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A h a lásza tta l, a  h a lten y ész tésse l, de 
á lta láb an  a h a lla l foglalkozó g y ak o rla ti és 
elm éle ti sz ak em b erek  m á r  rég ó ta  v á lasz t 
v á rtak , ille tve ig y ek ez tek  v á lasz t adn i 
a r ra  a k érd ésre , hogy  m ilyen  h a tá sa  v an  
a h ő m érsék le t in g ad o zásán ak  az élő 
h a lra?

A „H a lásza t“ is fe lism erte  en n ek  a 
k é rd é sn e k  k ö zérd ek lő d ésre  sz ám o tta rtó  
v o ltá t és m á r  1900 fe b ru á r  15-i szám áb an  
ta n u lm á n y t te t t  közzé „A z időjárás hatása  
a v íz i á lla tokra“ cím en .

Ezt a ta n u lm á n y t k ö v e tték  a hason ló  té 
m ával foglalkozó a lább i k ö z lem ények :

,,M ilyen  tem p era iu rá t h írnak  k i  a ha
lak?“ (1900 III. 15.)

„P on ty  a m eleg  v ízb e n “ (1900. X II. 1.;
„A  víz  hő fo ka  és a ha lak  m eg é lh e té se *• 

(1901. m .  1.)
Ide so ro lh a tju k  az t a c ik k e t is, am ely  

1912. áp rilis  1-én je le n t m eg „A  m e s te r 
séges fagyasztás és az élő ha la k“ cím en.

A k ö v etkezőkben  rö v id en  ism e r te tjü k  
a fen ti köz lem én y ek  ta r ta lm á t.

„A z időjárás hatása a v íz i á lla tokra“ 
c ím ű  c ik k  szerző je  ta n u lm á n y á t azzal 
kezdi, hogy sz ak fé rf iak  tap asz ta la ta i 
sz e rin t b izonyos v ízi á lla to k  az egész te le t 
k ép esek  á ta lu d n i, h a  jég  közé b efag y 
nak . E zt az á llítá s t lá tsz ik  igazo ln i 
G ü n th e r  londoni ta n á r  k ísé rle te  is, am ely  
sz e rin t a jég b u ro kb a  b e fa g yo tt p o n ty o k  
és kárá szo k  ú jb ó l é le tre  k e lth e tő k . Ezzel 
szem ben  dr. W. R ochs m á r  p o n to sa b b an  
fogalm az am ik o r az t á llítja , hogy a jég  
kö zé  fa g y o tt állat csak  addig e leven e d h e t  
fel, am íg  te s té n e k  belseje  m eg  n em  fa 
gyo tt. K ísérle te ibő l ugya n is  az tű n ik  ki, 
hogy a víz i á llat tö n krem eg y , hacsak  
egy napig is te lje se n  jég  kö zé  va n  zá 
ródva.

E zt a m eg á llap ítás t tesz i m agáévá a ta 
n u lm án y  szerző je  is, m égpedig  az a lább i 
in d oko lássa l:

Az á lla to k  — az é le tfe n n ta rtá s i ösz tön  
á lta l h a jta tv a  — te lje s  m eg fag y ásu k  
e llen  m in d en  e re jü k k e l v éd ekeznek , s 
a k k o r p u sz tu ln a k  el, h a  te lje se n  k im e rü l
tek , s h a  sem  az iszapban , sem  fa lev é lb en  
védő b u rk o t n em  ta lá ln ak . A  v ízb e n  élő  
álla tok a zord  id ő sza kb a n  csa k  a n n a k  k ö 
szö n h e tik  é le tb en  m aradásuka t, ha az 
iszapban, va g y  a v ízb en  m in d e n  kö rü l
m é n y e k  kö zö tt fa g y m e n te s  m e n e d é k e t  
ta lá lnak, m ive l szerves é le te t csa k  o tt 
b íru n k  fen n ta r ta n i, ahol az arra n ézve  
szü kség es k ö v e te lm é n y e k  adva van n a k .

Egy h ó n ap p a l a ta n u lm á n y  m eg je lenése  
u tá n  „M ilyen  tem p era tu rá t b írnak  k i a 
halak? t( c ím m el a k ö v e tk ező k e t o lv ash a t
ju k  a H alásza tb an :

A h a la k  leg fe ljeb b  —25° C-ig ta r t já k  
m eg é le tk ép esség ü k e t. I ly  h id eg b en  azon
b an  úgy m eg fag y n ak  hogy  te s tü k  egész 
m erev  lesz. H a le d o b ju k  ő k e t a  fö ld re , 
sz ilán k o k ra  tö rn ek , m in t egy d a rab  jég . 
A fag y o tt á llap o to t azon b an  több  nap ig , 
ső t h e tek ig  is  k iá llják , és h a  ren d es  
te m p e ra tú rá jú  vízbe h e lyezzük , te s tü k  
m erevsége  enged, és p á r  ó ra  ö n tu d a tlan  
á llap o t u tá n  m agukhoz té rn e k . Ebből 
m eg érth e tjü k , hogy m ié r t n em  p u sz tu l
n a k  el a h a la k  a k isebb  tav ak b an , pocso
ly ák b an  m ég ab b an  az ese tb en  sem , ha  
azok  fenék ig  befag y n ak .

12 évvel később, 1912 áp rilis  1-én, a 
H alászat „A  m esterség es fa g ya sztá s és az 
élő h a la k“ cím  a la tt  az a lá b b ia k a t közli 
o lvasó iv a l:

P. P ic te t genfi egyetem i ta n á r  élő h a la t 
h e ly eze tt egy v ízzel te lt ta r tó b a , azu tán  
m egfagyasz to tta  a  v ize t h a lla l e g y ü tt és 
így  ta r to tta  2—3 h ó n ap o n  á t  —20° C h i
degben. A m ikor ism é t fe lo lv asz to tta  a 
jeget, az é le tk ép te len n ek  látszó  h a l te l je 
sen  m agához té r t , és e lk ezd e tt ú szk á ln i 
épp úgy, m in t azelő tt. E bből a k ísé rle t
ből P ic te t azt k ö v e tk e z te ti , hogy fa g ya sz
tással az élő sze rveze t m ű k ö d é sé t szü n e 
te lésben  leh e t ta rtan i anélkü l, h ogy az 
m agára a szerveze tre  va lam i kárra l já r
na. A  h id eg n ek  azonban  n em  szabad  egy 
b izonyos h a tá ro n  tú l lépnie . Ez a h a tá r

az édesvízi h a la k n á l —20, a b é k á n á l —28, 
egyes g y ík fa jtá k n á l —50, a cs ig ák n á l —120 
C°. *

A H alásza t 1900 d ecem b er hó  1-i szá
m áb an  „ P on ty  a m eleg  v ízb e n “ cím m el 
m eg je len t közlem ény  F ra n ze l n ém et ta 
n á r  k ísé rle te irő l szám ol be. A k ísé rle tek  
e red m én y e  sz e rin t a p o n ty o k  m ég 30, 32 
ső t 34 C°-ot jó l e lv ise lnek ; 360-nál azon
b an  fe jü k k e l le fe lé  avagy  o ldalukon  fe k 
ve ú sz n a k  és igen  nyu g ta lan o k , m íg 37°- 
ná l a tu la jd o n k é p p e n i m erev ség  is bekö
vetkezik .

„A  v íz  h ő fo ka  és a ha lak m eg é lh e té se“ 
c ím ű h írad ásb ó l — am ely  a H alászat 
1901. m árc iu s 1-i szám áb an  je le n t m eg — 
m eg tu d ju k  hogy F ra n ze l ta n á r  m á r  rég 
óta és so k a t k ísé rle te z e tt an n a k  tisz táz á 
sá ra , m ely ik  a v íznek  az a legm agasabb

. . .  lá t tu k ra  m elegszik  a  ha lász  szíve
GWoynárovich felv.)

hő foka, am ely e t a h a la k  elv ise lhe tnek . 
E rre  nézve azt tap asz ta lta , hogy a közön
séges p isz trán g  26°, a sz ivárványos p isz t
rán g  28°, az ángolna m ajd n em  30°, a k e 
szeg 300, a  ^ügér 32°, a d u rb in cs  33°, a 
p o n ty  35°, az a ra n y h a l 38 C °-nál pusz tu l 
el. *

A H alásza t 1900. szep tem b er 15-i szám a 
a rró l ad  h ír t, hogy  a  p isz trán g  sz aporítá
sá ra , a p iszrá n g ikra  m esterséges m eg ter
m é k e n y íté s é r t  és gondozására irányu ló  
első e red m én yes  k ís é r le te k e t Jacobi 
(1709—1784) n é m e t gazdá lkodó  végezte , ak i 
a m e g é re tt p isz rán g o k b ó l elvéve iv a r te r
m ék e ik e t, az ik rá t  és te je t  vízbe b o csá t
va hozta  egym ással össze. E zt az ún . n ed 
ves e ljá rá s t ázonban  egy so k k a l tö k é le 
teseb b  m ód k iszo ríto tta . Ez a m ód az ún. 
száraz eljárás m e ly e t az orosz W ransskij 
a lka lm a zo tt e lőször 1856-ban, és am ely  
m in t so k k a l e redm ényesebb , Jaco b i el
já r á s á t  c su p án  tö rté n e lm i becsűvé te tte .

*
„A  halál m ó d já n a k  befo lyása  a halak  

tartósságára“ c ím m el figyelem re  m éltó  
köz lem én y t o lv ash a tu n k  a lap  1900. no
v em b er hó 15-i szám ában .

A h a la k  ta r tó ssá g á ra  nem  közöm bös, 
hogy azo k a t A v ízből k ifogva, egyszerűen  
m eg h a g y ju k  fu llad n i, vagy  ped ig  a fe jé re  
m é rt ü té sse l ag yvele jé t sz é tü tjü k . A 
m eg fu llad t H alak u g y an is  g y o rsab b an  
ro m lan ak , m in t az ag y o n ü tö ttek . E n n ek

oka az, hogy  az izo m m erevség  a m eg fu l-  
la sz to tt halaknál röv idebb  ideig  tart, m in t  
azoknál, a m e ly e k n é l az id eg ren d szert 
szé tro n cso ltu k . A z  izo m m erevség  a b ak
té r iu m o k  szaporodása e llen  nagy ellená l
lást f e j t  ki. M indaddig, am íg  a h a l m e
rev , h ú sa  m en tes a ro th a d á s t előidéző 
b ak té riu m o k tó l, te h á t  m indaz  am i a 
m erevség  ta r ta m á t m egröv id íti, k á ro s 
h a tá ssa l v an  a h a la k  ta r tó sság á ra . É p p en  
ezért a c ik k  író ja  az t a já n lja , hogy  azo
k a t a h a lak a t, am ely ek  nem  élő á llap o t
b an  k e rü ln e k  tá ro lá s ra  vag y  szá llításra , 
k ih a lá szásu k  u tá n  azonnal ü ssü k  agyon.

A  fen ti k özlem ény  k ieg ész íté sek én t az 
a láb b iak b an  ism e rte tjü k  a lap  1901. á p r i
lis 1-i szám áb an  „ H ogyan ö lik  m eg  H ol
landiában a h a la t“ cím m el m eg je len t c ik 
ket.

H olland ia  joggal m a g áén ak  m o n d h a tja  
9Zt a  d icsőséget, hogy  o tt a h a la t nem  
k ínozzák  h a lá lra , h an em  lev ág ják , m i
á lta l n em csak  a h u m a n itá sn a k  teszn ek  
eleget, h an em  a h a lé te l is egészségesebb 
lesz. O tt lassan e lha lt ha la t n e m  eszn ek , 
hanem  m in d e n  halat leö lnek  o ly  m ódon, 
hogy a fe je  m ö g ö tt é les k ésse l m é ly  vá 
gást e jten ek , a m ely  az a g yve lő t a gerinc
agytó l e lvá lasztja  és a hala t rö g tö n  m eg 
öli. A  hú s e leölés á lta l so k k a l k em é
nyebb  m a ra d  íze jobb  és ta r th a tó sá g a  is 
nagyobb. A leö lés u tán  több  h a rá n tv á 
gást e jte n e k  a ha lon , a k e le tk e z e tt n y í
lások  tág ra  feszü lnek , és ép p en  e rrő l is 
m erh e tő  fel, hogy  a h a la t m egölték-e, 
vagy la ssan  h a lt el, m e r t eb b en  az e se t
ben  a b evágások  nem  tá g u ln a k  szét.

R.

A NÉMET VIZEKBEN is egyre 
szaporodik a fenolszennyezés, írja az 
AFZ 1960 februári száma, a szennye
zések többnyire 
nem okoznak bal
elhullást, de a fe
nol okozta jelleg
zetes és kellemet
len íz miatt a ha
lak nem hozhatók piacra. Az elbai 
halászok szervezete három haltároló 
tavat létesít, ahol a fogott halakat 
hosszabb időn át fürdetik ki, tiszta, 
friss vízben tartva a halat a fenol
szag csakhamar megszűnik.

AZ ELEKTROMOS HALÁSZAT 
jelentőségére mutat, hogy annak az 
öt htsz-nek, amelyik 1959-ben elekt
romos halászatot folytatott, 6423 q 
össztermeléséből 600 q esik az elekt
romos termelésre, azaz az összfogás- 
nak több mint 9°/0-a.

lb

A ZfF 1959 7/8-as számában F. W. 
Tesch ismerteti a Müggel-,tavon vég
zett süllőtelepítés során szerziett ta
pasztalatokat. Megállapították, hogy 
a 770 ha kiterjedésű és maximálisan 

8 m mély tóban a 
süllők nem ívtak 
le a partok köze
lében, hanem csak 
az 5—7 m mély te
rületeken. A süllő- 

fészkeket fenyőgallyakból és boróka
bokrokból készítették, egy-egy fé
szek kb. 50 000 ikrát eredményezett, 
a különféle ívási időpontokban lera
kott ikra nagysága azonos volt, a ki
kelt ivadék sem volt különböző, a 
lerakott ikrának átlag 6%-a volt fej
lődésképtelen. Az ívás kora májustól 
június közepéig tartott, a legintenzí
vebb ívás 12—14 C° vízhőmérsékle
ten zajlott le, különösen lehűléskor, 
a légnyomás csökkenésekor.
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S z e r k e s z t ő s é g :  Budapest, V., Kossuth Lajos tér 11. 
K i a d ó h i v a t a l :  Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. Telefon 113-473 

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  Pékh Gyula országos halászati főfelügyelő.

E S  A  T I S Z A ? !
Előző számunkban elemző cik

ket közöltünk a Duna 10 éves ha
lászatának eredményeiről és a ki
fogott halfajok megoszlásáról. Cik
künk kiegészítéseként — összeha
sonlítás céljából — ugyanennek az 
időperiódusnak (1950—1959) fo
gási adatai alapján az alábbiakban 
vázoljuk a Tiszán működő halá
szati tsz-ek összesített eredményét. 
Az adatokban a Körösök kivételé
vel bennefogláltatnák a mellékfo
lyóknak szövetkezeti kezelésben 
levő szakaszai is, tehát Túr, Sza
mos, Kraszna, Maros stb.

Ezek szerint a htsz-ek összes 
termelése a legutóbbi 10 évben 
39 455 q hal volt, ami kát. holdan
ként 15,7 kg eredményének felel 
meg. (A Duna 10-éves kát. holdan- 
kénti átlaga 11,2 kg, — azaz a Ti
sza jobb halasvíz, mint a Duna.)

