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A földművelésügyi miniszter
9/1959. (HI. 1.) F. M. számú rendelete

az 1959. évi halászati és horgászati tilalmi 
idők, továbbá a halgazdálkodással össze
függő egyes halászati és horgászati kor
látozások megállapításáról.

Az 1959. évi halászati és horgászati ti
lalmi időket, továbbá a halgazdálkodás
sal összefüggő egyes halászati és horgá
szati korlátozásokat a következők szerint 
állapítom meg:

1. §.
(1) A Balatonon és vízrendszerén ápri

lis hó 27. napjától május hó 22. napjáig 
tilos a halászat és a horgászat. Ez alatt 
az idő alatt tilos a halak szoktató ete
tése is.

(2) A Kis-Balaton természetvédelmi te
rületén —  ideérve a Zalának azt a sza
kaszát is, amely a Cölömpös ároknak a 
Zalába való betorkolásától a Zala bala- 
tonhidvégi hídjáig terjed — egész éven 
át tilos a halászat és a horgászat.

(3) A balatoni akadókon,  továbbá az 
elzárt balatoni befolyók torkolatánál a 
Balatonon 150 méter átmérőjű körzeten 
belül és a befolyókon március hó 10. nap
jától április hó 27. napjáig sem szabad 
halászni és horgászni.

(4) Az előző bekezdésekben meghatáro
zott területeken a megállapított általá
nos tilalom ideje alatt a parton vagy a 
vizen halász-, illetőleg horgászfelszere
léssel való tartózkodás és a hal ívásának 
bármi módon való zavarása is tilos.

(5) A Balatonon és vízrendszerén 
ragadozó önt március hó 2. napjától az

általános tilalmi idő végéig, 
süllőt március hó 10. napjától az általá

nos tilalmi idő végéig, 
kősüllőt március hó 31. napjától az ál

talános tilalmi idő végéig,
10 kg-nál kisebb súlyú harcsát április 

hó 27. napjától június hó 26. napjáig, 
pontyot március hó 31. napjától június 

hó 5. napjáig kifogni nem szabad.
(6) A Balatonon és vízrendszerén egy 

személy naponta

kősüllőből legfeljebb 3 kg-ot, 
süllőből legfeljebb 2 db-ot és 
pontyból legfeljebb 3 db-ot 

foghat ki.
(7) A Balaton vízrendszerére kisszerszá- 

mos területi engedélyt kiadni nem sza
bad.

2 . §.

(1) A Balaton és vízrendszere kivételé
vel a többi természetes vízből

süllőt és kősüllőt március hó 31. nap
jától április hó 28. napjáig, 

kecsegét, pontyot, rózsás és petényi 
márnát május hó 2. napjától június hó 
19. napjáig,

sebes- és szivárványos pisztrángot ok
tóber hó 1. napjától április hó 30. nap
jáig,

10 kg-nál kisebb súlyú harcsát május 
hó 2. napjától június hó 26. napjáig 

tilos kifogni.
(2) Nem terjednek ki az (1) bekezdés

ben meghatározott fajlagos tilalmak — 
az Ipoly kivételével —  az országhatárt 
alkotó természetes vizekre.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott 
fajlagos tilalmi időket a megyei tanács 
végrehajtó bizottságának mezőgazdasági 
osztálya (a továbbiakban: megyei mező- 
gazdasági osztály) az ívás idejétől füg
gően legfeljebb 30 nappal meghosszabbít
hatja, illetőleg legfeljebb 20 nappal meg
rövidítheti.

(4) A Körösökön egész éven át tilos a 
márna és a kecsege halászata és horgá
szata.

(5) A tiszalöki erőmű felett a Tiszán 
és vízrendszerén a tok fogása egész éven 
tilos.

(6) A műtárgyakkal határolt soroksári 
Dunaágban a harcsa fogása egész éven 
át szabad. Ezen a területen a harcsa ki
fogására az (1) bekezdésben meghatáro
zott korlátozás sem terjed ki.

(7) A Magyar Országos Horgász Szövet
ség által haszonbérelt, élő vízzel állandó 
vagy időszakos összeköttetésben levő és 
műtárggyal el nem látott természetes ví-
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8,5 kg-os fogas a velencei „Törekvés” htsz téli zsákmányából
(V eszprém i fe lv .)

zeken tilos a szelektáló halászat március 
hó 31. napjától június hó 19. napjáig.

3. §.
(1) Kíméleti tereken március hó 16. nap

jától június hó 26. napjáig tilos a halá
szat és a horgászat.

(2) A kíméleti tereket a megyei mező- 
gazdasági osztály jelöli ki. A kijelölést 
közhírré kell tenni.

(3) A halászatra jogosult köteles a kí
méleti teret táblával megjelölni.

4. §.
(1) A természetes vizekből egész éven 

át tilos a
30 cm-nél rövidebb ponty (Cyprinus 

carpio L.),
30 cm-nél rövidebb süllő (Lucioperca

L.),
20 cm-nél rövidebb kősüllő (Lucioperca 

volgensis Gmelin),
40 cm-nel rövidebb harcsa (Silurus gla- 

nis L.),
40 cm-nél rövidebb kecsege (Acipenser 

ruthenus L.),
30 cm-nél rövidebb ragadozó őn (Aspius 

aspius L.),
25 cm-nél rövidebb feketesügér (Myc- 

ropterus salmoides Lacep.),
40 cm-nél rövidebb rózsás márna (Bar- 

bus barbus L.),
20 cm-nél rövidebb sebespisztráng (Sál- 

mo trutta morpha fario Berg.),
20 cm-nél rövidebb szivárványos piszt

ráng (Salmo trutta irideus shasta Jordan),
9 cm-nél rövidebb folyami rák (Astacus 

fluviatilis L.),
kifogása.
(2) Az árvízvédelmi töltéseken kívül eső 

holtágakban a fajlagos tilalmi időn kívüli 
időszakban nem esik mérettilalom alá 
olyan ponty kifogása, amelynek a test
hosszúsága a testmagasság háromszoro
sát meghaladja (nyurgaponty).

(3) A testhosszúság halnál az orrcsúcs
tól a farok úszótövéig, ráknál a szemtől 
a kiegyenesített farok végéig mért távol
ság.

5. §.
(1) Folyami (nemes) rákot október hó 

15. napjától május hó 1. napjáig tilos ki
fogni.

(2) Egész éven át tilos az ikráit vagy 
ivadékait a potroha alatt hordó folyami 
nőstény rák fogása.

(1) Az ipari célra felhasználható festő
kagylót természetes vizekből április hó 
13. napjától június hó 8. napjáig tilos ki
szedni.

(2) A Tiszából és mellékfolyóiból —  a 
Körösök kivételével —  az 5 cm-nél rövi
debb, a Körösökből és a többi természe
tes vízből a 8 cm-nél rövidebb festő
kagyló szedése egész éven át tilos.

7. §.
Súlyhatáron, illetőleg méreten aluli ha

lat, rákot és kagylót, akár él, akár élet
telen az, haladéktalanul vissza kell bo
csátani a vízbe.

8. § .

A jelen rendeletben meghatározott ti
lalmi idők a tilalom kezdeteként megje
lölt nap nulla órájával kezdődnek és a 
befejező határnap huszonnegyedik órá
jával szűnnek meg.

A jelen rendeletben megállapított tilal
mak nem terjednek ki a mesterséges 
haltenyésztéshez szükséges tejes és ik- 
rás tény észhalaknak a megyei mezőgaz
dasági osztály engedélye alapján a kü
lön erre a célra kijelölt brigád vagy a 
Balatoni Halászati Vállalat által történő 
kifogására. Az ilyen célból kifogott hala
kat az ivartermékek mesterséges elvétele 
után a megyei mezőgazdasági osztály ál
tal meghatározott helyeken szabad érté
kesíteni.

10. §.
A jelen rendelet kihirdetése napján lép 

hatályba. Egyidejűleg a 7/1958. (III. 1. F. 
M.) számú rendelet hatályát veszti.

Dögéi Imre s. k.,
földm ű velésügyi m iniszter
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Felelős szerkesztő:  Pókh Gyula országos halászati főfelügyelő.

M E R R E  T A R T U N K ? . . .
Az idei tilalmi rendelet megtár

gyalása kapcsán az egyik hozzá
szóló igen pesszimista képet vázolt 
fel a természetesvizi halászat jö 
vőjét illetően. Sötéten látását főleg 
az ipari vízszennyezések kártevé
sével indokolta. A vélemény azért 
érdekel bennünket, mert a termé
szetes vizek mintegy 9/io-én — a 
Balatont ide nem számítva — a 
halászati szövetkezetek gazdálkod
nak, így teljesen indokolt, hogy 
a kérdéssel szembenézzünk.

Az ipari vízszennyezéseknek a 
halállományra káros hatásait sen
ki sem tagadhatja. Az is ismeretes, 
hogy természetes vizeink — mint 
halgazdálkodási bázisok — vízlép
csők, duzzasztóművek létesítése, 
továbbá az öntözéses gazdálkodás 
bevezetése folytán olyan változá
son mennek keresztül, amely je
lentőségében csak a múlt század 
folyamszabályozásainak hatásaival 
mérhető össze, bár nem mindenütt 
azonos előjellel. Mert pl. igaz az, 
hogy a tiszaiöki vjsszaduzzasztás 
a felső Tiszán a márna- és kecse- 
geállomány megcsappanására ve
zetett, viszont kedvező feltételeket 
teremtett a pontyféleségek élet- 
körülményeinek, nem is beszélve 
arról, hogy a Bodrogközben új 
ívóhelyeket hozott létre. Az ön
töző főcsatornák révén új halá
szati bázisok keletkeztek.

Régi közmondás szerint jobb 
félni, mint megijedni. Ezesetben 
azonban a félelem nem indokolt. 
Hasonló pesszimista jóslatokat már 
10 év előtt, tehát éppen a nagy
méretű iparosítás kezdetekor is 
hallottunk.

Ma, 14 év múltán már rendel
kezésünkre állanak azok az ada
tok, amelyek alkalmasak arra, 
hogy a problémát távlati módon 
szemlélhessük és következtethes
sünk folyóvizeink halállományá
nak alakulására.

Mint ismeretes, leginkább szeny- 
nyezett folyóvizünk a Duna. A sö- 
tétenlátás indokoltságát illető fel

fogásunk alátámasztására nézzük 
meg, mi történt a Dunán? Ebből 
a célból ide sorakoztatjuk a halá
szati szövetkezetek 1950—1958 kö
zötti (tehát 9 évi) fogása adatait,
kiemelve, hogy a vizsgálat tárgyá-

1950 1951 1952 1953
k i 1 0 g

Ponty 30 354 49 532 74 533 67 382
Süllő 11 535 11 681 18 948 16 953
Harcsa 4 516 6 365 9 615 9 787
Csuka 11 646 26 112 34 858 38 036
Kecsege 9 295 7 598 4 131 4 177
Márna 33 895 28 177 36 233 29 253
Fenti számadatok tükrében a

dunai kecsegeállomány elsorvadá
sa nyilvánvaló, de pl. a máma
fogás csökkenése 9 év alatt távol
ról sem olyan mérvű, hogy két
ségbe kellene esnünk. A többi hal
fajokat illetően bárki megállapít
hatja, hogy a fogások kilogramm
súlya — a természetes vízi ingado
zásoktól eltekintve —, a htsz ek 
„szervezeti felvonulása“ , azaz 1952 
óta elég egyenletesen alakult, ki
véve a csukát, amely emelkedő 
irányzatú.

Megjegyezzük még, hogy a 
szennyezettség és a halállomány

vá tett időszakasz egybeesik az 
ipari vízszennyezések térfogiLalá- 
sával, továbbá, hogy a termelés 
azonos területeken, azonos munka
erővel és azonos szervezeti feltéte
lek mellett történt.

1954 1955 1956 1957 1958
a m m

52 877 75 085 83 405 78 092 76 606
13 960 16 295 14 330 13 754 13 028
11 257 8 729 4 391 6 167 8 179
47 516 67 675 39 038 51 813 56 870
3 885 1 456 545 622 1 232

27 211 21 404 24 278 32 137 30 480
alakulása közti összefüggések ta
nulmányozása szempontjából a 
Duna 3 fő szakaszra osztható:
1. felső szakasz Nyergesújfaluig;
2. középső szakasz Nyergesújfalu
tól Sztálinvárosig; 3. alsó szakasz 
Sztálinvárostól a déli országha
tárig. Ezek közül a középső sza
kasz az, ahol a szennyezettség ha
tásai leginkább érezhetők.

Végül még egy érdekes szám
adat, amelyből bárki megítélheti, 
hogy indokolt-e a sötétenlátás. A 
dunai htsz-ek termelése 1956-ban 
6670 q, 1957-ben 6646 q, 1958-ban 
pedig 7553 q volt. (fs.)

Sorakoznak a varsák csukaíváskor a Velencei-tavon
(Woynárovich felv.)
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H J L L -
—  KÜLFÖLDÖN?

Azok a szép eredmények, melye
ket az elmúlt években a magyar 
haltermelésben elértünk, a kivitel 
terén is meghozták gyümölcsüket. 
Az elmúlt esztendőben több mint 
kétszerannyi halat exportáltunk, 
mint a felszabadulás előtti néhány 
évben. 15 024 mázsa ponty, süllő, 
harcsa, compó hirdette Bécsben, 
Prágában, Drezdában, Hamburgban 
és Milánó környékén a magyar hal- 
tenyésztők szakszerű munkáját, a 
helyes takarmányozást és a gondos 
nevelést. Már második éve tudunk 
15 000 mázsányi 'halat külföldre 
vinni, miközben a hazai fogyasztó 
piacra is egyre több ponty és egyéb 
nemes hal jut.

Múltévi halexportiunk értékelése
kor legszembetűnőbb az a magas 
árszint-tartás, amely például az élő
sertés eladásokkal szemben tapasz
talható volt. A kialakult átlagár is 
ennek megfelelően jó volt. 1 tonna 
1958nban exportált élőhal átlagára 
4874 devizaforint volt, míg a nehéz
sertésé csak 4772. A köpnyűsertés 
átlagára 16 devizaforinttal jobban 
alakult.

Jól mutatja a különbséget fenti 
átlagárak index-számainak összeha
sonlítása. Ha a hal eladási átlagárát 
100-nak vesszük, akkor a nehézser
tésé £|6,4, a könnyűsertésé pedig 
100,3.

Nézzük most azt, mibe került az 
exportált halmennyiség itthon. A 
megtermelt hal tervezett önköltsége 
kg-omként 10,89 forint, az élősertésé 
pedig 13,86 forint. A teljesítése a 
tervezett körül van. Az önköltségen 
belül legnagyobb tételt a takar
mányfelhasználás jelent. Az elmúl' 
évben országos átlagban 1 kg meg
termelt élőhal 3,07 kg vegyes abrak
takarmányba került. Ebben benne 
van az anyahalak takarmányozásá
ra fordított mennyiség is. Ha az élő
sertés termelésénél a koca és kan 
takarmányát is hozzászámítjuk a

süldők és hízók takarmányfelhasz
nálásához, akkor 1 kg élősúly meg
termelésére kb. 6,4 kg vegyes abrak 
szükséges. Ez bizony kétszerese a 
halhús termelésére fordított takar
mánymennyiségnek. Ilyen termelési 
arányok mellett ugyanakkor export
ra az élőhal jobban értékesül, mint 
a nehézsertés. Felvetődik a kérdés, 
nem volna-e indokolt még a terve
zettnél is nagyobb mértékben fej
leszteni ezt a gazdaságos állatte-

1 to n n a  ex.portált élőállat

nyésztési ágat és az export kontin
genseken belül nagyobb arányokat 
biztosítani neki?

(Az elmúlt évben sertéshúst im
portáltunk Bulgáriából és a Német 
Demokratikus Köztársaságból. A 
bulgár sertéshús import tonnánként 
6896 deviza forintba, a német 6149 
deviza forintba került. Ha az expor
tált élőhalért kapott átlagárat átszá
mítjuk hússúlyra, akkor tonnánként 
hússúlyban mintegy 6100 devizafo
rintot kapunk. Ez azt mutatja, hogy 
még a szeletelt hal áránál is drá

gábban importáltuk a bulgár, vagy 
német sertéshúst, holott itthon a 
szeletelt ponty kiskereskedelmi át
lagára több mint 5 forinttal na
gyobb, mint a sertéshúsé. Igaz 
ugyan, hogy sokan nem vennének 
sertéshús helyett halat, de a jelen
leginél nagyobb mennyiség eladható 
volna, ha a termelés fedezni tudná 
a szükségletet, különösen a tavaszi 
és nyári hónapokban.)

Most nézzük meg, hogy az egyes 
országokba milyen mennyiséget és 
milyen áron adtunk el. Múlt évben 
növekedett a demokratikus országok 
felé halexportunk. Az 1957. évi 
74,8%-kal szemben 1958^ban 79,2%- 
nyi mennyiség demokratikus orszá
gokba került. Ezen belül a Német 
Demokratikus Köztársaságiba 13,5%- 
kal szállítottunk többet, mint előző 
évben.

A kapitalista országokba (Auszt
ria, Nyugat-Németország, Olaszor
szág) az évi összes exportált meny- 
nyiségnek 20,8%-a ment az előző évi 
25,2%-kal szemben. A kapitalista or
szágokban elért átlagár nagyobb 
volt, mint a demokratikus országo
ké, mert az 1958. évi 7,3 millió devi
zaforintos eladási összes értéknek a 
kapitalista országok 21,5%-át fizet
ték.

