozásánál (folyó
torkolatban) és ugyanakkor az el
látást is biztosító környezetben ala
kultak ki a városok: részben keres
kedelmi (kamarai), részben straté
giai központok... De igen jellemző, 
hogy a halászat szerepe még ezek 
életében is megmaradt, mint azt 
Szeged példája mutatja: Szeged a 
Maros torkolatában (és hordalék
kúpjának csúcsában) ártéri szigete
ken kialakult (a tatárjárás után 
megerősített) stratégiai központ és 
kamarai székhely, víziutak találkozó 
helye (a rómaiak kora óta) jó át
kelőhely — és mint sókamarai ki
kötő is a Dél-Alföld halászatának

„Magyarország csodálatos vizeiről” 
— útleírás 1526-ból

és hal-tartósításának (a szomszédos 
Tápéval együtt: madarászásának-pá- 
kászatának is) központja. Hasonló 
szerepet játszott Csongrád a Körö
sök, Szolnok a Zagyva és Tokaj a 
Bodrog torkolatában... Az utóbbi, 
főleg a török korban (a szegedi ha
lászok É-ra húzódása idején) a kör
nyező fokokra támaszkodva vált ha
lászati központtá és mint sókikötő a 
hal-tartósítás helyévé is ... (A tö
rök kiűzése után, mint a Károlyi

uradalom központja: előbb Csong
rád vált a halászat és. halkereske
delem központi állomásává, a fo
kokkal behálózott határú Szentessel 
és a határában több ezer holdas 
vízfelülettel körülvett Hódmezővá
sárhellyel együtt...) Az ártéri gaz
dálkodás e jellegzetes területének 
vízrajza már korábban külön tanul
mány tárgya volt (Bodnár B.: Hód
mezővásárhely és környékének régi 
vízrajza. Szeged, 1928), azonban ma 
— a vízgazdálkodási tervezés igé
nyeinek megfelelően újabb, korsze
rűbb elemzés alá kell vetn i...

Áttekinthetetlenül nagy és gazdag 
az a hatalmas oklevél-anyag, amelv 
(mint egyházi birtok-adománylevél, 
peres határjárás stb.) a tiszamenti 
halász falvak halászatának, só
szállításának, hajózásának és egyéb 
vízhasználatainak (pl. átkelőhelyei
nek) — ismételten szabályozott — 
gazdasági szerepéről vall. Az egyhá
zi szervezetek első, 11. századi ki
építésével, majd későbbi, főleg 13. 
századi megerősítésével kapcsolatos 
oklevelek egész sora mutatja, hogy 
mind a világi egyházak (főleg: az 
egri, váradi és Csanádi, valamint a 
váci püspökség) mind a szerzetes- 
rendek (Tihany, Pannonhalma, Ga- 
ramszentbenedek, Szávaszentdeme- 
ter, Nyúlszigeti apácák stb.) anyagi 
alapjainak, ellátásának biztosítában 
milyen nagv szerepet játszottak a 
kevésbé sűrűn lakott Tisza-völgy te
lepüléseinek jól jövedelmező halá
szatai és egyéb vízhasználatai.

A fenti felsorolásból látható, hogy 
az ország keleti felének egyházi 
szervezetei mellett a távolabbi du
nai, dunántúli és perem vidéki egy
házak és kolostorok is szinte ver
sengtek a távoli tiszamenti halász- 
teleoülések birtokáért (haláért) fo- 
lvóik és főleg fokjaik. rétjeik, ha
lasaik halászatának jogáért, amelyek 
bő hozamát minden külföldi utazó 
csodálattal em legette...

Névsorunk térképre rajzolása
megmutatja, hogy a Közén- s A l
só Tiszavölgy e halásztelepülései 
eöv csaknem 500 km-es átmérőjű 
körben biztosították az ország je
lentős részének (ill. főbb piacainak) 
hal-ellátását...

Bár az oklevél-anyag meglehető
sen szűkszavú és kevés bepillantást 
nyúit a települések életébe, és főleg 
gazdasági tevékenységébe alig: ada
taikból mégis megismerhető — és 
a későbbiek segítségével egyre job
ban leírható a halászat-tógazdálko
dás. Már ekkor kiderül, hogv nem
csak a Tiszát (sőt nem is elsősorban 
azt), hanem a vele fokokká Derek
kel összeköttetésben levő „halaso
kat” : nemcsak a vízfolyásokat, ha
nem a laposokat és főleg: a ..réte
ket” is halászták... E halasvizek 
zavartalan és az árhullámok levo
nulását ill. visszahúzódását követő 
lehalászása érdekében nedig (szá
mos adattal igazolhatóan!) egvre 
növekvő mértékben: vízi munkála
tokat is végeztek, mint arról számos 
oklevél tanúskodik: a z  Árok-Ás- 
vány-Csatorna, Vajas-Vájás nevű 
vízrajzi helynevek a középkor okle
veleinek térképén éppen olyan gya

koriak, mint a 18. század első való
ságos térképein a Duna völgyében...

A  földrajzi helymegjelölések egy 
olyan realisztikus természetszemlé
letről tanúskodnak, mely nemcsak e 
tógazdálkodást valósította meg, ha
nem köréje (és melléje) egy egész 
ártéri gazdálkodási rendszert épített 
ki. Bármilyen terepalakulatról is 
van szó: helymegjelölései a terep 
jellemzése mellett annak gazdasági 
hasznosítását is rögzítik, mégpedig 
elsősorban a terepszint-magasság és 
a legbiztosabb szintező: a vízjárás- 
vízborítás függvényében: „tó, fenék, 
lapos, sík, rét, hát, halom” stb. De 
ugyanígy utalhatnak egy differen
ciáltabb kapcsolatra: a terület nö
vény- és állatvilágára is: Tölgyes, 
Füzes, Nádas, Körtvélyes, Meggyes, 
Szőlős, Batonyás (-rét), Szarvasi-fe
nék) stb. Különösen nyilvánvaló a 
gazdasági hasznosítás a tavak jelzői
ben vagy főnévként szereplő jelzős 
szerkezeteiben: Sulymos(-tó), Tökös
tó, Csikos(-tó)... Az utóbbi típusú 
elnevezések főleg a későbbi száza
dokban (16—18. sz.) szaporodtak el 
s a megjelenésükben megnyilvánuló 
negatívumokkal is tanúsítják a foki 
tógazdaságok fenntartásának (halá
szatának) munkaigényességét. E ta
vakon ugyanis megszűnt a gyalmos 
halászat: hálóval nem voltak többé 
halászhatók (benőtte őket a vízi-tök 
és súlyom) csak horoggal, (vagy szi
gonnyal) esetleg csikra menve: kas
sal . .. A gazdasági hasznosítható
ságon túl: már realizált hasznosí
tásra utalnak a következők: Magya- 
rádi nagy halasok, Viza lapossá, 
Szőlős-liget v. Szőlős-berek, Méhes
hát ... Természetes vagy mestersé
ges keletkezésre, földtani adottsá
gokra a rendkívül gyakori „Morot- 
va” (pl. Hálászmorotva, Nagy-Mo- 
rotva,) vagy a szikes eredetre az is
mételten előjövő: „Fehér” -(tó) össze
tétel ... És teljesen félreérthetetle- 
nek: a már említett „Árkos-Árkus, 
Ásvány-Ásás, Vajas-Vájás” szópá
rok, vagy a „Csatorfta” és „Halas” 
elnevezések...

Körképünk lezárásául az egyik 
legismertebb és információkban leg
gazdagabb oklevelünk, Kun László 
királynak a kunok számára (pápai 
legátus közreműködésével) kiállított 
igen körültekintően pontos kivált
ságlevelét: a „provilégium baptis- 
matis” -t idézzük. Ez ugyanis félre
érthetetlenül megmagyarázza, ho
gyan és miért kellett és lehetett — 
a kunokat a tatárjárás pusztításai 
után, és az elnéptelenedett Alföldön 
is csak elszórt foltokban letelepíte
ni ... A  gazdaságilag értékesebb te
rületek régi magyar (egyházi és vi
lági) birtokosai ugyanis nem enged
ték át a kunoknak azokat a folyó
menti területeket, amelyeket a ma
gyarság már megszelídített — évszá
zados kultúrmunkával magasabb 
gazdasági szintre emelt: azokat ti. 
„amelyeken (az oklevél szövege sze
rint): „lábos erdők, halastavak, szi
lárd épületek, helységek . . . ” vol
tak ... És tegyük hoz,zá — sok egyéb 
lényeges mozzanat között — ahol a 
magyarságnak: vizek-mocsarak szi- 

(Főlytatás a 185. oldalon)
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A Műszaki Fejlesztési Alap fel- 
használásával kapcsolatban 
az utóbbi időben sok kérdés 
merült fel a gazdaságok és 

intézetek részéről. Ez indokolja, hogy 
a Halászat hasábjain részletes tájé
koztatást adjunk a MÜFA felhasz
nálásának elveiről, a szerződések 
teljesítésének szabályozásáról.

A  Műszaki Fejlesztési Alap fel- 
használásának céljait, formáját a 
40/1979. (IX. 1.) PM és a 48/1979. 
(XI. 1.) PM számú rendeletek sza
bályozzák. Ezek kapcsolódnak a 
Minisztertanács és az Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) 
rendeletéihez, azok végrehajtását 
szabályozzák. A  továbbiakban ese
tenként nem hivatkozunk a konk
rét jogszabályhelyekre, hiszen azok 
elérhetők a megfelelő közlönyök
ben. A cikk keretein belül az alábbi 
két témáról kívánunk részletes tá
jékoztatást adni:

1. A Műszaki Fejlesztési Alap 
felhasználásával kapcsolatban a 
mezőgazdasági és élelmezésügyi 
ágazatra milyen állásfoglalások vo
natkoznak?

2. Melyek a MÜFA szerződéskö
tések feltételei, mi a szerződések 
tartalma, teljesítésük, lezárásuk 
menete?

A MŰSZAKI FEJLESZTÉSI 
ALAP FELHASZNÁLÁSA

A Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi Minisztérium rendelkezésére 
álló Központi Műszaki Fejlesztési 
Alapból elsősorban azokat a kor
szerű műszaki-technológiai fejlesz
téseket támogatjuk, amelyek az ága
zat előtt álló feladatok közvetlen 
megoldásának irányában hatnak, 
adaptálhatók, a gyakorlatban rövid 
időn belül hasznosíthatók.

A  Műszaki Fejlesztési Alap fel- 
használásánál az alábbi szemponto
kat vesszük figyelembe:
— a szerződések megkötésénél előny

ben részesítjük a termelési rend
szert, a bemutató gazdaságokat;

— a fejlesztések gyorsítása érdeké
ben törekszünk a szabadalom, 
know-how vásárlások növelésé
re;

— fokozott figyelmet fordítunk egy- 
egy téma komplexitására, a kap
csolódó termelésszervezési fel
adatok megoldására, az energia- 
takarékos megoldásokra, az ága
zati célkitűzésekkel azonos, vagy 
azokhoz kapcsolódó fejlesztések 
megvalósítására;

— a fejlesztések kivitelezésénél 
olyan üzemeket bízunk meg, 
amelyek érdekeltek a mielőbbi 
megvalósításban, és rendelkeznek 
megfelelő szellemi vagy anyagi 
eszközökkel.

A  fentieknek megfelelően:
1. a rendelkezésre álló MÜFA- 

keretet elsődlegesen a központi ku
tatási programok, illetve a kutatá
si társulások előirányzott komplex 
feladatainak céljaira használjuk fel. 
A kutatási programokon belül a 
rendszerközpontnak és a referencia 
bázisüzemeknek biztosítunk priori
tást, amelyek kutatási társulás vagy 
együttműködés keretében, illetve 
központi kutatási programban nagy
üzemi kísérleteket folytatnak, a 
kutatási eredményeket kipróbálják, 
adaptálják, minősítik, rendszerbe

A  Központi Műszaki 
Fejlesztési Alap
felhasználása

1. Elektromos halászó beren
dezés az 1980. évi OMÉK- 
on

2. Hálóhúzó csörlö berende
zést is gyárt a Bikali Á l
lami Gazdaság

3. MÜFA-táomgatással kiala
kított gumifóliás partvéde
lem a Tatai AG halastaván

(Tóth A. felvételei)
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foglalják, bemutatják, és műveze
téssel adaptálják a partnergazdasá- 
gokban.

2. az érvényes felhasználási sza
bályok a kizárólagosan termelési 
célú beruházások finanszírozását 
nem teszik lehetővé.

M i r e  h a s z n á l h a t ó  f e l  a 
M ű s z a k i  F e j l e s z t é s i  A l a p ?

a) Vállalati, intézményi kutatás-fej
lesztésekre, illetve az ezekkel 
kapcsolatos kockázatvállalásokra;

b) vállalatok, intézmények érdekelt
ségi körét és pénzügyi lehetősé
geit meghaladó műszaki tudomá
nyos ismeretek megszerzésére, 
műszaki kutatás-fejlesztésként el
számolható egyéb kiadásokra;

c) KGST együttműködésből szárma
zó műszaki-fejlesztési feladatok 
elvégzésére.

A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK 
FELTÉTELEI, A SZERZŐDÉSEK 

TARTALMA, TELJESÍTÉSE, 
LEZÁRÁSA

A műszaki fejlesztési szerződések 
megkötését az ágazatot érintő té
mákban a MÉM, illetve az érdekelt 
vállalatok, szövetkezetek, intézmé
nyek kezdeményezik.

A m ű s z a k i  f e j l e s z t é s  
t e r v e z é s e

A műszaki fejlesztési célkitűzések 
terve ötéves időszakra készül, a 
terv témánkén^ áll össze, és tartal
mazza:

— a fejlesztés célját,
— a hasznosítás területét,
— a megvalósulás formáját,
— a tervezett költségeket.
A műszaki fejlesztési tervben a 

tervidőszak előtti év augusztus 1-ig 
lehet üzemi javaslatot tenni, a Va
dászati és Halászati Főosztály a 
célokat felülvizsgálja, az esetleges 
párhuzamosságokat kiszűri. A Me
zőgazdasági és Élelmezésügyi Mi
nisztérium vezetése a tématervet 
jóváhagyja, a pénzügyi kereteket 
meghatározza, és vizsgálja, hogy a 
fejlesztési célokat a hazai és kül
földi kutatási eredmények mennyi
ben támasztják alá.

Csak a tervben jóváhagyott témá
ra és a teljesítéshez rendelkezésre 
álló keretek erejéig van mód szer
ződéskötésre, terv, illetve szerző
désmódosításra, terven kívüli témák 
megrendelésére csak rendkívüli 
esetben kerülhet sor.

A jóváhagyott kutatási-fejlesztési 
tevékenységre vonatkozó megbízást, 
megrendelést szerződésben kell rög
zíteni.

K i v e l  k ö t h e t ő  s z e r z ő d é s ?

Műszaki fejlesztésre irányuló szer
ződés csak szocialista szervezettel 
köthető. A  szerződéseket a megfelelő 
szakmai felkészültséggel rendelkező 
vállalatokkal, szövetkezetekkel, in
tézményekkel kötjük.

A szerződő felek a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium,

illetve a képviseletében eljáró Vadá
szati és Halászati Főosztály mint 
megbízó és a szerződésben foglaltak 
teljesítését vállalaló szocialista szer
vezet, mint vállalkozó. A  szerződés 
létrejöhet ajánlattétel, felkérés vagy 
pályázat útján. A  szerződéskötésnél, 
illetőleg a vállalkozó megválasztá
sánál figyelembe vesszük, hogy a 
teljesítéshez szükséges pénzösszeg 
mekkora hányadát vállalja a vál
lalkozó saját fejlesztési forrásaiból.