A termelés megoszlása évenként 
(zárójelben az összes htsz-ek or
szágos fogása):

1950 2263 q ( 8 197)
1951 2768 q (10 982)
1952 3546 q (12 468)
1953 3728 q (12 736)
1954 3502 q (12 897)
1955 4357 q (13 881)
1956 4659 q (14 741)
1957 5228 q (16 640)
1958 4979 q (16 508)
1959 4425 q (16 686)
A számok azt mutatják, hogy a 

Tisza halászatának fejlődése 
egyenletesen kísérte az országos 
fejlődést.

Halfajok szerint a fogás a követ
kezőképpen oszlik meg (zárójelben 
a dunai százalékarányok):
Ponty
Süllő
Harcsa
Csuka
Kecseg
Márna
Keszeg

Az
harcsa
tehát

5 713 q 14,2% (11,2)
1 467 q 3,7% ( 2,3)

i 3 416 q 8,7% ( 1,2)
4 650 q 11,7% ( 6,3)

Se 1 224 g 3,1% ( 0.5)
i 2 367 q 6, % ( 4,7)
stb 20,618 q 52,6% (73,6)

1. r. halak (ponty, süllő,
csuka, kecsege) aránya 
Tiszán 41,4 , szemben a

Az iszapból a fészk ek re  is ju to tt , de az 
ik ra g y ű jtő  b rig ád  lem o sta  a  finom  

b evonato t
(Tőig felv.)

dunai 20,420/o-kal A Tisza tehát 
nemcsak a kát. holdankénti fogás, 
hanem minőségi halállomány te
kintetében is jobb halasvíz a Du
nánál.

A dunai elemzéshez hasonlóan 
— a halállományban végbemenő 
folyamatok jellemzése kedvéért — 
jegyezzük ide a kezdő és befejező 
év halzsákmányát:

1950 1959
Ponty 271 q 599 q
Süllő 117 q 210 q
Harcsa 233 q 430 q
Csuka 247 q 457 q
Kecsege 198 q 102 q
Máma 533 q 152 q

Ezekből a számokból azt a kö-
vetkeztetést vonjuk le, hogy a 
ponty, süllő, harcsa és csuka növe
kedése megfelel az összfogás 
növekedésének, míg a kecsege és 
márna éppen megfordítva: az össz
fogás növekedésével szemben ab
szolúte csökkent. De míg a Dunán 
a kezdő és befejező év márnafo
gása legalább számszerűen azonos 
szinten mozgott, addig a Tiszán a 
máma katasztrofális pusztulását 
látjuk. (F. S.)

A T iszalök i E rőm ű  a T isza felső részén ek  je lleg é t m eg v á lto z ta tta
(Fóris felv.)
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Néhány szó

H o M an d ia  édeótá'zi &a&áS&atáKá(l

(A Ribarstvo Jugoslavije 1959. évi 
6. számából Livojevics Zlatko mér

nök cikke nyomán.)
Hollandia területének nagyobb 

része az országot szelő Rajna, Maas 
és Schelde folyók deltavidéke. A 
40 800 km2 kiterjedésű ország terü
letének mintegy 87%-a szárazföld, 
a többi tengeröböl és beltenger. A 
szárazföld 20°/0-a az Északi-tenger 
középszintje alatt fekszik, 50°/0-a 
pedig dagályszintek és a folyami ár
vizek szintje alatt. A mély fekvés 
miatt az ország nagy részén a sós 
tengervíz uralkodik. Az ország terü
letét behálózó folyók, folyóágak, 
csatornák nagyobb része ipari 
szennyvizekkel erősen szennyezett. 
Ilyen adottságok mellett az ország 
belső vizei halászati szempontból 
alig jöhetnek tekintetbe, s ez a ma
gyarázata annak, hogy Hollandia 
édesvízi halászata jelentőségében 
távolról sem közelíti meg a tengeri 
halászatát, s az édesvízi halászat 
csupán néhány mesterséges létesít
ményre korlátozódik. Az édesvízi 
halászat tekintetében egyedül a Zu- 
ider öböl elzárásával keletkezett 
IJssel-tónak van jelentősége.

Hollandiában a halászati objek
tumok magánkézben vannak. Álta
lában kaliforniai pisztráng és ponty 
tenyésztésével foglalkoznak.

Az egyik vasseni pisztrángte
nyésztő és -keltető telep teljesen 
sík területen fekszik, s 1200 m2 te
rületet foglal el. A földből épített 
medencék mérete 20 X 6 m. Ezen a 
telepen kaliforniai pisztrángot te
nyésztenek fogyasztási célra. Az 
egyes medencékben 3000 db piszt
rángot tartanak, s azokat 180—200 
g súlyig nevelik, amikor piacra ad
ják. A medencék betelepítését egy
éves ivadékkal végzik. Évenként az 
állománynak 80%-a éri el a piaci 
súlyt. Ilyen módon évenként mint
egy 4000 kg fogyasztásra érett piszt
rángot termelnek, ami hektáron
ként 30—35 000 kg-nak felel meg. 
Takarmányozásra kizárólag vágó
hídi minőségi hulladékot használ
nak, ami Hollandiában rendkívül 
olcsó: 1 kg ára a telepre szállítva 5 
hollandi cent, ami a mi pénzünkben 
kb. 15 és fél fillérnek felel meg. A 
tenyésztett halak rendkívül szépek, 
egyformák és jól tápláltak.

A medencéket egy patak vizé
vel táplálják. A vizet koksz-szűrőn 
keresztül szűrve vezetik a meden
cékbe. A patak vize zavaros és nyá
ron 23 C°-ra is felmelegszik. A telep 
keltetője szerény, benne a munkát 
klasszikus módon végzik.

A másik vasseni telepen — ahol 
szintén kaliforniai pisztrángot te
nyésztenek — 35 medence van,
egyenként 12 X 5 m alapterülettel. 
Itt az évi hozam 6—7000 kg, ami 
hektáronként 28—33 000 kg-nak fe
lel meg. Ennek a telepnek a tápláló
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vize valamivel tisztább és frissebb 
(nyáron 17 C°), de nem elegendő, 
ezért a vizet forgatják, azaz egyik 
medencéből a másikba vezetik.

Hóiban ivadéknevelő telep van, 
ahol kizárólag egyéves kaliforniai 
pisztráng ivadékot nevelnek a többi 
telep ellátása céljából. Itt 20 me
dence van, egyenként 10 X 4 m alap
területtel és tiszta, friss víz áll ren
delkezésre .

Pontyos tógazdaság van Emstben, 
a vasseni pisztrángosoktól 10 km 
távolságban. A tavak mindössze 40 
ha (70,4 kát. hold) területet foglal
nak el. A legnagyobb tó területe 12 
ha (20,9 kát. hold). A tavak seké
lyek, a mélységük mintegy 60 cm. 
A tenyésztett pontyok nem fajta
tiszták, hosszúkás alakúak a pikke
lyek elhelyeződése rendszertelen. A 
ponty mellett valamennyi compót is 
tartanak. Takarmányozásra kizáró
lag gabonaféléket és malmi hulla
dékot használnak. Az évi hozam 
hektáronként 500—700 kg, ami hol
danként 300—400 kg-nak felel meg.

Mint említettük, az édesvízi ha
lászat tekintetében legjelentősebb 
az IJssel-tó. Az IJssel-tó az 1927— 
1932. években épített 32 km hosszú 
gáttal elzárt Zuider-öbölből kelet
kezett édesvízi tó, amelyet a Raj
nából kiágazó IJssel-folyó táplál. 
Területe a már körülzárt és lecsa-

N agy h a rc sa  m ind ig  a k a d  a  T iszában. 
Ezt B á lin t A dám , a  h ódm ezővásárhely i 

A dy tsz  ta g ja  is igazo lja

polt 20 ÓÖÓ ha kiterjedésű Wiering- 
ermeer-polder, valamint az építés 
alatt álló 54 000 ha kiterjedésű 
Oostelijke Flevoland-polder leszá
mításával ma 228 000 ha, azaz 2280 
km2. A tervek szerint az 1975. évre 
elkészül a 45 000 ha kiterjedésű Zu- 
ijdelijk Flevoland-polder és az 
58 000 ha kiterjedésű Markerwaard- 
polder, amivel az IJssel-tó végleges 
területe 125 000 ha, azaz 1250 km2 
lesz (a Balaton 600 km2).

Az IJssel-tóban főként és nagy 
mennyiségben angolnát fognak és 
leginkább varsával halásznak.

A hollandusok édesvízi halásza
tára általában a példás és racioná
lis munkaszervezés, a berendezések, 
építmények szerénysége és az ok
szerű takarékosság a jellemző. Az 
alkalmazott dolgozók száma feltű
nően kevés, egy-egy telepen alig 
néhány ember foglalkozik. Bár a 
pontytenyésztés terén messze mö
göttünk vannak, de a szervezés és a 
takarékosság tekintetében tanulni 
lehet tőlük. A pisztráng tenyészté
sük pedig azt igazolja, hogy meg
felelő felkészültséggel és szervezés
sel sík vidéken is lehet pisztrángot 
tenyészteni, nem okvetlenül szük
séges a kimondottan hegyvidékre 
szorítkozni, ahol a telep távol fek
szik a takarmány beszerzési forrás
tól és általában nehezek a közleke
dési viszonyok. Az eredményes 
pisztrángtenyésztés főfeltétele a jó 
minőségű és olcsó takarmány.

Schlégel Oszkáf

TÖBB OLDALRÓL TAPASZTALT 
tájékozatlanság eloszlatására közöl
jük, hogy a Haltenyésztési Kutató- 
intézet megszüntetése óta halbeteg
ségekkel (vizsgálat, gyógyítás) az Or
szágos Állategészségügyi Intézet, 
Budapest, XIV., Tábornok u. 2. fog
lalkozik, név szerint dr. Búza László 
állatorvos. — Telefon: 296-027. — 
Szükség esetén célszerű a telefonon 
való bejelentés, előzetes tájékozódás 
(pl. mikor küldjük a vizsgálandó ha
lat?). Melegebb időben ajánlatos a 
halat személyesen bevinni. — A ha
lak chlorocidos oltását dr. Búza már 
több megyében megszervezte a me
gyei és járási állatorvosi apparátus
sal. Az oltóanyag beszerzési helye: 
412. sz. Gyógyszertár V., Budapest, 
IV., (Újpest) Vörösmarty u. 25, Ügy
intéző: Lemberkovich Ernő gyógy
szerész. — A poralakú chlorocid ára 
22,— Ft/g.

*
Panaszok merültek fel a mészellá- 

tás terén. Közöljük, hogy a Dorogi 
Mészmű-nél, Dorog (Komárom me- 1 
gye) égetett mész mázsánként 16 fo- | 
rintért kapható.

*
A NEMET ARCHIV für Fischer ei- 

loissenschaft 1959/3-as száma széles 
keretekben közli Woynárovich Elek 
dr, tanulmányát az ikra permetkel- 
tetőséről, ez az eljárás az NSZK ha
lászatában még alig ismert.
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WA Milyen előnyöket kínál —

az íj siillőkeltetö Corchus-láda ?
A süllő fészekre-ívatáisa, a lera

kott, megtermékenyített ikra vé
dett keltetése akár kosárban, akár 
ládában, ma már általánosan elfo
gadott és széltéhen gyakorolt 
módszer. A gyakorlatban igen

A lehorgonyzóit és jelzőbójával ellátott 
Corchus-láda

sokféle láda használatos, melyek 
lényege azonban alig elütő. Az új 
Corchus-féle süllőikra szállító és 
keltető láda, melyet az Allgemei
ne Fischer Zeitung idei áprilisi 
száma ismertet, ezzel szemben né
hány merőben új gondolatot ültet 
át a gyakorlatba, olyan előnyöket 
nyújt, melyek értéke nem vitat
ható. Az igen érdekes konstruk
ciót a francia Sylvereal-i tógazda
ságban fejlesztették és próbálták 
ki a gyakorlatban, a vele elért 
eredmények igen kielégítőek vol
tak.

Az új Corchus láda nemcsak 
kranyerésre és' a fészekre lerakott 
’kra szállítására alkalmas, hanem 
keltetésre is, az ikraszemekből ki
bújt lárvák védelmét is jól látja 
cl. Segítségével akár 3—4 napos 
szállítás is lehetséges veszteség 
nélkül, de ami a legfontosabb: 
nincsen szükség az ikra szétosztá
sára, átcsomagolásra, a védőbur
kolattól megiszabadított ládák 
minden további nélkül sülyeszthe- 
tők keltetés céljából a vízbe.

Köztudomású, hogy a süllőikra 
különösen érzékeny, el (kell kd- 
rülni az érintését akár kézzel,

akár eszközzel. Ezért nagy előnye 
az új ládának, hogy a süllők lé
nyegében közvetlenül a ládába 
rakják le ikrájukat anélkül, hogy 
az ikraszemeket kéz érintené. A 
láda tervezője ezt a célt szelleme
sen egyszerű módon érte el: a lá
dában megfelelő hézaggal egymás 
fölé helyezett kisméretű tálcák 
kivehetők, megfelelő növényzettel 
vonhatók be, melyre a süllő szíve
sen ívik le. Huszonöt ilyen tálcá
ból keretbe foglalva állítható össze 
egy-egy közel négyzetméternyi 
fészek, a mintegy mozaikszerűen 
összeállított fészek kerül az alkal
masnak ismert süllő ívóhelyre.

Az ívás lezajlása után kiemelik 
a fészkeket, szétszedik a tálcákat, 
felületüket tiszta vízzel leöblítik, 
hogy az ikraszemeket megszaba
dítsák a reájuk rakódott iiszap- 
szemecskétől, homoktól, ami fulla
dást okozhat, de könnyen végez
hető el a tálcák megfelelő vegy
szeroldatban való fürdetése is, 
hogy ezzel az ikrapenészedést 
akadályozzák meg. Az öblítés, il
letve fürösztés után a tálcáikat a 
ládába csúsztatják anélkül, hogy 
az ikrát a teljes munkafolyamat 
során kéz érintené.

Egy-egy láda tartalma átlag 
15—20 000 ikraszem, súlya ennek 
ellenére alig 7 kg, ami a vasúton 
vagy repülőgépen szállítást ol
csóvá teszi, a láda teljesen burkolt 
állapotban kerül szállításra, a bur
kolás a kiszáradást meggátolja és 
párás levegőben, nedvesen tartja 
az ikraszemeket.

A rendeltetési helyre érkezés 
után a burkot eltávolítják, a ládá
kat vízbe süllyesztik akár a fe
nékre horgonyozva és jelzőbójával 
ellátva, akár pedig a képen jól lát
ható módon két gyűrűvel karóhoz 
kaposolihatóan olyan zsinórszenke- 
ze^tel, )melynek segítségével a 
láda nemcsak tetsztés szerinti v,z- 
mélységbe süllyeszthető, de bár
mikor pillanatok alatt felnézhető.

A fából készült láda egyik ol
dala műanyag szitaszövet ablakkal 
ellátott, a kb 4X4 mm^es nyílások 
elegendő nagyok ahhoz, hogy a 
kikelt és életerős lárvák rajtuk 
átbújhassanak és kiúszhassanak a

szabad vízbe, viszont elég aprók, 
hogy addig távoltartsák az ikra- 
és lárvafalókat.