Az egyes országok közül legna
gyobb árat Olaszországban értünk 
el, azután következik Nyugat-Né
metország, majd a Német Demokra
tikus Köztársaság, Csehszlovák Nép- 
köztársaság és Ausztria.

Nagyon keresik a compót nemcsak 
Olaszországban, hanem Nyugat-Né- 
metországban is. Hasznos volna ter
melésével jobban foglalkozni, mert 
az export bővítése népgazdaságunk 
fontos érdeke.

Fentiek egyöntetűen mutatják azt, 
hogy a magyar hal megbecsült áru 
külföldön. Gyakran többet fizetnek 
érte, mint az élősertésért. Termé
szetesen igyekeznek fokozni a ter
melést, amint azt a franciaországi 
és az NDK-beli tóépítések igazolják. 
Azok a tervek, melyeket hazánk 
halászatának fejlesztésére készítet
tünk, biztos iránytűk lesznek ahhoz, 
hogy a tógazdasági haltermelésben 
elért előkelő európai helyezésünket 
tovább javítsuk és a szomszédos or
szágok halfogyasztói biztosan szá
míthatnak arra, hogy üzleteikben 
megjelenik a magyar hal nemcsak 
karácsonykor, hanem máskor is.

Dr. Nagy László

A PART- ÉS KORMÁNYHA
TÁROZATOK helyeslik az egy
más szomszédságában dolgozó ki
sebb tsz-ek önkéntes összeolvadá
sát, erőik egyesítését. Ennek ha
tását közvetlenül is tapasztalhat
tuk a Közép Tiszán, ahol néhány 
kis htsz. — pl. a tiszafüredi Már
cius 15. és a poroszlói Május 2- 
közt megindultak a fúziós tárgya
lások. Reméljük — sikeresen.
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A V I L L A N Y B Ú V Á R ?

Az édesvízi elektromos halászati 
kutatások gyors ütemű fejlődésének 
nagy akadályát a hazai vizek rossz 
vízalatti látási körülményei okoz
ták.

Elektromos halászaink főleg azt a 
halmennyiséget tudták zsákmányul 
ejteni, amely az áram hatására o 
víz felszínére — tehát a halász lá
tókörébe — került, holott ez felte
hetően csak egy része az elektromos 
áram által tényleg elhódított halak
nak.

A hatásos elektromos erőtérbe ke
rült halak nagyobbik hányada 
ugyanis vagy elakadt a vízalatti nö
vényzetben, miközben a pozitív 
pólus felé igyekezett az áram hatá
sára úszni, vagy ott keresett mene
déket, esetleg pedig az altalajba 
„földelte“ magát.

Nincsenek megbízható adataink 
arra sem, hogy mekkora pontosan 
a gépek hatósugara, milyen távol
ságban érzékeli a hal a riasztó, 
vonzó és bénító hatást. Nem tud
juk, hogyan viselkednek az egyes 
halfajok elektromos áram hatása 
alatt.

Mindezekre csak úgy lehet meg
bízható feleletet kapni, ha vizalatti 
közvetlen megfigyeléssel, fénykép- 
felvételekkel szerzünk sorozatos ta
pasztalatokat. Ilyen megfigyelések 
hiányában az elektromos halászat 
továbbfejlesztéséről eddig komolyan 
beszélni nem lehetett.

A budapesti „Feneketlen tavon“ 
ezév február 22-én végrehajtott 
többórás sikeres elektromos és bú
várhalászati kombinált jégalatti kí
sérletek most már megnyitották en
nek a tudományos megfigyelésnek 
lehetőségeit is.

A F. M. Halászati Kísérleti Üze
me a Magyar Honvédelmi Sportszö
vetség Központi Békaember Szak- 
oszályának bevonásával, a Halte
nyésztési Kutató Intézet téli búvár- 
felszerelésével, közös jégalatti me
rülési kísérletet hajtott végre. A 
kísérlet sikere érdekében a szüksé-

Rákzsákmányt hoz fel az elektromos 
búvárhalász

ges óvintézkedéseket előzetesen 
megtették. így a jégbe vágott kb. 
2. mz nagyságú lék nyílásán át elő
ször az elektromos gép bekapcsolá
sa nélkül búvár szállt alá, a látási

Jég alá merül az elektromos búvár
halász

(Köves felvételei)

viszonyok és a víz hőmérsékletének 
tanulmányozására.

Beigazolódott, hogy a zárt állandó 
térfogatú téli gumiöltözet a víz hi
dege ellen is jól szigetel.

Elektromos búvárhalász teljes 
felszerelésben

Ezekután a feltételezett 3 m-es 
hatósugáron túl mintegy 5 m-re vá
gott másik lékbe a negatív elektró
dát, a búvár leszállási helyét ké
pező lékbe pedig a pozitív elektró
dát helyezték el, az áram bekapcso
lása nélkül. A nyílás szélére felfújt 
gumicsónakot és egy 5 m-es létrát 
helyeztek, minthogy a víz mélysége 
itt kb. 4,5 m volst. A vízbeszálló 
búvár derekára hosszú kötelet erősí
tettek, a búvársisakba pedig gége
mikrofont helyeztek el. így kábel
összeköttetés útján állandó telefon- 
kapcsolat létesült a merülést végző 
búvárral. A nyílás felett tartózko
dott még az orvos és a biztosítást 
végző 2 beöltözött másik búváron 
kívül az üzem kutatócsoportja is, 
hogy telefonjelzésre a szabályozha
tó áramerősségre beállított elektro
mos halfogó berendezést kezelje és 
közben dokumentációs filmfelvétele
ket készíthessen.

A felsorolt biztonsági intézkedé
sek megtétele után Palásti János 
elektroműszerész megkezdte a jég
alatti merülését és először a 2 
elektróda között képzelt egyenes vo
naltól kb. 6 m távolságba helyezke
dett el, amikor a gépet a legkisebb 
feszültség (40 V) és legkisebb áram
erősség (2 Amp.) mellett bekapcsol
ták. Ekkor a búvár telefonon jelen
tette, hogy semmit sem érez. Ez
után a feszültséget 110 V-ig, az 
áramerősséget pedig 10 Amp-ig 
emelték fokozatosan. Amikor a bú
vár erre is azt jelentette, hogy a po
zitív elektróda körül megindult gal- 
vanizációs folyamatot látja ugyan 
buborékok alakjában, de érezni nem 
érez semmit, fokozatosan ráúszott 
derékszögben a két pólus közti kép
zeletbeli egyenes vonalra. Minthogy 
ekkor sem észlelt semmi zavaró ha
tást, fejjel a fogóelektróda felé for
dult és azt úszva 60 cm-re megkö
zelítette. Az észlelt hatás ugyanaz 
volt, mint korábban. Ekkor leállt és, 
hogy válaszait érthetőbbé tegye, a 
szájcsutora fémes részét megfogva 
a gumitömlőt elhúzta kissé a száj
nyílástól. A fémes érintkezés kö
vetkeztében olyan bizsergető érzést 
tapasztalt, mint amikor a 110 V-os 
áram vezetékét kézzel érintjük. Az 
első kísérletsorozat befejezése után 
kiderült, hogy ennek oka a gumi
kesztyű alá beszivárgott mintegy 3 
dl víz volt, ami a kezét nedvessé 
tette.

A második kísérletsorozat alkal
mával a búvár egy kb. 2 m hosszú 
közös fanyélen egymástól 120 cm-re 
levő elektródapárt vitt magával a 
jég alá. Bekapcsoláskor itt sem ész
lelt semmi zavaró hatást, amikor az 
elektródapárt kb. 3 m-nyi távolság
ra tartotta magától, sőt akkor sem, 
amikor a villaszerűén kiképzett 
elektródapárt maga felé fordítva a 
két elektróda közé állt teljes felső
testtel. Akkor azonban, amikor csak 
a balkezét helyezte az elektrodapár 
közé, ugyanazt a bizsergető érzést 
tapasztalta, mint amikor a fémcsu
torát megérintette. A jelenség — a 
már említett — nedves kézzel ma
gyarázható.

Dr. Köves Ferenc

Biztosító búvár figyeli az elektromos 
búvár halász merülését
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Z Á R S Z Á M A D Á S  A I I T Mirras-EKBEN

A halászati termelőszövetkezetek 
elkészítették az 1958. évi zárszám
adásukat, az országos értékelő mun
ka is befejezéséhez közeledik. Ezzel 
egyidőben hozzákezdtek az 1959. évi 
tervkészítéshez.

A déldunai htsz.-ekben végzett el
lenőrzés alapján meggyőződtünk ar
ról, hogy a jelenlegi könyvelés he
lyes képet ad a szövetkezetek gaz
dasági helyzetéről, s lehetőséget ad 
arra, hogy egyes hiányosságokra a 
szövetkezetek vezetőségének is és az 
ellenőrző felügyeleti szerveknek is 
felhívja figyelmét.

Ezek után vessünk rövid pillan
tást a htsz. könyvelés fejlődésére, il
letve egyes állomásaira.

A felszabadulás után hosszú ideig 
egészen 1957-ig a halászati termelő- 
szövetkezetek a mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek formanyomtat
ványain készítették el zárszámadá
saikat.

Ez sem számviteli elvi szempont
ból sem a gyakorlati használható
ság szempontjából nem felelt meg a 
követelményeknek, tekintettel a ha
lászszövetkezeteknek a mezőgazda- 
sági szövetkezetektől teljesen elütő 
jellegére.

Gyakorlatilag az történt, hogy a 
kötetnyi zárszámadási anyag három
négy oldala került kitöltésre, a 
többi üres maradt.

Természetszerűen ebből az össze
gyűjtött anyagból nem lehetett or
szágos zárszámadást készíteni, de 
még egyes htsz.-ek vonatkozásában

sem lehetett komoly gyakorlati ér
tékű következtetéseket levonni.

1957. év végén a Földművelésügyi 
Minisztérium Szövetkezet-politikai 
Főosztálya és a Termelőszövetkezeti 
Tanács Titkársága kezdeményezé
sére először készült el kísérleti jel
leggel a halászati szövetkezetek 
speciális igényeinek megfelelő üzem
terv és zárszámadás, majd utána 
országos mérleg.

Az idei évben már az 1958-as év 
tapasztalatai alapján a zárszám
adási anyag is és a tervanyag is 
újabb kibővítésre került, hogy mi
nél megbízhatóbban kísérhessük fi
gyelemmel a halászati szövetkezetek 
gazdálkodását.

Az új zárszámadás lényege, hogy 
az a halászati termelőszövetkezetek
ben kidolgozott és bevezetett egy
séges kötelező kettős elszámoláson 
alapul. A mérleg módot nyújt a ko
rábbi évek tényadatainak, a folyó 
termelési év tényadataival, vala
mint a tervszámokkal történő ösz- 
szehasonlításra és elemzésre.

Kimutatható belőle a beruházá
sok emelkedése3 a forgóvagyon és a 
tiszta vagyon pontos alakulása. A 
mérleghez csatolt eredmény kimuta
tás lehetővé teszi az összjövedelmen 
belül az ágazati eredmények terv
időszakra elkülönített pontos mé
rését is.

Ezenfelül kiterjed a zárszámadás 
a termék egységre eső önköltség 
megállapítására és tartalmaz né
hány hasznos operatív jellegű sta
tisztikai táblát.

Az üzemterv gerince a fő terme
lési ág, a halászat termelési terve, 
de kiterjed az egyre jobban felfejlő
dő tógazdaság és egyéb melléküze
mek, mint a halászcsárda, kagyló
szedés, gyöngyházgomb gyártó mel
léküzem, sőt a növénytermelés és 
állatartás termelési tervére is.

A költségvetési rész vetülete a 
zárszámadási rendszernek és ennek 
megfelelően üzemi bevételi és ki
adási költségvetéssel, eredmény 
tervvel, jövedelemfelosztási tervvel 
és a termelési érték tervével bővült.

Mindezek a számviteli és pénz
ügyi ellenőrzés részére a jövőben je
lentős segítséget fognak adni. De a 
kapott tapasztalatok alapján kellő 
szervezési munkával a szövetkezetek 
vezetősége részére is lehetővé válik 
a bizony még sok helyen fennálló 
hiányok kiküszöbölése.

Hetesi Imre
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Az idei ítél nagyon kedvezett a 

nádaratási munkálatoknak, öreg 
nádvágók tapasztalatai szerint tíz 
évben egyszer fordul elő, hogy toló
kaszás aratásira alkalmas síma hó
mentes jégpáncél borítja tavainkat 
heteken keresztül.

A nádaratás legtermelékenyebb ősi szerszáma a tolókasza
(Veszprémi felv.)

Ilyenkor könnyű és kifizetődő a 
nádaratás, mert a tolókasza a legter
melékenyebb ősi szerszám, amelyet 
még napjainkban is kiterjedten al
kalmaznak. Napi teljesítménye 8 óra 
alatt 3—400 kéve nád. A tolókaszá
val rendesen két ember dolgozik. 10— 
15 méterenként szedik ki a kaszá
ban felgyűlt nádat, amit azután má
sik két ember kévékbe köt. A felkö
tözött kévéket 3—6 ember szánkók
ra felrakva a partra húzza.

A tolókaszás aratás akadályai a 
göröngyösre fagyott jég, a magasabb 
hóréteg és az alacsony vízállás mel
lett befagyott tónál az előző évekről 
visszamaradt tarló kemény torzsái 
lehetnek. Az idei télen általában jók 
voltak a befagyási viszonyok, hó alig 
esett, így hát vígan borotválhatták a 
nádat.

A későn lehulló levélzet volt az 
aratás egyetlen akadálya. Rendes kö
rülmények között az ősszel beérett, 
megsárgult nád decemberre elhullat
ja leveleit, csak a sima nádszálak 
hajladoznak a téli szélben. Ezévben 
a levelek lehullása zömében januárra 
húzódott át, emiatt nagy tavainkon 
a Fertőn, Balatonon és a Velencei ta
von csak újév után kezdhettek a ko
molyabb kitermeléshez.

Minden ilemény megvan viszont 
arra, hogy lemaradásukat a tolóka
szák alkalmazási lehetőségével sok
szorosan pótolhatják, és minden ed
digi esztendő kitermelését meghala
dó, többmillió kévés rekordaratással 
fejezik be az aratási idényt.

Dr. Veszprémi Béla



eíJgÁLnkat
A Halászat legutóbbi számában a 

kagylók testfelépítéséről olvashat
tunk. Ezeknek közeli rokonai a csi
gák, amelyekről — bár vizeinkben

üregének hosszmetszete vázlatosan.
1. állkapocs, 2. reszelő (radula), 3. ideg

hálózat, 4. bélcsatorna

tömegesen élnek —, ugyancsak ke
veset tudunk. Igaz, hogy termetük 
kicsi, mozgásuk lassú, nyálkás bőrük 
miatt sokak számára undorító, ét
lapunkon sohasem szerepelnek, s így 
érthető, hogy a csigák elkerülik fi
gyelmünket. Pedig ezek a rejtett 
életmódot élő puhatestű állatok rend
kívüli szaporaságuk és jó alkalmaz
kodóképességük révén az egész vilá
gon elterjedtek. A tudomány által 
ma nyilvántartott mintegy 25 000 csi
gafaj közül körülbelül 280 faj ha
zánkban is elterjedt s ezeknek is a 
fele vízben él, másik fele páradús 
szárazföldi életmódhoz alkalmazko
dott, és rétjeink, legelőink, kertjeink 
és erdeink lakója lett. A vízicsigák 
túlnyomórészt moszatokkal és rot
hadt növényi anyagokkal táplálkoz
nak, ezáltal tisztítják a vizet. Né
mely csigafaj számszerűségével a víz 
szennyeződésének fokát lehet kife
jezni, így tehát más tényezőkkel 
együttesen a csigák is hozzájárulhat
nak vizeink gyakorlati értékének 
megítéléséhez.

A csiga teste fejre, törzsre és láb
ra tagolódik. Fején egy vagy két 
pár, sokszor kesztyűujjszerűen be,- 
tűrhető tapogatót találunk. Ez a csi
gák tapogatószerve. A tapogatók vé
gén vagy annak tövénél vannak a 
szemei. A csigák általában rosszul 
látnak, viszont különös, hogy a fényt 
az árnyéktól szemük elvesztése után 
is meg tudják különböztetni. A láb 
alakja igen változatos. Általában el
terülő lapos, puha testrész, amely a 
bőrben elrejtett nyálkatermelő miri
gyek váladékától állandóan nyálkás. 
A törzsnek a csigaház révén eltakart 
háti része zacskószerűen kitüremke- 
dett, amit zsigerzacskónak nevezünk 
a benne lévő fontos zsigeri szervek 
(bélcsatorna, ivarszerv stb.) miatt. A 
zsigerzacskó a törzsfejlődés során a 
csigaház csavartságának megfelelően 
meg is csavarodott, sőt vissza is haj
lott. Ezért csigáink belső szerveinek 
elhelyeződése a megszokottól lénye
gesen eltérő (2. és 4. ábra).