M it  t a r t a l m a z n a k  a s z e r 
z ő d é s e k ?

A szerződések minden esetben tar
talmazzák :
— az elvégzendő feladatot és a 

műszaki fejlesztés célját, a tel
jesítés módját, a fejlesztési mun
ka tartalmát és tételes felsoro
lását, a várható gazdasági ered
ményt ;

— a műszaki fejlesztés pénzügyileg 
támogatható jogcímét, a pénz
ügyi fedezetet;

— a vállalkozó által előkalkuláció
ban megadott és a megbízó által 
felülvizsgált vállalási összeget 
(éves ütemezésben), a támogatás 
mértékét és feltételeit, a szerző
dés teljesítésének határidejét, 
részhatáridejeit;

— a műszaki fejlesztés eredménye
ként előállított vagy beszerzett 
állóeszközök után a vállalkozó 
által visszatérítendő összeget és 
a visszatérítés határidejét;

— a vállalkozó közreműködésének 
formáit a műszaki fejlesztés 
eredményeinek elterjesztésében;

— a műszaki fejlesztés eredménye
ként létrejövő újítás, szabada
lom tulajdonjogával és az eset
leges értékesítésből származó be
vételekkel kapcsolatos megoldá
sokat ;

— a megvalósított kutatási eredmé
nyek átadási rendjét (az eredmé
nyeket a megbízó üzemszerű 
felhasználásra bármely szocialis
ta szervezetnek átadhatja díj
mentesen vagy térítés ellenében);

— az eredmények hasznosításával 
kapcsolatban a vállalkozó fel
adatait (értékelés az eredményes
ség és az elterjeszthetőség szem
pontjából, tapasztalatcsere, rea
lizáló értekezlet szervezése stb.);

— a szerződés pénzügyi lezárásá
nak módját;

— a szerződés előkészítése során 
felülvizsgált előkalkulációt, eset
leg témalapot.

A  megkötött műszaki fejlesztési 
szerződés csak akkor kerülhet mó
dosításra, ha azt a kivitelezés során 
rendkívüli — előre nem látható — 
okok indokolják. A  szerződésben 
foglaltak nem teljesítése oka a szer
ződés felbontásának, különösen 
akkor, ha a vállalkozó mulasztása 
közvetlenül kimutatható. A szerző
désmódosítást annyi példányban 
szükséges elkészíteni, amennyiben 
az eredeti szerződés készült, és csak 
akkor lép érvénybe, ha azt az ere
deti megállapodásban részt vevők 
aláírásukkal megerősítik.

H o g y a n  t ö r t é n n e k  a k i f i 
z e t é s e k ?

A Műszaki Fejlesztési Alapból csak 
a szerződések teljesítése vagy rész- 
teljesítés esetén lehet kifizetést tel
jesíteni. A  vállalkozó a szerződés 
teljesítése arányában rész-, illetve 
végszámlát nyújthat be, amely utó- 
kalkulációs alapon készült. A  be
nyújtott rész-, illetve végszámla 
szakmai felülvizsgálata (kollaudálá- 
sa) és érvényesítése a megbízó fel
adata. A  felülvizsgálatnak ki kell 
terjednie arra, hogy:
— a számlázott teljesítés megegye

zik-e a szerződés tárgyát képező 
megrendeléssel, az esetleges el
térés indokolt-e?

— a számlázott árak megfelelnek-e 
a felülvizsgált előzetes árvetés
ben (előkalkulációban) foglaltak
nak, a felszámított összeg arány
ban áll-e a teljesítéssel?

Ennek megfelelően csak olyan 
számlák kiegyenlítésére van mód, 
amelyek a fenti két követelmény
nek eleget tesznek. A számla mel
léklete az utókalkuláció, alvállal
kozó esetében annak tételes szám
lája.

A  kialakult gyakorlat szerint a 
szerződés szerinti teljes kötelezett
ségvállalást a zárójelentés beérke
zése után egyenlítjük ki, addig a 
keret 5—10%-át visszatartjuk. A 
számlák kiegyenlítése bankátutalás
sal történik. A  tárgyévi kifizetések 
akkor biztosítottak, ha november 
15-ig legkésőbb beérkezik a számla 
a megbízóhoz.

M i a s z e r z ő d é s e k  l e z á r á -  
r á s á n a k  m e n e t e ?

A szerződések lezárása két részre 
bontható: szakmai és pénzügyi le
zárásra. Természetesen a szerződé
sek lezárására a fejlesztési feladat 
megvalósulása után kerül sor.

A vállalkozó elkészíti a záróje
lentés tervezetét a szerződésben fog
laltak szerint, szétküldi azt a rea
lizáló értekezlet meghívottainak. A 
realizáló értekezletre a témában 
legjártasabb és legérintettebb szak
embereket és a megbízó képviselő- 
jét szükséges meghívni. A  realizáló 
értekezlet célja a szerződés telje
sítésének szakmai felülvizsgálata. A 
résztvevők nyilatkoznak a megva
lósulásról, a teljesítés eredményes
ségéről, a zárójelentésben foglaltak
ról. A  realizáló értekezleten jegy
zőkönyv készül, amelynek alapián 
a vállalkozó véglegesíti, esetleg ki
egészíti vagy átdolgozza a záróje
lentést, majd megküldi öt példány
ban a megbízónak.

A végleges zárójelentést a meg
bízó minősíti, értékeli a szerződés 
teljesítése során létrejött eredményt.

A  szerződés szakmai lezárása után 
kerül sor a pénzügyi lezárásra, 
amely a megbízó és a vállalkozó 
között jön létre. A  pénzügyi lezá
rásról külön jegyzőkönyv készül, 
amely tartalmazza:

— a hasznosító pontos címét,
— az alapszerződés jelét, számát, 

tárgyát,
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Megemlékezés Varga Lajos 
születésének századik évfordulójáról

— a beszerzési, illetve az előál
lítási értéket,

— a teljesítés során létrejött esz
közök új értékét,

— a visszatérítés összegét és üte
mét, amely maximálisan 3 év 
lehet.

A szerződés teljesítése során ke
letkezett eszközök a vállalkozó tu
lajdonát képezik. A fejlesztések 
állóeszközértékét, illetve az arra 
fordított MÜFA részarányát vissza 
kell téríteni a MÉM Egyéb Válla
lati Központi Műszaki Fejlesztési 
Alap hozzájárulás-lebonyolítási
számla, Budapest, MNB 232—90185— 
0608 számla javára.

A  szerződés szakmai és pénzügyi 
lezárásáról a megbízó írásban érte
síti a vállalkozót, egyben tájékoz
tatást ad a teljesítés elfogadásáról, 
az elfogadás feltételeiről, az el nem 
fogadás okairól, a hasznosíthatóság 
szempontjából történt minősítés 
megállapításairól, a visszafizetés 
összegéről, éves ütemezéséről.

A fentiekben a Műszaki Fejlesz
tési Alap felhasználásának általános 
elveit ismertettük. Nem tértünk ki 
a halászati ágazatra kidolgozott 
szakmai irányelvekre és az Orszá
gos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
által kezelt MÜFA-szerződések rend
jére.

Tóth Árpád
MÉM Vadászati és Halászati 

Főosztály

Krill liszt mint 
haltakarmány

A Zeitschrift für die Binnen
fischerei der DDR 1981. júniusi (6.) 
számában W. Steffens beszámol 
azokról a kísérletekről, melyekben 
a krill lisztnek haltakarmányként 
való felhasználását vizsgálták.

A  szivárványos pisztrángok egyik 
csoportját olyan takarmánnyal etet
ték, ahol az állati fehérje részarány 
100, illetőleg 50%-a krill lisztből 
állt, ehhez normális pisztrángivadé
kot és hagyományos tápot használ
lak kontrollként. A  felhasznált ta
karmányok [ nyersfehérje tartalma 
46,9 és 4&,0°/o között mozgott, az 
energiatartalom 1120 és 1170 KJ/100 
g volt. Minden takarmányt azonos 
mennyiségben etettek. A  növekedés
ben a kétféle krill lisztes és a ha
gyományos tápon nevelt halak ese
tében észrevehető eltérést nem ész
leltek. A  pisztrángivadékok bonco
lása során azonban a krill liszttel 
etetettek fluoridtartalma (62,5 mg/ 
kg) tízszer magasabb volt. mint a 
hagyományos tápon nevelt halaké 
(6,4 mg/kg). Amennyiben a rákövet
kező évben az ivadékokkal krill 
liszt mentes tápot etettek, a fluorid- 
tartalom ismét csaknem a normális 
értékre csökkent. Ez az eredmény 
azt mutatja, hogy a krill liszt a 
pisztráng ivadéknevelésben a jövő
ben eredményesen használható.

Amikor megkaptam a Magyar 
Hidrológiai Társaság műsorfüzetét 
és a meghívót a Soproni Területi 
Szervétől a Varga Lajos Tudomá
nyos Emlékülésre (1981. május 12— 
13.), akkor valami nagyon is meg
alapozott és indokolt vágy fogott 
el, hogy elutazzam Sopronba és részt 
vegyek ezen az emlékülésen, lássam 
azt a tájat, amelyhez életem annyi 
emléke fűződik.

A Halászat korosabb olvasói, és 
sokan a hivatásos halászok közül — 
Varga Lajost, a tudóst és akadé
mikust, nemcsak a Fertő tóval kap
csolatos munkái alapján ismerik.

A HALASTAVAK TUDÓSA

A halastavak plankton szerveze
teivel sokat és alaposan foglalko
zott. Elsősorban a kerekesférgek 
(Rotatoria) szakavatott, lelkiismere
tes kutatója. Máig is őrzöm eredeti 
mikroszkópi munka jegyzeteit az 
1949. évből. Ezek a szép, olvasható 
kézírással; ceruzával készült feljegy
zések, megörökítették a plankton 
térfogatát, a fitoplanktont és a zoo
plankton szervezeteket és százalékos 
arányukat.

Munkájának eredményét a Magyar 
Tudományos Akadémia Biológiai 
Osztálya Közleményeinek első köte
tében tette közzé. (1952. 186—211. 1.) 
A mesterséges halastósorozatok tag
jainak egyedisége címmel. A vizsgált 
tavak és a vizsgálatok időpontja 
egyezik a kézírással fennmaradt 
mikroszkópi vizsgálati lapokkal. A 
tanulmányban körcikkdiagramm 
ábrákon tünteti fel a százalékos 
összetételt.

Hogyan került Varga Lajos ér
deklődési körébe a halastavak 
planktonja? Hiszen Sopronban az 
akkori elnevezés szerinti Agrártu
dományi Egyetem Erdőmérnöki karán 
az Erdővédelmi Tanszéken készült 
ez a tanulmánya. (A tanszék veze
tője dr. Győrfi Jenő volt.)

A  Magyar Hidrológiai Társaság 
és annak Limnológiai Szakosztálya 
1949-ben alakult meg és ennek el
nöke Maucha Rezső akadémikus, — 
tagjai között pedig Varga Lajos és 
Erős Pál is. tevékenykedett. Erős 
Pál hívta fel Varga Lajos figyelmét 
a halastavak élővilágára és az 1949- 
ben gyűjtött planktonmintákat fel 
is dolgozta. Akkor igen jelentős volt, 
hogy a dunántúli, mesterséges halas
tavak (általában völgyzárógátas 
rendszerűek) élővilágának összetéte
lét, évszakos változását megismer
jük.

Varga Lajos először a Hidrológiai 
Közlöny 1950. évi kötetében (390— 
396. 1.) „A  halastavak életközössége 
és annak változásai a Kaposvári 
Erdőgazdasági NV tógazdaságaiban” 
címmel jelent meg közleménye.

Számunkra igen jelentősek voltak 
azok a tézisek, amelyekben össze

foglalta megállapításait. Az érdekel
te, hogy a mesterséges halastósoro
zatok egyes tavainak élővilága kö
zött ugyanazon időszakban van-e 
valamilyen hasonlóság vagy különb
ség. Huszonnyolc halastó (20 Somogy 
és 8 Veszprém megyei) összesen 
nyolc tósorozat, illetve tógazdaság 
tavai szerepelnek a vizsgálati jegy
zőkönyvekben. Tavaszi, kora nyári 
és őszi (lehalászás előtti) mintákat 
vizsgált meg.

Legjelentősebbek voltak azok a 
következtetései, amelyek az egyes 
halastavak élővilágának egyedisé
gére utaltak: „ ... nincsen egy sem, 
amelynek életközössége és ennek 
összetétele hasonló volna egymáshoz, 
még ha a gyűjtések idejét nem is 
vesszük figyelembe”.

A  H ALASTAVAK MINŐSÍTÉSE
Tíz év múlva valósult meg (1959- 

től) az a terv, hogy (éppen a halas
tavak egyedisége miatt) felül kell 
vizsgálnunk Magyarország jelentő
sebb halgazdaságait, üzemegységeit, 
tósorozatait; a víz kémiai összetéte
le, a plankton mennyisége a víz tér
fogategységében és a pontyos tógaz
daságokban jelentős plankton szer
vezetek mennyisége, fajai, egymás
hoz viszonyított arányai szempont
jából.

Ebben a munkában valamennyi
ünk számára mesterünk volt Varga 
Lajos. Végeredményben ő is azok 
közé tartozott, akik nemcsak sürget
ték a halastavak minősítését, hanem 
saját maga is részt vett benne.

A SZELI Dl-TÓ ÉS A
FERTŐ TÓ KUTATÓJA

A  mi szeretett Lajos Bácsink szü
letésének századik évfordulójára 
rendezett tudományos emlékülésen 
való részvételemet hálás visszaem
lékezés hatotta át, személy szerint 
azért, mert még a Szelidi-tó élete 
kötetnek a megírásában is részt 
vett; és mint a Rotatoria zooplank
ton szervezetek elismert specialistá
ja, ellenőrizte meghatározásaimat 
és sok új fajt is leírt, amelyeket én 
nem ismertem.

Varga Lajos figyelme a Fertő tó 
környezetének vizsgálatára oly ko
rán ráirányult, amikor mások még 
erre nem is gondoltak. Apáthy Ist
ván tanítványa volt Varga Lajos. És 
magával hozta a mikroszkópi munka 
módszerét. Mi a mikroszervezetek 
szerepe a környezetünkben? Fehér 
Daniéi mellett dolgozva a talajban 
és vizekben élő baktériumok, majd 
a kerekesférgek s általában a talaj- 
biológia, hidrobiológia kapcsolatát 
felismerte. Nagyon jelentős volt, 
hogy az élővilág rendszertani isme
retének is nagy figyelmet szentelt

(folytatás a 181. oldalon)
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Horgászcélú angolnagazdálkodás az NOK-ban
Az angolna (Anguilla anguilla L.) 

az NDK-ban az egyik legkedvel
tebb étkezési hal. Főzve, sütve, 
grillezve, de különösen füstölve igen 
kedvelt és nagyon drága csemege. 
Az NDK belvízi halászai évente 600 
—650 tonna angolnát fognak, ehhez 
jön még a sporthorgászok fogása, 
mintegy 120 tonna. Az országban 
hektáronként mintegy 5—6 kiló an
golnát fognak. Egyes megyékben ez 
a szám jóval magasabb.