A Corchusr-láda szellemesen 
oldja illetve könnyíti meg a lár
vák uszóhólyagjának levegővel 
való megtöltését. A süllőlárva 
ugyanis csak akkor képes úszni, 
ha úszóhólyagját levegővel töltötte 
meg, kénytelen tehát a víznél 
nehezebb testét kígyózó mozdula
tokkal feljutattni a víz felszínére, 
ha ez nem sikerül, a lárva elpusz
tul. Mivel a fészkek többnyire 
aránylag mély vízben kerülnek 
keltetésre, a lárvának tekintélyes 
távolságot kell felfelé megtennie, 
közben el kell hagynia védett he
lyét és könnyen válik ellenségei
nek áldozatává. Ezt a veszélyt tel
jesen elhárítja a ládába épí
tett búvárharangszerű megoldás, 
melynek segítségével a lárvák a 
fészek belsejében szippanthatnak 
levegőt anélkül, hogy fel kellene 
vergődniük a víz felszínére. A láda 
felső része mélyített fedéllel ellá-

Ezzel az egyszerű zsinórszerkezettel tet
szés szerinti vízm élységbe helyezhető  a 

keltetőláda

lőtt, a mélyedésben levegő reked 
meg a láda elsüllyesztésekor, a 
lárváknak így alig néhány centi- 
méteres utat kell felfelé megten
ni ök, hogy teli tölthessék úszóhó
lyagjukat levegővel. Mivel ezt az 
utat teljesen védetten tehetik meg, 
addig maradnak a láda biztonsá
gos belsejében, amíg nem elég 
erősek ahhoz, hogy rejtekhelyü
ket végleg elhagyják.

A leírásból és az ábrákból meg
ismerhettük az új konstrukció 
lényegét és működését.

T.
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Az ülésszak szünetében is eszm ecsere folyik . A képen Topacsevszkij Alekszandr 
Viktorovics kandidátus, az Ukrán Tudom ányos A kadém ia Hidrobiológiái Intézeté
nek igazgatója, A. A. Iskov, a Szovjetunió m inisztere, N. E. Szalnyikov kandidátus, 

K onsztantinov Trifunov L. m iniszterhelyettes (bolgár)

Duna halászatának legnépszerűbb 
kihasználására a leginkább ér

dekelt államok 1958-ban egyezményt 
kötöttek. Az egyezmény — amelyet a 
Szovjetunió, Románia, Bulgária és 
Jugoszlávia írt alá — és amelyet az 
ENSZ Gazdasági Bizottságának nyil
vántartásba vétel végett bejelentet
tek — megszabja, hogy melyek azok 
a főbb feladatok, amelyek megtar
tása kedvezően fogja éreztetni hatá
sát a dunai vízrendszer halászatá
ban.

Az egyezmény szerint a szerződött 
államok küldöttei évenként egyszer 
összeülnek, megtárgyalják az addig 
eltelt időszak munkáját és irányel
veket adnak a következő évben vég
zendő kutatási és gyakorlati felada
tok végzéséhez.

Ennek —■ az egyezmény alapján 
működő — Vegyesbizottságnak 1960. 
IV. 23—29-ig tartott Moszkvában a 
második ülésszaka. A Vegyesbizott
ság elnöke a szerződött államokon

kívül meghívta — megfigyelőként — 
a Csehszlovák és Magyar Népköz- 
társaság képviselőit is *

Megállapíthattuk, hogy a vendég
látó ország a kötelező udvariasságon 
is túl a legszívélyes ebb fogadtatás
ban részesített és hangsúlyozta, hogy 
fontosnak tartja valamennyi dunai 
állam részvételét a tanácskozásokon.

A Vegyesbizottság ülésszakának 
olyan fontosságot tulajdonítottak, 
hogy azt maga Iskov miniszter — a 
GOSZPLAN elnöke — nyitotta meg. 
Az üléseken a továbbiak során Bá
báján elvtárs elnökölt, aki egyben a 
Vegyesbizottság elnöke is volt.

Elöljáróban az egyes országok 
képviselői beszámoltak az első ülés
szak óta végzett munkáról, amelybe 
a halászati kutató intézeteket is be
vonták. (A Szovjetunióban pl. a

* S ajná la to s, hogy a csehszlovák  v e n d é 
g ek  nem  érk ez tek  m eg.

K. E. Bábáján beszám ol a V egyesbizottság m unkájáról. Bal oldalán A, A. Iskov, a
Szovjetunió m inisztere

ffllí ícndéni A D U N A I HALÁSZA I 
VEGYESBIZOTTSÁi

kievi Hidrobiológiái Intézet foglal
kozik az idevágó kutatási témákkal.)

A román delegáció ismertette azo
kat a hidrokémiai és biológiai, vala
mint ichtiológiai vizsgálatokat, ame
lyeket az egyes holt- és mellékágak
ban, továbbá a Szemt-György-ágon 
végeztek. (Náluk a hidrometeoroló- 
giai Intézet is folytatott ilyen irányúi 
vizsgálatokat) Ezek során kitérték 
az ökológiai hatások tanulmányozá
sára és bizonyos halfajok akklimati
zálódására is. Evégből haljelöléseket 
is végeztek.

Az egyes mélyedéseket és holtága
kat, az ún. „baltákat” megfelelő csa
tornák útján összekötötték a folyó 
medrével; ezek a „balták” ivadékne- 
velésre szolgálnak, ezért tavasszal 
pontyanyákat helyeznek ki, ezek az 
itt berakott fészkeken leívnak, utána 
rácsokat engednek le. Az ivadék 
egy része ezen átmehet a Dunába, a 
nagyobb halak (és ragadozók) viszont 
nem juthatnak be

Mesterséges szaporítást is hajtot
tak végre és több mint 10 millió 
pontyivadékot helyeztek ki a folyó
medrekbe. Tapasztalatuk szerint 
igen kevés maradt meg belőlük. 
Pontyfogásuk is erősen megcsappant 
az utóbbi években. Ezért az a véle
ményük, hogy felül kell vizsgálná a 
tilalmi időket mind hidrológiai, mind 
pedig klimatológiai szempontból.

Jugoszláviában kb. 150 km-es Du- 
na-szakaszon és a Dráván végeztek 
vizsgálaitokat a belgrádi, újvidéki és 
a zágrábi Kutató Intézetek bevoná- j 
sával. Kb. 5 millió halivadékot mén- A 
tettek meg és a rák-tilalmat is be
vezették. A halvándorlások megálla
pítása céljából ők is hajtottak végre 
haljelöléseket.

Bulgáriában vízsebességi és jégle
vonulási vizsgálatokkal is foglalkoz
tak a hozzájuk tartozó Duna-szaka- 
szon.

Az ülésszakon megállapították, 
hogy a tagállamok között az infor
máció-csere nem kielégítő, ezért a 
jövőben erősíteni kell a kapcsolato
kat.

A beszámolók után rátértek a ti
lalmi idők tárgyalására. Evégből a 
Dunát, a deltától a jugoszláv—ma
gyar határig, az alábbi négy sza
kaszra osztották:

I. szakasz: a Fekete-tengertől Szi- j 
lisztráig; II. szakasz: Szilisztrától 
Timokáig (a jugoszláv—bolgár ha- j

LEE ALVERSON, az USA ismert \ 
halászati szaktekintélye az Észak- 
Csendes-óceáni Kutatóintézet vezetője 
hivatalos kiadványbem állapítja meg, 
hogy a Szovjetunió rövidesen a vi- . 
lág vezető halászati hatalmainak az 
élére kerül. A szovjet úgynevezett 
trawlereinek (nagyobb méretű halász- 1 
hajó) száma 1947 óta 147-ről 2200
fölé emelkedett, ezek közül sok úszó 
gyárnak is minősíthető egység szere
pel. A szovjet halászflotta bekapcso
lódik a tonhalhalászatba is.
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A V egyesbizottság II. ülészszakán részt vevő m agyar delegáció tagjai (Pékh Gyula 
és dr. Fóris Gyula) középen  a tolm áccsal

násodlh ülésszakán?

tárig), III. szakasz; Timokától Bá- 
ziásig és a IV. szakasz: Báziástól 

, Bezdánig.
A tilalmi idő általában 30 nap (bi

zonyos naptári eltolódásokkal), de 
minden ország meghosszabbíthatja. 
Fontos lenne a tilalmi idők biológiai 
feltételeinek ismerete. Evégből olyan 
munkabizottság kiküldését is java
solták, amelynek feladata lenne 
e kérdések vizsgálata, majd — a 
vizsgálati eredmények alapján — 
javaslattétel.

Az ülésszak második felében szov
jet kutatók ismertették kutatási 
eredményeiket. Elsőnek Almazov 
ukrán kutató a Duna-menti tavak 
hidrobiológiái és hidrokémiai vizsgá
latairól számolt be, amelyeket első 
ízben 1948—1950 között végeztek, 
majd 1958-tól újból folytatta azokat, 
most már a tagállamok bevonásával. 
Megállapították, hogy a szabályozá
sok folytán bekövetkező sókoncentrá
ció 230—400 mgylit, ami befagyott 
állapotban erősbödő, magasabb víz
állásoknál pedig csökkenő. A tenger 
okozta elsózódás mintegy 8 km-es 
szakaszon jelentkezik, tehát nem 
nagymértékű. Ha a tervezett Csema- 
voda-Konstanca közti csatornán 80%- 
ban elvonják a Duna vizét, úgy már 
igen erős lesz az elsózódás.

Dr. Pavlov értekezésében kifej
tette. hogy a hidrometeorológiai té
nyezők (szélerősség és sebesség, a víz 
sebessége stb.) hatása a fogási ered
ményekre nem számottevő. Ez a hal
járástól függ, de a napszak is szá
mít. (Pl. virradattól 16 óráig a fogá
sok 70%-ával, míg éjjel csupán 21 Vo
kal lehet számolni.)

Szalnyikov (ukrán) kutató a Duná
ban levő tokfélékkel kapcsolatos 
problémákat ismertette. Hangsú
lyozta, hogy a tervezett vízerőmű
vek (Izmiadnál stb.) károsak lesznek 
a tokfélék szaporodására. Rámutatott 
arra is. hogy egyes halféleségek

I
ívási ideje nem egyezik a megsza
bott tilalmi idővel. A meghatározott 
legkisebb fogható méretek is rosz- 
szak. Általában túlságosain alacsony
ra vannak szabva.

J. V. Roll a Duna vízének szeny- 
nyezettségi fokáról értekezett és 
megállapította, hogy az október— 
március között a legszennyezettebb. 
Megemlítette dr. Muhits Katalin 
1955. évi tanulmányát is, amely igen 
hasznos biológiai analíziseket tartal
maz a Duna szennyezettségének ki-

A KANADAI Journal of the Fi- 
shieries Research Board című kiad
vány 1959 decemberi száma érdekes 
tanulmányt közöl M. W. Smith tollá
ból. Tárgya a halasvizek foszfortar
talmának dúsulása a mezőgazdaság
ban alkalmazott műtrágyák elmosása 
következtében. A vizsgálatok kimu
tatták, hogy a műtrágyázásnál hasz
nált foszforvegyületeknek kb. 10%-a 
kerül a földeken átfutó halasvizetobe, 

ezeknek halhozamát jelentősen 
emeli,

mutatására. Vizsgálati eredményei
ket rövidesen megküldik a bécsi Du- 
nakutató Bizottságnak is. A víz
szennyezésekre vonatkozó rendelke
zések egyébként az Egyezmény 7. 
§-ában találhatók.

Az ismertetések során megemlítet
ték, hogy a Szovjetunió dunai torko
lati szakaszán kb. 5000 ha területen 
tógazdasági haltenyésztést akarnak 
folytatni. A halgazdaság beruházási 
költsége 17 000 Rubel/ha. Ez a fajla
gos költség arra vall, hogy náluk a 
jóval alacsonyabb gépi földmunka
árak mellett sem olcsó a tóépítés, 
pedig itt 3—400 ha-os rekeszeket is 
képeznek ki. (A várható hozam vi
szont 1 tonna'ha, 3—4 q/ha termé
szetes hozam mellett!).

Az egyes tagállamok még röviden 
ismertették ezévi kutatási munkái
kat. Ezek főleg a folyók szerves 
anyagainak tanulmányozására, a 
plankton-mennyiségre, a biomassza 
összetételére és változására, halván
dorlások megállapítására, haljelölé

sekre, szaporodási és akklimatizációs 
kérdésekre, ívások vizsgálataira, 
biológiai és vízkémiai kutatásokra 
vonatkoznak. Egységes statisztikai 
formát is szerkesztettek a halfogá
sokra vonatkozóan, amit negyed
évenként és halfajonként (13 féle 
halra!) kell vezetni. Ezeket az ada
tokat tudományos és gyakorlati cél- 

* ra akarják felhasználni. Felmerült, 
hogy tudományos érdekből jobb len
ne azokat havonta vezetni. Javaslat 
hangzott el, hogy a felszerelésekről 
is vezessenek statisztikát.

A záró jegyzőkönyvhöz több fon
tos javaslatot adtunk.

A Vegyesbizottság következő ülés
szakát a jugoszláv fél kívánságára 
Belgrádban tartja 1961. április vé
gén. Valószínű, hogy ezen Magyaror
szág már mint tagállam fog részt- 
venni. Ezt különben az egyes tagál
lamok feltétlenül szükségesnek is 
tartották, mivel vízrajzi helyzetünk 
és halászatunk érdekei ezt indokol
ják Pékh—dr. Fóris

A, A, Iskov, a Szovjetunió m inisztere előadást tart
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Hazai halaink közül az érdemein 
jóval alul értékelt, mostoha halunk, 
a különben alkatra szép, ízre kitűnő, 
viszontagságokkal szemben ellenálló 
halunk az —• általában „cigányhal” 
néven ismert compó. De nemcsak a 
jó tulajdonságai emelendők ki, ha
nem az is, ami a legdöntőbben fém
jelzi minden termel vény becsületét: 
annak gazdasági jelentősége, vagyis 
mi értéket képvisel a piacon, jobban 
mondva milyen értéket képviselhetne.

Függőlegesen épített töltés
(Búza felv.)

Ügy van, milyet képviselhetne h a . . .  
ha a halfogyasztó közönség által 
kellő és szívós propagandával felfe- 
dezhetővó tennénk részére a oompót, 
azután pedig a kétségtelenül bekö
vetkező fokozódó keresletnek meg
felelő mennyiséget meg is termel
nénk. Mindkét eset, különösen az 
utóbbi sikeresen meg is oldható.

Mit is mondhatunk el általános
ságban, hazai viszonylatban a com- 
póról. Fent említett jó tulajdonságai 
mellett hátránya az, hogy elég lassan 
nő, második nyara után, legfeljebb 
25 dkg körül tart, de ebben a súly
ban már piacképes hal. Qtt, ahol 
már régen felfedezték (mert nem 
minidig állt ott sem ilyen becsben) a 
nyugati országokban mint adagos 
compó (Portion Schleie) a legkere
settebb, olyannyira, hogy a pisztráng 
és angolna után a legjobban megfi
zetett hal. Semmi kétségem az iránt, 
hogy ez nálunk is így lehetne, te
kintve az állandóan növekvő nyaraló 
forgalmat és a vele járó vendéglátó
ipari kultúrálódást.