A csigák emésztőcsatornája a száj

nyílás után garattá izmosodik. En
nek ürege, a páros nyálmirigy önti 
váladékát. A felvett táplálékot a ga
rat háti boltozatán lévő állkapocs 
és a nyelven ülő sajátos felépítésű 
reszelő (tudományosan radula)- ap
rózza fel kemény, fogazott, illetve 
rovátkolt felülete segítségével (1. áb-

2. ábra: Tüdőscsiga szerveinek elrende
ződése felülnézetben. 1. szájnyílás, 2. 
idegducok, 3. köpenyüreg, 4. érháló
zat, 5. kiválasztószerv kivezetőnyílása,
6. végbélnyílás, 7. középbélmirigy, 8. 
szívkamra, 9. szívpitvar, 10. bélcsa

torna

ra). A bélcsatornához — ugyanúgy, 
mint a kagylóknál — nagy közép
bélmirigy („máj” ) csatlakozik, amely 
az emésztéshez szükséges emésztő
nedveket termeli. A végbélnyílás a 
zsigerzacskó visszahajlása miatt elő
rehelyeződött és a köpeny által kö
rülzárt ún. köpenyüregbe torkollik. 
Ezt az üreget szabályozható szűk rés 
vagy kerekded nyílás köti össze a

külvilággal, ezen keresztül a kopol- 
tyúval lélegző csigánál víz, a tüdős
csigáknál pedig levegő áramlik a 
köpenyüregbe. A csigáknak csak ki
sebb részénél találunk páratlan ko- 
poltyút, nagyobb részüknél ez a fej
lődés során eltűnt s a köpenyüreg 
érdús fala vette át a légzés felada
tát. Vízicsigáink jó része is tüdős
csiga, amelyeknek időnként a víz 
felszínére kell jönniök levegővétel 
céljából. A köpenyüreg falában fel
frissült vér a közeli egy pitvarból és 
egy kamrából álló szívbe, majd in
nen a test különböző részeibe jut. 
A szív közelében található a csigák 
zacskószerű kiválasztószerve, amely 
szintén a köpenyüregbe torkollik. A 
köpenyüregben mindezeken kívül sa
játos ízlelő-, illetve szaglószerv is 
van (amit tudományosan oszfrádium- 
nak nevezünk), amely a táplálékke
resésben és az ellenség észrevevésé- 
ben játszik szerepet. Idegrendszerük 
5 pár, testtájak szerint elnevezett 
idegdúcból és az ezeket összekötő 
ágakból áll. A lábdúc közelében van 
elrejtve a hólyagszerű helyzetérző- 
szervük.

A vízicsigák nagyrészt hímnősek, 
kölcsönösen termékenyítik meg egy
mást. Az ivarsejteket a csigaház csú
csában elhelyezkedő hímnős-mirigy

3. ábra: A vízicsigák vitorláslárvájá
nak két formája vázlatosan. 1. vitorla

termeli. Ennek kivezetőcsatornájához 
fehérjemirigy (amelynek váladéka a 
peték köré burkot képez), párzótás
ka és párzószerv, esetleg nyálkami- 
rigy és nyálzacskó is csatlakozik.

Széjky Pál

4. ábra: Csiga szervezete vázlatosan (oldalnézetben). 1. középbélmirigy, 2. hímnős 
mirigy, 3. hímnős ivarvezeték, 4. fehérjemirigy, 5. ondótartály. 6. bélcsatorpa, 7. 
ondó és petevezető, 8. nyálkamirigy, 9. végbélnyílás, 10. nyálkazacskó, 11. hüvely, 
12. párzószerv, 13. bélcsatorna, 14. ivarnyílás, 15. lábduc. 16. idegduc, 17. nyálmirigy 
kivezető csatornája, 18. szájnyílás, 19. szemek, 20. tapogató, 21. agyduc, 22. nyál- 
mirigy, 23. köpenyüreg, 24. érhálózat. 25. szívpitvar, 26. szívkamra, 27. bélcsatorna,

28. kiválasztószerv
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V Á R O S I
Q  zennyvizek hasznosítása 
O  a halgazdaságban

A vizekben végbemenő szerves
anyag építésének — és ezzel a hal
hústermelésnek is — az energetikai 
alapja a vízbe behatoló nap sugárzó 
energia, kémiai alapja pedig a víz 
hasznosítható széndioxid tartalma. E 
két tényező optimális, illetőleg maxi
mális mennyiségétől függ a vizekben 
lefolyó szervesanyag építés intenzi
tása, végeredményben tehát a ter
melt szervesanyag mennyiség.

A hasznosítható széndioxid terme
lésbiológiai szerepének tisztázódása 
új megvilágításban tárja elérik a 
szennyvizekben levő oldott, illetőleg 
kolloid formában eloszlott, továbbá 
szilárd alakban lebegő szervesanya
got, mint a hasznosítható széndioxid 
forrását. Nem esünk túlzásba, ha az 
eddigi tapasztalataink szerint megál
lapíthatóan a vizekben a hasznosít
ható széndioxidot hiány anyagnak 
tekintjük, melynek természetes vagy 
mesterséges utánpótlásától függ a 
szóban forgó víz szervesanyag építése.

Míg az egyik oldalon minden gon
dunk az, hogy a vizek hiány anyag át 
a hasznosítható széndioxidot szerves 
trágyázással pótoljuk, addig a másik 
oldalon igen jelentős hasznosítható 
széndioxid források rriennek kihasz
nálatlanul veszendőbe.

Halastavaink termésének fokozá
sára szerves trágyákat alkalmazunk. 
16 kg szerves anyagot (itt a felhasz
nált sertéstrágyának csak ezt a leg
értékesebb részét veszem) kb. 7 fo
rint Önköltségi árral fizettünk meg. 
Más oldalról súlyos millió forintokat 
költünk szennyvíztisztító telepeink

biológiai testjeinek építésére és üze
meltetésére azért, hogy ebben az ér
tékes nyersanyagban levő szerves
anyagot a lehető leggyorsabban váU 
toztassuk át széndioxiddá és eresszük 
el közvetlen felhasználás nélkül a 
levegőbe. Ha a városi útépítéssel tisz
tított . szennyvizeknek szervesanyag
tartalmát köbméterenként 400 g-nák 
vesszük átlagosan, 40 m2 szennyvíz 
egyenértékű 7 forint önköltségi áru 
sertéstrágyával, amiből tógazdasági 
felhasználás során mintegy 45 forint 
értékű halhústöbblet keletkezik (15 
forintos kg-onkénti halhúsárat véve). 
Ha tehát ezt a szerény összehasonlí
tási alapot vesszük, minden köbméter 
szennyvíz több mint 1 forint hasznot 
hajtana népgazdaságunknak csak az
zal, hogy megtisztul és a továbbiak
ban mint még értékesebb anyag ön
tözésre vagy üzemi vízként felhasz
nálva további hasznot hajtana. Ha 
számításba vesszük azt, hogy a házi 
szennyvizeink könnyebben bomló, ér
tékesebb szervesanyagot tartalmaz
nak, mint a sertéstrágya, nem lehet 
kétségünk afelől, hogy a fenti heve
nyészett számítás korántsem optimá
lis, éppen ellenkezőleg igen is óvatos.

A halastavakban történő szennyvíz- 
tisztítás, illetőleg a halastavaknak 
házi szennyvizekkel történő trágyá
zása hozamfokozás céljából a több
termelésre és a rejtett tartalékok ki
használására törekvő ember módsze
re. Az a szervesanyag tőke, mely a 
csatornákon és a folyókon át nap 
mint nap veszendőbe megy, célirá
nyosan hasznosulhat a halastavakban.

Április eleje. Itt az ideje a süllőfészek kihelyezésének
(Woynárovich felv.)

A szennyvíztisztításban és vizeik ön- 
tisztítási folyamatában járatlan em
ber a szennyvíznek ilyen irányú 
hasznosítására előítélettel gondol. 
Azt képzeli, hogy a halak a házi 
szennyvizek darabos üledékeivel táp
lálkoznak. A szakembereknek az a 
feladatuk, hogy ezt a teljesen alap
talan előítéletet eloszlassák. A leg
több szennyvíztisztítási módszer a 
szennyvíz szervesanyag tőkéjének a 
minél gyorsabb és tökéletesebb meg
semmisítésére törekszik anélkül, 
hogy annak bármily formában is a 
hasznosítására gondolnának. A halas
tavakban a megfelelő hígítással és 
elosztással bevezetett szennyvíz szer
vesanyaga az elbontó baktériumok és 
gombák közreműködésével oxigéndús 
közegben elbontásra kerül. Az el
bontásnak az eredménye az, hogy a 
halastóviz hasznosítható \sz\éndioxid 
tőkéje igen nagy mértékben gazda
godik. Ezt az autrotrof módon táplál
kozó növények — a halastavakban 
elsősorban a moszatok — szerves
anyag építéshez használják fel. A 
szennyvizek szervesanyagtartalmának 
elbontásakor elszaporodott baktéri
umokat és a hasznosítható széndioxid 
koncentráció emelkedése következté
ben elszaporodott moszatokat alsóbb
rendű állatok fogyasztják el, melyek
nek egyrésze fogyasztja a szennyvíz
nek törmelék jellegű, igen apró ré
szekre tagolt darabos részeit is. Az 
alsóbbrendű állatokkal közvetve, más 
állatok közbeiktatásával vagy közvet
lenül táplálkoznak a halak. A 
szennyvíztisztulási folyamat során 
tehát a szennyvíz szervesanyag tő
kéje hasznosítható széndioxiddá le
bontva és az eutrotrof növények által 
élő szervesanyaggá újra felépítve 
hosszabb-rövidebb táplálékláncon át 
eljuthat a halak testébe, ahol fel
halmozódik és raktározódik. A 
szennyvíz nemcsak mint hasznosítható 
széndioxid forrás fontos, hanem biz
tosíthatja a fehérje építéshez szüksé
ges nitrogénm foszfor, kén stb. vegyü- 
leteket is. A szennyviz tehát tökéle
tes trágya módjára lendületbe hozza 
a vízi életközösségben lejátszódó 
szervesanyag építés egész folyamatát. 
Szennyvízzel tehát a halastó tökéle
tes értékű trágyát kap, melynek se
gítségével a hozam maximálisra fo
kozódhat. Külföldi tapasztalatok sze
rint a városi szennyvizek tisztítására 
felhasznált halastavak természetes 
hozama meghaladja az 5—6 q-t hek- 
táronkint. Ilyen hozam trágyázatlan 
tavakban sohasem fordulhat elő. Ha
zánkban mivel itt a klímaviszonyok 
a pontytenyésztésre sokkal kedve
zőbbek mint a tőlünk északra fekvő 
államokban, esetleg még nagyobb 
hozamra is számíthatunk.

A halastavi szennyvíztisztítás ren
tabilitásának megítélése során min
den esetben kettős hasznosítást kell 
tekintetbe venni, először a termelt 
halhúst, másodszor a követelmények
nek megfelelően, tökéletesen meg
tisztult vizet. A termelőnek az előbbi 
az értékesebb, a vízhigénikusoknak 
az utóbbi, de a népgazdaságnak 
mindkettő értéket képvisel.

Dr, Woynárovich Elek
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A HALTÁPLÁLÉK SZERVEZETEK

-  MESTERSÉGES SZAPORÍTÁSA
A haltáplálékszervezetek mester

séges szaporítására irányúié törekvé
seik egyáltalán nem újaik, hisz már 
a századfordulón megjelentek olyan 
közlemények, melyek plankton-ta
vakról, s különböző szervezettek sza
porítása módjairól szóltak. Ezek 
persze még kezdetleges és egyszerű 
módokat ajánlottak, s eredményessé
gük sem volt mindig megfelelő. Ta
lán ennek tulajdonítható, hogy a 
hazai gyakorlatban nem terjedtek el, 
s nálunk még ma is csak a trágyá
zást tartják egyedüli módszernek a 
planktonállomány növelésére. Pedig 
amiint az előző számban is már szó 
volt róla, a trágyázás hatását fokozni 
lehet a kívánt szervezetek mester
séges betelepítésével.

Egy élőhely — még ha az mester
séges élőhely is, mint a halastó — 
bizonyos mennyiségű élőlényt képes 
magába fogadni, más szóval az élet- 
közösségnek, amely az adott tóban 
feltöltéskor kialakult, meg van a 
maga Mítettségi határa, amit ha el
ért, újabb élőlények esetleg megél
hetnek ott, de nem tudnak nagymér
tékben elszaporodni, önként adódik 
tehát a feladat: telepítsük be a kí
vánt szervezeteket, s így ezek fog
nak elsősorban elszaporodni, bizo
nyos mértékig telítve az életközös
séget.

Persze a megoldás korántsem ilyen 
egyszerű, hisz számos tényezőt (a 
szervezetek ökológiai igényét, élet
feltételeiket stb.) kell figyelembe 
venni, s ugyanakkor a nagyüzemi 

kivitelezés lehetőségeire is gondolni 
keü.

Külföldön már számottevő lépése
ket tettek a kérdés megoldása felé, 
gondolok itt elsősorban a Szovjet
unióra, ahol gyakorlati — nagyüze
mi — eredményeket is értek el ezen 
a téren, ugyanakkor mi sajnálatos 
módon elhanyagoltuk e kérdés vizs
gálatát, sőt még a bevált módszere
ket esem vettiük át. E hiányosságot 
pótolni igen sürgős feladat, mert .ez 
a kérdés nemcsak a trágyázásai, de a 
takarmányozással is szorosan össze
függ, hisz jól tudjuk, a mesterséges 
takarmány hasznosításának egyik 
elengedhetetlen feltétele, a megfe
lelő mennyiségű táplálék felvétele. 
A haitáplálékszervezetek mestersé
ges szaporítása lesz a halhúshozam 
további növelésének egyik legbizto
sabb útja.

Mindenekelőtt tisztázni kell, mi
lyen szervezeteket kívánunk elsza
porítani. Ismerve halaink táplálékigé
nyét, a táplálékállatok hasznosulási 
mértékét és tenyészthetőségét, egy
nyarasok számára a planktonszerve- 
zetek, kétnyaras pontyok számára 
pedig iszaplakó lárvák, főleg Chirono- 
midák szaporítása könnyen megva
lósítható nagyüzemi mértékben ős.

Ez alkalommal a Daphniák szapo
rítási lehetőségévé! és módjával fog

lalkozunk, annál is inkább, mivel a 
plamktonszervezetek közül a Daphnia 
(vizibolha) szaporítása minden szem
pontból a legmegfelelőbb és a leg
jobban megoldott probléma.

Tenyésztésük, illetve szaporításuk 
kétféleképpen történhet. Vagy külön 
tenyésztőedényekben, medencékben, 
vagy pedig közvetlenül a tóban. Az 
első megoldásnál gondoskodni kell a 
Daphniák táplálékának tenyésztésé
ről is, amely részben algákból, rész-

Gazdag plankton egy Tiszaholtágból
(Woynárovich felv,)

ben baktériumokból áll. Ezért a te
nyésztőmedence mellett külön alga
tenyészetet szoktak létesíteni, s ebből 
rendszeresen bizonyos algatömeget 
átraknak, bizosítva a Daphniák el
szaporodásával egyre növeíkvő táplá
lékigényt. A megfelelő baktérium- 
flóra biztosítása közvetlenül a te
nyésztő medencébe adagolt trágyá
val történik.

Üzemi méretekben bevált egyszerű 
módszler a táplálékszervezetek te
nyésztése közvetlenül a tóban. Ez 
tulajdonképpen speciális módon vég
rehajtott trágyázásnak tekinthető.

Sokkal inkább megfelelne a nagy
üzemi termelés követelményének az 
oilyan megoldás, melynek elvi meg
gondolását az előző számban ismer
tettem, s melyről a bevezetőiben már 
szóltam. Ebben a módszerben ugyanis 
csupán arról lennie szó, hogy tavasz- 
szal feltöltés után megfelelő tömegű 
Daphniát juttassunk a tóba. A ne
hézség abban látszik, hogy a tavak 
feltöltésekor a hőméréklet még nem 
teszi lehetővé tenyészetek felállítá
sát. Április közepén, május elején 
azonban ez már minden nehézség 
nélkül megoldható. Ebben az időben

pedig még plaktonbőségről nem be
szélhetünk, tehát még hatékonyan 
beavatkozhatunk a kialakult életkö
zösség összetételébe.

A planktonszfervezetek előnevelé
sére, szaporítására kis — néhány m2 
nagyságú — gödröket használhatunk. 
Tüllhálóval pocsolyákból könnyen 
összegyűjthető a tenyészanyag, amely 
megfelelő életfeltételek közt hamar 
elszaporodik. Elszaporodásuk előfel
tétele: megfelelő minőségű táplálék, 
optimális hőmérséklet- és oxigén
igény biztosítása. A táplálékot a ta
vacskák, illetve gödrök trágyázásá
val biztosíthatjuk. E célra jól bevált 
a ló-, ill. a friss tehéntrágya, baromfi
trágya, és a szénatörmelék alkalma
zása. Tekintve, hogy a Daphniák 
szaporodásához megfelelő hőmérsék
letre van szükség, így a sekély 10— 
50 cm-es vízmélység a legmegfele
lőbb. Ajánlatos különböző mélysé
gűre készíteni a gödröket, hogy a hő
mérséklet változásával az állatok 
mindig megfelelő hőmérsékleti kö
rülményekhez jussanak. Az Oxigén- 
igény biztosítása érdekében a te
nyésztő gödröket friss vízbefolyás
sal keil ellátni.