Az NDK Horgász Szövetség (DAV) 
1981 óta érvényes horgászrendje 
napi három angolnára korlátozza a 
fogást. A  legkisebb kifogható méret 
a belvizeken 45 centiméter, a ten
gerparti vizeken 40 centiméter. Az 
angolna, mint éjszakai életet élő hal, 
különösen a sötétség ideje alatt fog
ható. Ezért van különösen szabályoz
va az éjszakai horgászat az angol
nára. „Engedélyezési jegy”-re van 
szükség, amelyet évente adnak ki. 
Az éjjel kifogott más halfajokat ki
vétel nélkül vissza kell a vízbe he
lyezni. Az engedélyezési jegyet é j
szakai horgászatra kitüntetésként in
gyen adjuk érdemes sporttársaknak 
és funkcionáriusoknak. A majd 450 
ezer horgász közül körülbelül min
den negyedik jut ezen kitüntetés 
birtokába. Az NDK rekordangolnát 
1971-ben fogták, 113 centiméter 
hosszú volt és 3900 gramm súlyú.

Vízépítési műtárgyak (duzzasztók, 
tározók) és a vizek szennyeződése 
miatt a tengeriből a természetes an- 
golnafeljövetel nagyon visszaesett. 
Ez főleg a nagy folyókra, az Elbára 
és az Oderára vonatkozik. Természe
tes feljövetel létezik még a Keleti 
tengerből egyes kis mellékfolyókba. 
Ez azonban csak kevés ivadékot hoz 
a partmenitá rész belvizeibe. Ezekben 
a vizekben találhatjuk a legtöbb an
golnát, úgy, hogy körülményeink kö
zött azt lehet mondani: az angolnák 
száma elsősorban az ivadék mennyi
ségétől függ. Az angolnafeljövetel 
nélküli vizekbe mesterségesen kell 
az ivadékot behelyezni.

Telepítendő angolnát csak kapita
lista országokból lehet beszerezni és 
devizát kell érte adni. Törekvésünk 
az, hogy a rendelkezésre álló állo
mánnyal a legnagyobb eredményt 
érjük el, mivel ivadékból a szükség
letet nem tudjuk biztosítani. így 
azok a vizek, amelyek angolnatele-

(Folytatás a 180. oldalról)

különösen a maga területén (pro- 
tisztológia, Rotatoria).

Abszolút megbízhatóság, fegyelme- 
zetség, pontos megjelenés jellemez
ték. Késő estig dolgozott, a munka 
minőségét megbecsülte és fennma
radt jegyzetei is ezt tükrözik. Azt 
az anyagot, amellyel foglalkozott, 
nagyra becsülte.

Portréját, amelyet dr. Benkő Fe
renc festett meg, láttuk az emlék-

pítést  ̂ kapnak, állandó ellenőrzés 
alatt állnak. Nem történik telepítés 
sekély tavakba, amelyekben télen 
halpusztulás fordulhat elő. Éppen 
úgy nem halasítjuk vagy igen ke
véssé a túl mély tavakat, amelye
ken a visszafogás! lehetőségek rosz- 
szak. Folyóvizekbe csak akkor tele
pítünk, ha folyásukban tóformájú 
kiszélesedések vannak, és nem áll 
fenn halmérgezésnek a veszélye, 
összefüggő vizekben, vagy olyan tó
láncokban, amelyeket különböző 
halászati üzemek használnak (állami 
halászat, termelőszövetkezetek és 
horgász szövetség), a telepítés az 
összes érdekelt kooperatív együtt
működésével jön létre.

A  telepítés különleges formáját al
kalmazzuk kicsiny, de horgászszem
pontból fontos vizeknél. Itt jó an
golnavizekből vagy növendék ha
lakat vagy méretes halakat helye
zünk át. így ezekben a vizekben 
megvan a biztosítékunk, hogy hor- 
gászatilag hasznosítható angolnaállo
mányunk lesz.

Üvegangolnát főleg februártól áp
rilisig a nyugateurópai partoknál 
fognak és importálnak. A  szállítás 
vízben történik, vagy gézkeretben 
hideg és nedves közegben. Ládában 
történő szállításnál a kihelyezés előtt 
szükséges az angolnák vízzel való 
leöntése a befogadó vízből. Ez a hő
mérséklethez való alkalmazkodásra 
szolgál és megtisztítja a halakat a 
nyálkától.

Mivel az angolnaimport igen ko
rai évszakban történik, ilyenkor a 
természetes vizek gyakran még be 
vannak fagyva. Kihelyezés jég alá 
nem ajánlatos, mivel magas veszte
ségekkel kell számolni. Ebben az 
esetben az angolnákat beton- vagy 
műanyagmedencékben kell tartani 4— 
6 Celsius fokú vízben. Ekkor nincs 
etetés. Az átmeneti tárolás alatt el
pusztulnak a fogás és a szállítás ál
tal megsérült angolnák. így a tele
pítésre életképes halak állnak ren
delkezésre. A természetes vizeket a 
jég eltűnése után telepítik be.

Szövetségünk tagjai a mindig tö
kéletesedő horgászmódszerek ellené
re a természetes angolnaállomány
nak csak egy részét fogják ki. Alap- 
követelmény az angolnafogásnál a 
szövetségi vizekben, hogy a horgá-

szobában. Ez a portré tükrözi azt, 
amit szavakkal az előadások során 
róla elmondottak.

A  mi szeretett Lajos Bácsink em
lékének ezzel a rövid, néhány ol
dalas beszámolóval kívántam áldoz
ni. Annak a tudósnak, aki oly sok
szor volt ott közöttünk a régi Hal
tenyésztési Kutató Intézet laborató
riumaiban és akinek előadása min
dig valami mély emberséget, szak
maszeretetét sugárzott.

Dr. Donászy Ernő

szat érdekeit nem szabad megsér
teni. Ebből következik, hogy horog
gal való halászat úgynevezett an
golnazsinórokkal nem engedélyezett. 
Elektromos húzóhálókat sem szabad 
használni, mivel ezek főleg a nö
vekvő angolnát fogják ki. A  leggaz
daságosabb az elvándorló angolnát 
megfogni. Ez a növekedési poten
ciálját már teljesen kimerítette. A 
horgász nem tudja ezt már zsákmá
nyul ejteni, mivel az emésztőcsator
na visszafejlődése miatt táplálékfel
vétel többé nem történik. Tehát a 
tavak vagy folyók levezetőinél an
golnacsapdákat állítanak fel, ame
lyek kiszűrik az angolnákat a lefo
lyó vízből. Építési mód és hatásfok 
a helyi feltételektől — víztömeg, fo
lyási sebesség, lejtés — függ.

Ha állandó angolnacsapdák fel
állítása nem lehetséges, megkísérel
jük varsákkal megfogni az elván
dorló angolnát. A  varsák elhelye
zési módija a víztől függ. A var
sáknak az az előnyük, hogy az 
angolnával megfogott más. halakat 
és a kisebb angolnákat vissza lehet 
helyezni a vízbe. Különösen jó fo
gásokat eredményeznek a varsák 
meleg, viharos és sötét éjszakákon. 
Fő fogási időszak május hónapja, az 
egész évi fogás 25 százalékával, va
lamint a szeptember és október hó
napok. A varsák és állandó angolna- 
csapdák a legfontosabb fogási mód
szerek a sportvizeken.

Nagy jelentősége van az elektro
mos halászatnak merülő elektródá
val. Ezt jó eredményekkel használ
juk az állomány ellenőrzésére, de a 
nagy angolnák fogására is, éspedig 
főleg a dévérkeszeg és a bodorka 
ívási ideje alatt, amikor mindenek
előtt a víz felszíni és a vízinövény 
közötti zónáiban próbálkoznak. Itt 
gyülekeznek egy vízterület angolnái 
és így számukat fel lehet becsülni. 
Elektromos halászatot hajózási csa
tornák kőhányásainál és a vízalatti 
növényzet vastag füve fölött két 
méter mélységig lehet űzni. A  mi 
elektromos halászaink sporthorgá
szok, akik a DAV gazdálkodási kol
lektívájának a tagjai. Ezek tanfolya
mokon speciális elektromos halászati 
kiképzést kapnak és vizsga után ál
lami bizonyítványt, amely megen
gedi nekik az elektromos halászat 
gyakorlását meghatározott feltételek 
mellett és megállapított vizeken. A 
halászati tevékenységet — például 
az állomány ellenőrzése és szabá
lyozása, varsák, húzóháló és elekt
romos halászat — a DAV-ban alap
vetően társadalmi munkában, arra 
különösképpen kvalifikált tagok út
ján végzik.

Ami a DAV-sportvizek angolnák
kal való gazdálkodását illeti, össze
foglalóan megállapíthatjuk, hogy 
horgászsportbeli értéke mellett gaz
daságilag fontos eredményeket is el
értünk.

Bernd Reich
halászmémök
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KILÉPTEK A  SZÖVETSÉGBŐL.
A svájci halászok kiléptek a Bode- 
ni-tó Halászati Szövetségéből (Inter
na tion alen Bodenseef is Cherei ver -
band IBF). A szövetséget három or
szág — Ausztria, az NSZK és Svájc 
— hozta létre. A  svájciak azért dön
töttek így, mert túl szigorúnak és 
hátrányosnak tartották a szövetség 
halászati korlátozási szabályait. 
DER FISCHWIRT, Jahrg. 31. (81) 
N° 8.

О

H ALÁSZATI JUBILEUM. 1981. 
szeptember 10. és 12. között ünne
pelte 50 éves fennállását a Német 
Halászati Szövetség. DER FISCH
WIRT. 31. (81) No 8.

О

KITÜNTETÉS A PROFESSZOR
NAK. A hazai szakemberek körében 
is jól ismert Dr. H. Mann profesz- 
szort, a Német Szövetségi Köztársa
ság magas, állami kitüntetésében 
részesítették, kiemelkedő halászat
biológiai kutatásaiért, eredményei
ért. Mann professzornak eddig több 
mint 450 szak- és tudományos dol
gozata jelent meg a halászat, a hal
gazdálkodás és a halbiológia téma
köréből. DER FISCHWIRT. 31. (81) 
N« 8.

О

SÍNEN FUT A TAKARM ÁN Y
ADAGOLÓ. Sz. P. Zsogin fénykép
pel illusztrált tanulmányt írt arról 
a takarmányadagoló kocsiról, mely 
sínen közlekedik és emberi munka 
nélkül kiszórja a tápot az intenzív 
módszerekkel működő halgazdasá
gokban. Az automata berendezést
egy ember irányítja. RÜBNE HOZ- 
JAJSZTVO (1981) No 5.

О

ANGOLNA BIBLIOGRÁFIA. Nagy- 
Britanniában kiadtak egy 471 olda

las bibliográfiát 
(Evert Liewes
szerkesztésében), 

mely közel 6000 
irodalmi • címet, 
forrást közöl az 
angolnával kap
csolatban. A mű

vet az Institute of AQUACULTURE, 
University of Stirling, Scotland je 
lentette meg, ára 17,— angol font.

О

IZRAELI TÓGAZDÁK TANÁCSA. 
Görögországban, nem messze a ha
talmas kikötőtől — Patras-tól — po- 
likultúrás halastavakat létesítettek 
izraeli segítséggel. Az új tavakban 
— intenzív módszerekkel és eszkö
zökkel — évente és hektáronként 6 
tonna halat kívánnak a görög hal- 
tenyésztők termelni. FISH FARM
ING INTERNATIONAL, Vol. 8. 
(1981) No 2.

MI AZ A „BIO-DRUMS” ? Dániában 
forgalomba hoztak egy olyan hal
nevelő kádrendszert, melyhez ötven
ezer kevesebb víz kell, mint a szok

ványos rendsze
rekhez. 1 tonna 

szivárványos 
pisztráng tartá
sához, nevelésé
hez naponta mind
össze 6 m3 friss 
víz szükséges. A 

gyártó szerint a berendezés, szinte 
forradalmasítja a pisztráng-tartást. 
A  gyártó címe: EUROhMATIC, 
Krimsvej 29. DK 2300 Copenhagen 
S, Dánia.

О

A SZIVATTYÚ  MELEGE FŰTI. A 
BOLSONES VERFT norvég vállalat 
(Molde) forgalomba hozott egy olyan 
szivattyút, melynek hűtővizével 
temperálhatok kisméretű, ivadékne
velő halastavak. Az energia-takaré
kos berendezésnek nagy nemzetközi 
visszhangja volt a közelmúltban 
megrendezett NORFISHING trond- 
heimi nemzetközi kiállításon. FISH 
FARM ING INTERNATIONAL, Vol. 
8. (1981) No 2.

О

ELTŰNTEK AZ ÉRZÉKENYEK. Az 
elmúlt 15 év alatt összesen 6 halfaj 
eltűnt nyomtalanul — abból a 28 
fajból —, melyet egykor a Berlinben 
és környékén levő vizekben nyilván
tartottak. DAS TIER, Jahrg. 21. 
(1981) No 8.

О

EGY ÉV ALATT MENNYIT ROM
LOTT? Holland vízügyi szakembe
rek megállapították, hogyazNSZK-n 
és a Hollandián átfolyó Rajna víz
minősége egyetlen év leforgása alatt 
számottevően romlott. 12 hónap alatt 
31%-kal növekedett a nehezen le- 
bomló kémiai vegyületek, anyagok 
mennyisége az említett folyóban. 
DAS TIER, Jahrg. 21. (1981) №  8.

О

KEVESEBB TŐKEHAL! Évente 20— 
24°/0-kal kevesebb tőkehalat zsák
mányolnak a halászok az Atlanti
óceánon — mint korábban. A szak
értők szerint ez a jelentős vissza
esés azért következett be, mert a 
hatvanas években nemzetközi egyez
mények nélkül, túlhalászták a tőke
hal-állományt, így a szaporulat is 
csökkent. DAS TIER, Jahrg. 21. 
(1981) No 8.

Miről 

a külföldi

UKRÁN HALÁSZATI SZÖVETKE
ZETEIK. Társlapunk — a Rübo- 
vodsztvo i rübolovsztvo 1981. júni
usi száma — az Ukrajnában (Szov
jetunió) működő halászati szövet
kezetek (kolhozok) tervgazdálkodá
sát, halszaporítási, haltakarmányo
zási munkamódszereit ismerteti — 
mindezek mellett kitér a fiatal szak
emberek oktatási rendszerére is.

í
О

TŐKEHAL IM PORTRA SZORUL
NAK. A britek évente 300 000 tómmá 
tőkehalat fogyasztanak. A tetemes 
mennyiség 2/3 részét importálják a 
szigetországba. FISH NEWS INT. 
20 (3), 22 (1981).

О

IDEGENEK HALÁSZNAK. Az 
alaszkai (USA) halfeldolgozó ipar 
és halászat erőteljesen fejlődik. Fő
leg lazacot és tengeri óriás-rákokat 
halásznak és konzerválnak. Az 
Alaszka előtti tengerszakaszon je
lenleg a halászoknak 4/5 része ide
gen országokhoz tartozik. SEA 
TECHNOLOGY 21 (1) 23. (1980).

О

MILYEN MÉRVŰ A  DEHIDRÁCIÓ? 
Az Egyesült Államokban forgalomba 
hoztak egy műszert, mely rövid időn 
belül pontosan megméri, hogy a 
mélyhűtött hal milyen mennyiségű 
vizet tartalmaz, a hűtés közben 
mennyi vizet vesztett? MAR. FISH 
REV. 42 (6) 32—34.

О

V Á LTO ZIK  a FEHÉRJE. Srikar L. 
N. behatóan elemzte a mélyhűtött 
hal fehérjéinek minőségi változásait 
a mélyhűtés közben. Így például az 
izomszövet citoplazmaállománya (a 
szarkoplazma) 23,66%-ról 15,1%-ra 
csökken. MYSORE J. AGRIC. SCI. 
13 (1), 78—82.