Éghajlatunk, folyóink mentén el
terülő holtágaink és sok más alkal
mas területünk talajának rendkívüli 
alkalmassága (élettere az iszapos, tő
zege« fenekű, csendes, nyugodt álló
víz) szinte diktálja a compó tenyész
tését e vizekben. Feljegyzéseimből 
kitűnően 20—25 év előtt varsás halak 
közül a compó volt a nyári fogás túl
nyomó része. Ma ez talán már nincs 
így, mert a halászatunkat sújtó átok,

az azóta még jobban felszaporodott 
törpeharcsa lassan kiirtja, de leg
alább is elgyéríti a régente tömege
sen előforduló különféle más halfa
jokat is. (Nagy érdemeket biztosító 
feladat volna tudományos köröknek 
a törpeharcsa leküzdésére kidolgo
zandó valamilyen eljárás.) És mert 
a természetes szaporodás nem nyújt 
kellő biztosítékot természetes vizeink 
compóállományának kellő mennyi
ségben való fenntartására, ezért iva
déktenyésztéshez kell folyamodni 
úgy, hogy az ivadéknevelő létesít
mény nagyobb körzet érdekeltségeit 
látná el. Ugyanis a compó leívatása, 
de különösen az ivadék lehalászása 
nem egészen egyszerű, a különleges 
berendezésű ívaitó és nyújtó tavak
ból ami — tekintve elsőéves 3—10 
cm-es voltát és azt, hogy megriadva 
mélyen az iszapba menekül — köny- 
nyen érthető. De ha azután egyszer 
a nevelőtérbe kerülhet, ott nem árt 
neki sem a fagy, mert a téli lefulla- 
dás a legmostohább esetben sem fe
nyegeti, sem a nyári vízfelfordulás, 
mert ezt meg úgy vészeli át, hogy 
ún. hőletargiába esik és merev álla
potban az életfunkció teljes lecsök
kentésével várja ki a reá kedvező 
életfeltételeket.

A meleg idő beálltával varsával, 
nevezetesen a dobvarsával a leg
könnyebben fogható hal a compó. 
Csoportosulni szeret, és ezért ha

A. SCHUBERT MÉRNÖK, az 
NDK ismert halászat-gépesítési szak
értője leírást közöl a DFZ idei ápri
lisi számában a kétéltű „Erpel“ nád- 
és hínárvágó gépről. Az igen érdekes 
szerkezet ladikján két pneumatikkal 
elTMott kisméretű kerék van felsze
relve, a ladik előtt két kettős, nagy
méretű gördülőtárcsa foglal helyet, 
a tárcsákat benzinmotor hozza for
gásba. Maga a szokványos nyírószer
kezet ia gördülőtárcsák elé van sze
relve. Az „Erpel“ gördülőtárcsái olyan 

felhajtóerővel ren
delkeznek, hogy a 
ladikot fenntartják 
a víz színén, for
gásuk mozgásba 
hozza a járművet, 

mely szárazon és vízen egyformán 
képes haladni és minden nehézség 
nélkül gördül a szárazföldről a vízre 
még akkor is, ha a talaj rendkívül 
laza vagy éppen mocsaras. Feltűnő 
az „Erpel“ tekintélyes sebessége szá
razföldön: 12 km/óra. A ladik a gör
dülőtárcsás szervről lekapcsolható, 
de lekapcsolhatok a ladikról a kere
kek is, úgyhogy az érdekes szerkezet 
tetszés szerinti nagyságú ladikkal 
kombinálható.

mondjuk 30 db varsát leteszek, ebből 
jó néhány dugig megtelik, a többi 
pedig nagyobb részben üres. Fogása 
még eresztőhiálóval lehetséges, de az 
így fogott hal bőre mélyen sérül és 
tárolásra nem alkalmas. Gyalom- 
hálóval nem jól fogható, mert a 
compó lehúzódik az iszapba.

Növekedőképességej mint említet
tük elég lassú úgy, hogy az 1 kg-os 
súlyát jó vizeinkben 4—5 éves korá
ra éri el.

Tógazdaságban tenyészthető, dél leg
inkább pontyos tavakban mint mel
lékhal, anélkül, hogy a compó jelen
léte a legcsekélyebb mértékben is aka
dályozná a ponty fejlődését. A compó 
ugyanis' az iszapban, mélyen turkálva 
keresi táplálékát, tehát ott, ahová 
a ponty nem hatol. Sőt a pontynak

A nábrádi Békeharcos tsz szivattyútelepe
(Búza felv.)

nyújtott takarmányt, ami alá hull az 
iszapba és ami a pontyra elveszett, 
azt a compó mind felszedi. A kihe
lyezési arány helyessége pedig annyi 
féle ahány gazdaság, tudtommal 
végleges arányszám még nincs el
fogadva. Nagyjából az áll, hogy min
den egyes kétnyaras ponty mellé 
egy db kétnyaras compót, vagy min
den egyes ponty mellé öt db egynya
ras compót, vagy e mennyiségnél 
kevesebb compót.

Mint főleg nyári fogású hal, rend
kívüli szívóssága miatt melegben él
ve is jól szállítható mind vízben, 
mind élve szárazon, bármely más 
halnál jobban.

De népszerűvé válásához a halfo
gyasztó közönséget meg kell tanítani 
a helyes konyhai eljárásra. A com- 
pónak ugyanis igen vastag nyálkás 
bőre van és ebben a vastag bőrbe 
beleágyazva apró pikkelyek látsza
nak. A bőrrel együtt ezeket nem sza
bad bántani, mert ha eltávolítjuk a 
hal olyanná vált, amilyennek nálunk 
becsülik, értéktelenné. Főve és sütve 
a bőre kocsonyásán felduzzad és ez 
benne az érték. Bár egyeseknek a 
halhús a kedves, de ez is úgy ízes ha 
a bőrrel együtt készül el. Tehát nem 
szabad a hal bőrét lekaparni, már 
csak azért sem, mert a vastag bőr 
eltávolításával a hal súlyának, illet
ve tömegének lényeges része is eltű
nik.

Szoják Ernő
oki. halászmester
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Még szakmai körökben is alig is
meretes, hogy a hazánkban minden
felé található kecskebéka jelentős 
exportcikk, amelynek felvásárlásával 
és exportjával a MAVAD, Magyar 
Vadkereskedelmi Szövetkezeti Válla
lat, Budapest, V., Honvéd u. 16. fog
lalkozik. A külföldi vevő egyrészt 
fogyasztóéi célra, másrészt orvosi 
vagy laboratóriumi célra keresi a 
kecskebékát. Az élő kecskebéka ex
portja népgazdasági szempontból 
igen kifizetődő, mert az export árut 
csak a begyűjtés, csomagolás és szál
lítás költségei terhelik, belföldi fo
gyasztása jelentéktelen, úgyhogy lé
nyegében minden fellelhető mennyi
ség exportálható és az ellenérték ke
mény valutában jelentkezik a nép
gazdaságban.

Nemcsak a népgazdaság, hanem a 
békahalászok számára is kifizetődő a 
kecskebéka halászata és a MAVAD 
részére történő átadása.

Az élő kecskebéka begyűjtése a 
legeredményesebb ősszel a rizsföldek 
lecsapolása idején. Ha a vízleeresztő 
csatornákat 1,2—1,5 cm lyukbőségű 
hálóval elzárjuk, az azon átfolyó víz 
által magával vitt békát szinte min
den fáradság nélkül kiszedhetjük a 
hálóból. Máskor — minthogy a kecs
kebéka általában a csatornák, holt
ágak, bányagödrök és talaj vagy eső
víztől képződött pocsolyák szélén, 
sekély vízben, árterületen szeret tar
tózkodni — húzó- vagy merítőháló
val, a körülményeknek megfelelően 
könnyen megfogható.

Körülményesebb a békafogás nyá
ron, amikor a béka táplálékszerzés és 
szaporodás céljából kijár a vízből a 
rétekre. Ilyenkor általában sötétben 
lámpával fogják. A fény hatására a 
béka megdermed s ilyenkor kézzel 
'megfogható.

Exportcélra nem minden kecske
béka alkalmas. A külföldi vevő 
ugyanis csak 3—7 dkg súlyú, frissen 
szedett, sármentes békát vásárol 
meg. A 3 dkg-nál kisebb béka comb
ja étkezési célokra alkalmatlan, mert 
azon nagyon kevés az élvezhető hús, 
míg a 7 dkg-nál nagyobb béka 
combja már rágós és így a méreten 
aluli vagy felüli békát a MAVAD 
sem tudja átvenni a begyűjtőtől. Ká
ros a méreten aluli vagy felüli béka 
kifogása azért is, mert ezáltal a jövő 
évi szaporulatot csökkentjük. Ha a 
kisebb békákat nem fogjuk ki, azok 
a kívánt méretre nőnek, míg elsősor
ban a méreten felüli békák biztosít
ják az ivarérettségük következtében 
a. szaporulatot.

A MAVAD a békagyűjtőknek díj
mentesen bocsátja rendelkezésre a 
szállításhoz szükséges ládát, amely
nek vasúti fuvarköltségét is fedezi a 
QVűjtő lakóhelye szerint illetékes vas
útállomásig. Innen a gyűjtő gondos
kodik a ládák fogási helyre történő 
szállításáról, megtöltéséről és az áru

nak a MAVAD részére történő fel
adásáról. Egy-egy ládában — mint
hogy a belföldi szállító ládák 2 re
keszre osztódnak — rekeszenként 
20—20 kg, tehát összesen 40 kg béka 
szállítható. A békát MAVAD, Buda- 
pest-Keleti pályaudvar címre kell 
feladni vasúton gyorsáruként. A 
vasúti fuvarköltséget a MAVAD vi
seli, tehát a gyorsdarabáru fuvarle
vél költséget viselő rovatát a követ
kezőképpen kell kitölteni: MAVAD, 
Budapest, MNB. 53. Ha valamely 
vasútállomás a fenti címre bármely 
oknál fogva nem venné fel az árut, 
úgy a MAVAD egyidejű értesítése 
mellett a küldeményt MAVAD, Bu
dapest-József vár ősi pályaudvar címre 
kell feladni.

A békagyűjtőnek a vállalat ez idő 
szerint kg-onként 10,— Ft-ot fizet az 
előírt nagyságú és minőségű élő 
kecskebékáért. A felvásárlási ár a 
külföldi piac helyzetének megfelelően 
alakul, általában 6—10 Ft között vál
tozik. Átlagosan éves viszonylatban 
tehát 8,— Ftfkg-os átvételi árral le
het kalkulálni. Az csak természetes, 
hogy a külföldi vevő számára nem
csak ősszel kell a béka, amikor az, 
mint fentebb mondottuk, könnyen 
fogható, hanem nyáron és télen is, s 
ilyenkor természetesen — minthogy 
a külföldi vevő magasabb árat fizet 
— a MAVAD is a magasabb átvételi 
árat fizeti a szállítóknak.

A beérkezett békát a MAVAD mi
nőségileg és mennyiségileg átveszi, a 
feladónak az átvételről részletes el
számolást ad és az ellenértéket azon
nal átutalja. Ha a szállító magánsze
mély, úgy a 79.620/1959. PM. V. főo.

számú rendelet értelmében az ellen
értékből 6% jövedelemadót hoz le
vonásba. Htsz-ek, állami és halgaz
daságok szállítmányaiból természe
tesen a jövedelemadó nem kerül le
vonásra, minthogy azok külön kulcs 
szerint adóznak.

A béka halászatával csak érvényes 
állami halászjeggyel rendelkező sze
mély foglalkozhat. A halászjegyet a 
területileg illetékes megyei tanács 
halászati felügyelőjétől kell kérni. Az 
engedély megadásának előfeltétele, 
hogy a kérelmező csatolja valamely 
békahalászatra alkalmas vízzel ren
delkező szerv írásbeli engedélyét ar
ról, hogy állami halászjegy kiadása 
esetén engedélyezi a kérelmező ré
szére területén a békafogást^

E rövid cikk keretében igyekez
tünk a békagyűjtéssel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat közzéadni 
és megértetni, hogy nemcsak az egyé
ni békahalászok, de még a hivatásos 
halászok számára is kifizetődő a há
lóba került békát méretre válogatni 
és a MAVAD-hoz szállítani, de érde
mes a htsz-eken belül külön bék&~ 
zó brigád okát szervezni, mert a bé
kahalászattal, mint fentebb mondot
tuk, igen jelentős jövedelemre lehet 
szert tenni. Aki a békahalászat fo
gásait jól elsajátítja, az minden idő
ben tud békát fogni, még enyhe té
len is, amikor a nem fenékig befa
gyott vízből a fürtökben összeállt és 
dermedt béka a jég alól léken át is 
kiszedhető.

Természetesen minden hozzánk 
forduló érdeklődőnek részletes felvi
lágosítást adunk. Reméljük, hogy rö
vid tájékoztatónkkal sikerült a fi
gyelmet a békahalászat népgazdasági 
és egyéni hasznosságára ráirányítani 
és ennek eredménye a MAVAD-hoz 
érkező békaküldeményekben lesz 
mérhető.

Földvári József
a MAVAD igazgatóhelyettese
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A lecsapolt tó fenekének „szervesanyag-gyűjtem ényében” m indig ott a béka
(W oynárovich  felv.)
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QidjekinJtíz ki
ikra-kezdeményeinek teljes kifejlődé- 
séhez az ívóhely és az ott már fel
készült hímek észlelése szükséges. A< 
ikrás halak csak az ilyen benyomá
sok után válnak alkalmassá ivarter
mékeik lerakására. 9-én nem tapasz 
taltgm ívást a megfigyelt területei 
(a félsziget észak-keleti oldalának kö 
vés partján). Csupán a hímek gyüle 
kezése jelezte, hogy rövidesen meg 
indul a dévérek ívása.

Május 10-én kora hajnalban a pár 
tón tartózkodó halakat figyeltem 
Ahogy emelkedett a nap, mind erő 
teljesebbé vált az ívás. Mindenüt 
csobogott a víz, és az ívás hevébei 
egyre több hal szorult a parti köve] 
közé. A dorozsmások mellett má\ 
jócskán akadt simafejű, ikrás készéj 
is. A nőstényeket viharosan kerget 
ték, ikralerakásra késztették i 
gyöngykiütéssel díszített hímek.

A kora délelőtti órákban a megfi 
gyelésre kijelölt partszakaszt leszű 
kitettem. Fényképezőgépemmel leül 
tem a parti kövek egyikére és vár 
tam az elhelyezkedésem közben meg 
zavart, mozgalmas ikra-lerakás meg 
kezdését. Sajnos hamarosan rájöi 
tem, hogy az ívó dévérkeszeg koránt 
sem oly zavarhatatlan, mint a< 
eleinte gondoltam. Az igaz, hogy 
parton sétálók nem nagyon izgatjál 
de a kedvenc ívóhelye közelében ü] 
dögélő, csillogó fényképezőgéppel fei 
szerelt kíváncsiskodót nem szereti. , 
hímek egy-egy pillanatra „lőtávolba 
kerültek, de ikrás sehogyan se akai 
a kiszemelt, fényképezésre alkalmo 
területre merészkedni. Kétoldalt 
fényképezőgép hatósugarán kívül vi 
szont csobogtak az ívó keszegpáro1 
senkitől sem zavartatva folyt az ikr 
lerakása. Nyilvánvaló volt, hogy íg 
sikeresen nem fényképezhetek.