Ilyen körülmények között a Daph
niák. de más planktonikus táplálék
szervezetek is hamarosan elszapo
rodnak, s összekötő csatorna yagy 
cső segítségével közvetlenül a tóba 
engedhetők.

A tó nagyságának és a lehetősé
geknek megfelelően 5—10—15 ilyen 
plai)ktiontenyósztő gödröt létesítünk, 
s ezekből folyamatosan csapoljuk a 
tóba a plaktondús vizet.

Ilyen tenyészeteknek a felállítása 
nem kerülne sokba, fenntartásuk sem 
okozna különösebb gondot, hisz 1 hó
napi üzemeltetés elegendő lenne 
ahhoz, hogy feladatúikat ellássák. 
Hatásuk viszont egész évben érezhető 
lesz, s az éwégi haltermésben köz
vetlen le is mérhető.

V. Tóth János

W. SCHÄPERCLAUS legújabb 
antibiotikus kísérleteiről számol be a 
ZFH tavalyi 7/8. számában a pon
tyok járványos hasvízkórja leküzdé
sének szolgálatában. Az NDK nagy
nevű kutatója megállapítja, hogy 
minden esetben sikerült kitűnő ered
ményeket elérni intraperitoneális 
chloronitrin injekciókkal és chloro- 

nitrin fürdőkkel, 
ha ezt a munkát 
helyesen és ész
szerűen végezték. 
Kísérleteket vé
geztek további szé

les spektrumú antibiotikumokkal, 
vizsgálták ezek mérgező hatását, 
megállapították, hogy ezek toxikus 
adagjai jóval magasabbak, mint a 
gyógyításhoz szükséges mennyisé
gek. Igen érdekesek a fürdetési kí
sérletek eredményei, kiderült, hogy 
csak chloronitrinnel sikerült meg
bízható és állandó eredményeket el
érni, streptomycinnel, aureomycin-
nel, achromycinnel és terramycinnel
nem, ugyanez vonatkozik az antibio
tikumoknak szájon át történt ada
golására is.
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Hasvízkóros ivadék. Beesett szemek, mély sebek
(Woynárovich felv.)

TTazai haltenyésztésünkben az utób- 
n  bi években egyre nagyobb mér
tékben alkalmazták és tervezik al
kalmazni  ̂ jövőben a has vízkór le
küzdésére a pontyok chlorocidos 
(antibiotikumos) kezelését. Erre vô - 
natkozóan mind saját, mind hazai 
és külföldi kutatási eredmények 
alapján dr. Zalay nyújtott be újí
tási javaslatot a Földművelésügyi 
Minisztérium illetékeseihez. A mód
szer országos elterjedését akadályoz
za az, hogy akik eddig alkalmazták, 
nem értékelték részletesen és az 
eredményeket jó gazdálkodásuk ered
ményeként könyvelték el. A többiek, 
nem ismerve a módszer nyújtotta 
előnyöket, nem sietnek bevezetésé
vel.

Valamely kísérletileg kidolgozott 
módszer gyakorlati felhasználás cél
jaira való alkalmasságát az alkal
mazhatósága (megvalósíthatósága) és 
főleg a módszer alkalmazásával 
nyerhető többletérték, vagyis a mód
szer halhús, ill. forinthaszna dönti 
el. Ez nem más, mint a ráfordítás 
és a többlethaszon értékének a kü
lönbsége.

A ráfordítás összege aránylag 
könnyen számítható és a gazdasá
gok könyvelési tételeiből kis fárad
sággal összeállítható a halak beoltá
sához szükséges chlorocid árának, 
postaköltségének, az oltást végző sze
mélyek — amennyiben azok a tó
gazdaságnak nem állandó alkalma
zottai —, bérének és az oltáshoz 
használt eszközök árának egyszerű 
összeadása útján. Erre vonatkozóan 
már közöltünk adatokat (Halászat,
1958. V. évf., 3. szám, 50—51. old.), 
melyek szerint egy 25 dekás két- 
nyaras ponty beoltási költsége 8 fil
lért tesz ki, vagyis a kezelt hal ak
tuális értékének mintegy 2%-át.

A többletérték számítása már nem 
ilyen egyszerű feladat, mert az csak 
több, gyakran becsléssel megközelít
hető részértékek összegezése útján 
végezhető el. Itt kell megjegyezni 
azt, hogy minden újabb módszer ér

tékelésénél szükségesek olyan alap
adatok, melyek nem kezelt állomá
nyokkal népesített halastavakra vo
natkoznak és amelyekhez hasonlíta
ni lehet a kezelt halanyagokkal ka
pott eredményeket. Ennek érdeké
ben — bár a tógazdaságok idegen
kednek a kontroli-tavak beállításá
tól —, vagy kontroli-tavakat kell be
állítani, vagy összehasonlításra a 
módszer alkalmazása előtti évek át
lagértékeit kell felhasználni, vagy a 
kísérleti eredmények átlagértékeit 
kell elfogadni. Az természetes, hogy 
összehasonlításra csak azonos szár
mazású, nagyságú és egészségi álla
potú halállományt lehet felhasznál
ni és nem lehet kontrollnak tekin
teni pl. valamely halgazdaság távol 
fekvő üzemegységének kezelés nél
kül hagyott egészséges állományát 
a más helyen kezelést kapott és ar
ra igen rászorult hasvízkóros állo
mánnyal elért eredmények értékelé
sére. Ugyancsak itt kell rámutatnunk 
arra is, hogy a kontrollállomány 
igen jó, csak a normális kallódást 
mutató megmaradása nem a mód
szer alkalmatlanságának, hanem csu
pán az adott esetben a fölöslegessé
gének a bizonyítéka. A módszer al
kalmatlanságát csak az bizonyítja, 
ha a fertőzött és helyesen kezelt ha
lak azonos, vagy nagyobb százalék
ban pusztulnak el, vagy csak any- 
nyira, ill. rosszabbul növekednek, 
mint a kezeletlenek. Ezzel szemben 
a kezeiteknek kimutathatóan és kö
vetkezetesen jobb megmaradási szá
zalékát és emellett azonos, vagy jobb 
növekedését és ezzel együttjáróan a 
területegységen termelhető nagyobb 
halhúsmennyiségét a módszer pozi
tív értékmérőjének kell tekinteni.

Az is természetes, hogy értékelés
re csak azok a haltételek alkalmasak, 
melyeknél a módszert valóban he
lyesen alkalmazták. Bár erre vonat
kozóan egyeseknek az a vélemé
nyük, hogy a védeni szándékozott 
halakat csak be kell oltani a szük
séges chlorocid mennyiséggel, a töb-

A  chlorocidos h

bi nem számít és nincsen már kér
déses, kivizsgálásra, kimutatásra vá
ró mozzanat az egész eljárásban, mi 
továbbra is azt az álláspontunkat 
tartjuk, hogy valójában csak most 
következik a módszer helyes alkal
mazásának a kikutatása és kidolgo
zása.

De nézzük, hogy helyes kezelés 
esetén melyek azok a részeredmé
nyek, melyek összegezése útján a 
módszerrel nyerhető többletérték 
megközelítően kiszámítható:

1. Az értékelés alapját és a mód
szer fő hasznát — kétségtelenül —, 
a chlorocidos kezelés következtében 
meggyógyult halállomány életbenma- 
radása és így a kontrolihoz viszo
nyítottan lényegesen kisebb kallódá- 
sa adja. Ez az érték jól megfogható 
és nem más, mint a kihelyezési és 
lehalászási darabszámok különbsé
ge. Ennek ismeretében kiszámíthat
juk a legközvetlenebb hasznot, ami 
nem más, mint a kontroll és a ke
zelt halak elpusztulása közötti kü
lönbség halhúskilogrammban a ki
helyezési átlagsúly 
alapján. Ennek 
imlegvüágítására té
telezzük fel, hogy 
1 kát. hold terü
letű (egységnyi) ta
vakat 400—400 db 
25 dg áítlagsúlyú, 
(kezeletlen, illetve 
chlorociddal oltott 
kétnyarasokkal né
pesítettünk. Ennek 
során tavanként 
(holdanként) 1—1 q 
megtermelt és te
nyészti al áron (ke
rekség kedvéért 
vegyük ezt 15,—Ft- 
nak) nyilvántartott 
halanyagot helyez
tünk ki tovább
nevelésre. Lehalá
száskor a kont- 
rolltavakból átla
gosan a halak 65 
százalékát fogtuk 
vissza, vagyis 260 
díb-oit, a kezelt 
halaknak viszont 
a 90%-át, vagyis 
360 db-ot. Ez azt 
mutatja, hogy az

és a kallódási %

A hasvízkóros il 
is — gyakran sú

oltott halak közül 
holdanként 100 db hallal több ma
radt meg. Feltételezve azt, hogy a 
kontrolltavakban valóban hasvízkór 
lépett fel és az korán tavasszal 
szedte áldozatait (subakut forma), 
mielőtt a halak számbaj öhető mér
tékben táplálkoztak és ennek meg
felelően gyarapodtak volna, a kezelt 
halaknál holdanként máris 100X2̂  
dg=25 kg halhús, vagyis 25X15—375 
forint bruttó haszon, melyből levon
va a 400 db hal oltási költségét 
(400X8 fillér =32 ,— Ft) 375 — 32^ 
342,— Ft tiszta haszon mutatkozik.
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Jó formájú nemes pikkelyes ponty, de nem való anyának, mert hasvízkór nyomai
vannak rajta (Woynárovich felv.)

asvízkórkezelés
gazdasági értékelése

í 2. Krónikus hasvízkór esetén, mely 
J tavasztól őszig szedi áldozatait 40— 
t 60%-os hiányokat okozva, a haszon 
| még nagyobb, mert az elpusztult ha

lak mind a tó természetes táplálék
készletéből, mind az adott takar
mányból elhasznált és ennek megfe
lelően elpusztulása előtt már gyara
podott is és így nem kihelyezési 
súlyban, hanem elpusztulása idején

Í mért, vagy számított súlyban esik 
ki a területegység terméséből. En
nek értékelése már nehezebb, mert 
a dögöknek csak kis részét szedik 
össze és azok súlyát nem mérik 
pontosan, pedig az összeszedett hal
hullák átlagsúlyának ismerete nagy 
segítséget nyújtana a betegségek 
miatti valódi károk utólagos felmé
réséhez. Ahol ezt ismerik, ott a ke
zelés miatti haszontöbblet — forint
ban is valóban jól értékelhető.

3. A belterjes gazdálkodásra való 
törekvés nem engedi meg, hogy tó
területek legyenek gyér, vagy ritka 
népesítéssel félig kihasználatlanul 
országunkban. Ezért, különösen ta
vaszi elhullások esetén a kipusztult 

hallaikalt „ráhelye- 
zéssel” pótolják. 
Nem akarunk ki
térni itt annak a 
veszélynek az is
mertetésére, amit 
ilyenkor a legtöbb 
esetben idegen
ből hozott! halanyag 
jelent a járvány
biológiai egyen
súlyra és, hogy az 
ilyen munkálatok 
a járványos be
tegségek újra fel- 
Lángolásához vezet
hetnek, csupán 
arra mutattunk rá 
hogy az állomá
nyok pótlása, va
gyis a részleges, 
vagy teljes újra- 
népesítós igen ko
moly anyagi áldo
zatokat igényel, 
ami az új né
pesítő anyag árá
ból, a szállítási 
költségekből és a 

póítkihelyezéshez 
szükséges többlet 
munkaerő béréből 

L tevődik össze. Ezek az összegek a 
tógazdaságok számviteléből állapít
hatók meg és mint elmaradt kiadá
sok az eredményes kezeléssel nyer
hető többletérték összegét növelik.
,4* Közismert dolog, hogy az egy

ségnyi területű halastó természetes 
hozama ritka népesítés, vagy népe- 
sultség esetén kisebb, mint normális, 
vagy kissé sűrített népesítés melí-

Í k  ki nem használt természetes 
apiálék veszteség a tógazda számá

ré* A chlorociddal kezelt halállo
mánnyal népesített tavak természe

tes hozamában mutatkozó többlet 
ugyancsak a módszer hasznaként 
könyvelendő el. Természetesen a te
rületek összevetésénél csak közeli, 
azonos állapotú (növényzet, vízellá
tás) és hasonlóan trágyázott tavakat 
lehet egymással összehasonlítani ilyen 
szempontból. A gyakorlott tógazda 
tavai ismeretében megközelítő pon
tossággal fel tudja írni ezt a tételt 
is a többletértékek közé.

5. A hazánkban szokásos gazdál
kodás (trágyázás, takarmányozás 
stb.) alapján végzett népesítés mel
lett, ha a kihelyezett halak rend
szeresen, minden évben megmarad
nak a tavakban, a vízinövényzet 
nem tud elburjánozni és a szokásos 
tógazdasági műveletekkel — különö
sen amióta a munkákat részben gé
pesítették —, féken tartható. A has
vízkór okozta halállományritkulás, 
vagy elnéptelenedés elősegíti a ta
vak- elmocsarasodását, a vízinövény 
elburjánzását és ismételt ritka né- 
pesültség esetén az elszaporodó nö
vényzettel már csak akkor lehet 
megbirkózni, ha a szokásos növény
zetirtás (kaszálás) normáját feleme
lik és az évenként 1—2-szer végzett 
kaszálás helyett 2—3-szor kell ka
szálni. Eredményes chlorocidkezelés 
esetén a halak megmaradnak, a ta
vak talaját és növényzetét „rendben 
tartják”, a tavak nem válnak mo
csárrá. Ezért legalább egyszeri ka
szálás költsége évenként a módszer 
többletértékei közé írandó. Ennek 
forintösszege némi számítással a 
gazdaság könyvelése és munkanap
lói alapján a helyi viszonyoknak 
megfelelően megállapítható.

6. Az eddigi kísérleti eredmé
nyeink igazolják azt az elméletileg 
feltételezett következményt, hogy a 
gyógyszerrel (chlorociddal) gyorsan 
meggyógyított halak fejlődése egyen
letes. Kiegyenlített népesítő anyag 
esetén a halaknak csaknem 100%-a 
egy kereskedelmi súlycsoportba (osz
tályba) nő fel. Ezzel szemben a has
vízkór pusztítása után átvészelt és 
életben maradt, de lassan gyógyult 
halállománynak csak egy része éri

el, vagy el sem éri a kezelt halak 
súlyosztályát. Ez a minőségi különb
ség természetesen forintban is mu
tatkozik és ez is a chlorocidos keze
léssel a területegységről nyerhető 
többletértéket növeli.

7. Utolsóként említjük, de a fo
rinthaszon mellett elsőrendű fontos
ságot és csaknem felbecsülethetet- 
len értéket tulajdonítunk a halak 
megmaradását eredményesen bizto
sító valamennyi módszernek, azért, 
mert a halak megmaradása esetén 
tervszerűen lehet gazdálkodni, a ter
veknek reális alapjuk lesz és a ter
veket valóban teljesíteni is lehet.

A tógazdasági haltenyésztés a hal
nak és környezetének kölcsönhatás
rendszerében történik. A kölcsönha
tások egyikének változása óramű- 
szerűen egybekapcsolódó folyama
tokban kihat az egész rendszer mű
ködésére. A halak megmaradásának 
mértéke igen fontos tényező ebben 
a rendszerben és ezért ennyire rö
viden nem is lehet teljes képét 
festeni annak, hogy mi minden (-fo
rint) különbség van a „beteg” és az 
eredményesen „meggyógyított” gaz
daságok termelési eredményei kö
zött.

A cikk első pontjában példaként 
közölt számítás (25 kg) k. hold (évi 
haszon) elég reálisnak látszik és 
megközelítheti az országos átlagot. 
Ha ezzel, illetve ennek forintértéké
vel számolunk, akkor 1000 holdan
ként 250 q halhúshoz, illetve 250— 
350 000 forint többletértékhez lehet 
jutni. Ha a módszer bevezetését az 
ország területén jelenleg lévő tó
gazdaságoknak csak a kisebbik felé
ben, pl. 10 000 holdon végzik el, 
akkor is 2,5—3,5 millió forint (2500 
q ponty) hasznot lehet biztosítani 
a hasvízkórfertőzéses és járványos 
években. A fenti összeghez járulnak 
még az előzőekben felsorolt (2—6. 
pontok), egyéb közvetlen és közve
tett többletértékek, amelyek az előb
bi összeget 50—100%-kal növelve 
4—6 millió forintra emelheti.

Dr. Jaczó Imre
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H U L L Á M V É D E L M I
M Ó D S Z E R E K !

A töltésvédelemmel kapcsolatban 
rá kell még mutatnom a Tiszai fő
mérnök által javasolt újabb hiullám- 
védelmi megoldásra is. Ezzel az el
járással a síkvidéki tározók több 
padkás szelvényén oly módon tele
pítenek nádat, 'hogy a padkák szélén 
előzőleg kisebb rizsigátakat létesíte
nek (bizonyos távolságokban kereszt- 
irányban is) és egy dereglyére sze
relt Hortoibágy-agregáttal — árasztó 
öntözés útján — biztosítják a gyö
kérről telepített nád gyors kifejlő
dését. így a tározókban az amúgyis 
kívánatos fokozatos feltöltést hajta
nák végre és az egyes padkákon te
lepített nád megrősödése után egyre 
magasabb vízszinteket állíthatnának 
elő. Ha pedig — valamilyen okból — 
ismét alacsonyabb vízszint lenne kí
vánatos, úgy a felsőbb, szárazon 
maradt padkák nádját újból el
áraszthatnák, aszályos időjárás ese
tén. A vázolt eljárással két-három 
év múltán 15—20 m széles nádsáv 
biztosítaná a töltés belső oldalát, 
hullámverés ellen. Fenti nádtelepí
tésnél azonban a dereglye részére 
az anyagárkokat megfelelő széles
ségben kell kialakítani.