О О

KÖZÉP-EURÓPAI VÍZINÖVÉ
NYEK. A Gustav Fischer Kiadó 
(Verlag) Adolf Pascher szerkeszté
sében 24 kötetes monográfiát ad ki 
a Közép-Európában honos vízinövé
nyekről (a mű eredeti címe: SÜSS- 
WASSERFLORA VON MITTEL
EUROPA).

BUSA ÉS EUTROFIZÁCIÓ. Piot- 
rowska W. lengyel hidrobiológus és 
további öt kutató komplex vizsgá
latot hajtott végre a fehér busa sze
repével kapcsolatban. Ennek során 
elemzésre került a víz kémiai-fizi
kai állapota, a mikroflóra minőségi 
és mennyiségi változása; a fito- és
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számol be 

sajtó?

zooplankton állomány; az aljzat, az 
iszap állatai; a halak egészségi ál
lapota. A tanulmányok tapasztalatai 
különösen a víz eutrofizációjával 
kapcsolatban fontosak. ROCZ. NA- 
UK. ROLN. SER. H. 99 (2) 7—151.

О

TERMÁLVÍZBEN TELELTETTÉK. 
Knyazev I. V. és társai azt elemez
ték, hogy milyen hatással van — 
teleltetés közben — a termálvíz az 

egynyaras pon
tyokra? A langyos 
termálvízben hek
táronként 850 000 
hal telelt. Knya- 
zevék folyama
tosan mérték a 
víz kémia-fizikai 

változásait, a hőmérsékletet, az oxi
géntartalmat. Anni pedig a betegsé
geket illeti — csupán a Trichodinel- 
la carasii okozott kisebb fertőzést. 
A teleltetés végén megállapították, 
hogy a kihelyezett állomány 84%-a 
megmaradt. RÜBNOE HOZJAJSZT- 
VO, MOSZKVA, (1981) №  1.

О

EGYSZERŰSÍTETT HALRAKODÄS. 
A Szovjetunióban — a poltavai hal
kombinátban — rámpás halrakodó
kat létesítettek. Az építmény két
szintes. A felső szintre hajtó halszál
lító gépkocsik hozzák a halat és 
gravitációs úton tároló kádakba bo- 
csájtják. A tárolt halat az alsó szint
ről — az oda beálló tartályos autók 
— szállítják el, a rakodás ott is 
vízzel és gravitációval történik. így 
gyakorlatilag emberi kéz érintése 
nélkül, törődésmentesen mozgatható, 
tárolható, átrakható a hal. Az új 
módszerről cikk és fénykép jelent 
meg a RÜBNOE HOZJAJSZTVO 
(1981) májusi számában.

О

MENTSÉK MEG A BÁLNÁKAT! — 
jelszóval nagyszabású akció készül 
a tengeri emlősök védelmében. Az 
NSzK-ban a természetvédők aláírá

sokat gyűjtenek a 
kipusztulófélben 

levő bálnafajok 
megmentése ér
dekében. Az alá
írók azt követelik, 
hogy minden ál
lam függessze fel 

Földünk legnagyobb állatainak kí
méletlen vadászatát, másrészt az 
NSzK egyetlen gramm bálnahúst, 
bálnazsírt se importáljon. A  felhí
vásokat — az aláírásokkal együtt — 
kerékpáros diákok százai szállítják 
Bonn-ba — az illetékes nagykövet
ségekre. DAS TIER, Jahrg. 21. (1981) 
No 8.

О

FÖ LDALATTI HALASTÓ. A svájci 
Frauenfeldben egy földalatti víztá
rozóban (melynek vize ivásra nem, 
de halak tartására alkalmas) be
rendeztek egy „ tógazdaságot”. A ha
talmas, vízzel telt medencékben 
pisztrángokat nevelnek. A táplálás 
idején villanyfénnyel világítják meg 
a tavakat. A  vízbe juttatott sűrített 
levegő biztosítja a halak oxigénel
látását. A  pisztrángok kedvezően 
fejlődnek — vizük nem szennyező
dik a behulló portól, falevelektől — 
másrészt a halfogyasztó madarak 
sem tesznek kárt bennük. FISH 
FARM ING INTERNATIONAL, Vol. 
8. (1981) No 2.

О

SVÁJCI HÓDOK. Néhány évtizede 
egyetlen hód sem élt Svájcban — 

egykor mind ki
irtották őket. Zoo
lógusok néhány 
évvel ezelőtt a 
skandináv álla
mokból hódot im
portáltak Svájcba 
és kihelyezték 

őket a szabadba. A rejtett életű 
víziemlősök megszokták új környe
zetüket és állományuk ma már 120 
példányból áll. DAS TIER, Jahrg, 
21. (1981) No 8.

NEM NYIRKOSODIK. A Reed 
Plastic Packing Ltd. angol cég for
galomba hozott — REEDEX—F né
ven — egy olyan csomagoló anyago, 
mely nem engedi át a nedvességet. 
A  REEDEX—F zsákokba csomagolt 
haltápok nem nyirkosodnak, nem 
penészednek. FISH FARMING IN 
TERNATIONAL, Vol. 8. (1981) №  2.

О

ÓRIÁS SZALAM ANDRA A Z ÉT
TEREMBEN. Jóllehet az óriás sza- 
lemandrát — amely akár 1 méteres 
testhosszt is e lehet — világszerte 
védetté nyilvánították, Kína Guang
dong városában mint különleges 
ételt kínálják az éttermek. A szala
mandra pecsenye éppen úgy megta
lálható az étlapokon, mint a kígyó
sült vagy a teknősleves. DAS TIER, 
Jahrg. 21. (1981) No 8.

О

RÚZS A CÁPÁKBÓL. Eugen ClarK 
és David Doubilet színes képekkel 
illusztrált riportot készített a cápák
ról. Az érdekfeszítő cikkből — töb

bek között — meg
tudható, hogy Ja
pánban a második 

világháborúban 
egy mélytengeri 
cápa májzsírjával 
kenték a vadász- 
repülőgépek for

gó alkatrészeit: a különös kenő
anyag előnye az volt, hogy a leg
zordabb, leghidegebb körülmények 
között sem dermedt meg. Újabban 
— az Egyesült Áramokban — szá 
mos kozmetikai cikk, így pl. a/, 
ajakrúzs alapanyagát képezi cápa
májból préselt zsiradék. NAT. 
GEOGRAPHIC Vol. 160. (1981)
No 2.

ZÁTONYRA FUTOTT ÉS FIZET. 
Egy Puerto Rico-i hajótársaság 13 
millió márkának megfelelő kártérí
tést fizet — vízszennyezésért. Az 
történt ugyanis, hogy egyik hajójuk 
kapitánya 7 millió liter nyersolajat 

engedett ki hajó
jából, hogy az ön
súly csökkenjen 
és lefuthasson ar
ról a homokzá
tonyról, amelyen 
fennakadt. A  ki- 
ömlő olaj egy 

mangrove-mocsarat teljesen be
szennyezett, növényeit, állatait el
pusztította. ORYX/DAS TIER, Jahrg. 
21. (1981) №  9.

О

LAZACTELEPÍTÉS. A stockholmi 
(Svédország) vizekbe összesen 17 
ezer lazacot telepítettek — elsődle
gesen horgászati célra. Egy-egy fia
tal lazac ára 3,93—4,36 ny. n. már
kának megfelelő koronába került. 
METSASTY JA KALASTUS/FISCH 
UND FANG, Jahrg. 22. (1981) No 7.

Dr. Pénzes Bethen
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Az E-vitamin szerepe a 
haltakarmányozásban

A szerzők vizsgálati eredményeit a petefészekbe beépülő 
vitaminmennyiségekről az 1. táblázat mutatja be.

Az ikra E-vitamin tartalma kihat annak peroxidtar- 
talmára, így a megtermékenyülés után a fejlődő emb
riók peroxidtelítettségére is. Erre vonatkozó adatainkat 
a 2. táblázat szemlélteti. Amennyiben az ikra szikanya
gában magas a másodlagosan oxidálódott zsírok meny-

Az intenzív haltartásban a takarmányozás is a kor
szerű biológiai és táplálkozásélettani ismereteken alap
szik. Az intenzív tartási rendszerek kialakulása során a 
takarmányozás fejlődésével együtt jár olyan mestersé
ges környezeti feltételek biztosítása is, amelyek lehe
tővé teszik, hogy az állatok genetikai képességeik felső 
határa közelében termeljenek. Ilyen tartási viszonyok 
között alapvető igény a legjobb minőségű, legnagyobb 
beltartalmi értékű takarmányok előállítása is. Minthogy 
az E-vitamint az állati szervezet nem képes szintetizál
ni, az E-vitamin ellátást a táplálékon keresztül kell biz
tosítani.

A növényi és állati eredetű tápalapanyagokban levő, 
illetve mesterségesen a haltápokba kevert, iparilag elő
állított, E-vitamin nem szívódik fel maradéktalanul. 
Részben a tárolás, részben pedig az emésztő traktuson 
való keresztülhaladás során is, veszteségekkel kell szá
molni. A  szerzők vizsegálatai szerint a bélcsatornából 
történő felszívódás mértéke kétéves tükörpontyoknál 
pontytáp etetésekor mindössze 18,6%. A rossz felszívó
dási hányad még tovább csökkenhet a nem megfelelő 
tárolással. A  tárolási veszteségek nagy része azonban 
stabilizált vitaminpremixek hozzáadásával megszüntet
hető. A  növények, elsősorban a gabonamagvak, illetve 
az ezekből készült darák a tápanyagtáblázati adatok 
szerint általában jelentősebb mennyiségben tartalmaz
nak E-vitamint. Az aktuális szint meghatározása azon
ban üzemi körülmények között rendszerint nem meg
oldható. Célszerű ezért a mesterségesen előállított és 
stabilizált premixek E-vitamin tartalmára alapozva be
állítani a kívánt vitamin-szintet.

Az E-vitamin a premixekben stabilizált ún. tokoferil- 
acetát formában van jelen. Ez a forma azután a bél csa
torna falában alakul át aktív tokoferollá. A  tokoferol 
felszívódása és transzportja energia, pontosabban fe
hérjeigényes folyamat. A  felszívódott tokoferol ugyanis 
a bélfalban egy transzportfehérjéhez kapcsolódik. Ebből 
következik, hogy leromlott, beteg állományban a fehér
jeszintézis intenzitása is gyakran lecsökken, így a fel
szívódott hányad egy része sem képes a célszervekhez 
jutni.

A  szervezetbe került vitamin a szöveti zsírokban rak
tározódik. Kiürülése lassú folyamat, inaktiválódása 
azonban rendkívül gyors lehet. Az E-vitamin egyik leg
fontosabb biokémiai szerepe ugyanis a többszörösen te
lítetlen zsírsavak oxidálódásának, az ún. zsírsavper- 
oxidok kialakulásának gátlásában van. A reakció köz
ben az oxidálódott tokoferol biológiai hatását elveszti.

A legtöbb takarmánygyártó cég, a pontyok számára 
50—100 mg E-vitamint javasol takarmány kilogrammon
ként. A szerzők véleménye szerint ez a mennyiség ele
gendő abban az esetben, ha különös igénnyel nem lép
nek fel az állománnyal szemben. A  petefészek regene
ráció, illetve a spermiumképzés időszakában ennél né
mileg magasabb, 150—200 mg/takarmány kg szint java
solható. A petefészekbe — a petefészekben fejlődő ik
rák szikanyagába — nagymennyiségű E-vitamin kerül.

1. táblázat

2. táblázat

Kezelési idő 
(nap)

Malonaldehid tartalom 
(цM/g petefészek)

Kontroll Kezelt

nyisége, a fejlődő embrió nem képes kiküszöbölni, így 
fejlődési rendellenességek illetve kelési problémák adód
hatnak. Az 1. és 2. táblázatban közölt eredményeinek 
az ovulációt követő hat héten át történő E-vitamin ada
golás hatását (5 mg/kg testtömeg/hét) mutatja az ikra 
E-vitamin és a peroxidáció fokát jelző malonaldehid- 
tartalmára.

Az E-vitamin hiányából adódó tünetek elsősorban a 
fiatal állatoknál jelentkeznek. A legnyilvánvalóbb vi
tamin hiánytünet a csökkent növekedési intenzitás. Ez 
azonban nem specifikus tünet, mivel hasonló jelenséget 
számos más biológiailag aktív vegyület hiányában is 
észleltek. A  hatás E-vitamin esetében főként azokra a 
szövetekre terjed ki, amelyek intenzív anyagcserét foly
tatva a keletkező zsírperoxidok hatására, amelyek fő
ként a membránokat károsítják, zavart lesz a sejtek 
belső anyagforgalma, így anyagcseréje is. Ilyen hatás 
például a vörösvérsejteken mutatható ki, amely a 
membránkárosodás következtében csökkent reziszten
ciát mutat a külső ozmózisos viszonyokra így a vér he
moglobintartalma csökken, ami az oxigénellátás zava
rait idézi elő. Az izomszövetekben az izomsejtek, illetve 
a vérellátást biztosító kapillárisok károsodnak így izom- 
disztrófia illetve ödémás beszűrődés alakulhat ki.

A  hámszövetek közül a bőr legfelső rétege is komoly 
károsodást szenvedhet, ami szabad utat biztosít a bő
rön keresztül ható parazitáknak. A  membránok károso
dása a továbbiakban kihat azoknak a szöveteknek a 
működésére is, amelyek elválasztó, illetve kiválasztó te
vékenységet folytatnak. Ezek közül megemlítendők a 
belső elválasztásé mirigyek, amelyek közül az E-vitamin 
hiányára főként a hasnyálmirigy Langerhaus-féle szige
tei illetve az agyalapi mirigy károsodik. Ennek hatására 
zavart lesz a szénhidrátanyagcsere és a nemi érés fo
lyamata. Más oldalról a kiválasztó tevékenységet foly
tató vese szövete mutat nekrotikus elváltozást, aminek 
oka a vesetubulusok pusztulása.

A  mesterségesen kevert haltápok mellett természete
sen a tavak planktonállománya is tekintélyes meny- 
nyiségű E-vitamint tartalmaz és ezek hasznosulása oly
kor kedvezőbb, mint a tápoké. Tény viszont, hogy a 
zooplanktonok E-vitamin tartalma az év folyamán te
kintélyes mértékben változik ezen állatok szaporodási 
ciklusának függvényében. A  phytoplankitonok esetében 
a megvilágítási idő és a víz oxigéntartalma befolyásolja 
kedvező irányban ezek tokoferol tartalmát.

Az E-vitamin biológiai hatékonysága nagymértékben 
növelhető illetve hatása időnként helyettesíthető ter
mészetes és mesterséges antioxidáns anyagokkal, ame
lyek közül az állati takarmányozásban alkalmazott leg
fontosabb szerek a szelén illetve az etoximetilquinolin 
(E(MQ). A szelén antioxidáns hatása főként egy, a per- 
oxidok redukcióját katalizáló enzim, a glutation per- 
oxidáz, aktiválásában nyilvánul meg. Ez ugyanis egy 
ún. metalloenzim, melynek működéséhez fémre, jelen 
esetben szelénre van szükség. Szelén segítségével azon
ban az E-vitamin hiánytüneteknek csak egy része szün
tethető meg. Főként a vörösvérsejtek permeabilitását
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illetve a vázizomzat károsodását lehet szelénkezeléssel 
megszüntetni, míg a hormontermelő mirigyek illetve a 
vese károsodása csak E-vitamin adagolással csökkent
hető. A  halak szelénigényére vonatkozóan az irodalmi 
adatok ellentmondóak. Az átlagos szint megfelelő E- 
vitamin ellátottság mellett 30—50 /tg/tak. kg.