Az egyik csobogó és a fotózásra 
alkalmas ívóhely előtt közvetlenül 
víz mellett a parti kövekből maga\ 
és a fényképezőgép számára mellvt 
det építettem. Innét aztán félméU 
távolságból figyelhettem és fotó; 
hattam a 20—30 cm mély vízben ít 
keszegek játékát. A mellvédet he 
marosan megszokták és nyugodta 
mögé ülhettem. Nem zavartam 
„szerelmeskedés f ’. Megérte a fárac 
ságot, mert ritkán részesültem he 
sonló természeti élményben.

Részletes megfigyeléseim a köve 
kezők: a parti kövek alkotta sekéll 
vizű 30—50—100 cm átmérőjű öblöd 
kékben tartózkodnak a dorozsmás U 
jesek. A napfényben fehéren feltűn 
nászkiütés felismerésével könnyen e 
különíthetők az ikr ásóktól. A kiseb 
öblöcskékben egy-egy tejes rostokú 
a nagyobbakon kettő-három osztozik 
A fiatalabb aprótestű hímeknek ne\ 
jut hely a nyilván legjobb ívó téri 
letet képező öblökben. Ezek izgató 
tan úszkálnak az öblöcskék előtt hl 
zódó, mély vízben. Az idősebb tej< 
dévérek tehát egyedül vagy csoporti 
san várakoznak az ívóhelyen a k<A rohanó ikrás oldalra fekszik

n  tavaszi napsugártól felmelegedő 
Balaton sekély partja az egyik má
jusi estén varázsütés-szerűen bené
pesül. Az eddig itt-ott úszkáló, keres
gélő apró küszök mellett 10—15—30 
dkg súlyú halak is mozgolódnak a 
kövek között. A balatoni ember jól 
tudja: elkezdődik a keszegívás.

Keszegívás, dévérívás. Látjuk, a 
szemünk előtt zajlik minden évben, 
de részleteit mégsem ismerjük. Pe
dig nem lehet nehéz a jelenség pon
tos megfigyelése — gondoltam —, 
hisz a „szerelmes” keszegek jófor
mán észre sem veszik a nászhelyük 
mellett elhaladó embert. Ez év tava
szán ellestem a dévérkeszegívás né
hány titkát.

A Tihanyi-félsziget parti kövei 
között az idén elsőízben, május 9-én 
késő délután vettem észre a gyüle
kező keszegeket. Jöttek az ívóhelyre. 
A sekély vízben elhelyezkedő kövek

moszatpárnái, a partra sodrott nád
gyökerek, a vízbe érő mohafonalak 
és a parti növényzet kitűnő tapadási 
felületet adnak a ragadós keszegik
ráknak. Ezekre járnak ívni a dévé
rek.

A 9-én délután este gyülekező ha
lak pontosabb megfigyelésekor fel
tűnt nekem, hogy csaknem mind
egyik dorozsmás. A fejen és a hát 
kétoldalán kialakult „nász-kiütés” 
gyakorisága azt a gyanút keltette, 
hogy még csak a tejesek jöttek ki az 
ívóhelyre. A megfigyelési terület 
mintegy 200 m-es partvonalán dobó
hálóval kb. 60 dévért fogtam ki és 
közöttük egyetlenegy ikrást sem ta
láltam. Feltevésem beigazolódott és 
megegyezett már a pontynál is ta
pasztaltakkal: az ívást megelőzően a 
hímek gyülekeznek először az ívó
helyekre. Ez megerősíti azt a tudo
mányos feltevést, hogy a petefészek

Elm enekült, de visszajött
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szegívás időszakában. Ott tartózkodá
suk ideje, amint azt az alábbiak is 
tanúsítják, meglehetősen hosszúra
nyúlik.

Érdekes megfigyelés még a hímek 
szemmel kísérése. Figyelőhelyem kö
zelében az egyik apró ívóhelyet csu
pán egy, jól megtermett, 25—30 dkg- 
os tejes birtokolta. Nyilván az előző 
kalandja során szerzett pikkely-le- 
zúzódás és friss seb éktelenítete a 
jobb oldalát. Ennek segítségével 
könnyen szemmel tarthattam, meg
ismerhettem. Vigyázva őrködött a 
kis öböl határainak sértetlenségén. 
Mihelyt egy másik tejes próbált be
hatolni a területére, azt heves táma
dás érte. Nem tűrt „más dudást a 
csárdában”. A kergetés közben gyak
ran elhagyta a féltve őrzött terüle
tet, de mindig visszatért oda. Miután 
ez többször is megismétlődött, és már 
jó néhányszor lefényképeztem, meg
próbáltam elijeszteni. Vajon vissza
tér-e az ijesztgetés után? Apró kö
vekkel dobáltam. Elmenekült, de 
hosszabb-rövidebb idő múlva visz- 
szajött. Ha másik hímet talált a he
lyén azt kíméletlenül elzavarta. 
Nagyságához mérten nyilván megil
lette egy különálló, kényelmes ívó
hely. ö t órát töltöttem a mellvéd mö
gött és a jól felismerhető tejes mind
végig kitartott ugyanabban a meg
figyelt öblöcskében. Mindig vissza
tért. Ugyanazon a helyen várta a 
mélyvízből érkező ikrásokat. Emberi 
szavakkal tán így fejezhetném ki leg
jobban: annak a kis területnek ez év 
május 10-én ez a példány volt az ikra 
megtermékenyítési felelőse.

A nagyobb testű idősebb hímek 
tehát általában egyedül tartózkodtak 
egy-egy öbölben. A 10—15 dkg sú
lyúak ketten-hárman foglalták el az 
alkalmasabb ívóhelyeket, és amint 
már említettem az apróbbaknak nem 
is jut kövektől védett öblöcske. Ezek 
rendszerint csak az ivarzástól meg
vakult nagyobb hímek „háta mö
gött”, az ikra lerakás pillanatában 
surranhatnak be és segíthetnek az 
ikra megtermékenyítésében. Megfi
gyelésem szerint a legkényelmesebb 
ivóhelyek az idősebb, erősen dorozs- 
vaus hímeknek jutnak és a kisebb 
Példányok mind kedvezőtlenebb he
lyen töltik el az ívási időszakot.

A legmozgalmasabb jelenet termé
szetesen az ikra lerakását kísérő cso
bogó fürdés (amennyiben ezt a ki
fejezést a pontyon kívül a keszegre 
Is alkalmazhatjuk). Az ikrás halak 
rendszerint a mélyvízben tartózkodó 
a?ró hímektől kísérve, zavarva, vil
lámszerű gyorsasággal úsznak be az 
ráősebb tejesek területére. A dorozs- 

hímeket mintha áramütés érné. 
Azonnal az ikrás mögött teremnek. 
Sokszor még a szomszédos hímek is 
a*jönnek féltve őrzött öbleikből, egy- 
e0V ikrás megjelenésekor. A rohanó 
l/crds oldalra fekszik vagy két, vízben 
ePő fco közé szorítja lapos testét és V igyázva őrködött a kis öböl határainak sérthetetlenségén  (Tőig felvételei)

farkának csapkodása közben lerakja 
ikráit. A pillanat tört része alatt ját
szódik le a folyamat és a csapkodó 
keszegek habosra verik a parti kö
vek feletti víztükröt.

Az ívás hevességére jellemző, hogy 
az ívó keszegek oldalán, fején hatal
mas kő ütötte sebek éktelenkednek. 
Az összes hím uszonyai erősen szét
szabdaltak. Főként az öblökben hosz- 
szú ideig tartózkodó idősebb tejesek 
sebesülnek meg. Az izgatott ikrások- 
kal általában más, sokkal súlyosabb 
balesetek történnek. A természet így 
oszt igazságot, hisz az ikráját már le
rakó nőstény az utódok érdekében 
már nem olyan értékes, mint a még 
sok száz ikrát megtermékenyíteni ké
pes tejes. Az üldözött ikrások közül 
sok végérvényesen a parti kövek kö
zé szorul. Mások az ikra lerakása iz
galmában a tejesektől zavarva a szá

razra ugranak. Reggelenként kivájt 
szemű keszeg-hullák fehérlenek a 
parton. A sirályok, a szürke varjak 
munkája nyomán sok-sok vigyázat
lan keszeganya válik az önzetlen faj- 
fenntartás áldozatává.

Az ikra-lerakást szerencsésen be
fejező nőstények fáradtan úsznak 
vissza a mélyebb vizekre. Soknak 
„jártányi” ereje sincs. Ezek a seké
lyebb vízben két szorosan álló parti 
kő között pihenik ki fáradalmaikat.

Felejthetetlen, tanulságos élmény 
volt az ívó keszegek világában eltöl
tött néhány óra. A Balaton hatalmas 
természetes akváriumának egy kis 
részletét, apró jelenségét figyelhet
tem meg és fényképezhettem. Talán 
néhány lépéssel, adattal vihettem 
előbbre balatoni halaink életének is
mereteit.

Tőig István

A nagyobb öblökön két-három  tejes osztozik
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A Bul. I. C. P. román haltenyész
tési folyóirat 1959. 2. számában Elena 
Zane referátuma ismerteti Iankovic 
Draga jugoszláv kutató értékes ta
nulmányát a dunai kecsege biológiá
járól. Bevezetőben a tokfélék szisz
tematikai és ökológiai rendszertanát 
ismerteti, majd rátér a kecsege fon
tosabb élettani, ökológiai jellemzé
sére. Mivel a Dunában két kecsege- 
fajta előfordulásáról beszélnek, (a 
hegyes- és tömpeormányú), a kutató 
ezzel kapcsolatban beható tanulmá
nyokat folytatott, s arra a megállapí
tásra jutott, hogy nem lehet a dunai 
kecsegét két típusba osztani pusztán 
az ormány hosszúsága tekintetében. 
A kecsege növekedési üteme élete 
első öt évében gyorsabb, egészen hat 
éves koráig, amikor eléri az ivar
érettséget és ekkor lelassul. Nem ta
pasztalt növekedésbeli különbséget a 
két nem között. Megállapítja, hogy a 
dunai kecsegének növekedési ritmusa 
erőteljesebb, mint azoké, amelyek a 
Szovjetunió folyótban élnek. A ke
csege április, május hónapokban ívik, 
amikor a víz hőmérséklete eléri a 
12—17 C°-ot. Kavicsokra rakja le ik
ráit. 780 különböző korú kecsegének 
az ivarszerveit vizsgálva, (amelynek 
során hisztológiai metszetvizsgálato
kat is végzett), megállapította, hogy 
a nemi differenciálódás a második 
évben következik be. Az ikrások kis 
százaléka 3 éves korában lesz ivar
éretté, egy évvel később, mint a te
jesek. Többségük azonban 4—5, sőt 
6 év múltán. E szempontból sem le
het különbséget tenni a tömpeorrú és 
hegyesorrú egyedek között. Az ikrák 
száma 7 éves korig átlagosan 15 157 
db, s ezen túl 44 131 ikra. Kilenc éves

korban érik el az ikraszám maximu
mát. Nem talált semmiféle összefüg
gést a kecsege kora és az ikrák nagy
sága között. 548 kecsege gyomortar
talmát vizsgálva megállapította, hogy 
táplálékukat rendszerint a fenéken

A kecsege rém e a fenol. Sajnos a Sztálin- 
városi V asm ű szennyvízbefolyója ezt a 

rém et bőségesen  szállítja
(Tóth felv.)

élő állatok képezik, éspedig Trichop- 
tera, Amphipoda, Isopoda és Chiro- 
nomidae. Kagylók, kérészlárvák és 
Ostracodák, valamint növényi ma
radványok ritkábban találhatók. A 
kecsege táplálkozásában szezonális 
különbségeket lehet tapasztalni. Nyá
ron az Amphipodák dominálnak, 
ősszel a Trichopterák, míg télen a 
Trichopterák, Chircmomidák és az 
Ephemeridák. Végül arra a következ
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A csapkodó keszegek íváskor habosra verik  a vizet a parti kövek fölött (Tőig felv.)

tetésre jut, hogy be kellene tiltani 
azoknak a kecsegéknek a kifogását, 
amelyek még nem érték el az ivar
érettséget. Dr. J. L.

Victoria Cure és Rodica Racovi- 
ceanu Georgescu 1959. 2. sz. tanul
mányában a kenderrel és a lennel 
szennyezett vizek mérgező hatásával 
foglalkoznak. Akváriumi kísérletek 
során megállapították, hogy mind a 
kenderáztatás, mind pedig a lenáz- 
tatás káros a halak életére. Ha a víz 
mennyisége elegendő a kb. 1/100-os 
hígításhoz, akkor a víz a halak éle
tére nem ártalmas. Valamennyi kí
sérletben megállapítható volt, hogy 
a ponty bírta a legjobban a szenny
vizeket, míg a szivárványos ökle és 
fenék járó küllő kevésbé. ,(A ponty 
46 óráig bírta a szennyvizet, míg a 
többi halak alig fél óráig.) Valameny- 
nyi kísérleti hal testét fehér bevonat 
lepte el, mely arra szolgálna, hogy 
a halat a külső toxikus hatásoktól 
megvédje. Annak ellenére, hogy a 
vízben levő oxigéntartalom csökkent, 
a halak csukott szájjal múltak ki. A 
kender- és lenáztatásból származó to
xikus anyagok a halak idegrendsze
rét hódítják, ez azzal is alátámaszt
ható, hogy a halak e vízbe helyezve, 
azonnal mozdulatlanná váltak, illető
leg keveset mozogtak. A kenderáz
tatás során különböző alkaloidikus 
anyagok,, köztük a cannabin kerül
nek a vízbe, melyek előidézhetik a 
halak bódulását. Az ilyen vizekben 
az oxigéntartalom is csökken. Ha az 
akváriumokat nem frissítették, nem 
szellőztették, ezekből a víz már V4— 
1/19 hígításkor is 0,46—1,94 mg fi oxi
gént tartalmazott. Mindebből arra a 
következtetésre jutnak, hogy a ken- 
deráztatást szakaszokban kell vé
gezni, mégpedig oly módon, hogy a 
folyóbari vagy áztatóvízben a körül
belül 1/100-os hígítási arány megma
radjon. Ha ilyen úton e kérdés nem 
oldható meg, úgy biológiai derítés
hez, illetőleg mesterséges szűrési el
járáshoz kell folyamodni. Dr. J. L.

Köztudomású, hogy a halastavak 
gátjait azok kellő szilárdsága, a víz
nyomás ellensúlyozása, hullámverés, 
átszivárgás stb. miatt kellő rézsüvei, 
— a víz felől 1:2, 1 :3  — a száraz 
oldal felől 1 :1,5 hajlássál — kell 
építeni. Laza talajon még enyhébb 
hajlású rézsű szükséges.

Ezzel szemben egyes helyeken a 
legújabban épített tavak gátja a 
víz felőli oldalon függőleges kikép
zésű. A töltés lábánál van csupán 
egy kis elenyésző haj lás. A függőle
ges részen jól elkészített, erős rőzse- 
védelem fogja a föld-falat, enélkül 
természetesen igen rövid, — mond
hatjuk kérész-életű lenne.

De mi történik a jövőben? Nor
mális körülmények között az első 
rőzseburkolás elkorhadásának idejé
re a gát mentén gyökeret verő nö
vényzet, nemkülönben a töltés olda
lán megtelepülő fűfélék a leomlástól, 
hullámveréstől megvédik a gátat.

P, N.