Javaslattevő szerint egy ilyen ag- 
regáttal kb. 20 km hosszú töltés ön
tözése biztosítható, ami 1000 kát. 
hold nagyságú (3 tórekeszes) tározó 
töltéseinek felel meg és az üzem
költség — három padkás rézsűnél — 
kereken 1500 Ft/km/év. Ez viszont 
elenyésző a drága töltésvédelmi be
rendezésekhez képest.

Az ilyen gátszelvény földmunkája

egyébként nagyjában azonosnak ve
hető a padka nélküli, 1 :4 rézsűhaj
lású töltés földmunkájával. Az 
utóbbi munka egy része dózerrel 
végezve egyszerűbb ugyan, de a 
földmunkák zöme — az anyagnyerő 
hely és a töltés súlypontjainak 50 
métert is meghaladó távolsága miatt 
— szkréperrel hajtandó végre, ezzel 
pedig a padkakialakítás nem okoz 
nehézséget. A javasolt eljárás — 
véleményünk szerint — igen figye
lemreméltó és kísérletileg beveze
tendő.

Végül röviden kitérek még a 
kievi Vízhasznosítási Főiskola pro
fesszorának, Püskin akadémikusnak 
a tározók és halastavak rézsűvédel
mével kapcsolatos kutatási eredmé
nyeire is, amelyeket a legutóbb ott 
járt vízügyi delegáció előtt ismerte
tett.

A most következő hét éves terv
ben főtémaként tűzték ki a partbiz
tosítások kérdését és azt végérvé
nyesen tisztázni akarják. E téma
körnek ők az alábbi címet adták: „A 
víz dinamikája a rézsűkön.“ A fel
adatot az alábbi lépésekben fogják 
megoldnai:

1. A kimosásokra vonatkozó tör
vényszerűségek megállapítása.

2. A partvonal előrelátható, illet
ve várható kialakulása, vagyis a 
parterózió előrejelzése.

3. Gyakorlati és számítási mód
szerek kidolgozása a kimosások el
leni védekezésre.

Ebben a témakörben eddig a 
következő eredményekre jutottak.

Jól védett töltés
(Woynárovich felv.)

Máris meg tudják állapítani, mi
képpen alakul a part a hullámveré
sek hatására. Kikísérletezték továb
bá azt is, hogy az egyes régebbi 
partbiztosítások mennyire állnak el
len a különböző hullámzásoknak. 
De foglalkoztak azzal is, hogy a 
kőszórások miként válnak be külön
féle hullámoknál. (Ezt számítás út
ján már előre meg tudják állapíta
ni.)

Püskin akadémikus különben már 
húsz esztendeje dolgozik ebben a 
problémakörben. Célul tűzte ki olyan 
rézsű kialakítását, amely minden 
burkolás nélkül is ellenáll a hul
lámveréseknek. Bizonyos talajne
meknél — számítási módszerrel — 
közelítően már meg tudják állapí
tani azt a burkolat nélküli rézsű
hajlást, amely e kívánalomnak meg
felel.

A Dnyeper mentén épülő víztáro
lóknál akarják megvizsgálni számí
tási módszerük helyességét. A ter
mészetbeni vizsgálatok mellett és a 
számításokon felül, laboratóriumok
ban még kismintakísérleteket is ál
lítottak be, különböző magas hullá
mok előidézésével. Most készült el 
egy 150 m hosszú csatorna, amely
ben már 50 cm magas hullámok is 
kialakíthatók.

Küldöttségünk ígéretet kapott ar
ra, hogy a kísérletek eddigi ered
ményeit tartalmazó dokumentáció
kat is megküldik részünkre, a jövő
ben pedig esetenként tájékoztatnak 
majd bennünket kutatásaik további 
eredményeiről. Egy tanulmányt: .,A 
részük és a hullámverés közötti 
kölcsönhatás néhány kérdése“ c. ér
tekezést már meg is kaptuk és le
fordítottuk.

Ezek a kutatási eredmények bi
zonyára igen hasznos útmutatást 
fognak nyújtani részünkre, síkvidéki 
tározóink és halastavaink töltés- 
profiljainak megválasztásánál, vala
mint a hullámvédelmi művek ki
alakításánál.

Dr. Fóris Gyula

HALGAZDASÁGBAN több évti
zedes gyakorlattal, mezőgazdálkodás 
minden ágában, öntözéses gazdálko
dásban, baromfitenyésztésben, méhé
szetiben jártas agronómus lakás biz
tosításával állást keres. Cím Marsai 
Jenő agron. Balatonlelle, Irmapuszta.

ŰJ ELNÖKÖT választott a nyír
egyházi Alkotmány htsz. Gulyás 
Dezső tiszalöki halásztársunk sze
mélyében.

A TOKAJI TISZAVIRÁG HTSZ. 
a savanyítás mellett az idén rá
tér az olajos halak készítésére is. 
A receptet Schalkáz Ferenctől, az 
esztergomi Úszó Falu főkönyvelő
jétől kapták, aki egyben képzett 
konzervmester is. Egyébként az 
olajos receptet az érdeklődő htsz- 
ek az IB irodájától is megkap
hatják.
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I

A Német Demokratikus Köztársa
ságban megjelenő Deutsche Fische
rei Zeitung 1959. 1. számában közli 
„Ha” tollából azt az érdekes tanul
mányt, mely a forgalomban alkal
mazott különféle ,elektromos halán 
szati berendezések gyakorlati össze
hasonlításának kérdését taglalja pró
bahalászatok eredményeinek alapján. 
A berendezések egész sorát próbál
ták ki, majd összegezték a szerzett 
tanulságokat. Megállapították, hogy 
nemcsak a berendezések egységeseb

bé tétele kívána
tos, hanem vonat- 

& kozik ez az elv 
y az alkatrészekre 
t és kellékekre is, 

melyek közül a 
leghasználhatóbbakat az elektromos 
halászat egész vonalán kell bevezet
ni. így például nagy jövőt jósoltak 
a szívalakú, elől hegyes elektróda- 
kosárnak, mely lehetővé teszi azt, 
hogy a villamos szákot vízinövény
zettel erősen benőtt terepen is hasz
nálhassák. Ugyanez vonátkozik arra 
az újításra is, mely a motor kipufo
gócsövét, illetve annak torkát a víz 
felülete alá vezeti, amivel nemcsak 
csökkenti a motorzajt, hanem — 
amint az bebizonyosodott —, a fo
gási eredményre sem káros. A bíráló 
bizottság újítási feladattervként je
lölte meg olyan berendezések meg
tervezését, mélyek bármilyen áram
forrásba, tehát akár motorgeneráto- 
ros, akár telepes berendezésbe iktat
va impulzusáramot létesítenek, ami
vel a fogóberendezések hatékony
ságát jelentősen lehet növelni. Felet
te kívánatos a hálózati berendezések 
fejlesztése is, de nagyobb figyelmet 
kell szentelni az egyenáramú halá
szati eszközöknek is, megfelelő 
egyenirányító berendezések létesíté
sével, melyek a távvezeték magas
feszültségű váltakozó áramát alakít
ják át megfelelő feszültségű és 'im
pulzusszámú egyenárammá. A kísér
leteket irányító gépesítési bizottság 
egyik legfontosabb feladata, hogy 
az újabb és újabb berendezések fe
lülvizsgálatával megállapítsa, meny
nyiben látszanak ezek alkalmasaknak 
arra, hogy sorozatgyártásukat enge
délyezzék, illetve szorgalmazzák.

A DFZ 1959/1. számában közli az 
NDK Mező- és Erdőgazdasági Mi
nisztériumának rendeletét az elekt
romos ̂ halászat _ szabályozása kérdé- 

 ̂ sében. Az 1958. 
novemberben meg
jelent rendelet 
részletesen írja elő, 
kinek és milyen 
célból adható ki 

elektromos halászati engedély és an
nak gyakorlásához milyen előkép

zettség szükséges; hangsúlyozza, 
hogy csak olyan berendezést szabad 
használni, mely megfelel a Német 
Elektrotechnikai Szabvány előírásai
nak.

A Zeitschrift für Fischerei und
deren Hilfswissenschaften című fo
lyóirat, mely az NDK Mezőgazdasági 
Akadémiájának kiadásában jelenik 
meg, 1958. 7/8. kötetében közli Woy- 
nárovich Elek dr. tanulmányát ar

ról a készülékről, 
melyet a rablóha
lak gyomortartal
ma kvantitatív 
meghatározásának 
céljára szerkesz

tett és főleg a balatoni süllők táp- 
lálkozásbiológiá j ának vizsgálatánál
alkalmazott. A Woynárovich-féle ké
szülék felette alkalmas tömeges 
gyomor vizsgálatok céljaira, a külön
leges szivattyúval nyert gyomortar
talom kis zacskókban tárolható for
maiin konzerválással, így az anyag 
később a laboratóriumban alaposan 
vizsgálható meg. A készülék értékét 
emeli az, hogy a hal kereskedelmi 
értékét nem csökkenti, mert, hogy 
boncolás nélkül távolítja el belőle 
a vizsgálati anyagot.

A KÍNAI SÜE-MING rendkívül 
érdekes cikkében megállapítja, hogy 
a Kínai Népköztársaság megalapítá
sának évében még alacsony terme
lési mutatók ugrásszerűen emelked
tek, 1952-ben a teljes produkció el
érte az 1660 000 tonnát, ez a szám 
a legutóbbi évek során évi 260 000 
tonnával emelkedett. Az évi terme
lési gyarapodás elérte a 12%-ot, 
ugyanakkor Japánban 0,6, az USA- 
ban 6,2, Angolországban 2,1% volt 
az emelkedés. Az eddig elért ered
mények és a tervek szerint Kína 
halászati produkciója a világ első 
helyére fog ugrani. A tervszámok 
szerint 1962-ben évi húszmillió ton
na lesz az eredmény, újabb öt esz
tendő leforgása alatt ez a szám még 
jelentősebben fog emelkedni. A 
szerző szerint a tervben nagy sze
repet játszik a még ki nem akná
zott területek hasznosítása, valamint 
az öntözési terv megvalósítása során 
létesítendő új víztárolók halásza
ta is. Az ősi kínai 
közmondás szerint 
házunk környékén 
mindenütt víz fo
lyik, ha ezeket a 
vízterületeket hal
tenyésztésre fogják be, de belterje
sen aknázzák ki a tizenhárom mil
lió négyszázezer ha területű rizs
földeket, a látszólag magas tervszá
mok reális tükörben mutatkoznak

meg. A kínai halászat ősrégi, két
ezer esztendővel ezelőtt jelent meg 
Tao-Csu-kung könyve, mely a hal
tenyésztés problémáival foglalkozik 
és ismerteti a halászattal és halte
nyésztéssel kapcsolatos népi tapasz
talatokat. Hogy a vízterületek ha
lászati hasznosítása milyen mértékű, 
arra jellemző a Hopei tartománnyal 
kapcsolatos adat, amíg az 1957. év
ben vízterületeinek 180 000 hektár
ján folyt halgazdasági munka, ad
dig ezt 1958-ban már 540 000 ha-ra 
fokozták fel, Hónán tartományban 
pedig egy év alatt a harmincszoro
sára emelték a tógazdaságok vízte
rületét! A rizsföldi halászat fejlő
désére jellemző adat: Anhu tarto
mányban 1959-ben 10 700 ha terü
leten folytatnak halgazdálkodást, 
Hunanban 180 000 ha-on, az 1957-es 
évben hasznosítottnak kétszázszoro
sán.

A DFZ 1958/11-es számában B. 
Rogge foglalkozik a piócának, mint 
halászati mellékterméknek tenyész
tésével. A pióca mint tudjuk, ke
resett árucikk, tenyésztése tehát ki
fizetődő és egysze
rű eszközökkel, kis 
ráfordítással léte
síthető olyan te
nyészet, mely akár 
a tógazdaság, akár 
htsz-ek bevételének fokozására al
kalmas. A piócatenyésztéshez kis 
víztárolók szükségesek, ahol kellő 
etetés mellett aránylag nagymeny- 
nyiségű piócát lehet termelni, ha 
vágóhídi vér beszerzése lehetséges. 
A tenyésztéshez 10—20 m hosszú és 
kb. 60 cm széles árkok szükségesek, 
megfelelő gáttal. A pióca hároméves 
korában válik kereskedelmi árucik
ké, egy-egy tenyészpióca 100—200 
utódot hoz évente létre, többnyire a 
talajban tartózkodik, de csendes, na
pos időben kiúszik a szabad vízbe.

A. Schubert, a Német Demokra
tikus Köztársaság érdemes feltaláló
ja új trágyázógépét, az önjáró, hat
lóerős motorral ellátott nagy típust 
ismerteti a DFZ 1958. novemberi 
számában. Ez a gép por alakú, de 
szuszpendált trágya szórására is igen 

alkalmas és nagy
üzemi célokra ké
szült. A szórógép
be két motort épí
tettek be, az egyik 

csónak haladását 
szolgálja és csak a nagyobbik hajt
ja meg a percenként 1500 liter tel
jesítményű vízszivattyút. A trágya 
szórása két fuvókán át történik, a 
csónak szórás közben óránként két- 
kdométeres sebességgel halad tova, 
közben 25 m széles területet képes 
finoman elosztott trágyával beszór
ni, mp-enként egy kg mennyiségben. 
A mérési adatok szerint a kísérleti 
tavat, melynek területe 29 ha volt, 
2,86 óra alatt szórták be összesen 
5800 kg thomasfoszfáttal, ami igen 
jelentős eredménynek minősül.
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B E S Z É L J Ü N K
A TERMÉSZETES 

VIZEK HALASÍTÁSÁRÓL

Hazánk sdk természetes vízzel ren
delkezik. Az ország sok helyén van
nak folyók, holtágak, morotvák, a 
természetes tavak vizei, a csatornák 
sth. Ezek a vízterületek nagy meny- 
nyiségű halat adnák az országnak, a 
népgazdaságnak. Vizsgáljuk meg kö
zelebbről, hogy e vízterületek belter- 
jesebb kihasználásának érdekében 
megiettünk-e mindent.

A természetes vizek legnagyobb ré
szét a felszabadulás óta halászati tsz- 
ek használják. Vízterületeiket az FM. 
által régebben kiadott haszonbérleti 
szerződésben és a részletes előírás
ban meghatározott módon és mennyi
ségben kötelesek halasztani. E köte
lezettség teljesítése azonban gyakor
latilag nem minden halászati tsz-ben 
és nem mindenekor történt meg. Mi
ért nem? Erről sokat lehetne beszél
ni. Az igazság az, hogy a halászati 
tsz-ek többsége igyekezett különböző 
indokok alapján kibúvót találni a 
halasztási kötelezettség teljesítése 
alól. Vannak ugyan olyan halászati 
tsz-ek is, melyek áldozatokat hoznak 
a halasztásért, s vagy saját terme
lésből, vagy beszerzés útján tesznek 
eleget a halasítási kötelezettségük
nek. Ugyanakkor vannak halászatit 
tsz-ek, amelyek semmibe sem veszik 
a halasítási rendelkezéseket és egy
szerűen nem halasítanak. Mindezt 
súlyosbítja az a körülmény, hogy 
még a beszedett horgászdíjak köte
les részét sem fordítják biztosításra.

A természetes vizeik halasztásában 
fennálló állapotod nem tűrhetők to
vább. Nem engedhető meg az, hogy 
egy-egy halászati tsz. bármilyen in
dokkal is kibúvót találjon halasítási 
kötelezettsége teljesítése alól. Minden 
szervnek és halászati szakembernek 
— akinek köze van a természetes vi
zek irányításához — érdeke és köte
lessége azon munkálkodni, hogy a 
természetes vizekben minél több és 
jobb minőségű hal legyen.

Szakítania kell a halászságnak az
zal az elmélettel, hogy majd a „zöld- 
ár” hoz halat, az majd behalasít stb. 
Lehet, hogy egy-egy tavaszi vagy ko
ra nyári áradás áldásos a hullámtéri 
holtágakra nézve, ezt azonban nem 

lehet megoldásnak tekinteni. A ter
mészetes vizek halállománya — egy- 
pár vízszakasz kivételével — állan
dóan csökken. Téves volna azt hinni, 
hogy a halászati tsz-ek országos hal
fogási statisztikájának évről-évre 
emelkedése talán a természetes vizeik 
halállomány áriak növekedését jelenti. 
Csupán a halfogás módszerei lettek 
korszerűbbekké.

Helytelennek és megszüntetendőnek 
tartom egyes halászati tsz-eknék azt 
az álláspontját, hogy a főüzemág, a 
halászat rovására fejlesszék mellék
üzemeik, (főképpen a halászcsárdáik) 
számát. Nem akarom ezeknek a szük

ségességét vitatni, mert a halászathoz 
a haltermelés kapacitásához mérten 
szükség van rájuk, azonban nem ké
pezhetik a halászati tsz-ek alapját a 
halászság jövőjét. A szövetkezeti ta
goknak, a halászságnak ebből nem 
igen növekedik a munkaegység-szá
ma. Ehhez bő halasvizek, tisztán tar
tott, behalasított, belterjesen kezelt 
holtágak kellenek. Vannak halászati 
tsz. elnökök, akik azonban nem így 
látják a halászat problémáit, főleg 
azok — sajnos vannak még ilyenek 
is — akik a halászcsárda söntés pult
ja mellől irányítják a halászati szö
vetkezetét.