összefoglalva megállapítható, hogy a haltakarmányo
zásban a többi biológiailag aktív vegyület mellett fi
gyelmet kell fordítani az E-vitamin ellátottságra is. 
Mint minden takarmány összetevő, így az E-vitamin ese

tében is számolni kell feldolgozási és tárolási vesztesé
gekkel, amelyek csökkentik ezen anyagoknak a takar
mányból való hasznosulását, s ennek következtében még 
megfelelő tartási körülmények között sem tudja az ál
lat genetikai képességeit érvényesíteni.

cfr. Mézes Miklós 
Vadász Gyula

Agrártudományi Egyetem 
Állatélettani és Állategészségtani Tanszék

Gödöllő

Visszatértek a lazacok
Visszatértek a lazacok a francia- 

országi folyókba, elsősorban Nor- 
mandiában és Bretagne-ban, vala
mint az ország geometriai központ
jában, a Loire alatti Allier folyóba. 
Hosszú időn keresztül panaszkodtak 
a horgászok, hogy a „profi” halá
szok tevékenysége, valamint a víz- 
szennyezés, a vízierőművek gátjai 
miatt eltűntek a folyókból, hegyipa
takokból a lazacok. A  horgászok la
zac alatt a Salmo solar-ra, tehát ar_ 
ra a nemes lazacra céloztak, amely 
az Atlanti-óceánból a franciaországi 
folyókba járt ívni. Koruk szerint is 
osztályozták a szakértő horgászok 
a lazacokat, az 5 éves példányokat 
a francia nyelv „madeleinau”-ra ke
resztelte.

Ma már ismét jönnek a lazacok. 
De beszéljenek a számok. Országos 
viszonylatban 1955-ben 36 000 pél
dányt fogtak ki a franciaországi fo- 
lyokból. Ez a szám 1979-re mind
össze 2000-re csökkent

Az elmúlt évtized végén joggal 
sóhajtoztak a horgászok, hogy „hol 
vannak a régi szép idők” . Limousin 
vidéke az ország centrumától kissé 
délre fekszik. A  18. században a 
gazdag földesurak jelentős része 
bérlőnek adta ki földjét, akivel szer
ződést kötött. A  bérlő rendszerint a 
földesúr konyháján étkezett. A szer
ződés egyik pontjában ki volt kötve, 
hogy a bérlő heti két alkalomnál 
többször nem köteles lazacot elfo
gadni ebédre. Magyarán hetente há
romszor már nem lehetett lazacot 
tálalni a bérlőnek, nehogy beleunjon 
az „egyhangú” fogásokba.

1980-ban jelentős változás állt be 
a lazac horgászatban Franciaország
ban.

Sacha Tolstoi egy jelentős pá
rizsi sportcikk áruházat vezet, 
amelyben horgász cikkeket is áru
sítanak. Ö személy szerint igen sok 
horgásszal tart érintkezést és ismeri 
a zsákmányokat, a „haljárásokat” 
a legtöbb franciaországi folyó 
viszonylatában, Normandiától a Pi- 
reneusokig. Az ő adatai szerint az 
Allier felső szakaszán egy horgász 
1980-ban egy jó hétvégén 4—15 la
zacot tudott kifogni. 1980-ban egyéb
ként az Allier mellett, Bretagne és 
Normandia folyóiban is kb. 2,5- 
szörösére emelkedett a fogás.

Minek köszönhető ez a hirtelen 
javulás?

Francois Delmas környezetvédelmi 
államtitkár mindezt egy hosszabb
távú többlépcsős programnak tulaj
donítja. Több mint egy évtizedes 
munka és 30 millió Ft beruházás 
hozta meg most az eredményt. Évek 
óta figyelik a lazacok mozgását a 
franciaországi folyókban és populá
ció számlálásokat végeznek. A lazac 
farmok ivadékok kibocsátásával nö
velik az állományt. A folyókon fel
úszó lazacok útvonalát biztosítják, 
az akadályokat elhárítják és a vízi- 
erőművek gátjainál és egyéb kri
tikus helyeken áthaladást biztosító 
berendezéseket helyeznek el. Egy 
igen lényeges szempont még, hogy 
az elmúlt években Franciaország 
szerte javult a folyók tisztaságának 
helyzete. A szennyezést sikerült 
csökkenteni, illetve bizonyos helye
ken megszüntetni.

Ezeknek az együttes intézkedések
nek a hatását lehetett már 1980-ban 
lemérni. Norman diában folyik a 
Sélune. Rövid kis folyó horgászható 
szakasza mindössze 7 km. Ebből a 
folyóból 1980-ban 200 lazacot, 1979- 
ben csak 60-at fogtak ki. Az Allier 
folyóból 2000 db-ot emeltek ki 1980- 
ban. itt 30%-os volt a javulás. Az 
illetékes szakértők szerint még né
hány évet várni kell. de 1982—83- 
ban már pontosabb képet lehet raj
zolni a franciaországi folvók lazac 
helyzetéről. Remélik, hogv az 1980- 
as kiugrás nem egy véletlen ese
mény, hanem egy örvendetes folya
mat kezdete.

Franciaországban most ötéves ku
tatási tervet dolgoztak ki. amelvnek 
során figyelik majd a többi vándorló 
halfajokat is, így az angolnát, az 
ingolát, valamint a vándor alózát 
(Alosa vulgáris) és a lazaroisztrán- 
got (Salmo trutta). A megfigyelés a 
Sargasso-lengertől Grönlandig terjed 
majd. Feltérképezik a vándorlás 
egymás ráhatás át, a tengeráramlások 
szerepét és szemmel követik a fo
lyókba feljutott halak további sor
sát.

A  lazac mindig is reagált a fo
lyóvizek tisztaságára és talán ez a 
természetadta indikátor ..jót jelez” 
a francia polgároknak, horgászoknak 
és környezetvédelmi szakemberek
nek egyaránt.
(FNVIROMENT et CADRE de VIE 
1981/3—4. nyomán)

Endresz István

Akváriumkiállítás
Budapesten

1981. augusztus 13-án Dr. Dobrai 
Lajos, a MÉM Vadászati és Halá- 
lászati Főosztályának főosztályvezető 
helyettese nyitotta meg a Fővárosi 
Állatkert pálmaházában megrende
zett díszhaltenyésztési kiállítást. Az 
előzetesen lefolytatott bírálat egy
részt a tenyésztői munkát, másrészt 
az akváriumok összhatását vette fi
gyelembe és ennek alapján döntött 
a díjak odaítéléséről. Dicséret illeti 
a lelkes akvaristákat a kiállítás 
megrendezésében végzett önzetlen 
társadalmi munkáért és a nagy 
szakmai felkészültséget bizonyító be
mutatókért. A Kiállítás nagy közön
ségsikerrel zárult, jól szolgálta az 
akvarizálás propagálását, a termé
szet szeretetét.

T. B.

(Folytatás a 177. oldalról)

geteiben — mint a tatárjárás idején 
(Rogerius mester Siralmas énekének 
tanúsága szerint) is — embernek, 
állatnak alkalmas búvóhely kínálko
zott ...

A  már őshonosnak számítható ma
gyarságot, a 13. sz. derekán feltűnő 
(félnomád) kunokhoz viszonyítva: 
olyan gazdasági élet jellemezte, 
amelyben már: az erdő és tó-gaz
dálkodás is helyet kapott, s ahol 
legalábbis a települések (faluk) mag
ját, „szilárd épületek” (ti. templo
mok vagy monostorok) képezték ...

Az ismertetésünkben felsorolt (fo
ki) halasok földrajzi felsorolása, to
pográfiai rögzítésének kísérlete a 
mai olvasó számára nem sokat mon
dana: gyakran semmitmondó: nehe
zen kibetűzhető és azonosítható 
„üres nevek” ezek: a Tisza meder
változásai és a környező ártéri te
repalakulatok átrendeződése rég el
tüntette őket. A fentebb említett 
Magyarádi halasokat (és a tőle D-re 
húzódó: Visa lapossát), mint utolsó 
mohikánokat a Hevesi medence ár
téri tározóterét hasznosító Kiskörei 
Tározó vize a szemünk előtt borí
totta e l ...

 ̂A későbbiekben már közismert 
(és ma is létező) mesterséges halas
tavakról is beszélhetünk, mint pl. a 
Tatai öreg-tó-ról. Ezek létesítésének 
fénykora: a középkor következő má
sodik fele.

P. Károlyi Zsigmond
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Hőmérséklet hatása a ponty és a harcsa növekedésére, 
takarmány-hasznosítására, túlélésére szubletális 
ammónia koncentráció mellett
O. TÓTH E„ GULYÁS P.* és 
OLÁH J.
Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

A víziek hőszennyezése felgyorsi- 
totta a halak preferált hőmérséklet 
tartományának a meghatározását. 
Egy legutóbbi összefoglalóban 114 
halfaj adatait gyűjtötték össze (Cou- 
tant, 1977). A preferált hőmérséklet 
meghatározása változatos laborató
riumi hőmérséklet-gradiens beren
dezésekben történik (McCauley, 
1977), amelyek azonban a növekedés, 
takarmányhasznosítás, túlélés és a 
hőmérséklet közötti összefüggések 
tanulmányozására nem alkalmasak. 
Ezek az összefüggések pedig amel
lett, hogy mélyebb bepillantást tesz
nek lehetővé a hőszennyezés hatás- 
mechanizmusába, a haltenyésztés 
gyakorlata számára is alapvető fon
tosságúak. Ezek az összefüggések 
legtöbb halfajunk esetében ismeret
lenek, még a legrégebben tenyész
tett pontyra is alig vannak adatok. 
Átfolyó vizes akváriumokban, felte
hetően ideális vízminőség mellett 
Aőelmart (1978) 9,2; 19,5; 29,6 és 
35,8 °C-on nevelte a pontyokat és a 
leggyorsabb növekedést 29,5 °C hő
mérsékletnél kapott.

Jelen munkánkban 15 és 30 °C kö
zötti tartományban, hét hőmérsékle
ten határoztuk meg a ponty és a 
harcsa növekedését, takarmányhasz - 
nosítását, túlélését és testösszetételét. 
A hőmérséklet hatását szubletális 
ammónia koncentráció mellett vizs
gáltuk miután felszíni vizeinkben, 
különösen folyóvizeinkben, vala
mint intenzív halnevelő rendszerek
ben egyre inkább az ammónia válik 
a környezet limitáló tényezőjévé.

ANYAG ÉS MÓDSZER
Polikultúrás halastóból lehalászott 

22 +  1 g átlagsúlyú pontyokat (Cyp- 
rinus carpio L.) és recirkulációs hal
nevelő 100 literes vályújában tar
tott 6,4!+ 0,3 g átlagsúlyú harcsákat 
(Silurus glanis L.j a kísérletek meg
kezdése előtt két héten keresztül 
20 °C-on adaptáltuk a besötétített 
és műanyagcső búvóhellyel ellátott 
akváriumokhoz és etetési eljárá
sunkhoz. Ezt követően, a hőmérsék
let lassú beállítása után az adott 
hőmérsékleten további egyhetes 
adaptálás után történtek az első mé
rések. Mindkét halfajra 3—3 akvá
riumot állítottunk be egy-egy hő
mérséklethez véletlenszerű elhelye
zéssel, a hét hőmérsékleten ez mind- 
összesen 42 akváriumot jelentett. Az 
akváriumok nagy száma és az ét-

*Vízgazdálkodási Tudományos Kutató-
központ, Vízminőségvédelmi Intézet,
Budapest

vágy szerinti etetési stratégia rend
kívüli munkaigényessége miatt a kí
sérleteket először a ponttyal, majd 
a harcsával végetük el. A  nevelési 
kísérleteket 30 literes átfolyóvizes 
akváriumokban végeztük. Vízforrás- 
ké'ht klórtalanító berendezésen ke
res. lül folyt csap víz szolgált. A  hő
mérsékleteket (15, 18, 21, 23, 25 27, 
29 °C) kompresszoros hűtő-fűtő ter
mosztátokkal tartottuk 0,5 °C pon
tossággal. Az. átfolyás mellett helyi 
levegőztetést is alkalmaztunk a fo
lyamatos oxigénmérések szerint az 
akváriumkoban az oxigéntartalom 
5,4—8 dm—У között változott. Az ak
váriumokban az ammónia koncent
rációt a csap víz ammónia tartalma, 
a halak ammónia ürítése és az ete
tés során felszabaduló ammónia ha
tározta meg. Az utóbbi két forrást 
az átfolyás szabályozásával tartottuk 
a megfelelő tartományban. A kétna- 
pontkénti ammónia mérések szerint 
az akváriumokban tartani tudtuk a 
0,15 +  0,05 mg dm—3 szabad ammó
nia szintet. Legnagyobb ingadozást 
a 15 °C-ra beállított akváriumokban 
mértünk. Mesterséges megvilágítást 
nem alkalmaztunk, így a fotoperió- 
dus követte a ponty esetében a ta
vaszi, a harcsa esetében a téli ter
mészetes megvilágítási viszonyokat. 
Minden akváriumban 10 hallal dol
goztunk és minden példány ége
téssel egyedi jelölést kapott. A hala
kat MS—222-vel altatva minden hé
ten darabonként megmértük. Test
súly és testhossz méréseket végez
tünk. A mérések előtti etetést ki
hagytuk, naponta kétszer etettünk 
étvágy szerint, vagyis kis adagok
ban mindaddig adtuk a tápot, amíg 
a halak felvették. Ez az eljárás, kü
lönösen a harcsák etetésénél nagy 
körültekintést igényel, de az ösz- 
szesen háromhetes szoktatási idő a 
harcsánál is elegendőnek bizonyult. 
Bár a 21 akvárium etetése hosszú 
időt vett igénybe, az akváriumok 
etetési sorrendjét szigorúan követve 
az etetési időket pontosan tartottuk. 
A  következő tápokat alkalmaztuk. 
Száraz pelletált ponty ivadéktáp: 
búza 34. halliszt 20, lucernaliszt 2,5 
extrahált szójadara 5, csillagfürt 18, 
búzakorpa 5. vérliszt 5, vitamin pre- 
mix 1. szójaolaj 1,2, dextrin 0,8, 
extrahált napraforgó 5. élesztő 1.5, 
Á P—17 1, nyersfehér je-tartalom
33%. Gyurmázott nedves harcsa tán: 
kazein 70, dextrin 6, cellulóz 2, szó
jaolaj 3, csukamáj olaj 5, vitamin 
premix 3, ásványi premix 4, CMC 
5, Na-alginát 2, fehérje-tartalom 
60%. A  nevelési kísérleteket a 
ponttyal 76 napig, a harcsával 85 
napig végeztük. A kísérletek befeje
zése után minden akváriumból 3—3 
halat homogenizáltunk és mikro- 
Kjeldahl módszerrel fehérje-tartal

mat mértünk, 60 és 105 °C-on pedig 
nedvességtartalma t.

10, 15 és 20 °C-on, 21 napig tar
tott pontyokat és harcsákat lassú 
hőmérséklet emelésnek tettünk ki 
egészen a teljes pusztulás bekövet
keztéig. A hőmérséklet emelést 2—3 
°C-onként, a pusztuláshoz közeli tar
tományban pedig 1 °C-onként vé
geztük. Egy-egy hőmérsékleten 48 
óráig tartottuk az állatokat. A tar
tási körülmények a növekedési kí
sérletnél leírtakkal azonosak voltak.