112



y P k t ä  j á r n á l  be  —

— A IKPILP®IL®B S A J T ® ?
A FIS KAREN című svéd halászati 

szaklap beszámol azokról az igen 
érdekes haltelepítésekről, melyek a 
Szovjetunióban vannak napirenden.

ezek közül igen 
jelentős a Kaspi- 
tóban levő kecse- 
ge a tokfajok át
telepítése az Arai- 
tóba. A hétéves 

terv előírja 44 új haltenyésztő telep 
felállítását, új tavak létesítését, me
lyekben évi 6 milliárd (!) ivadék ál
lítható elő. A szovjet kormány a ha
lászat fejlesztésére egy milliárd ru
belt irányzott elő.

A DFZ VII. évf. márciusi száma 
közli Schäperclaus professzor igen ér
dekes tanulmányát, melynek tárgya 
a pontyhozam emelése fokozott ta
karmányozással. Megállapítja, hogy a 
pontyos tógazdaságok óriási előnye 
népgazdasági vonatkozásban az, hogy 
a hozam fokozása fehérjementes ta
karmányokkal érhető el, hiszen az 
állati planktonszervezetek túlnyomó 
részben állati fehérjét juttatnak a 
ponty szervezetébe. így optimális 
eredményeket lehet elérni nitrogén
mentes trágyázással egyedül mész és 
foszfátok adagolásával. Sorozatos kí
sérleteinek eredményeképpen megál
lapítható, hogy a 200 kgjha természe
tes hozam takarmányozással valómeg- 
háromszorozása esetén az abszolút 
takarmány-hányados normális körül
mények között 
csak 2,9, ha be
tartják a tanul
mány szerzője ál
tal ajánlott be- 
helyezési és leha
lászási darabsúlyt. Schäperclaus le
szögezi, hogy az NDK-ban jelenleg 
megszokott tógazdálkodásban nem 
használják ki teljesen azokat a lehe
tőségeket, melyeket a fehérjemen
tes takarmányozás kínál. Általában 
kicsiny a kihelyezett mennyiség és 
nem elegendő a takarmányozás. — 
200 kg/ha természetes pontyhús- 
hozam esetén 3500 kg szemestakar
mány feletetésével 1200 kg/ha ter
més érhető el 3,6-os abszolút és 
3,0-os relatív takarmány-hányados 
mellett. Hektáronként 4500 kg-nál 
nagyobb mennyiségű szemestakar
mány feletetése nem ajánlatos, mert 
ebben az esetben a takarmány- 
hányados gyorsan növekszik. Aján
latos nem túl közel jutni ehhez a 
határhoz, mert hiányzanak még a 
kellő tapasztalatok, különösen az idő
járás alakulásának hatását nem. is
merjük teljesen.

A DER FISCHWIRT 1960. áprilisi 
száma táblázatot közöl az egyes kpn- 
takt-rovarirtószereknek a halakra 
gyakorolt mérgező hatásáról. Azo
nos hőmérséklet mellett vizsgálták az 
egyes anyagok mérgező hatását. Meg

állapították, hogy a klórozott szén- 
hidrogének mérgezőbbek, mint a 
foszfor-tartalmú szerves rovarirtó ve- 
gyületek. Amíg a 
klórozott szénhid- <^T\/7 
rögének mérgező 
hatása irreverzi- ^
bilis, addig a fosz
fortartalmú szer
ves rovarirtókkal mérgezett pontyok 
friss vízben való kifürdetéssel meg
menthetők. Az egyes szerek halpusz
tulást előidéző koncentrációja igen 
különböző, amíg a legmérgezőbbnek 
felismert Endrin nevű szer már 0,004 
mg/liter koncentrációban 48 óra alatt 
megöli a halat, addig a Dipterex és 
Metasytoxból ehhez 100 mg-nál is 
nagyobb mennyiség szükséges.

AZ AFZ 1960/8-as számában Hof- 
mann teszi szóvá azt az igen káros 
módszert, melyet egyes tógazdaságok 
folytatnak: letagadják a halállomány 
hasvízkóros fertőzöttségét és a fenn
álló igen szigorú előírások ellenére a 
fertőzött halat forgalomba hozzák 

telepítések céljára.
—— ___  Gyakran fordul

elő, hogy a fertő
zött vízből szárma
zó ivadékon sem
miféle kórjel nem 

fedezhető fel, ugyanakkor az apró 
pontyok a kihelyezés után nemcsak 
súlyosan megbetegszenek, hanem 
fertőzik az új élettérben levő egész
séges állományt is. Mint érdekes meg
figyelést megállapítja, hogy a folyó
vizekbe került hasvízkóros ponty 
rendszerint gyorsan gyógyul, ami 
annak tulajdonítható, hogy a folyó
vízben sokkal természetesebbek az 
életkörülmények, a halak nincsenek 
összezsúfolva, mint a tógazdaságok
ban, de vélelmezhető, hogy a kór
okozó vírus virulenciája is csökken 
a folyóvízben. A tapasztalatok sze
rint a mámás vizekben vészeli át 
legjobban a ponty a hasvízkórt, ezek
ben a magasabb szintájú vizekben a 
ponty intenzívebb mozgásra kény
szerül. a víz tavasszal lassabban me
legszik, ami szintén nem kedvez a 
kórokozó mikroorganizmusnak.

A DEUTSCHE FISCHEREI ZTG
márciusi számában Norbert Schier 
szorgalmazza a pontyos tavaknak 
csukával való telepítését, a másod- 
és harmadnyaras pontyokra a kis
méretű csuka nem jelent veszedel
met, ugyanakkor 
szorgalmasan irtja 
a ponty táplálék
konkurenseit, ami 
a pontyhozam
emelkedésével jár.
Mivel a tavaszi lehalászáskor több
nyire ivarérett csuka is akad, mely 
bőven tartalmaz ivarterméket és a 
lefejt csukaikra kikeltetése igen egy

szerű berendezéssel lehetséges, a tó
gazdaságok maguk gondoskodhatnak 
csukaivadékról. A kihelyezésre ke
rülő ivadék mennyiségét gondosan 
meg kell fontolni annak megfele
lően, hogy a tóban mekkora a sze- 
méthal-állomány.

o
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tusi számában megjelent tanulmány 
szerint a Winfríth-i atomkutató ál
lomás a rákokat állítja csatasorba 
a vizek rádióakti- 
tásának ellenőrzé
sére. A rákok a 
vízben levő sugár
zó anyagokat igen 
koncentráltan épí
tik be szervezetükbe, ily módon ellen
őrzésük azonnal jelzi, ha ä megenge
dettnél nagyobb mennyiségű sugárzó 
anyag került a vízbe.

A NÉMET HALÁSZATI SZAK
LAPOKBAN ismételten találkozni 
azzal a műanyagból gyártott háló- 
parával, melynek nagy előnye, hogy 
a fából, illetve parafából készített 

úszóval szemben 
nem korhad, nem 
kopik, felhajtó
ereje kis mérete 
ellenére tekinté
lyes, ez a háló- 
meg az ellenállás 

csökkentésével. Indokolt volna az ér
dekes újdonságokból néhány minta
darabot meghozatni, ha nálunk is be
válik, műanyagiparunlc minden ne
hézség nélkül vállalná a gyártást. Az 
előállító gyár (Obpacher AG. Abt. 
Kunstoff Verarbeitung, München/25. 
Hofmannstrasse 7) az Allgemeine 
Fischerei Zeitungra való hivatkozás 
esetén szívesen küld díjmentes min
tát a kisebb, 87 mm hosszú 6 és na
gyobb 118 mm hosszú 11 gramm te
herbíróképességű típusokból.

húzást könnyíti

A PONTYOS TAVAKBAN tör
ténő süllőtenyésztés kérdésével fog
lalkozik W. Steffens a Deutsche 
Fischerei Ztg. idei 3-as számában. 
Sokévi tapasztalatok alapján vitat
hatatlannak mondja, hogy megfe
lelő pontyos ta- __s
vakban minden 
nehézség nélkül 
lehet egynyaras 
süllőt előállítani, 
mely igen keresett 
a természetes vizek népesítésére. A 
süllőivadék előállítása a pontyhozam
ra legfeljebb nagyon kis mértékben 
hat, ugyanakkor nagyobb biztonsá
got kölcsönöz járványos hasvízkór 
esetén fellépő pontyelhullás esetén. 
A nyers gazdasági eredmény ponty 
és süllő együttes tartása esetén ke
rek 100%-kal fokozható!

NEM RÉG JELENT meg Wilhelm 
Koch „Fischzucht” (Haltenyésztés)
című 330 oldalas szakkönyvének har
madik kiadása Berlinben. Az igen 
értékes és a legújabb gyakorlati 
eredményeket felölelő munka rész
letesen foglalkozik a ponty és a 
pisztrángtenyésztéssel, (farkasházy)
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Romániában

Busnita Th. és Cristian Alexand- 
rina a román haltenyésztési folyó
irat 1959. 1. számban újabb adatokat 
közölnek a pontyostavakban tenyész
tett ezüstkárász növekedéséről és 
biológiájáról. Az ezüstkárász vala
mennyi romániai tórendszerben elő
fordul. Bánáti és erdélyi halastavak
ba az utolsó 10 év során került. Le
szögezik, hogy planktonevő. Nem vá
logat a planktonban, azt eszi, ami 
éppen adódik. A takarmányt is fo
gyasztja, ezt azonban nem haszno
sítja jól, éppen ezért takarmányozá
sukat nem ajánlják. Az ezüstkárász 
spermáját hígnak találták, melyből a 
halfaj degenerálódására következtet
nek. Mesterséges megtermékenyítés
sel sikerült az ezüstkárász ikráját 
ponty, széleskárász, aranykárász, bo
dorka, vörösszárnyú keszeg, dévér, 
fejes domolykó, compó, fenékjáró 
küllő és az ezüstkárász tejével meg
termékenyíteni, és minden egyes 
esetben ezüstkárász ivadék keletke
zett, nem pedig hibridek. Az ezüst- 
kárász tejesei nem sterilek, ezt mes
terséges termékenyítés és az ellen
őrző természetes ívatás során is be
bizonyították. A ginogenezis fennál
lását kimutatták a megtermékenyí
tett ezüstkárász-ikrák hisztológai ta
nulmányozása során. Ez vonatkozik 
mind az ezüstkárász spermájának, 
mind pedig az egyéb pontyfélék 
spermájának felhasználására. A szá
mos metszetből kiderült, hogy a 
spermatozoid feje, amely beolvad az 
ikrába, különleges kémiai anyagokat 
hoz magával és ez elindítja az ikra
fejlődést, de magával hozhat olyan 
tulajdonságokat is, amelyektől függ

het az utódok alakulása. E jelensé
gek ismeretében magyarázatot ka
punk arra vonatkozóan, hogy miért 
ilyen ingadozó az ezüstkárász termé
se a halastavakban. Ahhoz, hogy 
egyenletes ezüstkárásztermést érjünk 
el, a jó életkörülmények biztosításán

------------------  ^  ■ mm

Szabolcs-Szatmár megye termelő
szövetkezeteitől tanulhatnak mind
azok a társ-gazdaságok, amelyek a 
halak etetését még mindig nem ve
szik elég komolyan. A megye tsz-ei- 
nek f. évi üzemelő területe 450 kh, 
termelési terve 1800 q, az előirány
zót takarmány 3300 q — 7,33 q hol
danként! Ebből 1000 q-nál több, 
nagyrészt csillagfürt — Földvári Já
nos halászati felügyelő szorgos után
járásának eredményeképpen —• kész
letben van. Szerepel tervükben a 
korszerű módon végzendő szerves- 
trágyázás is.

A takarmányozással kapcsolatban 
ismételten felhívjuk a figyelmet an
nak fontossága mellett a fogyasztás 
állandó ellenőrzésére, mert amilyen 
hasznothozó, ha a kellő gondosság
gal és szakszerűen teljesítik, olyan 
kellemetlen meglepetést okozhat a 
lehalászáskor.

A ponty a szemes takarmányokat 
kedveli, darálni vagy zúzni csak 
akkor kell, ha kicsi még az éhes 
száj. Mindenkor ■ áztassuk a takar
mányt, különösen ügyeljünk az erő
sen megdagadó magvakra: borsóra, 
csillagfürtre, mert ezek a bélben 
duzzadva elhullást okozhatnak.

Ajánlatos volna a szomszédos
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A Viharsarok htsz hálójában hem zseg az ezüstkárász
(Jász fa lu si felv.)

kívül szükséges a halastavakban 
mindenkor megfelelő számú tejes 
ponty, illetőleg tejes kárász jelen
léte. Az ezüstkárász tenyésztése 
ponty mellett nem gazdaságos, ha o 
pontyot takarmány ózzuk, mert az 
ezüstkárász nem értékesíti jól a ta
karmányt, s emellett húsa is sokkal 
kisebb értékű, mint a pontyé. Az 
ezüstkárász tenyésztése az olyan ta
vakban ajánlatos, ahol pontyot is né
pesítettünk, de nem takarmányoz- 
zuk.

Dr. J. L.

Hajdú megye szövetkezetei részére 
Tiszavasváriban takarmányozási be
mutatót, tapasztalatcserét rendezni.
— Tisza vasvárit fél kell jegyeznünk 
mint a jelenlegi legnagyobb kiterje
désű tsz tógazdasági helységet: há
rom tsz tavainak területe itt 320 kh.
— Szabolcs-Szatmár a második öt
éves tervben 1000 kh-ra növeli a tsz 
tógazdaságokat.

P. N.

Thienemann professzor 
meghalt

Ez év április 22-én 77 éves kórós
ban meghalt Dr. h. c. August 
Thienemann professzor, a modern 
édesvízkutatás megalapítója a Plöni 
(Nyugat-Német ország) Hidrobioló
giái Intézet volt igazgatója. Thiene
mann munkássága jól ismert nem
csak a hidrobiológusok előtt — akik 
számára nemcsak egy új tudomány- 
területet derített fel és annak tu
dományos programját is kitűzte — 
hanem a gyakorlati haltenyésztők 
előtt is.

Világhírű munkái: A Binnenge
wässer Mitteleuropas. (Közép-Euró- 
pa édesvizei), Verbreitungsgeschichte 
der Süsswassertierwelt Europas 
(Európa édesvízi állatainak elterje
dési története), Chironomus (a Kiro- 
nomuszok monográfiája), ércnél is 
maradandóbb emléket állítottak a 
hidrobiológiái szellem-óriásnak.

A magyar hidrobiológusok mélyen 
gyászolják a nagy irányító és tanító 
mesterüket. W.

A halastavak töltéseinek, gátjai
nak hullámverés (elhabolás) elleni 
védelme a tógazda elsőrendű felada
tai közé tartozik. Erre a célra legal
kalmasabb a 2—4 m hosszú, 30 cm 
átmérőjű kévékbe kötött, vágott • vé
gén 4 cm körüli vastag rozsé. A kö
zelmúlt években — különösen az 
erdőkben, facsoportokban szűkölkö
dő vidékeken — a rőzse hiánycikk 
volt. A Mezőgazdasági Értesítő f. évi 
19. számában megjelent hirdetést 
közérdekből alábbiakban közöljük: 

„Talajjavító Vállalat készletéből 
eladásra felajánl 100 000 kéve fűzrő- 
zsét. Érdeklődni: Talajjavító Vállalat 
Debrecen, Vörös Hadsereg u. 54. Te
lefon: 20-80. Ügyintéző: Kovács 
András.”