Mi a megyénkben működő halásza
ti tsz-ekkel idáig is halásíttattunk és

Nádvágó a Velencei-tavon
(Veszprémi felv.)

a jövőben is ezt fogjuk tenni. A ter
mészetes vizek halasítása azonban 
nem lehet akár egyik vagy akár má
sik megye vagy halászati tsz. fel
adata, ennek országos ügynek és 
minden halászati tsz-re nézve egy
formán t ö r v é n y n e k  k e l l  l e n 
ni. A természetes vizek ma egyik 
legfontosabb megoldandó problémá
jának a halasítást kell téktinteni. Ép
pen ennek megvalósítása és végre
hajtása érdekében a Földművelés- 
ügyi Minisztérium felé javaslom az 
alábbi szükséges intézkedések megté
telét:

1. Hatálytalanítsa a részletes elő
írásokban és a haszonbérleti szerző
désekben előírt halasítási kötelezett
ségeket. Helyette új halasítási köte
lezettséget állapítson meg és bocsás
son ki minden halászati tsz. részére. 
A régebbi részletes előírásokban és 
a haszonbérleti szerződéseikben meg
határozott halasítási előírások nem 
váltak be. Az utóbbi években a duz
zasztások folytán új vízrendszerek 
is keletkeztek, melyek a halasításra 
alkalmas területek növelésével jár
tak. Végül az újabban alakult ha

lászatit tsz-ek sajnos sem részletes 
előírással, sem régebbi haszonbérleti 
szerződéssel nem rendelkeznek, így 
a halasítási kötelezettség mérvéről 
csak kevés fogalmuk van.

2. A Földművelésügyi Minisztérium
1959. évtől kezdődően 1960-ig (két 
évre) bocsássa ki az új halasztással 
kapcsolatos végrehajtási utasítást. 
Ezt minden halászati tsz-re nézve az 
1958. évi haltermési adatok alapján 
állapítsa meg éspedig úgy, hogy évi 
össztermés 10°/0-át szabja meg a 
halasítási kötelezettségül. Nézetem 
szerint ez reális, mert amelyik ha
lászati tsz. 'jobb vízterületekkel ren
delkezik — ezáltal bizonyos, hogy 
több halat is termel ki — többet is 
halasítson. A Földművelésügyi Mi
nisztérium természetes vízi halászati 
szakemberek bevonásával 1960. de
cember 31-ig készíttesse el a termé
szetes vizek halasításának legalább 
10 éves távlati tervét, hogy 1961-től 
kezdődően ennek alapján történjék 
meg a természetes vizek halasítása.

3. A Földművelésügyi Minisztérizim 
biztosítsa a halászati tsz-ek részére 
szükséges ivadékmennyiséget, továb
bá tegyen intézkedést arra nézve, 
hogy megfelelő mennyiségű harcsa
ivadék álljon a természetes vizek ha- 
lasítiásának rendelkezésére. Itt javas
lom, hogy a Földművelésügyi Minisz
térium a haltenyésztő állomásokat 
állítsa át harcsaivadék nevelésre. 
Úgy gondolom, hogy erre meg van 
a kedvező lehetőség, főleg Szajolban, 
ahol már többször is jártam és lát
tam, hogy milyen harcsanevelési el- 
dorádót lehetne megvalósítani azon a 
sok apró keszegféleségen, melynek 
q-it olcsó árban adják át a Sertés- 
tenyésztő Vállalatoknak. Tudtommal 
a haltenyésztő állomások annak ide
jén a természetes vizek halivadék 
utánpótlásának biztosítiása céljából 
épültek. Tévedés volna azonban azt 
hinni, hogy a természetes vizek ha- 
lasítására csupán csak pontyivadék
ra van szükség. Nincsenek pontos 
adataim a haltenyésztő állomások 
pontyivadék előállításának kg-on- 
kénti költségét illetően, de bizonyos 
vagyok benne, hogy bármelyik tó
gazdaság alacsonyabb önköltséggel 
elő tudja állítani. Éppen erre való te
kintettel a harcsaivadék nevelésre 
kellene áttérnim

4. A Földművelésügyi Minisztérium 
ne járuljon hozzá ahhoz, hogy a ha
lászati tsz-ek bármilyen indokkal is 
engedélyt kapjanak a halasítási kö
telezettség halasztására, vagy elen
gedésére. Foglalkozni kell azzal a 
gondolattal, hogy nagyobb halászati 
tsz-ekben halászati agronomusok al
kalmazását kellene bevezetni. Ez a 
körülmény véleményem szerint nagy
ban elősegítené a halasítás végrehaj
tását, a törvény és alapszabály sze
rinti működést, de az egész szövetke
zeti gazdálkodás előmenetelét. Ezzel 
a problémával egyébként már foglal
kozott a paksi halászati tsz. elnöke 
is, egy előbbi „Halászaff-ban meg
jelenő cikkében. Bár ez több halá
szati tsz-ben a tagság ellenvélemé
nyével találkozott, a fejlődés úgyis 
szükségessé t°szi.

FÖLDVÁRI JÁNOS
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A vizek pairtját először felkereső 
horgásznak, az érdeklődő természet
barátnak eleinte nehezen megy az 
egyes halfajok pontos megkülönböz
tetése. A csukát természetesen sen- 
kisem téveszti össze a ponttyal, de a 
keszegek között már könnyen meg
esik az ilyesmi. Hazai halfaunánk 
két süllő fajának megkülönböztetése 
sokkal egyszerűbb a fehérhalak 
(Cyprinidae) fajmeghatározásánál, de 
azért valljuk be őszintén, sokan ha-

12 mm testhosszúságú süllőivadék 
emésztőcsatornája, fölötté az úszóhó

lyagkezdemény
(Kostantyinov után)

dilábon állnak még ezzel a kérdés
sel is. Talán még olyanok is akadnak 
a vizek állandó, de inkább az idő
szakos vendégei között, akik nem is 
tudják, hogy két merőben más ter
mészetű süllőfaj terjedt el hazai ta
vainkban, folyóvizeinkben.

Ha ez így van a kifejlett idős 
példányoknál, akkor nem lehetetlen 
az ivadékaik pontos fajmeghatáro- 
zása sem. Halivadék, halivadék, gon-

30 mm-es süllőivadék emésztőcsator
nája a jól látható gyomorfüggelékkel

(Kostantyinov után)

dolhatják sokan, pedig dehogyis 
ilyen egyszerű dolog. Számos eset
ben nagyon fontos már a születésük 
után néhány héttel e két különálló 
rokonfaj minden kétséget kizáró el
határolása egymástól. Pontos iva- 
déknövekedési vizsgálatok, táplálék
analízis, ívási időpontok pontosabb 
meghatározása közben nélkülözhe
tetlen a bármily apró halivadék faji 
hovatartozóságának eldöntése. Azo
nos élőhelyen tartózkodó rokonfajok 
hasonló nagyságú és korú ivadékait 
nem könnyű feladat pontosan meg
határozni. Az ilyen természetű vizs
gálatok legnagyobb gyakorlatot kí
vánó része ez. A két hazai süllőfaj 
ivadékai egy helyen élnek, a későbbi 
ívású kősüllő legfejlettebb utódai 
könnyen elérhetik növekedésükben 
a lemaradt fogassüllő ivadékokat és 
bizony külső formájuk sem nagyon 
különböző fejlődésük első időszaká
ban. Érmek ellenére ekkor sem le
hetetlen pontos elkülönítésük. A 8— 
10 mm hosszú fogassüllő ivadék alsó
felső állkapcsának szélén már meg-

ogassüllő-ivadék ?. .  .

jelennek az apró ebfogkezdemények, 
ezek 30—40-szeres nagyítással pon
tosan kivehetők, és biztos határozó
bélyegei az ily nagyságú kis fogas- 
süllőnek. A kősüllő ivadéknak még 
13—15 mm-es korában sem jelent
keznek az ebfogai, viszont más kis 
hallal ebben az időszakban nem té
veszthető össze a fogassüllő ivadék. 
Április—májusban fogott apró fo
gakkal rendelkező halivadék tehát 
minden bizonnyal fogassüllő. (A sü
gérivadék egyrészt eltérő élőhelyen 
a nádas szélén tartózkodik és erős 
pigmentáltságával azonnal elkülönül 
a világos fogassüUőivadéktól.)

A fejlődés előrehaladásával a fo- 
gassüllőivadék fogazata mindinkább 
erősödik, száj zuga gyengén szétfe
szítve a két állkapcsot, eléri a 
szemgolyó hátsó szélének vonalát, 
ami szintén elkülöníti a kősüllőiva- 
déktól. Az utóbbinál a szájnyílás két 
sarka csak a szem első harmadiáig 
nyúl.

A 12—13 mm hosszúságot elérő 
süllőivadéknál a fogazaton kívül 
már az apró gyomorkezdemény is 
elkülöníthető, ugyancsak 30—40-sze
res nagyítással .Ez eleinte a bél ka
nyarulata előtt jelentkező kis fél
gömbszerű kitüremkedés, majd 
mindinkább nyúlik és a 18—20 
mm-es testnagyságnál határozott 
zsákformát ölt. (Lásd 1. sz. kép.) A 
kősüllőivadéknál ily testnagyság 
mellett még nem kezdődik el a gyo
mor lefűződése, így ez a tény is fon
tos meghatározó-bélyeg.

A 13 mm-es testnagyság elérése 
után alakulnak ki a fogassüllőiva- 
dékmól a legbiztosabb elkülönítő bé
lyegek, az apró gyomorfüggelékek 
(Appendioes piloricea). Ezek a már 
kialakult (gyomor oldalán nyüó ki
vezetőnyílás mellett fűződnek le. 
Eleinte apró golyócskák alakjában 
láthatók. A süllőivadék fejlődésével 
párhuzamosan mint hosszabbak lesz
nek, végül kis féregszerű nyúlvá
nyokként simulnak a gyomor, illet
ve a közepéből külső falához. Finom 
gombostűből készített bonctűkkel 
20—30-szoros nagyításnál szépen 
megszámolhatok. A fogassüllőnél e 
nyúlványok száma 6—7, míg a kő
süllőnél csak 3. (Lásd 3—4. sz. kép.) 
A számok különbözősége mellett

alakjuk, elhelyezkedésük ds egészen 
már a két süllőfajnál. A gyomorfüg
gelékek vizsgálata olyan lényeges a 
sülök meghatározásánál, hogy az 
idősebb egyedeknél végzett gyomor
tartalomvizsgálatok közben a gyo
morból előkerült kétséges fajú egye- 
dek pontos meghatározása is bizto
san elvégezhető, ezek segítségével. A 
gyomorfüggelék megtalálásához igen 
kevés gyakorlat elegendő, hisz az 
állat baloldalát felmetszve rögtön 
szembetűnik fürtösen elhelyezkedő 
csoportjuk.

Mindezek mellé meg k el jegyez-

100 mm-es kősüllőivadék emésztőcsa
tornája, fölötte a zárt úszóhólyaggal 

vázlatosan
(Kostantyinov után)

nünk, hogy a gyakorlat teszi a mes
tert jelszó a sülőivadék meghatáro
zásakor is érvényesül. Néhány kez
deti próbálkozás sikeres fajmegha
tározás után a 14—20 mm testhosz- 
szúságú kis sülök már ránézéssel is 
meghatározhatók. Főként akkor kü
lönülnek jól el, amikor együtt fog-

100 mm-es süllőivadék emésztőcsator
nája, fölötte a zárt úszóhólyaggal 

vázlatosan
(Kostantyinov után)

juk a két sülőfaj ivadékait. Ebben 
az esetben néhány kérdéses egyed 
mikroszkóp alatt történő meghatá
rozása után és az említett határozó
bélyegek közül egyik-másikat meg
figyelve könnyen kimondhatjuk rá
nézésre is az eredményt: ez kérem 
fogassüllőivadék, szép nyúlánk tes
tével, hegyes orrával, de amaz már a 
kősülő utóda, hisz ha jobban meg
nézzük, ugyanolyan csapott az orra, 
zömökebb a teste, mint kifejlett szü
leinek. Tőig István
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GONDOS MUNKÁT
i g é n y e l

A  HALAK TELELTETESE.

Békés halak a hideg idő beálltával, 
amikor a víz hőfoka 4 C°-ra süllyed, 
csoportokra verődve telelőhelyre vo
nulnak. Telelő időszakban a békés 
halak nem táplálkoznak, míg a raga
dozók Itélen is csökkent mértékben 
folytatják rablásukat.

Hogy a téli pihenő állapotot, táplálék 
felvétele nélkül, nagyobb leromlás el
kerülésével át tudják vészelni, a 
nyár végén, kora őszi időszakban, bő 
táplálkozással gondoskodnak a zsír
réteg lerakódásáról

A halak e (tulajdonságát régi idők
től fogva ismerik a halászok, sőt már 
a rómaiak is időt jósoltak — a ma 
ismeretes módon — a halak beleire

Lccsapplo csatorna'
Hagyományos telelő rendszer

lerakodó zsírrétegből. Vagyis a bél 
körüli zsírlerakódás bőséges, szigorú 
télre, ellenkező esetben enyhe télre 
következtettek, s ez a megfigyelés 
rendszerint be is vált.

A békés halak faj és nagyság sze
rint, csapatokba verődve a szabad 
vízben elfoglalják azt a telelésre ki
szemelt mederrészt, mely a nyugal
mas telelést bő oxigén ellátással biz
tosítja. E telelő helyek rendszerint 
mély holtmedrek yízáramló szaka
szán, zúgók mosta örvényes mélye
désekben vannak. Hidak lábánál, va
gyis olyan hielyen, ahol nagy hideg 
esetén is a 4 C°-os oxigéndús víz 
biztosítottnak látszik, és a víz sodrát 
nem kell legyőzniük a halaknak.

Tavakban, állóvizekben rendszerint 
a tó legmélyebb részein, olyan helye
ken „fekszik le” a hal, ahol nincs is 
vízfolyás, de bizonyos fokú vízáram
lás az oxigén ellátást biztosítja. Sok
szor a mélyvizi nádasokat váÜasztják 
a halak telelő helyül, ahol az oxi
génedére a legkisebb olvodással a 
nádszálak mellett megindul és amely 
a ragadozók támadása, a hálók öle
lése ellen is védelmet nyújt.

Kezdteti időszakban a telelő hal 
laza kötelékben iparkodik telelő he
lyét megtisztítani iszaptól, hordalék
tól és minél mélyebben helyezkedik 
el a talajban, hol a hőmérsékletét 
jobban tarthatja, a ragadozók táma
dásától védettebb környezetbe jut. 
Az így gomolyba verődött hal élet
fenntartásához szükséges anyagcseré
jét a minimumra mérsékli. Oxigén 
igénye rendkívül lecsökken. Ezt az

állapotot csak teljes nyugalomban 
tudja fenntartani, és ezért a nagy 
hidegek esetén állandó lassú forgás
ban van a gomoly, amikor az egye
diek a gomoly közepéből a külső fe
lületre, majd bizonyos idő elteltével 
ismét a gomoly belsejébe kerülnek. 
A telelő hal így biztosítja az állandó 
hőmérsékletet, mert a gomoly külső 
felületén több az oxigén, míg belse
jében egy-két fokkal melegebb hő
mérséklet van.

A halak e telelő gomolyában, csak 
egészséges, ép hal tud a kollektív 
körforgásban résztvenni. A beteg, 
gyenge egyedek, kiszorulva, meg
hűlve, elpusztulnak, vagy a ragado
zók táplálékává válnak. Ezért a te
lelő halak, rendszerint egyforma 
egyedúlyú csoportokba tömörülnek 
telelésre. A békés halak telelő gomo
lyát kísérik a nyílt vizekben a raga
dozók. A gomolyból kisodródó egye
deket kapják el elsősorban, és a ter
mészetes szelekció biztosítja az 
egészséges állományt. A telelő halak 
lecsökkentett anyagcsere szükségletü
ket az ősz folyamán felvett bélközi, 
illetve izomközi zsírból fedezik. Ha 
a telelő halat megzavarják, a gomoly 
felbomlik, a halak életfunkcója meg
gyorsul és az őszi készletből -több 
zsírt fogyasztanak. Tehát a legjobb 
esetben lefogy a telelésben megza
vart hal. De nemcsak a súlyveszteség 
veszélyezteti ez esetben a halakat, a 
telelő halgomoly állandó hőmérsékle
tet tart, mely a felbomlással hirtelen 
lehűl, -tehát halaink meghűlnek és 
megbetegednek anélkül, hogy bámily 
jel mutatná a megbetegedett szerve
zetet.

Könnyű elképzelni a fentiek után, 
hogy a mesterségles tógazdaságban 
lehalászással meggyötört, sérülten 
betelelt hal zaklatása, zavarása mi
lyen következményekkel jár a ha
lakra. Lényeges tehát, hogy a tele
lésre befogott halainknak nyugalmas, 
jó telelést biztosítsunk.