20 °C-on tartott pontyokat és har
csákat gyors hőmérséklet emelésnek 
vetettünk alá. Nyolc, 10—10 harcsát 
tartalmazó akvárium vizét hat óra 
alatt emeltük fel 25. 27, 30 31, 32, 
33, 34 és 35 °C-ra. Tizenegy, 10—10 
pontyot tartalmazó akvárium vizét 
szintén hat óra alatt hasonló hő
mérsékletre emeltük, de a 32 °C-os 
akváriumból három párhuzammal, 
a 33 és 34 °C-os akváriumokból pe
dig két-két párhuzammal dolgoz
tunk. A lassú és gyors hőmérséklet
emelés kísérletekben feljegyeztük azt 
a hőmérsékletet, ahol a hősokk kez
dődött és ahol az állatok elpusztul
tak.

A ponty preferált hőmérséklet tar
tományának meghatározását hori
zontális, egyenes hőmérséklet-gra
diens csatornában határoztuk meg. 
Berendezésünk 4 m hosszú, 20 cm 
széles és 25 cm magas volt. A  csa
tornát válaszlapokkal 8 rekeszre 
osztottuk úgy, hogy a halak szaba
don közlekedhettek az egyik rekesz
ből a másikba. A csatorna vagy vá
lyú egyik végét fűtöttük (29 °C), a 
másikat pedig hűtöttük (16 °C). A 
vízmozgást és a szükséges levegőzte
tést aktív szénnel töltött EHEIM 
szűrőkkel biztosítottuk. A vályúban 
az oxigéntartalom a kírérletek alatt 
5,6—8,0 mg dm -3 között változott. 
A kísérletek időtartama 24 óra volt. 
Óránként ellenőriztük a halak elhe
lyezkedését. Legfontosabb volt a 
kora reggeli megfigyelés, amikor a 
halak az éjszakai nyugalmi perió
dusban számukra optimális hőmér
sékleti tartományban helyezkedtek 
el. A  kísérleteket kétszer ismétel
tük.

EREDMÉNYEK 
ÉS MEGBESZÉLÉSÜK

A növekedési kísérletek egyes hő
mérsékleteihez tartozó három akvá
rium 30 egyedileg kijelölt halának 
hetenkénti mérési adataihoz igazított 
növekedési görbék a kezdő szakaszo
kon nem minden esetben mutattak 
szignifikáns különbséget. A  növeke
dés és a kumulatív testsúlygyarapo
dási görbék a nevelési periódus má
sodik felében azonban már szigni
fikáns különbségeket mutattak. Az 
eredmények kezdeti szórása a
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0,15 +  0,05 mg dm -3 szabad ammó
nia szint következménye. Ennél ál
landóbb ammónia szintet az akvá
riumokban csak perisztaltikus am
mónia pumpával tudtunk volna biz
tosítani. Erre azonban a nagyszámú 
akvárium esetében nem volt lehető
ség.

A  harcsa növekedése a hőmérsék
let emelésével gyorsult (1. ábra). 
Legnagyobb növekedés a 25 °C-ra

1 . ábra: A  harcsa növekedése és takar
mányegyütthatója különböző hőmérsék

leten

beállított akváriumokban volt. A 27 
és 29 °C-ra beállított akváriumok
ban a harcsák az első héten elpusz
tultak. A  0,15 +  0,0,5 mg dm -3 szub- 
letális szabad ammónia koncentrá
ció mellett tehát a harcsa növekedé
se 25 °C-on volt a legnagyobb. Ked
vező vízminőség mellett a harcsa 
növekedése számára az optimális 
hőmérséklet valószínűleg magasabb. 
Folyóvizeinkben, intenzív harcsate
nyésztő rendszereinkben a szabad 
ammónia szubletális koncentrációjá
val számolnunk kell. Ezért a 25 °C 
fölötti hőmérséklet veszélyezteti a 
harcsa populációkat folyóvizeinkben 
és kedvezőtlen a tenyésztés számára. 
Természetesen a kedvezőtlen hatás 
a halastavakban vagy folyóvízben a 
hőmérséklet vertikális és napszakos 
változásával csökken. A  hőmérséklet 
növekedést serkentő hatása 15—21 
°C tartományban mérsékelt, a 21— 
25 °C tartományban erőteljes. Ebből 
következik, hogy az intenzív harcsa
tenyésztő rendszerekben a biztonsá
gos és hatékony termelés számára a 
21—25 °C közötti tartomány vehető 
figyelembe. A harcsához hasonlóan 
a ponty növekedése is gyorsult a 
hőmérséklet emelésével (2. ábra). 
Az adott szubletális ammónia kon
centráció mellett a növekedés 25 °C- 
ig gyorsult. 27 °C-on a növekedés 
már kisebb volt és 29 °C-on tovább 
csökkent. A hőmérséklet növekedést 
serkentő hatása 15 és 18 °C között 
mérsékelt, majd ezt követően nö
vekvő mértékben fokozódik. 15 °C- 
on igen lassú testsúlygyarapodást 
mértünk a 76 napos kísérlet során. 
M. A. Szumiec (1979 halastavi hid- 
rometeorológiát összefoglaló munká
jában a vízhőmérséklet és a ponty 
súlygyarapodása adathalmaz számí
tógépes elemzésével kimutatta, hogy 
nagyüzemi halastavakban a ponty 
növekedése 14 °C-on leáll és a hő
mérséklet további csökkenését a 
testsúly csökkenése kíséri.

A különböző hőmérsékleten nevelt 
pontyok takarmányegyütthatója

nagymértékben változott (1. és 2. 
ábrák). A ponty esetében a legked
vezőbb takarmányegyütthatót 25

Ofinyés/Ocoi ix-г к ч li та, I iHpoKban

2. ábra: A  ponty növekedése és takar
mányegyütthatója különböző hőmérsék

leten

°C-on kaptuk. A hőmérséklet továb
bi növelésével a takarmányegyütt
ható romlott, 29 °C-on több mint 
duplájára nőtt. Az együttható a hő
mérséklet csökkenésével is romlott 
15 °C-on 11-re melkedett. A harcsa 
takarmányegyütthatója nem válto
zott ilyen széles tartományban. 21— 
23 °C-on közel azonos volt és a leg
alacsonyabb hőmérsékleten duplázó
dott. A  takarmányegyütthatókban 
mért nagyarányú eltéréseket a hő
mérséklet változás és a magas szub
letális szabad ammónia koncentrá
ció mellett az etetési eljárásunk és a 
szintetikus harcsa tán vagy a nagy
üzemi pontytáp hiányos összetétele 
is magyarázhatja. A különböző hő
mérsékleten nevelt harcsa és ponty 
fehérje és nedvesség tartalma között 
nem találtunk szignifikáns különb
séget (1. táblázat).

1. táblázat
Különböző hőmérsékleten nevelt harcsa 

és ponty, fehérje- és nedvességtartalma, %

H ő
mér- H a r c s a  P o n t y

séklet, feliérje nedvesség fehérje nedvesség 
°C

15 01,37 80,90 55,32 70,50
18 02,98 80,90 54,81 70,04
21 02,72 81,31 54,18 70,03
23 02,10 81,77 54,98 70,20
25 04,79 80,08 54,40 70,83
27 03,28 81,40 54,00 75,85
30 03,00 81,40 53,53 75,22

A hőmérséklet-gradiens berende
zésünkben csak a ponty preferált 
hőmérsékletét vizsgáltuk. A 20 °C-on 
tartott pontyok az első két órában a 
21—23 °C-os tartományban helyez
kedtek el, ezt követően fokozatosan 
áthúzódtak a melegebb vízbe és 4— 
5 óra elteltével 25—27 °C-os tarto
mányban gyűltek össze. A tükrös és 
pikkelyes pontyok között nem ta
láltunk különbséget. Ugyancsak nem 
volt különbség a 15 és 20 °C-on tar
tott egyedek 24 óra után regisztrált 
elhelyezkedése között.

A 0,15 mg dm- 3 szubletális szabad 
ammónia koncentráció mellett a 
lassú hőmérsékletemelés hatását a

túlélésre előzetesen 10, 15 és 20 °C-ra 
adaptált egyedekben vizsgáltuk. A 
20 °C-on szoktatott tükrös pontyok 
pusztulása 32 °C-on 40%-os volt és 
33 °C-on elpusztult az összes kísér
leti állat. A pikkelyes ponty hőtűré
se nagyobb volt, 33 °C-on 60%-os 
volt a pusztulás, de 34 °C-on ezek 
az egyedek is elpusztultak. A 10, 15 
és 20 °C-hoz szoktatott tükrös pon
tyok hőtűrésének felső határa azo
nos volt (3. ábra). A teljes pusztu-

3. ábra: 10, 15 és 20 °C-on adaptált
harcsák és pontyok pusztulása lassú 
(folyamatos vonal) és gyors (szaggatott 

vonal) hőmérsékletemelésnél

lás azonban a 20 °C-hoz adaptált 
egyedeknél már 33 °C-on bekövet
kezett, ugyanakkor a 10 °C-hoz 
adaptált egyedeknél 33,5 °C-on és a 
15 °C-hoz adaptált egyedeknél csak 
34 °C-on pusztult el minden állat. 
A harcsa hőtűrésének felső határa 
a kísérleti körülmények között ala
csonyabb volt és különbség volt az 
eltérő hőmérséklethez adaptált egye
dek között. A  hőtűrés felső határa a 
10 °C-hoz adaptált egyedeknél 28,5 
°C volt, a 15 és 20 °C-hoz adaptált 
egyedeknél pedig 30 °C. A  hőtűrés 
felső határa és a teljes pusztulási 
hőmérséklet közötti tartomány a 
harcsánál sokkal szélesebb, mint a 
pontynál. A 20 •C-hoz adaptált har
csa hőtűrésének felső határa 0,15 
mg dm~3 szubletális szabad ammó
nia koncentráció mellett 30 °C, a 
teljes pusztulás azonban csak 35 °C- 
nál következett be. A 20 °C-hoz 
adaptált harcsa hőtűrésének felső 
határa 32 °C, ha a hőmérsékleteme
lés gyorsan történik a teljes pusz
tulás azonban ekkor is 35 °C-on 
következik be. A pontynál 
a gyors hőmérsékletemelés 
nem módosította lényegesen a 
hő tűrés felső határát, lassú hőmér
sékletemelés hatásához viszonyítva 
a teljes pusztuláshoz szükséges hő
mérséklet azonban valamelyest 
emelkedett. A harcsa hőtűrés és 
preferált hőmérséklet tartomány 
eredményeit nincs mihez hasonlí
tanunk. A ponty preferált hőmérsék
let tartománya kísérleteinkben 
0,15 +  0,05 mg dm 3 szubletális am
mónia koncentrációja mellett ala
csonyabb mint az alacsonyabb am
mónia koncentráció mellett mért 
irodalmi értékek (Coutant, 1977). Bár 
az irodalmi adatok is meglehetősen 
szórnak és a kísérletekben használt 
ammónia koncentráció sem ismert.

(A  tanulmányhoz tartozó irodalom- 
jegyzéket a szerzők kérésre meg
küldik.)
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Egynyaras pontyvonalak 
laboratóriumi tesztelése
HANCZ CSABA
Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár

A genetikai munka eredménye
képpen létrejövő nagyszámú hibrid
kombináció teljesítményének meg
határozása gyors és megbízható 
labormódszerek kidolgozását sürgeti 
(Wohlfarth et al., 1971; Nagy et al. 
1978), amelyek kiegészítik, sőt adott 
esetben helyettesíthetik is a halas
tavi vizsgálatokat. Modell jellegű 
akváriumi kísérletekkel vizsgáltuk 
egynyaras pontyvonalak növekedését 
különböző takarmányokon. Célunk a 
második termelési évben nyújtott 
teljesítmény tesztelése és a vonalak 
adaptációs képességének meghatáro
zása volt.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Kísérleteinket a szarvasi Halte- 
nyésztésd Kutató Intézetből származó 
3 tükrös (1.2.3.) és 1 pikkelyes (P) 
pontyvonalon végeztük. A halakat 
recirkulációs rendszerben működő 
1000 1-es műanyag kádakban tar
tottuk. A kádakban napi 7-szeres 
vízcserével dolgoztunk, a víz hő
mérséklete 24 +  1 °C volt. Naponta 
kétszer etettünk, étvágy szerint. A 
halak egyedi jelölését folyékony nit
rogénnel történő fagyasztással vé
geztük. A kísérleteket 3 hetes kon
dicionálás előzte meg. Mérésekkor 
a következő adatokat rögzítettük: 
súly, standard testhossz, testmagas
ság.

Az 1. kísérlet időtartama 55 nap 
volt, a halakat kéthetente mértük. 
Egy-egy kádban a 4 vonalból 15—15 
halat telepítettünk. Két különböző 
biológiai értékű granulált tápot etet
tünk: csillagfürtöt és ún. pontytápot, 
4-szeres ismétléssel.

A 2. kísérlet 31 napig tartott, he
tenkénti mérésekkel. Az előző kísér
let állományát vonalanként rendez
tük el. Kádanként 10 egyedből álló 
csoportokat képeztünk az előzőekben 
fogyasztott takarmány szerint, amit 
a halakon fagyasztással jelöltünk. 
Az állományt ponty táppal etettük.

A halak kezdősúlyában mutatkozó 
különbségek zavaró hatásának el
kerülése céljából a relatív súlygya
rapodás (R) adatait értékeltük (M i
nőt szerint), amelyek kísérleteinkben 
a növekedési függvény (Brody, 1927) 
k-tényezőjével azonos módon jelle
mezték a növekedés sebességét.

Az allometrikus módszer (Huxley, 
1932; Széky, 1962) segítségével vizs
gáltuk a testsúly-testhossz és a test- 
magasság-testhossz összefüggést. Az 
adatok kiértékelése lineáris regresz- 
szióanalízis és varianciaanalízis 
módszerével történt.

EREDMÉNYEK 
1. k í s é r l e t

A relatív súlygyarapodás változását 
a különböző takarmányok és gene
tikai vonalak hatására kéttényezős, 
véletlen blokk elrendezésű varian
ciaanalízissel értékeltük. A  pikkelyes 
vonalat a kísérlet során bekövetke
zett nagymértékű (38%-os) elhullás 
miatt a csoportátlagokkal végzett 
analízisekből kizártuk. A  kezelésha
tás és a különböző takarmányozás 
hatása P <  0,001 szinten bizonyult

1. táblázat
A takarmány —  genetikai vonal kéttényezős 
varianciaanalízishez tartozó eredménytáblázat

Takarmány R  J ( %) Vonal R  (% )

Csillagfürt 31,0 1. 53,8
Pontytáp 90,0 2. 59,6

3. 64,3
SzD 5% 6,5 ®z^5% 7,9

szignifikánsnak, a genetikai vonalak 
hatása valamint a takarmányozás- 
vonal interakció nem volt szignifi
káns. Az eredményeket az 1. táblá
zat tartalmazza.

A  logaritmizált testméret adatok
ból a következő allometrikus egyen
leteket határoztuk meg lineáris reg
resszióanalízissel a kísérlet elején 
és végén:

log W =  a +  b log L és 
log H =  a+b  log L, ahol 

W =  súly (g), L =  standard testhossz 
(mm), H = testmagasság (mm). Az 
allometrikus egyenletek b tényezőit 
a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat
Allometrikus egyenletek b tényezői 

az 1. kísérletben

Induló Végző állapot
Vonal állapot csillagfürt pontytáp

log W  =  a +  b log L

1. 2,44 2,29 2,82
2. 2,80 2,64 2,32
з’. 2,88 2,67 2,60

log H  =  a +  b log L

1, 0,95 0,71 1,09
2. 0,95 1,30 0,72
3. 1,02 0,92 0,96

r =  min. 0,6827 — max. 0,9083, n =  130 P  <  0,001 

2. k í s é r l e t
A  relatív súlygyarapodásnak a ge
netikai vonalaktól és a korábbi ta
karmányozástól függő változását 
kéttényezős véletlen blokk elrende
zésű varianciaanalízissel értékelve 
a 3. táblázatban összefoglalt ered
ményeket kaptuk. A kezeléshatás 
P <  0,01, a takarmányozási „előélet” 
hatása P <  0,01 szinten szignifikáns, 
míg a vonal-hatás és a vonal-„elő- 
élet” interakció nem szignifikáns.
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A vizsgált genetikai vonalak nö
vekedési sebessége kísérleteinkben 
a következő sorrend szerint ala
kult: P, 3., 2., 1., ami a vizsgált élet
szakaszban kifejezi a vonalak tel
jesítményét.