P. N,
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A tógazdasági halhústermelés gépe
sítése hazánkban nagymértékben el
maradott. Ennek okát abban keres
hetjük, hogy e területre még nem 
„állt rá” olyan gépesítési szakember, 
aki megismerve az itt mutatkozó le
hetőségeket, gépszerkesztő képessé
geit nálunk gyümölcsöztette volna. 
A mi gépesítési problémáink ugyanis

Megy a trágyázás a sum onyi M indenessel
(W oynárovich  felv.)

távolból, valami gépszerkesztő labo
ratóriumból nem oldhatók meg, aki 
itt sikereket akar elérni — valóban 
használható gépeket akar szerkesz
teni —, annak ismernie kell a halte
nyésztés csinját-binját, tapasztalatból 
meg kell ismernie a töltések puhasá
gát, a halágyak méteres iszapját, a 
halkosár súlyát, a halak érzékenysé
gét, s sok apró részletet.

Ami ma nálunk a gépesítés terén 
komoly előrehaladást jelent, az — 
néhány import gépein kívül —, a tó
gazdáink találékonyságának és gépé
szeink, kovácsaink ügyességének kö
szönhető. Nem lebecsülendő erőssé
günk ez az előrehaladás útján. Hogy 
mennyire nem az, szolgáljon tanulsá
gul egy új gép, a tógazdasági „MIN
DENES”.

Ma talán még nincs annyi tapasz
talatunk, hogy erről az újítás mérté
két jóval felülmúló, szabadalom ér
tékű gépről mindent elmondhassunk. 
Soroljuk fel azonban a legfontosabb 
„kincset érő tudományát”: trágyát 
rak és szór, halágyat iszaptalanít, ta
karmányt adagol.

A trágya lapátolása a tóparti tá
rolóhelyről a csónakba nem könnyű 
feladat, de ezen túlmenően, egyálta
lán nem higiénikus. Egészségvédelmi 
szempontból is erősen kifogásolható. 
Az új gép a trágyatelep mellé áll, 
hígító vízzel fellazítja azt és szívó
csövével tartályhasába szippantja. A 
munkások csak arra ügyelnek, hogy 
mindig elegendő hígabb (kb. lekvár 
sűrűségű) trágya legyen a gép „orra” 
előtt. Azután ugyanannak a motor
nak az erejével 'elindul a tóra, hogy

szétszórja az „aranyesőt”. A munkás 
itt is csak azt figyeli, hogy egyenle
tesen adagoljon a gép. 10—12 m szé
lességben egyenletesen hull a tó fe
lületére a finoman porlasztott trágya
szennyvíz. Az eddigi trágyaszórók 
egyik hiányossága az, hogy garatjuk
ba lapátolni kell a tárgyát. A dolgo
zó, esetleg sietve akarja teljesíteni 
normáját, — ha nem látják — gyor
san belapátolja azt a gép garatjába. 
Ez nem szolgálja az egyenletes szó
rást. Az új gép tökéletesen megoldot
ta ezt. A trágya jól „tálalva” kerül 
a víz elbontó szervezetei és építő al
gái elé. 24 órás oxigén-méréseink azt 
bizonyítják, hogy 20 óra múlva már 
erős oxigén-termeléssel — szerves- 
anyag-építéssel — reagál a tó vize a 
trágyára.

A másik tevékenysége, amivel 
megoldódik egy régen vajúdó kérdé
sünk, a halágy tisztítás. A szél, az 
áramlások a halastó legmélyebb 
pontjára sodorják a híg iszapot. A 
halágy feltöltődik, használhatatlanná 
válik. A halak lehalászáskor felka
varják ezt a bűzös üledéket. Leha
lászáskor az oxigénhiány réme 
mindig ott lebeg az ilyen tavak hal
állománya felett. Az őszi lehalászás 
után alig lehet kapni kubikost erre a 
munkára és legalább is Dárius ük
unokájának kellene ahhoz lenni, 
hogy ezt a munkát rendszeresen ei 
lehessen végeztetni. De jön az új 
„MINDENES” szipókáját a halágy 
iszapjába fúrva elárasztási idő alatt 
kiszedi az iszapot és olyan helyre 
viszi, ahol már nem sokat árthat.

A takarmányt elképzelésünk sze
rint hasonló módon szívja ki az áz

tató-kádból és ereszti a kívánt 
helyre.

Mindezt úgy teszi, hogy 2 ember 
„ül” rajta.

A gép Sumonyban született 1960- 
ban. 4 hajótest viszi, 6 ember 3 óra 
alatt emeli át a töltésen, lóereje 35 
Le. Megálmodója és megtervező je 
Bartha László üzemegységveziető. 
Létrehozói a tógazdaság „ügyes em
berei” a gépészek, motorhoz értők, 
barkácsolók.

Nagyon sok gazdag ötlet hever 
még megvalósíthatatlanul tógaz
dáink, gépészeink tarsolyában, mely 
azért nem valósul meg, mert mosto
hán bánnak ezzel a kérdéssel. Je
gyezzük meg a VII. Pártkongresszu
son elhangzottakat, „mi sem járha
tunk „Pannónia” motorkerékpárral 
kapálni”. Ha magas színvonalon aka
runk sok halat termelni, a tógazda
sági gépesítés nem aludhatja tovább 
Csipkerózsika álmát.

Dr. Woynárovich Elek

DR. W. OHLE a „Vom Wasser * 
című folyóirat XXV. számában ta
nulmány keretében foglalkozik a ta
vak anyagcsereforgalmával az iszap 
gázkiválasztásának hatására. Egyes 
vizek eutrofizálódásának gyakran az 
úgynevezett belső trágyázás az oko
zója, köztudomású, hogy az iszapban 
összegyűlt, elbomlott szervesanyagok, 
melyek túlnyomó részben az elhalt 
planktonból származnak, a víz táp
anyagtartalmára döntőek. Az iszapban 
lejátszódó bomlás gázképződést okoz, 
a feltörő gáz a felsőbb vízréteget 
oxigénszegénnyé teheti. A feltörő gá
zok analízise kimutatta, hogy nem
csak magas a metántartalmuk, de 
igen gazdagok nitrogénben is.



tői 1959-ig a Duna magyar halászai 
összesen 35 619 kg kecsegét fogtak ki. 
Évd átlagban tehát kereken 36 má
zsát. Amint azonban a mellékelt táb
lázatból is látható, ez az átlagérték a 
valóságos viszonyokat nem tükrözi 
pontosan. Ha a megfelelő számításo
kat elvégezzük, a következőket álla
píthatjuk meg.

Az első öt évben (1950—1954) ösz- 
szesen 29 798 kg kecsegét fQgtak. Ez 
a tárgyalt 10 év összes kecsegefogá- 
sának 83,7%-a. Az utolsó öt évben 
pedig (1955—1959) csupán 5821 kg ke- 
csege volt a zsákmány, a tárgyalt 
tíz év kecsegefogásániak 16,3%-a. Az 
első öt évben évi átlagban 5960 kg 
kecsege került elő a Dunából, vagyis 
139 kg-mal több, mint az utolsó öt 
évben összesen. Az utolsó öt év ke
csegefogásániak évi átlaga 1164 kg. Az 
évi átlagok között a különbség 4796 
kg. Ha óvatosan 20,— Ft-ot számí
tunk 1 kg kecsegéért, akkor a kár 
évenként 95 920 Fit.

Kecsegeállományunknak ez a nagy
mértékű csökkenése a magyar Duna- 
szakasz halállományának a legna
gyobb vesztesége az elmúlt évtized
ben. Tíz év nagy idő, de nem akkora, 
hogy a Duna magyar szakaszán ter- 
mésztes körülmények között a kecse- 
geállományban ekkora változásokat 
észlelhessünk. Ha ilyet mégis tapasz
talunk, azt nyilván nem a természe
tes kialakulás menetének, hanem a 
szándékos vagy szándékolatlan mes
terséges beavatkozások következmé
nyének kell minősíteni. Hat év alatt 
1950-től 1956-ig egy húszadéra csök
kent a magyar Duna-szakaszcn a 
kecsegeállomány. Ez nemcsak gazda
sági, hanem természeti szempontból 
is igen súlyos veszteség.

A tokfélék általában mind vándor
ló fajok. Így a kecsege is, bár mint 
az ismeretes anadrom vándorlása 
már nem kifejezett, a tengert ritkán 
keresi fel. Előfordulása a magyar 
Duna-szakaszon éppen vándorló ter
mészete miatt sohasem volt egysé
ges, hanem évszakos periodicitást 
mutatott. Az alsó szakaszról felfelé 
törekvő keosegrajok a fentebb emlí
tett tavaszi hónapokban jelentek 
níeg a mi Duna-szakaszunkon, ahol 
azután a szétoszló rajok egyes pél
d á s a i nyár végén és ősz elején is 
hálóba kerültek még. Októbertől 
márciusig igen ritka zsákmánya a 
halászhálónak a kecsege. A százaid 
elején egészen a húszas—harmincas 
évekig a jelenlegi magyar Duna 
minden részén nagy mennyiségben

Az önálló Agrártudományi Egye
tem alapításának 15. évfordulója 
tiszteletére Gödöllőn május hó 25— 
26. napjain tudományos ülésszakot 
rendezett. A magyar agrártudomá
nyos oktatás méltó rangra emelése 
évfordulójának megünnepléséből há
rom előadással a halászat szakembe
rei is kivették részüket. P. N.A kecsege szája és tapogató bajuszai közelről

A folyam fenékről táplálkozó kecsege tipikusan alsó állású szája és tapogató bajuszai

A természetes vízfolyásokon dolgozó 
halászaink legkedveltebb zsák

mánya a kecsege. Szálkátlansága, 
húsának minősége és éppen piacra 
való nagysága őskori megjelenése 
ellenére is föléje helyezi az összes 
többi hazai halféleségnek. Már tud
niillik ha van, mert rendszerint 
nincs. Egyes helyeken, ahol azelőtt 
mázsaszám fogták, ma hírmondót 
sem találni közülük, s ahol még elő
fordul, mennyisége ott is évről évre 
csökken. Egyszer tanúja voltam, 
hogy egy nyolc éves halászivadék a 
bárkából kikerülő kecsege láttán 
megkérdezte az apját: „édesapám, 
hal ez?” — Idáig jutottunk. Legkö
zelebb majd az Állatkertbe kell 
menni kecsegét nézni. (A vizával 
már úgyis ez a helyzet. Az egyik 
Pakson kifogott példányt mielőtt 
megették, egy hétig mutogatták ̂  az 
Állatkertben, és a közönség legalább 
akkora tisztelettel nézegette, mint az 
elefántot.)

A kecsege, hasonlóan a mámához, 
kifejezetten folyóvízi hal. Tavakban 
és holtágakban sohasem fordul elő, 
még a gyengébb vízfolyású mellék
ágakba sem megy be. Rendszerint a 
folyam medrének a legmélyebb pont
ján lehet megtalálni, ott, ahol fö
lötte legsebesebb a vízfolyás. A be
avatottak tudják, hogy tömegesen 
április—május és június hónapokban 
lehet fogni a kecsegét. A mostaná
ban kifogható mennyiség jórészét is 
ebben az időszakban fogják (!?). 
Rendkívül értékes tulajdonsága, hogy 
a folyómeder táplálékkészletét hasz
nosítja. Ezt rajta kívül csak a már
náról és néhány gazdaságilag kevés
bé értékes halfajról mondhatjuk még 
el. Az a körülmény tehát, hogy fo
lyóvizeinkből, különösképpen pedig a 
Dunából egyre kevesebb kecsege ke
rül elő azt jelenti, hogy ez a táplá
lékhasznosítás elmarad. A folyam
meder termőképessége tehát kihasz
nálatlan. Az elmúlt 10 évben, 1950-
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halászták az említett időszakban. A 
harmincas évektől kezdődően előfor
dulása a Budapest feletti szakaszon 
gyérült. Ez a gyérülés egységes ütem
ben tartott 1944—45-ig. Ezekben és 
az utána következő években ismét 
nagyobb kecsegerajok jelentek meg 
a Budapest feletti szakaszon. 1948— 
49-től kezdve azonban mennyiségük 
nemcsak a Budapest feletti, hanem a 
Budapest alatti szakaszon is rohamo
san csökkenni kezdett. Különösen az 
1955. évtől kezdve tapasztalunk igen 
alacsony fogásokat.

Mint vándorló fajnak, az egyes 
szakaszokon való megjelenése nem
csak szaporaságától függ. Nem tétel
ezhetjük fel, hogy mennyisége az 
egész Dunában a táblázaton látható 
arányban csökkent. Nyilvánvaló, 
hogy inkább arról van szó, hogy va
lamely körülmény kedvezőtlenebbé 
válása miatt a kecsege a tárgyalt 
Duna-szakaszít nem, vagy csak kis 
mértékben keresi fel. Ez a körül
mény a Duna vizének ipari szenny
vizekkel való erősebb szennyeződése. 
Egy kis túlzással azt mondhatjuk, 
hogy hazánk iparosodását a kecsege 
előfordulásának analízisében követ
hetjük. Valahányszor az ipari tevé- 
kenység és vele együtt a szennyvíz- 
termelés valamely ok miatt csökken, 
vagy szünetel, a kecsege mindig na
gyobb mennyiségben jelenik meg az 
évi halfogási statisztikában. Az el
múlt évtizedben való nagymértékű 
csökkenését kétségtelenül a sztálin- 
városd vasmű üzembehelyezésével, 
illetve szennyvizének megjelenésével 
magyarázhatjuk. A Vízgazdálkodási 
Tudományos Kutatóintézet által 
1957-ben kiadott munka szerint a 
Vasmű szennyvízbeömlése alatt 800 
m-re 3 mg/lit. fenolkoncentrációt 
méritek. Nyilvánvaló, hogy a fenol- 
szennyezésre rendkívül érzékeny ka- 
c&egét ez riasztja el. A nagy tömeg
ben megjelenő szennyvíz elriasztó és 
és zárat képez a felfelé vonuló ke
csegerajok előtt. Ezért a szennyezés 
hatása nemcsak a szennyezett, hanem 
a felette fekvő esetleg tiszta szaka
szon is észlelhető. Pl. hazánk legfelső 
Duna-szakaszán a győri vízterület'en 
a tíz év alatt kifogott kecsegének 
csak 16,9%-át fogták az utolsó öt 
évben. Esztergomiban 21,6%-át, Ercsi
ben 15,9%-át. Nemcsak a sztálinvá- 
rosi vasmű, hanem a Budapest köré 
koncentrálódott ipar szennyvíz-ter
melése is erősen zavaró tényező. En
nek hatása azonban egységesen je
lentkezett az elmúlt 10 év folyamán.

A tolnai Béke htsz áz ún. Taplós 
holtágon bevezeti az etetéses gaz
dálkodást. Erre a célra eddig 200 
q szemes tengeri áll rendelkezé
sükre, ezenkívül a taplósi terüle
ten elvetettek 7 kh őszi árpát és 
elvetnek még 3 kh kukoricát. 
Ezeknek termését szintén a halak 
takarmányozására fordítják. Túrkálásra való hegyes orr és hatalm as m ellúszók jellem zik  a kecsegét

(Tóth János felvételei)
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Dunai kecsege

A budapesti és a sztálinvárosi ipari 
vízszennyezések következményének 
kell tekintenünk azt a tényt is, hogy 
a magyar Dunán kifogott kecsegé- 
niek csak 12—13%-át fogják Buda
pest felett. A veszteség azonban csu
pán gazdasági alapon, forintban kife
jezve nem mérhető le. A kecsege nem 
csupán tápláléktermő területeit, le
gelőit Vesztette el, hanem jelentős 
ívóhelyeit is. A kecsege kavicsos, ho
mokos folyamfenéken ívik. Az al
sóbb szakaszok iszapos folyamágyá
val szemben a mi Dunánk medre 
bővelkedik kavicsos, homokos, köves 
zátonyokban és mederszakaszokban. 
Hogy az ezekről a helyekről elriasz
tott kecsegék másutt, a Tiszában, a 
Drávában vagy egyebütt kedvezőbb 
körülmények között leívnak-e, azt 
nem tudjuk. Mindenesetre valószínű
nek látszik, hogy ezeknek a jelentős 
ívóterületelmek a kiesése nemcsak a

mi szakaszunkon, hanem a Duna 
egész vízrendszerében kedvezőtlenül 
hat a kecsegeállomány mennyiségére.