Külföldön már arra is rájöttek, 
hogy az ellentétes oldali átfolyással 
biztosított vízcsere nem a legkedve
zőbb a gomolyban telelő halra. Ezéirt 
a természetes téli 'elhelyezkedést 
megközelítve a telelő medence víz
táplálása, mint kiürítése és vízcse
réje, egy oldalon van megoldva, így 
a hal úgy helyezkedhet el, hogy a 
kellő oxigén utánpótlás biztosítása 
mellett a halgomoly hőmérséklete is 
kedvező legyen.

E megoldásnak nemcsak az az 
előnye, hogy kis területen, nagyobb 
mennyiségű halat tudunk átteleltet
ni, raktározni, de az is előnye, hogy 
gyorsan cserélődik a víz oxigénhiány 
esetén és a hal hamarabb megnyug
szik. Előnye még, hogy a halnak 
nem kell jelentős kalóriát felhasz
nálnia az állandó hőmérséklet fenn
tartására, és így nem fogy annyit a 
tároláskor, mint a vízhuzatban fekvő, 
átfolyó rendszerű feleltetekben. A 
telelteiők ilyen elrendezésekor cél
szerű a lecsapolóban egy medence 
beépítése, melybe a szállítandó halat 
kiengedjük és ebből emelő hálóval

Letbctpolé csalót no

Újított telelő rendszer
közvetlenül a szállító edénybe tudjuk 
beemelni a halat.

A teleltető üzemvizét rácson át 
kiengedjük a terepig, a terep alatti 
vizet már a lecsapolóba beépített 
csillapító mledencén szabályozzuk. így 
a telelő hala az apadó vizet követni 
tudja és kihúzódik a lecsapoló csa
torna csillapító medencéjébe. Ha a 
csillapító medencébe előzőleg emelő
hálót helyezünk el, a kitóduló halat 
szakaszosan kiemelhetjük és a le- 
csapolét könnyen megközelítő szállí
tóedényre mérve beemelhetjük.

E rendszer a hal szöktletését is 
elősegíti és megvalósítása így jelen
tős önköltségcsökkentést és súlymeg
takarítást eredményez a halitermelés
ben.

Tóth József 
agronómus

Balogh György sztálinvárosi levele
zőnk írja:

A Halászatban sok szép és lelke
sítő tudósítást olvastam halászati ter
melőszövetkezeteinkről. Sajnos a mi 
— sztálinvárosi — htsz-ünk nem tar
tozik a jó szövetkezetek közé.

Vízterületeink nincsenek kellően 
kihasználva, uralkodik a maradiság, 
félnek az új és korszerű módszerek 
alkalmazásától.

Közgyűléseinkben — ezek ritkán 
vannak —, a brigádők meg nem ér
téséből származó végnélküli civako- 
dások vannak.

JleueíeiiőÍHÍc ícfáL...
Jóleső érzéssel olvasom a paksi és

a győri halászati termelőszövetkeze
tek sikereit. Remélem, hogy a mi 
szövetkezetünk is hamarosan rálép a 
követendő útra, amely népünknek 
több halat, szövetkezetünk tagságá
nak pedig boldogabb életet biztosít. *

Valóban nincs minden rendben. a 
sztálinvárosi halászati termelőszövet
kezet portáján. Ezért tanácsoljuk a 
Fejérmegyei Tanács VB Mezőgazda- 
sági osztályának, hogy minél előbb 
tűzzék napirendre a szövetkezet meg
javítását célzó intézkedéseket.

56



A halak értékmérő tulajdonságai
nak vizsgálatakor nem nélkülözhet
jük ad azonosításra szolgáló egyedi, 
esetleg csoportjelzéseket. Különböző 
megfigyelés alatt álló egyedek vagy 
csoportok pontos azonosítása tartós 
és maradandó megjelölés nélkül ke- 
resztülvihetetlen. Érthető tehát, hogy 
a tenyészkivabasztás munkája egyre 
sürgetőbben kívánja a tökéletes 
megjelölés kidolgozását, hiszen a ne
mesítő, de a tenyésztő is azonosítás 
nélkül szinte elindulni sem tud.

Mindenekelőtt keresni kellett a 
halon azt a testtájat, amely fajra, 
fajtám (pikkelyes, tükrös) és korra 
való tekintet nélkül alkalmas a jelö
lés megejtésére. Amellett, hogy az 
illető testtáj lehetőleg pigmentet ne 
tartalmazzon, vagyis rajta a jelölé
sek jól észlelhetők legyenek, bizo
nyos mérvű követelmény volt még, 
hogy a jelölés étkezés szempontjából 
másodértékű terméken történjék.

Az előbbi követelmények elérésére 
legalkalmasabbnak a külső torokjá
rat bizonyult, mely mint ismeretes 
minden halnál világos színű, szívós 
kötőszövetből áll, melyet viszonylag 
vékony izomréteg borít. így vérellá
tottsága nem bő, ugyanakkor a tá
masztó csontszövetei elég hajléko
nyak, hogy egy kisebb, óvatosan al
kalmazott erőművi behatolásnál ne 
törjenek el.

A megfelelőnek tartott testtájon 
— vagyis a külső torokjáraton — te
toválással próbálkoztam. A tetová
lást eljárást ugyanis mint jelölési 
módot gazdasági emlőseinknél már 
régóta alkalmazzák és ez az eljárás 
ott kielégítően bevált. Fő előnye, 
hogy a jelzésül használt festőszer

Tetoválás a külső torokjáratra

nem szívódik fel és bár a fiatalon 
adott tetoválási jelzések „szétnőnek“, 
velük több évig jól azonosíthatunk.

Tetoválásra egy speciális fogót 
szerkesztettem, melynek befogó ré
szei (pofái) záráskor párhuzamosan

Ez a 7-es szám őt hónapnál idősebb 
jelzés

állnak. A fogó egyik befogó részének 
belső felületét kemény gumirétegre 
erősített 1 cm magas laticel lap bo
rítja (támasztórész). A fogó antago- 
nista befogó részién helyezhetők el a 
sebzést végző tűkből álló jelek: szá
mok vagy betűk (sebzőrész).

A fogó használatakor, vagyis a seb
zések megejtésénél a fogó laticellel 
bélelt szárát a hal szájába helyezzük. 
A fogó zárásakor, vagyis mikor a 
külső torokjáratokon a sebzéseket 
megejtjük, a laticel párna a szájfe
nékhez idomul és így bár támaszt ad 
a sebző tűknek, a száj fenék mégsem 
zúzódik. A sebzést ejtő tűk hossza 
természetesen alkalmazkodik a hal 
nagyságához, illetve a szájfenék vas
tagságához. A tűk sohasem bökik át 
a szájfeneket.

A jelzés helye az alsóajkak nyelv- 
csap alatti tájéka; több szám esetén 
középvonalat kb. az elülső kopoltyú
fedők kiindulását összekötő egyenes 
adja. A hal testnagyságával kapcso
latban tájékoztatásul közlöm, hogy a 
V2 kg-os pontyra már 3 jelzőszám el
helyezhető. Természetesen a fogó 
mérete is a testnagysághoz idomul.

Első nyaras kb. 10 dkg körüli állo
mány már egy jellel jól jelölhető. 
Maga az egyedi jelzés természetesen 
sokféle lehet, tehát vele több csopor
tot stb. elkülöníthetünk. Nagyobb 
egyedeknél pedig 2 vagy akár 3 jel 
variálásával, akár több ezres egyedi 
jelölés is elvégezhető (számok, be
tűk, vagy más jelek kombinációjá
val).

A sebzések festésére több jelölő 
anyaggal próbálkoztam. Közülük 
csak azok váltak be, melyek az elemi 
szénrészecskéket finom elosztásban, 
mikrokristályos grafitszemcsék for
májában tartalmazzák. Ez várható is 
volt, m.ert mint utaltam rá, más gaz
dasági állatok tetoválásánál ezek a 
jelzőszerek azért bizonyultak meg
felelőknek, mert nem szívódnak fel. 
Bizonyos fokú halványodás csak na
gyon hosszú idő múlva mutatkozik. 
Természetesen halak tetoválásakor 
sajátosságokkal, melyekkel a hal \a 
számolnunk kell azokkal az élettani 
vízi élethez idomul. így pl. sebzések 
előtt a tetoválás helyén el kell távo- 
lítanunk a hal bőrén található nyál- 
kabevonatot, a kívánatos sebzések 
helyét fertőtleníteni, úgyszintén a 
festékanyaghoz is fertőtlenítő anya
got adni, esetleges szaprohegniás fer
tőzés megelőzése végett stb. A fes
tett sebhelyeket ajánlatos megfelelő 
bevonóanyaggal kezelni, hogy a seb
szájak zárásáig a víz kimosó hatása 
ne érvényesüljön. Ilyen bevonással 
pl. 8 órás védettséget lehet biztosíta
ni a1 víz hatása ellen. A sebhelyek 
így jól zárulnak és bár szövettani 
vizsgálatot nem végeztem, a jelző 
tűk által okozott sebzésekből két nap 
múlva már nyomkodásra sem szi
várgott vissza festékanyag. A teljes 
gyógyulás, vagyis sebzések tökéletes 
hegedése legkésőbb 2 hét alatt bekö
vetkezett, pl. vizsgálataim során 6—7 
C°-os vízben is ez általában 10 nap 
alatt megtörtént.

Mitterstiller József 
egyetemi docens

Félkilós pontyra már három jel (szám 
vagy betű) elhelyezhető



Megjegyzések
AZ IVADÉKTENYÉSZTÉSRŐL

A ponty a természetes vizekben 
árterületeken ívik legszívesebben, 
amelyek az év nagy részében szára
zon vannak, fűfélékkel benőttek. Az 
ilyen területeket megfelelő nagyobb 
áradás idején könnyen felmelegedő 
sekély víz borítja. A füves aljzat 
kedvez az ikrának és a pontylárvá
nak, a nagy tömegben elszaporodó 
apró táplálékállatok pedig 'az ivadék 
gyors fejlődését biztosítják.

A haltenyésztők már régen felis
merték, hogy a legeredményesebb 
ívást akkor várhatják, ha a termé
szetet megfigyelve, az ott látott kö
rülményekhez hasonlókat biztosíta
nak a tógazdaságokban is: ívató- 
tavakban ívatnak, amelyeket úgy 
építenek és kezelnek, hogy a ponty
szülőknek és az ivadéknak az előb
biekhez hasonló adottságokat nyújt
sanak.

A gyakorlatban mégis azt látjuk, 
hogy az ívatások során nem jut ku 
zárólagos, de sok helyütt még első
rendű szerep sem az ívótavaknak, az 
ívatás és ivadéknevelés gyakran a 
hizlaló- és nyújtótavakban történik. 
Az így nyert ivadék nemcsak meny- 
nyiségileg bizonytalan, hanem mi
nőségileg is az, különösen hizlaló
tóban, ahol legalábbis a tejesek jó
része összeívik az anyákkal. Fokozott 
gondatlanság esetén eltérő pikkelye- 
zettségű anyagok is összeívnak. Ezen 
túlmenően lehalászáskor a megkí
vánt gondosság mellett is elkerülhe
tetlen, hogy a nagyobb testű, idősebb 
halak között ne törődjék az ivadék

s a törődés folytán az elhullás nem
csak közvetlenül, hanem a későb
biekben, a telelőkben is jelentkezik. 
A sérült, nehezen mozgó halakat a 
telelőben ellepik az élősködők is, 
amelyek közvetve még egyes beteg
ségeknek is terjesztőivé válhatnak. 
Ha a hizlaló tóban sok a szeméthal, 
a kiválogatás hosszadalmas munká
ját ugyancsak megsínyli az ivadék.

Hogy mindezek ellenére sok he
lyütt ívatnak nyújtó, sőt hizlalóia- 
vakben, annak több oka van. A leg
főbb az, hogy a szakszerű ivadékte
nyésztés fáradságos, sok gonddal já
ró munkája helyett szívesebben vá
lasztják a hizlaló és nyújtótavakban 
történő ívatás sokkal kényelmesebb 
módját, ahol mindent a természetre 
bízhatnak. Az is kétségtelen, hogy 
olykor az eredmény sem bizonytala
nabb, mint a belterjesebb módsze
reké, ha azokat felületesen, hanyagul 
végzik; viszont a tény észállományt 
sokkal kevésbé lehet így kialakítani.

Az ívótó legfontosabb része a se
kély vízborítású, édesfüvekkel benőtt 
gyep. Az ívótó medrének további ki
képzése már különbözik az eltérő 
élettani és módszertani elképzelések 
szerint. A Dubisch- és Sorgenfrai- 
rendszerű tótípusokkal szemben a 
Hofer-tavat részesíteném előnyben, 
mivel a lecsapoló zsilip felé egyenle
tesen lejtő tóban a halak számukra 
mindenkor legmegfelelőbb körülmé
nyeket (vízmélység, növényzet stb.) a 
leginkább megtalálják. Bármilyen tí
pusú legyen is az ívótó, feltétlenül

rendelkezzék másfél méteres mély
séggel is, legalább a halágyban. Az 
ivótó nagysága általában 100 m^-től 
fél kh-ig terjed, a továbbnevelés 
módjától függően. A különböző ég
hajlati, talaj- és vízviszonyok folytán 
a tavak tápláléktermőképessége is 
változó, az optimális nagyságot tehát 
csak e viszonyoktól és az alkalmazott 
ivadéknevelő eljárástól függően lehet 
esetenként meghatározni.

Az ívótavak rendeltetésszerű hasz
nálati idejüket kivéve egész évben 
álljanak szárazon. Az árkok, lecsa
polócsatornák. tisztításával hóolvadás 
után elő kell segíteni a meder kiszá
radását. Hasznos a meszezés isr kü
lönösen a savanyú talajú, vagy mé
lyebb fekvésű tavakban. Kemény
szárú növényzet nem kívánatos az 
ívótóban. A békák ellen megfelelő 
kerítéssel, esetleg csapdákkal lehet 
védekezni. Ez nem annyira a kifejlett 
békák kártétele miatt ajánlatos (mert 
ezek — Gödöllőn végzett gyomortar
talomvizsgálatok szerint — a ponty- 
ivadéknál nagyobb mennyiségben fo
gyasztanak békaporontyot és káros 
rovar álcákat), hanem azért, mert az 
ívótó lehalászásakor a békaporontyok 
tömege hosszadalmas válogatást tesz 
szükségessé s ezt az ivadék erősen 
megsínyli.

Az ivadéktenyésztés munkája vol
taképpen már a tenyészszülők ívás 
előtti helyes tartásával kezdődik. Lé
nyeges, hogy az ivartermékek érésé
hez szükséges melegmennyiség lehe
tőség szerinti biztosításával az érést 
előmozdítsuk, továbbá azon legyünk, 
hogy a szülők az ívás idejére jó 
kondícióba kerüljenek. Egyik célt 
sem szolgálja az az általános szokás, 
hogy hidegvizű, átfolyásos telelőkben 
tartják a szülőket az ívási időig. Az 
állattenyésztés más ágainál is közis
merten lényeges az erőnlét szerepe 
az életerős utódok létrehozásában. A 
jó kondíciót pedig elsősorban megfe
lelő természetes táplálék biztosításá
val segítsük elő és csak szükségből 
folyamodjunk takarmányozáshoz. 
Ahol erre mód van, telelőbontáskor 
nyomban ivadéknevelő-tóba helyez
zük ki a későbbi ívótavi ívatáshoz 
szánt szülőket is, ahol az ott talált 
természetes táplálékon április végére, 
május elejére jó kondíciót érnek el.

Az ívatásra felhasznált tenyészszü
lők kiválogatásának legfőbb szem
pontjai: a betegeket, sérülteket, testi 
hibásokat selejtezzük ki és olyan jó 
növekedésű halakat válogassunk ki, 
amelyek külemre az ott jó teljesít
ményt adó tájtípus alakjának megfe
lelnek. Tükrösöknél a pikkelyezett- 
ség egyöntetűségét is figyelembe kell 
venni. A tenyészszülők nemének és 
érettségének megállapításához elen
gedhetetlen a megfelelő gyakorlat, 
hogy ez az ivari ismertetőjelek alap
ján pusztán szemrevételezéssel is biz
tonsággal történjék, anélkül, hogy 
segítségképpen az ivartermék erősza
kos kifej éséhez folyamodnánk. Az 
így „megvizsgált” szülők ugyanis sok 
esetben vagy egyáltalán nem, vagy 
csak később ívnák és csak kis meny- 
nyiségű életképes ikrát adnák. Az el
mosódott ivarjellegű halakat inkább 
selejtezzük ki. Páskándy János

Természetes vizek pontyosítása. Rosszul sikerült a szállítás, az ivadék bódult. 
Ilyenek után nem mindig várható jó eredmény

(Woynárovich íelv.)
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A PETÉNYI

MÁRNA

Ha a magyar haifaunáról beszélünk, 
minden halász, horgász és természetba
rát egy kissé lokálpatrióta büszkeséggel 
említi azokat a halfajokat, amelyek többé- 
KevesDé nazai specialitásnak tekinthetők, 
így hosszú évtizedeken át kisajátítottuk 
magunknak a Közép-Európában zömmel 
nálunk előforduló lápi pocot, melynek 
„magyar voltát“ német neve is alátá
masztotta: Ungarischer-Hundfisch. Félig- 
meddig magyar különlegességnek tekin
tettük a Duna vízrendszerében, de fő
képp a Dunában előforduló bucókat, 
amelyéknek egyik képviselője ugyancsak 
a magyar buco nevet viseli. A „legma- 
gyarabb halnak“ azonban mégis a ma
gyar márnát, a magyar felfedezőjéről 
Petényi márnájának nevezett kis halun
kat kell tekintenünk, hiszen e faj elter
jedési köre a Kárpát-medence vizeire

rülúszkálva követték. Érdekes, hogy csak 
felfelé tartott ez a spirál játék, lefelé a 
tejesek is merőlegesen törtek alá. E né
hány perces fel-leúszkálás során az ik- 
rásnak egyébként is feltűnően duzzadt 
ivarnyílása valósággal kifordult. Majd a 
játék hirtelen abbamaradt. Az ikrás 8— 
10 cm magasságban az előzőleg ásott töl
csérszerű mélyedés felé úszott és igen 
érdekes módon potyogtatta el szemen
ként aláhulló, gyöngyszerű, apró ikráit. 
Testét rendellenesen kihomorította, ge
rince annyira felhajlott, hogy az, ha nem 
láttuk volna, külső beavatkozás nélkül 
szinte nem is lenne elképzelhető. E ho- 
morított tartásban néhány másodpercig 
görcsszerű merevségben maradt, majd 
hirtelen villámgyors, keresztirányú rán- 
gás futott végig a testén s 10—15 ilyen

néhány percen át „pihegtek“. Az ik
ráiktól végleg megszabadult nőstények 
a forrásmoha védő sűrűjébe menekültek 
az őket háborgató tejesek elől. Az ívásra 
kész nőstények dongásabb, szélesebb for
májukkal es sötétebb színükkel váltak 
el a hímektől. A tejesek nászruhája ál
talában lényegesen világosabb volt és ez 
a színkülönbség annyira feltűnő volt, 
hogy a megfigyelések során a gyorsan 
úszkáló, játszadozó halaknál már ez a 
bélyeg is elegendő volt a mindenkori 
gyors ivari megkülönböztetéshez.