Az eltérő biológiai értékű tápok 
hatása a növekedésre jelentős és 
szignifikáns volt (P <  0,001), erőtel
jesebben érvényesült a genetikai vo
nalak hatásánál. A  különböző ta
karmányok alkalmazása nehezíti 
ugyan az adatok kiértékelését, de le
hetővé teszi hogy információt sze-

Franciaországban évente 2000 ton
na édesvízi rák kerül az asztalra, 
ugyanakkor az évi belföldi édesvízi 
rák-hozam mindössze 5 tonna. Ezt 
a mennyiséget a Massif Central, a 
Vogézek, a Pireneusok és az Alpok 
folyóiban fogják. Ezekben a folyók
ban két megritkult faj él: a folyami, 
vagy nemes rák (Astacus astacus) 
és az Austropotamobius pallipes. Az 
előző a lassú folyású folyókat, pata
kokat, vizesárkokat kedveli. A tisz
ta víz az élettere ennek a ma már 
Európa-szerte ritka ráknak. Az As
tacus astacus-1 vöröslábú, az utóbbit 
fehérlábú fajtáknak is nevezik a 
francia ínyenckonyha kedvelői. A 
nagyon megritkult két fajt Francia- 
országban csak augusztus 1—15. kö
zött szabad fogni. 1980-tól számítva 
öt évre azonban teljes tilalmat ren
deltek el.

A francia gasztronómia az előbbi 
két rákra csak jelentéktelen mér
tékben támaszkodhat. Édesvízi rák
ból az ország nagymérvű behozatal
ra szorul. Elsősorban Törökország
ból hozzák be a kecskerákot (Asta
cus leptodactylus), amely eléggé íz
letes, de keskenyebb az ollója és 
ezért nem olyan értékes, mint a fo
lyami rák. Kecskerákból 1980-ban 
1948 tonna mennyiséget hoztak be 
Törökországból. A  fennmaradó 52 
tompát az USA, Görögország, Spa
nyolország, Kenya, NSZK és Olasz
ország szállította le.

A francia gasztronómia meglehe
tős édesvízi rák hiányban szenved. 
Rosszabb a helyzet e téren, mint a 
közpkorban, amikor a folyami rák 
még szapora volt a franciaországi 
folyókban. Milyen okokra vezethető 
visza ez az „édesvízi rák hiány” ?

A  múlt század végén az európai 
folyókban igen nagy pusztítást vég
zett a rákpestis, amelyet egy gomba 
okozott. Nem szenvedett minden or
szág oly mértékben, mint például 
Svédország, de ezt a betegséget 
azért egész Európa megérezte.

Másik ok: a franciaországi folyók 
vize az utóbbi három évtizedben je
lentősen elszennyeződött fémektől, 
vegyszerektől, növényvédő szerek-

rezzünk a vizsgált vonalak adaptá
ciós képességéről.

Az allometrikus módszer haszno
san egészíti ki a növekedésvizsgá
latokat, segítségével a testalakulás 
is egyértelműen leírható.

Több korcsoport bevonásával to
vábbi kísérletek szükségesek a labo
ratóriumi teljesítményvizsgálat vég
leges módszertanának kidolgozásá
hoz.
(A  tanulmányhoz tartozó irodalom- 
jegyzéket a szerző kérésre meg
küldi.)

tői stb. A  folyószabályozások, erő
műépítkezések és egyéb műszaki 
munkák sem kedveztek a nyugodt 
és tiszta vizeket kedvelő rákfajok 
szaporodásának.

A  vízi ragadozók, békák, angolnák 
is jelentős pusztításokat végeztek a 
populációkban. Egy példa. A francia 
folyókba 1911-ben telepítették be az 
Or cone ct es limosus rákfajt az USA- 
ból. Ez rendkívül szapora faj, de lé
nyegesen kisebbre nő, mint az As
tacus astacus. Kevesebb a húsa, így 
értéktelenebb a piacon. Megél a 
szennyezettebb vizekben, kissé ag
resszív és kiszorítja az őshonos rák
fajokat a folyókból. íze sem olyan 
jó, mint a folyami ráknak.

A  franciaországi szakemberek 
szerint ez a pillanatnyi „rákhiány” 
nem lesz olyan vészes, ha a jövőben 
sikerül megoldani a mesterséges te
nyésztés problémáit. Ezekkel a kér
désekkel jelenleg a mezőgazdasági 
kutatások csúcsszerve az INRA, va
lamint a CSP (Halászati Főtanács), 
valamint a mező- és erdőgazdasági 
technikai szervek foglalkoznak. 
Egyetemi tanszékek is segítenek a 
kutatások során.

A  mesterséges tenyésztésben nem 
a peterakás, az inkubáció az első 
probléma, hiszen többízben sikerült 
ivadékot előállítani természetes élő
helyeken kívül. Az igazi nehézséget 
az ivadék növekedése jelenti, tehát 
az a periódus, amelynek során elérik 
azt a nagyságot a fejlődésben, hogy 
a rákokat kereskedelmileg forgal
mazni lehet. Ez az idő fajonként és 
az adott vizek hőmérsékletének 
függvényében változik. Általában 1 
—4 éves periódusokkal számolnak 
a szakemberek. Fenti adatok a ter
mészetes körülményekre vonatkoz
nak. A  nehézség ott kezdődik, hogy 
az 1—4 éves fejlődési időszakot me
dencében nem lehet biztosítani, ha 
10-nél több rák jut 1 m2 vízterület
re. Néhány kísérleti eredmény azon
ban negatívuma ellenére is kecseg
tető a jövőre nézve.

A  Keleti-Pireneusokban, a Salses- 
helység mellett medencékben nevel
tek kecskerákokat. A medencéket 
folyóvízzel töltötték, télen-nyáron

18 °C hőmérséklet biztosítva. A  te
nyészetben 14 hónap alatt, 1000 
anyából kiindulva sikerült 40 000 
rákot előállítani, amelyeknek mé
rete, súlya alkalmas volt a forgal
mazáshoz. Sajnos ezt a folyamatot 
egy invázió megszakította. A me
dencék falát átrágták a güzüegerek 
és a közeli Salses-tóból a folyón ke
resztül angolnák úsztak be a me
dencékbe. A rák populációkban ir
tózatos pusztításokat végeztek ezek 
a vízi ragadozók. így végződött ez 
az ígéretes kísérlet a Pireneusokban.

Az intenzív mesterséges tenyé
szetben, ahol nagy az állatok sűrű
sége, számos veszélyes tényezővel 
kell számolni. A kannibalizmus 
mindig felléphet a sűrűn népesített 
tenyészetekben. A  rákokat járvá
nyok, pestis, fertőző betegségek, 
gombák, baktériumok is megtámad
hatják. Előfordul, hogy a petéket 
támadja meg a betegség, nem is 
ritkán. Paraziták, így a Thelohania 
felelős az ún. porcelán betegségért, 
amelynek során a rákok izmai meg- 
fehérednek és rendkívül érzékennyé 
válnak környezetük minden válto
zása iránt. Előfordulhat, hogy a 
medencében vagy tóban nevelt po
puláció hirtelen megritkul és az ál
latorvos, a kutató nem tud magya
rázatot adni a jelenség okára.

Dr. Vey állatorvos az INRA szer
vezet Saint-Ghristol-les-Ales-i (Gard 
megye) kutatója szerint előfordulhat, 
hogy a tenyészet vize szerves anya
gokkal oly mértékben telített, hogy 
azok elnyelik az oxigént. A víz oxi
génhiánya is okozhatja a rákok tö
meges pusztulását.

Hogyan táplálják a rákokat a 
mesterséges tenyészetekben ? Nem 
könnyű meghatározni, mit lehet 
ideális táplálékon érteni. Etetik 
ezeket gabona, rizs, zöldségféle 
alapanyagú takarmányokkal. Az 
utóbbi évek tapasztalatai azonban 
azt mutatják, hogy a mesterséges, 
azaz a gyári készítmények jobban 
megfelelnek az intenzív ráktenyész
tés követelményeinek. Ezek: amino- 
savakban, zsírsavakban, ásványi 
sókban, vitaminokban egyaránt gaz
dagok. Adagolásuk is könnyű tech
nikai szempontból. 1 kg rák-élősúly 
elérésére: 10 kg hal és 2 kg adalék 
anyagra van szükség, vagy ennek 
megfelelő kalóriára. A mesterséges 
tápokat jobban lehet igazítani a me
dencés, tehát a mesterséges táplálás 
körülményeihez.

Francia tapasztalatok szerint a 
mesterséges ráktenyésztés biológiai 
és technikai szempontból egyaránt 
nem könnyű és ma még kissé koc
kázatos vállalkozás. Számos tenyész
tési elvet nehéz átültetni a gyakor
latba. Pedig egyöntetű az a véle
mény, hogy érdemes ezzel a témával 
országos viszonylatban foglalkozni. 
Kiszámították, hogy ha 30 000 hektár 
tóterületet bevonnának a mestersé
ges tenyésztésbe, Franciaország édes
vízi rákból nem szorulna behoza
talra.

(L ’élevage des écrevisses: plus de 
risques, que de bisques. Science et 
Vie nyomán.)

Endresz István

Mesterséges ráktenyésztés 
Franciaországban
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JÓ EREDMÉNYEK, UJ TÓ
GAZDASAGOK LÉTESÍTÉSE. 
— A nagybaracskai Haladás 
termelőszövetkezet, továbbá a 
rémi Dózsa tsz és a bajai Üj 
Élet Ütsz közös vállalkozással 
200 hektáros tógazdaságot épít. 
Varga Pal, a tsz elnöke mond
ja: „Ha sikerül ez a vállalko
zás, akkor hozzákezdünk újabb 
200 hektáros halastó építésé
hez.” Mindkét terület „mező
gazdasági művelésre alig al
kalmas.” — Nem érdektelen, 
ha a szövetkezetről elmondjuk, 
hogy idén ötezer, — 1983 végé
re tízezer hízott sertést értéke
sítenek, idén kétezer anyaju
huk van, ezt ötezerre emelik, 
és a jövő évtől 5—6 ezer darab 
pecsenyebaromfit adnak át az 
élelmiszeriparnak. — Pálmo- 
nostoron a Keleti Fény tsz 177 
hektárnyi tógazdaságában a 
próbahalászat szerint a terve
zett 12 vagon helyett legalább 
15 vagon élő halat adnak át 
a kereskedelemnek lakossági 
fogyasztásra. (Mindkét hír a 
PETŐFI NÉPE közleménye) — 
Okszerű gazdálkodás víz alatt

és víz felett, írja a DOLGO
ZÓK LAPJA. Az esztergomi 
Úszó Falu htsz a neszmélyi 
holt Duna-ágon az idén 160 
ezer kacsát hizlal. Ez 12 és 
félmillió forint árbevételt hoz. 
Pontosan annyit, mint ameny- 
nyit a folyami és tavi halter
melésből nyer. — A MAGYAR 
HÍRLAPBÓL: Pisztrángok ket
recben. — Piacképessé fejlőd
tek a pisztrángok nem egészen 
négy hónap alatt a ketreces 
halnevelést folytató hejőke- 
resztúri tsz-ben. A Borsod me
gyei Haltenyésztési és Forgal
mazási Társuláshoz tartozó 
szövetkezetben egy hajdani ka
vicsbánya helyén keletkezett 
tóban tizenkettő — 4X6 méter 
alapterületű ketrecben folyik 
az intenzív pisztrángnevelés. 
Ketrecenként kétezer ivadékot 
helyeztek el, amelyek augusz
tus közepére elérték a 20—30 
dekás súlyt, amikor a legal
kalmasabbak a fogyasztásra. 
Megkezdték az értékesítést is : 
a miskolci szállodákat, étter
meket látják el az ízletes ha
lakkal. A bevétel? — a köz
ismert pisztráng-ár jelenti a 
jó eredményt. — A tiszaszent- 
imrei Aranykalász tsz a terüle
tén levő Nagyparlag néven is
mert mélyfekvésű, hasznavehe
tetlen területet be- és kiömlő 
zsilippel látta el és kész volt 
egy, libanevelésre kitűnően al
kalmas tó. A  múlt évben 9 
ezer húsliba és a háromszor 
tépett toll 3,6 millió forint ár
bevételt hozott. Jelenleg 24 
ezer liba nevelkedik a tavon 
társbérletben pontyokkal, csu
kákkal. Halból 25 tonnára, 1 
millió 200 ezer forintra, a li
bákból 8,5 millió forintra szá
mítanak. (SZOLNOK MEGYEI 
NÉPLAP)

A RAKASD (TOLNA MEGYE) 
határában levő Széptölgyes 
mellett halastavat létesít a

bonyhádi Pannónia szövetke
zet. A völgyzárógátas tó szep
tember végére lesz kész 45 
hektár területtel. (NÉPÚJSÁG/ 
TOLNA) — A NÉPSZABAD
SÁG közli, hogy a csabrendeki 
tsz még az idén hozzákezd 120 
hektáros halastórendszer ki
építéséhez. Itt zárójelben meg 
kell jegyezni, hogy ez az öt
letgazdag tsz jelenleg kékróká
kat tenyészt, — egy gerezna 
3000 forint — és újabb tervük

az ezüstróka — egy gerezna 
16 000 forint — természetesen 
exportra. Nagy nyúltenyésze- 
tük van, tavaly 1,6 millió da
rab nyulat dolgoztak fel káp- 
talanfalvai vágóhídjukon, a 
kékrókák jórészben a nyúlbel- 
sősegen élnek. Jelenleg 1230 a 
rókatelep állománya. — A 
tokaji Tiszavirág htsz augusz
tusban fejezte be egy 120 hek
táros halastó építését és elő
készületben van egy 40 hek
táros tó építése is. (MAGYAR  
HÍRLAP)

ÜJ IKRAKELTETÖ ÜZEM  
kezdte meg működését a tó
gazdasági haltenyésztés egyik 
országosan is jelentős üze
mében, a Hortobágyi Állami 
Gazdaságban. Ezzel megala
pozták az évi 3500 tonna hal 
termelésének lehetőségét. Az 
idén már 200 millió hallárvát 
keltetnek. — A  bikali-, ir- 
mapusztai-, és a gyomai hal
feldolgozó után most épül a 
Hidasháti Állami Gazdaság 
feldolgozó üzeme és még ez 
évben megkezdi a termelést. 
— A  gyomai Viharsarok htsz. 
új feldolgozó üzeme szeptem
berben készül el, amikor majd 
a termelés lényegesen bővít
hető lesz. (BÉKÉS MEGYEI 
NÉPÜJSAG).

•
A HEVES MEGYEI NÉPÚJ
SÁGBAN hosszabb cikk szá
mol be a kiskörei tározóról. 
K eszei Károly-lyal, a MOHOSZ 
főtitkárával a cikkíró Endresz 
Sándornak a VÍZIG motorosán 
folytatott eszmecseréjéből ki
vonatosan: A főtitkár foglal
kozásához híven a víztükröt 
figyeli, a halak mozgását 
igyekszik fellelni, miközben 
megjegyzi: kitűnő horgászte
rület ez, aligha van párja az 
országban, kiváltképpen ha el
készülnek a csónakkikötők, a 
stégek, lesz ladikkölcsönzés . . . 
Tavaly már az első külföldi 
fecskék is megjelentek, ami 
azt jelzi, hogy Kisköre híre 
már eljutott idegen országok
ba .. . Szövetségünk bevétele

az első kiskörei horgászidény
ből 900 ezer forint. Ezt az ösz-

szeget jórészt a tározótó hala- 
sítására használtuk f e l . . .  A 
teljesség kedvéért mondom, 
hogy a tóban lesz halászat is: 
a poroszlói htsz dolgozik itt a 
környék jobb halhús ellátása 
érdekében . . . További terve
inkhez tartozik, hogy 16 csó
nakkikötőt építünk, kilencet a 
jobb- hetet pedig a balparton, 
és csónakkölcsönzőt létesítünk, 
hogy azok is „cserkészhesse
nek” , akiknek nincs saját vízi 
járművük. . .  A  hajdani idők
ben a Tiszán szolgálatot telje
sítő Delibáb személyhajó és 
két társa azért került ide. 
hogy a vízisportolók céljait 
szolgálja. A hajókon legalább 
harminc embernek tudunk tu
ristaszállást biztosítani, de lesz 
itt büfé, elsősegély nyújtó 
hely, stb. A Víz- és Csatorna
mű Vállalat bevezeti az ivóvi
zet, a helyi tanács jóvoltából 
a posta telefonvonalat köt 
be . . . A kiskörei tározótónak 
olyan kitűnő mikroklímája 
van, amivel még a Balaton és 
a Velencei-tó sem vetekedhet.

A NÉPSZABADSÁG olvasói 
körében bizonyára nagy érdek
lődést keltett dr. Pénzes 
Bethen „A  halak nyáron” cí
mű tanulmánya. A halak nyári 
viselkedésének és a veszély 
esetén szükséges teendők is
mertetése után megnyugtatja a 
halhiányt emlegetőket: a na
gyobb АВС-áruházak hűtőpult
jaiban megjelentek a filézett, 
részben szálkamentesített
konyhakész halételek. És az 
árat kifogásolókat: nem szabad 
szem elől téveszteni, e termé
kekből már semmit sem kell 
eldobni, ellentétben az élőhal
lal, amelynek legalább 35—4Q 
százaléka belekből, úszókból, 
stb. álló hulladék. Arról nem 
is beszélve, hogy a háziasszo
nyok mentesülnek a haltiszií-

tás nem kis munkájától. — Az 
esetleg rossz ízű halakra: 
nagyészt megszüntethető, ha 
12—14 óráig besózva állni hagy
juk (hűtőszekrényben) a hal
szeleteket. A kellemetlen kát
rányíz nem annyira a fenoltól, 
mint inkább a rendkívül mér
gező, úgynevezett halogénfe
noloktól ered. — A veszélye
sebb szennyeződést egyes ne
hézfémek, a higany, ólom 
okozzák. Utóbbi eredetéhez 
nem fér kétség: az ólomtartal
mú., nagy oktánszámú benzin
ből — vagyis a közúti forga
lomból — kerül a környezetbe, 
majd a csapadékkal a felszíni 
vizekbe. — És végül a szálkás 
halakról: még ezek iránt is 
növekszik a kereslet. Néhány 
hete magam is meggyőződhet
em a Boden-tó partján arról, 
hogy milyen kiváló termékek 
állíthatók elő a másod- és 
harmadosztályú halakból, pél
dául a roppant szálkás dévér- 
ből, bodorkából. (Egy-egy 
ilyen hal testében száznál is 
több szálka van.) O. Trunz 
svájci vállalkozó egy nemzet
közi halászati tanácskozáson

halkóstoló keretében mutatta 
be vállalata teljesen szálkátla- 
nított termékeinek skáláját. 
Szabadalmazott módszerével 
néhány óra alatt bármilyen hal 
szálkátlanítható. A módszer, a 
licenc megvásárlására a ma
gyar illetékesek is megtették 
már a lépéseket.

%
A PEST MEGYEI HÍRLAP
BAN olvastuk d r . T ő i g  
I s t v á n n a k ,  a TEHAG 
igazgatójának nyilatkozatát: 
„A FAO modellüzemként tart 
számon bennünket. Termé
szetesen a külföld érdeklő
dése sem marad el; univer
zális halkeltetőnk és ivadék
nevelőnk iránt elsősorban a 
fejlődő országok érdeklődnek. 
Kérésre a magyar tervezők 
elkészítik, a magyar szak
emberek pedig megismertetik 
bármelyik országgal ezt a 
technológiát, az úgynevezett 
szellemi export jegyében. 
SZÁZHALOMBATTÁN a Ben- 
ta folyó torkolatánál, egész 
nyáron jó horgászhelyen ed
dig a szállás és ellátás volt 
a gond. Ezen segített az ercsi 
Ságvári htsz., amikor átvette 
az elhanyagolt horgásztanyát, 
és rendbehozva a horgászok 
szolgálatába állította.

•
50 KILÓS, 210 CENTIS VOLT 
— harangozza be az ESTI 
HÍRLAP — Novogradecz László 
orfűi gépszerelő zsákmánya, 
harcsája, melyet a Mecsek he

gyei között fekvő Pécsi tavon 
fogott. — A TEXTILÉLET el
mondja, hogy Kiss Gusztáv 
csaknem 40 kilós harcsát zsák
mányolt. — A  Kettős-Kőrösben 
Kónya István, a gyomai Vi
harsarok htsz tagja varsával 
egy 55 kilogrammos harcsát 
húzott ki. (BÉKÉS MEGYEI 
NÉPÚJSÁG)

О
KIÁLLÍTÁSOK. — A Dráva 
halászatának emlékeiből nyílt 
kiállítás Kaposvárott a műve
lődési központban július 7-én. 
A kiállításon nemcsak halá
szati eszközök, különféle célt 
szolgáló hálók láthatók, hanem 
olyan rajzok és leírások is, 
amelyek a zsákmányszerzés 
különböző fortélyait mutatják 
be. (NÉPSZAVA) — Dunai 
Halászat címmel szabadtéri 
néprajzi kiállítás nyílt július 
18-án Baján, a vízgazdálkodási 
intézet kollégiumában. A tárlat 
bemutatja az ősrégi mesterség, 
a halfogás módjait, eszközeit, 
a „zíziemberek” életformáját. 
Szemlélteti a sajátos készítésű 
varsákat, hálókat, fenekezőket, 
bárkákat és az erős sodrásban 
is sikló ladikokat. (MAGYAR 
HÍRLAP)

A BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJ
SÁG írja, hogy a Kőrösök
ben szépen fejlődtek a kísér
letképpen Észak-Olaszország- 
ból betelepített gyors növe
kedésű harcsák.
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PÉLDÁS BÜNTETÉSEK halor- 
zásért Heves és Zala megyé
ben. — Három Zala megyei, 
garabonci fiatalember, a 21 
eves Szekeres Árpád, a 23 
éves Tóth Zoltán és a 20 éves 
Dávid Károly július 13-án az 
est leple alatt kölcsönkért 
emelőhálóval, Szekeres sze
mélygépkocsijával a Nagyka
nizsa közelében levő móric- 
helyi tógazdaságból 38 kiló 
pontyot lopott. Hazafelé menet 
rendőrjárőr igazoltatta őket, 
amikor a csomagtartóból elő
került a zsákmány. A nagy- 
kanizsai járásbíróság társtet- 
tesi minőségben elkövetett lo
pás vétségében mondta ki bű
nösnek a három halorzót, s 
összességében 19 200 forint 
pénzbüntetésre ítélte őket. 
Egy-egy kiló ponty félezer fo
rintjukba került. a z  ítélet 
jogerős. (MTI — ESTI HÍR
LAP) — Négy gyöngyösi la
kos: Rostás László, Nemoda
Sándor, Farkas Miklós és Tor- 
gyik György a Hortobágyi Á l
lami Gazdaság fényes halas
tavából horoggal 148 kg pon
tyot lopott. Hazafelé ugyan
csak rendőri ellenőrzésbe üt
köztek, gépkocsijuk csomagtar
tójából előkerült a nagymeny- 
nyiségű hal. A  debreceni já
rásbíróság Rostást 5000 Ft, 
Nemodát — többszörösen visz- 
szaeső bűnöst — 2000 Ft és 4 
hónapi szabadságvesztésre,

Farkast 6300 Ft, míg Torgyikot 
4900 Ft-ra büntette. Farkast, 
mint horgászegyesületi tagot ki
zárta az egyesületből. — Ko
márom megyében példátlan 
kíméletességgel közli a DOL
GOZÓK LAPJA a visszaélése
ket: ,,egy házaspárt tetten ér
tek a halőr segítségére siető 
rendőrök” . Vagy: „Volt, aki
nek 3000 forintjába került” az 
orvhalászat. ,,Egy házaspár es
tefelé rendszeresen megjelent 
a tóparton és — látszólag — 
tollaslabdázott. A  férfi azon
ban fél szemmel a suttyomban 
bedobott „zsebpecát” leste és 
kapás esetén gyorsan elrejtette 
a halat a közeli bokorban” 
stb.

•

BIKALI HÍREK . — A DU
NÁNTÚLI NAPLÓBAN  Sarok 
Zsuzsa írásából. A bikali ha
lászok Herman Otttó szocialis
ta brigádja az idén a Népköz
társaság Kiváló Brigádja cí
met nyerte el. — A tavak, vi
zek vonzása. Kovács Jenő a 
kishalpusztító békákra vadá
szik. Cikkíró érdeklődésére 
mondja: ,,Tudja, aki ezt üt 
megszokta, megszerette (ti. a 
halász-életet) nem tud elsza
kadni. ”  — A szakma szeretc- 
te. Golubár János halőr: „A l
momban sem gondoltam, hogy 
valamikor halász leszek, 1961-

ben jöttem ide, de úgy meg
szerettem, hogy semmi pén
zért itt nem hagynám. Pedig 
sokszor esőben, hóban, fagy
ban is vízbe kell menni. Volt 
úgy, hogy alig fél méterre 
emeltük ki a hálót, máris 
csontkeménnyé fagyott. Mégis 
százszor jobb ez nekem, mint
ha egy zajos munkahelyen 
dolgoznék . . .  A halat, a mun
kát szeretni kell, akkor szíve
sen csinálja az ember.”

A SOMOGYI NÉPLAP jó né- 
hányszáz kilométernyi távolsá
ga ellenére örömmel közli, 
hogy „Halasodik a Szinva” . 
— Az utóbbi években a nagy
szabású szabályozási és part
biztosítási munkák mellett je
lentős erőfeszítések történtek a 
Miskolcon keresztülfolyó Szinva 
patak vizének megtisztítása is. 
A Lillafüredig még kristálytisz
ta patak vizét elsősorban a Diós
győri Papírgyár és a Diósgyőri 
Gépgyár szennyezte, ezt azon
ban megfelelő szűrőberendezé
sek beépítésével már megszün
tették. A patak vizének igen 
jelentős javulásáról tanúskodik, 
hogy a napokban már halakat 
figyeltek meg a Szinva középső 
szakaszán. Megjelenésük re
ményt nyújt arra, hogy ismét 
élővízzé válik a Szinva.

EGRI PANASZ. — Csik, rák, 
béka és többféle hal. Ez je l
lemezte hajdan a legendás egri 
halaspiacot. Mostanság azon
ban, jó egy éve alig-alig le
het a kedvelt csemegéhez ju t
ni a megyeszékhelyen. —

Gyöngyösös viszont a HALÉRT 
szép, két éve felújított, kor
szerűsített szaküzlete szolgálja 
az ittenieket becsülettel. — 
A gyöngyösi példa mutatja a 
megoldást: Eger is megérde
melne egy szép HALÉRT- 
fiókot. (n é p ú j s á g , h e v e s )

•
AZ ÓPUSZTASZERI Nemzeti 
Történelmi Emlékpark az 
augusztus 20-i hagyományos 
ünnepségre több új látnivaló
val várta az érdeklődőket. 
Többek között befejeződtek a 
főbejárat épületének munkála
tai és elkészült a csongrádi 
halászház is. (CSONGRÁD 
MEGYEI HÍRLAP)

S Z Ü R K E G É M E K

A Bajor Környezetvédelmi Minisz
térium 220 000 márkát fordított egy 
három évtig tartó vizsgálatra, mely
nek során felmérték a Bajor tarto
mány szürkegémállományát. Az 
eredmény: 4000—5000 szürkegém

tartózkodik a területen, azonban 
ezeknek csak 50—60%-a itteni ere
detű, a többiek bevándorlók. Egy 
szürkegém naponta egy fontnyi ha
lat fogyaszt, ami Adam Riese sze
rint jó két tonna naponta és egy 
évre vetítve több mint 700 000 kg 
hal. Különösen a tógazdaságokban 
okoznak nagy kárt a szürkegémek,

különösen, mióta 1973-ban vadászati 
tilalom védi őket, zavartalanul ha
lászhatnak. A kutatások eredménye
ként javasolják, hogy a szürkegém- 
állomány gyérítésére kontrollált ki
lövési kvótát engedélyezzenek. (Ang
ler Zeitung 1981/2)

T. B.

tíMÉ/fT.
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Mattioni Eszter : Tiszai régi bárkák, 1934. (Szekszárdi Állandó Gyűj
temény)

Hlattioni Eszter : Szolnoki Tabán varsákkal, 1934. (Szekszárdi Állandó 
Gyűjtemény)

Kováts Nagy Ira : Száradóhá
lók a tengerparton

szült és a Sopron Házasságkötő teremből kölcsönözték. Víz 
alatti országot jelenít a festő, kék éjszakát halforma nö
vényekkel. A jelzett formák úszó lebegést ábrázolnak, 
valami egészen más világot, amiről tudunk, amit érzé
kelünk.

*

Megnyílt Szekszárdon M a t t i o n i  E s z t e r  Á l 
l a n d ó  G y ű j t e m é n y e .  Itt az egyik hímeskő vízi 
növényeket és úszó halakat villant fel, az 1934-ben festett 
,,Tiszai régi bárkák”  pallóin teherhordó munkások sür
gölődnek, de a kép jobb alsó sarkában halászhálók 
láthatók, utalva e foglalkozási ág kétlakiságára. Voltak 
olyan tiszai halászok, akik földet műveltek, rakományt 
raktak ki a kikötőben, s közben éjszaka, hajnalban ha
lásztak is. Másik festményén a szolnoki Tabán látszik 
varsákkal. Itt az élet egysége látszik, szemközt az utcasor 
gyerekcsoporttal, a vízben csónak, benne horgász és az 
előtérben száradó hálók és varsák halmaza. Harmóniát 
árasztó, jelentős kép, utal arra, hogy Mattioni Eszter 
hosszasan foglalkozott a témával, értékteremtő munkájá
ban örömét is lelte.

*

К  о v á t s N a g y  I r a  önálló kiállítása Nagy
maroson nyílt meg. A  képek közül az egyik a végtelen 
tengert érzékelteti s a 
messzeségbe nyíló távlat 
előtt rudakra tűzött ha
lászhálók száradnak.
Ember sehol, hal sincs, 
csak a csönd és a béke 
terjeszkedik a sértetlen 
kék, szürke árnyalatok
ban.

ülattioni Eszter : Centrális kompozíció halakkal, 1960. (Szekszárdi 
Állandó Gyűjtemény)
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