Az ívási jelenet 9 óra 15 perckor meg
szakadt, majd fél óra múlva újra kezdő
dött, az előbbi módon először fel-leúsz- 
káló, tölcsérépítő újabb nőstényekkel és 
őket spirálalakban követő hímekkel. Ez
úttal is megfigyelhettük, hogy a játék 
során a hímek először széles, majd 
mindinkább keskenyedő csigavonalban 
„dugóhúzóztak“ az ikrások körül és a 
játék végén már többször a nőstények 
oldalához simultak. A medencében levő 
egyetlen rózsás máma is több ízben 
csatlakozott a petényi márnák kerge- 
tőző ésapatához, de társulása valószínű
leg csupán ikraevési szándékból fakadt. 
A következő napon egyetlen nősténynél

szorítkozik.
Sajnálatos azonban, hogy ugyanakkor 

talán az összes hazai haiaink között e 
fajról rendelkezünk a legkevesebb adat
tal és így pl. a szaporodás biológiáját is 
nemzetközi viszonylatban a legteljesebb 
homály fedi.

Az életben csak egyszer adódó, ritka 
nagy élményben volt részünk az elmúlt 
nyáron Schmidt Egon kollégámmal, ami
kor 1958. július 12-én elejétől az utolsó 
mozzanatáig tanúi lehettünk fogságban 
tartott petényi márnák ívásának és a 
rendkívül érdekes látványban az aktus 
lefolyása közben odaérkező dr. Wiesinger 
Mártonnal is osztozhattunk. Sajnos a ké
szülő esemény észrevétele csupán a vé
letlen műve volt s így nem állt módunk
ban fényképezőgéppel felkészülten várni 
az ívás lefolyását. A látottakról a hely
színen csupán néhány vázrajzot készít
hettünk. Hiteles, eredeti felvételekkel 
nem dokumentálhatjuk a halak nászá
nak egyes mozzanatait.

Az ívás színhelye egy betonfalú, egyet
len oldaláról táblaüveggel borított 4000 
1-es akvárium. A medence talaja tiszta, 
nagyszemű folyami kavics, kb. 10—15 
cm-es vastagságban, rajta dús forrásmo- 
haszőnyeg nyújtott tökéletes búvóhelyet 
a halaknak. A vízoszlop magassága kb. 
120 cm a levegő hőmérséklete 24 C fok a 
víz hőmérséklete 20 C fok. Az aljzatot 
kb. 2/3 részben borította a forrásmoha, 
egyharmad rész pedig sima, kopár ka
vicsmező.

A medencében már évek óta 15—16 db 
petényi márna él, az állatok minden 
valószínűség szerint 4 évesek lehetnek. 
Velük közös élettérben néhány kövi 
csík, fenékjáró küllő és fürge cselle 
ugyancsak már két, illetve három éve 
van összezárva. Egyetlen a petényi már
náknál alig nagyob rózsás márna tette 
teljessé a gyűjteményt.

Július 11-én délután, az ívás reggelét 
megelőző napon kb. 2 órán át csapvízzel 
erős átfolyást kapott a petényi mámák 
medencéje. Feltételezhetően már aznap 
estefelé megkezdődhetett a halak készü
lődése, mert kora reggel, amikor leg
először figyeltünk fel a medence lakói
nak nyugtalanságára, a forrásmoha di- 
bolt állományán látszott, hogy a szokott
nál élénkebb volt a halak mozgolódása. 
Az ívás első jele 12-én reggel 7 óra előtt 
néhány perccel az volt, hogy a petényi 
márna hímek időnként meg-meg ro
hanták a nagyobb nőstényeket. Maga a 
tulajdonképpeni ívás azonban csak 8 óra 
10 perckor kezdődött. Ekkor három nős
tény és hét hím egyszerre kezdte meg a 
szaporodási aktusát, melynek lefolyása 
a következő:

Az ikras hal először nyugtalanul, több 
ízben végigpásztázta a növénymentes ka
vicsfelületet, majd a megfelelő helyen, 
ahol könnyebben mozdítható, kisebb kö
veket talált, a hangyaleső homokcsapdá- 
jahoz hasonlítható szabályos kis tölcsért 
ásott a kavicsszemek között. A tölcsér 
élkészülte után hirtelen merőlegesbe for
dult s tízszer, tizenötször föl- és alá 
úszott a felszín és a kavicsaljzat között. 
Az _ikrás merőleges útját, amely megle
hetősen lassú volt, a hímek nem párhu
zamosan, hanem — mint egy oszlopot 
körülfonó fűzérdíszítés-, spirálisan kö-

A petényi márna ikra-rakás közben testét rendellenesen kihomorítja 
(Eredeti vázlat után)

vertikális irányú, görcsös mozdulat köz- 
ben kihullatta az ikrákat.

A 35 perces megfigyelés során a három 
nőstény egyenként 7—8 esetben adott le 
ikrát, de termékenyítés csupán egyetlen 
esetben történt, mert a hímek és a többi, 
éppen nem ívó nőstény felfalták az alá
hulló ikraszemekett. Az ikraevésben, ha 
abból még maradt az aktus végére, több
nyire maga az ívó nőstény is tevékeny 
részt vett. A medencében lakó egyéb ha
lak ugyancsak összesereglettek az ívási 
jelenetre, de ők csak akkor fértek az 
ívótölcsérek kavicságyához, amikor a pe
tényi márnák már elmentek onnan. 
Ekkor azután szorgalmasan kezdték tur
kálni a kavicsot, és így az egyetlen ter
mékenyített ikracsomót is szemünk lát
tára falták fel.

A többszöri ívás a nőstényeket alapo
san kifárasztotta. Végleges kiürülésük 
előtt is, az egyes ikrarakások szüneté
ben, gyakran féloldalukra dőlve egy-egy 
nagyobb kavics tövében lepihentek és

ugyancsak az előbbihez hasonló ívási 
jelenetet figyeltem meg, ezúttal du. 4 
órakor.

Néhány hettel a petényi márnák 
ívása után a medencében levő fürge csel
lék egymás után kezdtek tünedezni a 
medencéből, majd az állomány teljesen 
kipusztult. Arra is gondoltunk, hogy mi
vel a rózsás márna ikrája tudvalevőleg 
mérges, hátha ez áll fenn a petényi 
márna esetében is és a csellék pusztu
lása a márna-ikraevésből fakadt. Ugyan
akkor azonban a fenékjáró küllők, a ró
zsás márna, a kövicsíkok és maguk a 
petényi márnák is bőségesen fogyasz
tották az ikrát és náluk nem észleltünk 
észrevehető elhullást. Így e kérdésben 
állást foglalni nem lehet.

Sajnos, az ikrapusztító halak tökéletes 
munkát végeztek, mert egyetlen kis pe
tényi márna sem kelt ki a bőséges ívási 
jelenetek után.

Sterbetz István

A Szovjetunió Halászati Kutató- 
intézetének O. N. Bauer tollából 
származó ismertetését közli fordí
tásban a ZfF 1958. decemberi szá
ma az lehtyophthirius nevő halpara

zita biológiájának 
és leküzdésének 
témaköréből. Tud- 
juk,hogy aSzovjet- 
unió tógazdaságai
ban sok kárt oko

zott ez a véglény. Megfelelő intéz
kedésekkel sikerült a betegségnek 
gátat vetni, jól váltak be a kinines 
és trypaflavinos kezelések. Megálla
pítást nyert, hogy a betegségből ki

gyógyult halak bizonyos immunitást 
élveznek. Olyan eljárást, mellyel a 
hal szervezetének mélyébe furako- 
dott paraziták elpusztíthatok: nem 
találtak, de az ajánlott módszerek
kel többnyire sikerül a betegség 
gyors és gyökeres megfékezése.

A  hajdúszoboszlói Bocskai htsz.
200 holdas árutermelő tógazda
ság építésére tette meg az előké
születeket; a szolnoki Felszabadu
lás htsz. tóépítési tervei is előre
haladott stádiumban vannak.
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A prioritás —
és a halak nevének kérdése

„ Fonákságok egyes halfajok neve 
körül'' címmel lapunk 1958 novem
beri számában megjelent rövid ész
revételemhez ugyanilyen címmel az 
ez év januári számban helyreigazító 
céllal Woynárovich dr. szólt hozzá. 
Ehhez a következő észrevételeket 
kell megtennem:

Téved a prioritás magyarázatában, 
mivel állításával szemben „ . . .  a ma
gyar állatnevekre vonatkozóan sem
miféle prioritási szabály, rendelke
zés, vagy megegyezés sincs” (Dr. 
Dudich Endre professzor ilyenirányú 
kérdésemre levélben adott válaszá
ból idéztem. „A magyar állatnevek 
kérdései“  c. dolgozatában (MTA bioi. 
csop. közi. 1958. II. 2.) egyes idevágó 
kérdéseket érdekesen megvilágít, 
hely hiányában azonban sajnos nem 
idézhetek belőle, valamint mellőz
nöm kell más ismert zoológusunk 
ugyanilyen értelmű állásfoglalásának 
közlését is.).

Arról, hogy a — nem általam al
kotott — vörösszárnyú keszeg és 
bodorka nevek szerencsések, töké- 
letesek-e, megfelelő tudományos fó
rumon helye lehet vitának. Az 
azonban tény, hogy — a Magyar 
Szabványügyi Hivatal szíves tájé
koztatása szerint — a szabvány ter
vezetét ismert zoológusoknak, ve
zető halgazdasági szakembereknek 
és nem utolsó sorban halbiológusok
nak is kiadták bírálatra. Az irattári 
anyagban Woynárovich dr. akkori 
hozzászólása is megtalálható, abban 
azonban a szóban forgó két hal ne
vét nem kifogásolta! A szabvány 
alapcélkitűzését pedig, azt, hogy a 
gyakorlat és a tudományos körök 
felé egyaránt rögzítse a magyar ne
veket is, igazolja Dudich professzor
nak előbb hivatkozott dolgozatában 
foglalt álláspontja, miszerint a neve
zéktant zűrzavar elkerülése céljából 
kívánatos időről-időre jegyzékbe fog
lalni a változatlanul használandó 
neveket.

A hozzászólásnak az a mondata, 
hogy: „Hermann Ottónak valószínű
leg eszébe sem jutott, hogy ezt a két 
külemileg teljesen elütő, távoli• ro
kon halat valaki is párhuzamba 
fogja egymással állítani“ meglepő, 
mert Hermann Ottó éppen a Woyna- 
rovich dr. által hivatkozott könyvé
nek 718. oldalán ennek ellenkezőjét 
írja. De ezen túlmenően a legtöbb 
számottevő hazai és külföldi szerző 
is felhívja a figyelmet az összeté-

vesztésre alkalmat nyújtó hasonló
ságra (pl. Vager, G. Sterba stb.), 
olyan megállapítással azonban, hogy 
a két faj „külemileg teljesen elütőiC, 
sehol asm találkoztam.

Hermann Ottó halhatatlan emlé
kének és érdemeinek maradéktalan 
tiszteletben tartása mellett is val
lom Dudich professzornak hivatko
zott dolgozatában kifejtett azon né
zetét, hogy mostanáig kifejlődött ál
lattani nevezéktanunkat nem tekint
hetjük késznek, a magyar nevek ros
tálása, javítása, újítása szükségszerű 
folyamat.

Páskándy János

A htsz-ektől beérkező jelenté
seik szerint az idei szezon (vég
re!) kedvező időjárási viszonyok 
mellett indul. A jégvermeket is si
került {megtölteni. Jégtörő ^Má
tyás meghozta a várt enyhe időt. 
Február 24-én több helyen észr- 
lelték a „Mátyás^osuka“ megmoz
dulását. No de várjuk ki a vé
gét.

A termelőeszközök felújítását,
a halászati idényre felkészülést 
htsz-eink nagy szorgalommal vé
gezték el a tél folyamán. A lyu
kas csónak és a rongyos háló már 
csak a múlt rossz emlékei közé 
tartozik. Különösen örvendetes, 
hogy halászaink az utóbbi hóna
pokban további tekintélyes meny- 
nyiségű perlonanyaggal cserélték 
ki a régi felszereléseket.

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MI
NISZTÉRIUM újabban 3 Esox

H A L Á S Z A T
Felelős szerkesztő: Pékh Gyula

Szerkesztőség és kiadóhivatal. 
Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 

Telefon: 123-410
Felelős kiadó:

A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóirat- 
kiadó Vállalat igazgatója 

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a 
Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V., 
József nádor tér 1.) és bármely posta- 

hivatalnál.
Előfizetési díj évre 9,— Ft. Csekszámla- 
szám: egyéni 61.268, közületi 61.066 (vagy 
átutalás a M. N. B. 47. sz. folyószám

lájára).
47520 680/2 — Révai-nyomda. Budaoest 

(Felelős v.: Povárny Jenő)

motoros hínárirtó gépet juttatott 
a htsz-eknek. A gépek jelentős 
mértékben előmozdítják a vízinö
vényzettel túltengőén benőtt holt
ágak karbahozatalát, ezzel a hal
termelés fokozását.

MINT A LAPOKBAN OLVAS
HATTUK, Szeged városa az idén 
kb. 1 hónapig nagyszabású ünnepi 
játékok és sportesemények szín
helye lesz. A szegedi Kossuth 
htsz. a tanácsi szervek kívánságá
ra és teljes támogatása mellett 
máris megkezdte az előkészülete
ket, hogy a várható sokezres ide
genforgalom igényeit a híres sze
gedi halászlé vonalán is kielégítse. 
Ebből a célból megindult az első
rendű halak tárolása és a férőhe
lyek kibővítése.

A BAJAI ŰJ ÉLET HTSZ. 
közgyűlése igen bizakodó légkör
ben folyt le a párt és a tanácsi 
szervek képviseleteinek részvéte
lével. A közgyűlésről a rádió 
hangfelvételeket készített. A köz
gyűlés legkiemelkedőbb határoza
ta a perlonfelszerelésekre való 
teljes áttérés volt, melyet ösz- 
szekapcsolnak a közös tulajdon- 
bavétel befejezésével.

HAJAS JÓZSEF:
G azdaságos méretezés 

a mezőgazdaságban
A könyv a mezőgazdasági szakem

bereknek szól. A mezőgazdasági ter
vezés, irányítás, de maga a gyakor
lat sem nélkülözheti a gyakrabban 
előforduló berendezések, tárgyak, esz
közök, a tenyésztett állatok és a ter
mesztett növények bizonyos méretei
nek ismeretét.

Hajas József munkája újszerű kez
deményezést jelent a hazai mezőgaz
dasági szakirodalomban. Az első olyan 
könyv nálunk, amely a mezőgazda
ság különböző ágazatainak jellemző 
méreteit jól áttekinthető ábrákban és 
táblázatokban ismerteti. Végig halad 
a mezőgazdaságban dolgozó ember 
környezetének tárgyain, a különböző 
munkaterületeken. A könyv céltuda
tos alkalmazása révén számos ésszerű- 
s és egyszerűsítés születhetik meg. 
240 oldal, 1135 ábra. Ára: 36,— Ft.

Kapható a könyvesboltokban, föld
művesszövetkezeti boltokban és a fa
lusi könyvárusoknál.

(Budapest, V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím: Halérté- 
kesitő Budapest) az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztés
sel és halászattal foglalkozó állami vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermé
sének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek haltermését is részben vagy 
egészben megvásárolja. — Budapesti nagyker. telepek: IX., Csarnok tér 5. (tel.: 
180-207) és IX., Gönczy Pál u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Buda- 
pest-Kelenföld p.u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja: Debrecen, Gyöngyös, Győr, 
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tata

bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: Siófok.
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