Tóth János

Kecsegefogások a magyar Dunán 
1950—1959-ig

Kg %
1950 10 007 28,1
1951 7 598 21,4
1952 4131 11,6
1953 4177 11,7
1954 3 885 10,9
1955 1456 4,1
1956 545 1,5
1957 622 1,7
1958 1232 3,5
1959 1966 5,5

összesen: 35 619 100,0



HORGÁSZOK !---------
Fürkésszük k i

Kötetnyit írtak már arról, mikor 
kap a ponty és mikor nem, mikor 
ront nagymohón a csalinak és mi
kor szabotálja unottan a horogra tű
zött legízesebb csemegét. Pedig a 
ponty étvágya, kapási kedve döntő 
tényezője a horgászeredménynek, ha 
nem kap, nem is akadhat horogra, 
különösen amióta az illetékes szer
vek kissé beletapostak azoknak a 
sorába, akik feleleveníteni akarták 
a hajdani gereblyézők módszerét. 
Melyet még régebben hoztak divat
ba jeles sportférfiak, akik dáómyi 
ólmokkal súlyozott vasmacskányi 
drillingj eiket vomszolgatva ide-oda a 
vízben, igyekeztek minél több kövér 
tepsibevalót elakasztani akár annak 
oldalán, hátán vagy a farkán. . .

Mikor kap a ponty és mikor nem9 
Régi probléma ez, a horgászok ma
gyaráznak, bizonygatnak, vitatkoz
nak, legendákat szőnek, sorban szü
letnek a csalhatatlan elméletek, 
melyek az életben szereplő többi el
mélet közös sorsára jutnak: újabb 
elmélet húzza meg felettük a halál
harangot. Érdekes, bár ma még ko
rántsem exakt tudomány a horgász
meteorológia, mely az időjárás ala
kulásának, a levegő és vízhőfok, a 
szélirány és erősség változásának, a 
melegedésnek és lehűlésnek, a lég
nyomás értékváltozásainak stb. írja 
számlájára, hogy üres marad a tartó
szák, vagy éppen degeszre tölti egy- 
egy szép pontysorozat.

Aligha kétséges, hogy a ponty és 
általában a halak étvágyát erősen 
befolyásolják az időjárási viszonyok, 
aminek félreérthetetlen bizonyítéka: 
bizonyos időszakokban az egymástól 
távoli vizeken is egyidobén születnek 
rekorderedmények, vagy tapasztalni 
sorozatos leégéseket. A pontykapás 
és az uralkodó meteorológiai viszo
nyok összefüggése mindezideig nem 
válhatott exakt kutatás tárgyává, 
mert amíg az egyik tényező, az idő
járás alakulása pontosan és megbíz
hatóan, számszerű adatokkal regiszt
rálható, addig a kapásiok sűrű vagy 
ritka volta csak erősen szubjektív 
módon állapítható meg. A horgá
szok szemében a jó és rossz ered
mény ugyanis egyéni megítélés tár
gya, van, aki leégésről beszél, ha 
csak három potykája búsul a bár
kában, ezzel szemben hallalit har
sog az olyan szerényebb és nyilván 
mérsékeltebb étvágyú pecás, akinek 
végre sikerült egyetlen szép sárga
hasút rabul ejtenie.

A Halászat legutóbbi számában 
figyelemre méltó tanulmány jelent 
meg Jászfalusi Lajos dr. tollából, aki 
az iregszemcsei gazdaság pontyos 
tavaiban az időjárás és a halétvágy 
kapcsolatait vizsgálja, kutatásai nem
csak arra terjednek, hogy a pon
tyok mikor mennyi takarmányt vesz- 
nek fel, hanem ellenőrzi mozgásuk 
élénkségét, azt, hogy immel-ámmal 
vagy pedig mohón mennek a takar

mányra, hogy az etetőhelyeken vár
ják vagy nem várják a falatokat, te
hát lényegében azt fürkészi, amit 
horgászi nyelven kapási kedvnek ne
vezünk. A kutatásnak nemcsak meg
felelő meteorológiai vizsgálóműsze
rek állanak rendelkezésére, de az 
Országos Meteorológiai Intézet pon
tos napi jelentései is, ami az ural
kodó időjárástami viszonyok tökéle
tes pontosságú regisztrálását teszi le
hetővé. Jászfalusinak már eddig is 
egész sor törvényszerűséget sikerült 
megállapítania az időjárás alakulása 
és a pontyétvágy összefüggésében. 
Megállapítható volt, hogy milyen 
időjárási, légköri, hőmérsékleti stb. 
viszonyok váltanák ki szinte rend
szeresen étvágyat vagy étvágytalan
ságot, milyen hatása van a hőmér
séklet, légnyomás emelkedésének, 
illetve süllyedésének, a légtömeg
mozgásnak, a tengeri enyhe, vagy a 
sarkvidéki hideg levegőtömegek be
törésének.

r

Itt nem  konkurrált a kárász
CAntalfi felv.)

Az iregszemcsei vizsgálatokat 
nagy pontossággal végzik, kutató- 
szákkal ellenőrzik a takarmány fel
vételét és az elfogyasztott mennyi
ség súlyát mérve, számszerűen meg
bízható adatokat nyernek. A takar
mányfelvétel során eltelt idő pedig 
jellemző az étvágyra, mely így mér
hetővé válik.

Szinte önként kínálkozik a lehe-. 
tőség: egybehangolni a Jászfalwsi- 
féle vizsgálatokat a horgászati ered
ményekkel, hiszen az időjárás aligjha 
van más hatással a horgászvizek la
kóira, mint a tógazdasági pontyokra 
még akkor is, ha életkörülményeik 
nem azonosak! Ily módon olyan ada
tok birtokába juthatunk, melyek 
nyomán világosságot deríthetünk 
azokra a ma még titokzatosnak ítélt 
jelenségekre, melyek a fogási ered
ményékkel kapcsolatosak.

Kívánatos volna, ha az erre illeté
kes szerv, a MOHOSZ felismerve a 
kérdés jelentőségét, megszervezné a 
kooperáció horgászati részét. Ennek 
megszervezése nem megoldhatatlan 
feladat, hiszen a horgászok között 
bőven akad olyan kutatószellemű

sporttárs, aki megfelelő adatok gyűj
tésével sietne a közös cél segítségére. 
Természetesen nem a fogási ered
mények értékelése a döntő, hanem 
a kapások száma, körülményei, erős
sége, mert ha a kapás és a fogás kö
zött van is jelentős összefüggés, hogy 
a kapásból fogás is lesz, az még a 
horgász avatottságától függ, tehát 
olyan szubjektív tényezőtől, melyet 
ki kell rékeszteni.

A horgászok pontyétvágy-kutatási 
munkáját országos szinten volna cél
szerű megszervezni, megfelelő űr
lapok segítségével, melyek rovatai
ban a kapások pontos száma és ide
je, erőssége, a szerelés finom vagy 
durvább összeállítása, a horgászattal 
eltöltött időtartam stb. szerepelhet
ne, valamint természetesen a helyi 
időjárás jellemzői, a vízviszonyok 
(apadás-áradás), vízmozgás erőssége, 
a használt csali. Ezt a munkát a tel
jes horgászidényben rendszeresen vé
gezve, olyan adatokat kaphatunk, 
melyek az iregszemcsei vizsgálatok
kal egybevetve, fényt vethetnek ma 
még titokzatosaknak ítélt körülmé
nyekre. Arról is szó lehetne, hogy 
az eredmények értékelésénél az 
úgynevezett szolunáris tényezőket is 
figyelembe vennők, a holdjárással 
kapcsolatos jelenségeket is vizsgál
nék.

Az érdekes és sokat ígérő vizsgá
latok elvégzésével szinte felbecsül
hetetlen értékű eredmények kínál
koznak, a munka úttörő jelentőségű 
is volna, mert ilyen parallel kuta
tásról sem a halászati, sem pedig a 
horgászati szakirodalomban nem ol
vashattunk, ha megszületnek a re
mélt adatok, ezek világszerte von
nák a figyelmet a magyar kutatásra.

Kérdést intéztünk Jászfalusi La
jos dr.-hoz, aki a következőket mon
dotta:

— Jómagam is gondoltam már 
erre az értékes eredményeket ígérő 
kooperációra, örülök, hogy a Halá
szat felveti a kérdést. Természetesen 
kész vagyok együttműködni a 
MOHOSZ-szal és kiterjeszteni ireg
szemcsei vizsgálataimat azokra az 
időszakokra is, melyek a tógazdasági 
takarmányozási periódus előttiek és 
utániak. Az elmúlt évben a vizsgá
latokat ugyanis csak június közepé
től szeptember végéig végeztük, a 
kooperatív vizsgálatok viszont szük
ségessé teszik, hogy a pontyétvágy 
ellenőrzését a teljes horgászati 
idényben, a legkorábbi tavasztól 
késő őszig folytassuk.

így tehát a MOHOSZ vezetőségén 
a sor, reméljük, hogy felmérve a 
kérdés jelentőségét, megszervezi an
nak megoldását, hogy a vizsgálatok 
már 1961 rügyfakadása idejében 
megindulhassanak.

(—zy)

Halászati termelőszövetkezeteink — 
bár a „megfeszített“ tervet csak 96,6 
%-ra teljesítették, — 1959-ben felül
múlták az 1958. évi termést és eT&el 
fennállásuk óta elérték a 16 686 q-s 
eddigi rekorderedményt.
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Egy

kis ” U a n á l o l ó g i a
í i  pergető

horgászoknak

Nincsen annyi tenger csillag — 
kesergi a búdal, arról azonban senki 
sem nótázott, hogy mennyi tenger
sokféle idomú-formájú, nagyságú, 
mélységű, vastagságú, fényű, felü
letű, színű villantókanállal találko
zik a pergető horgász.

A villantó-kanál látszólag igen 
egyszerű szerkezet és ugyan ki el
mélkedett el azon, hogy a niegszám- 
lálhatatlanul sokféle idom és típus 
mennyire más és más, néha egymás
sal homlokegyenest ellenkező tulaj
donságú?

Az elmúlt évben cikk jelent meg 
a horgászlap hasábjain, írója felszó
lította a horgászipart: tervezzen és 
gyártson olyan típusú kanalat, mely 
körforgó villantóként szerelve úgy
nevezett műbevágás, tehát erélyes, 
rántásszerű meghúzással kiváltott 
beindítás nélkül is azonnal peregni 
kezd, ugyanakkor legyen magas a 
fordulatszám, jól „húzzon”, azaz ne 
maradjon adós a rablóhal figyelmét 
távolról, a látási határon túlról is 
felkelthető vibrációkkal. (Igen ör
vendetes ez a fejlődésre valló igény, 
hiszen nemrég még a villantok vib
ráció keltette halvonzó hatását sokan 
tagadták. Pedig a rablóhal különle
ges érzékszervei már akkor jelzik a 
távoli zsákmányhal mozgása okozta 
rezgéseket, amikor az számára a za
varos vízben még nem látható.)

Valóban szükség van ilyen villan- 
tóra éppen úgy, ahogyan az univer
zális gépkocsi is hasznos volna, mely 
megállná a helyét traktorként a 
szántásban vagy a fejtr ágy ázásban, 
ugyanakkor megtenné a magáét 
akkor is, amikor játszi lubickolással 
elegy, vidám hétvégi balatoni „ki
szállásra” kerül a sor. De, ahogyan 
ezt a frigyet nem sikerült mindeddig 
összeboronálni, éppen úgy sikerte
len maradt az univerzális képességű 
villantókanalak megteremtésére irá
nyuló törekvés, aminek egyelőre le 
nem küzdött hidrodinamilcai okai 
vannak. Egyes nagy külföldi gyárak 
ugyan azt híresztelik, hogy villanló- 
juk képes mindkét követelménynek

megfelelni, a gyakorlat azonban nem 
igazolta ezt az erényt. Ráadásul ezek 
között több típus arról neveze.es, 
hogy nehezen indul, ugyanakkor 
csak gyenge rezgéseket kelt, amolyan 
horgászati nappal szék, éjjel ágy 
csodabútorok, melyek régen kihal
tak, hiszen éjjel éppen olyan kényel
metlen volt rajtuk az alvás, mint 
nappal az ülés.

Ha a nyújtott alakú, m érsékelten m é
ly ített kanál (a) szabad végét kb. 1/3 hossz
ban fogóval vagy satuban m eglapítjuk  
(b), m agasabbá válik  a fordulatszám, erő
sebb vibrációt kapunk és fél gondolattal 

könnyebben is indul forgásnak

A széles, inkább gömbölyded, mint 
nyújtott formájú kanál, ha mélyítése 
elég erős: könnyen indul meg műbe
vágás nélkül, de csak akkor pörög 
kielégítő fordulat számmal, ha gyor
san vontatjuk, tehát gyorsan csévél
jük az orsót. Azt pedig jól tudjuk, 
hogy a gyors vontatás nem mindig 
előnyös, főleg a mélyben nem, ami
kor a gyorsan utazó kanál a maga
sabb rétegek felé igyekszik és csak 
akkor marad fenékközeiben — tehát 
a harcsák és süllők házatáján — ha 
c vontatási sebesség mérsékelt. Ha 
lassan halad, amúgy is gyenge vibrá
ciói annyira csökkennek, hogy a 
rabló akkor észlelheti, ha az orrától 
nem távol húzzuk el, hiszen a zava
ros és sötét fenékközeiben az amúgy 
is gyenge látású harcsa félig vaksi. 
Ha gyorsan vontatjuk és kiváltjuk a 
vibráló hatást, a villantó túl maga
san jár, olyan rétegben, ahol harcsát 
csak elvétve lelni.

A széles, gömbölyded, de csak 
gyengén mélyített, inkább lapos, 
mint hasas kanál gyorsan pörög 
lassú vontatáskor is, igen erős vibrá
ciókat kelt, de erélyes műbevágás 
nélkül, különösen ha a hajítás után 
a fenékre feküdt: csak ritkán indul

Száradnak az éjje li „húzás" után a hálók B ogyiszlón  (Pékh felv.)

meg. A horgász nem tudja, hogy a 
villantója már pörög, vagy csak 
szánkázik. Igaz, hogy az ellenállás
ból, az úgynevezett húzásból meg le
het ítélni a villantó megfelelő mű
ködését, de ehhez bizonyos érzék és 
tapasztalat kell. A gyengén mélyített 
kanál jó tulajdonságai csak akkor 
érvényesülnek, ha megfelelő vastag
ságú anyagból van készítve, az 
anyagtakarékosság érdekében vé
kony lemezből gyártott ilyen kana
lak nem válnak be.

A hosszítoít alakú, nyújtott for
májú kanál a villantó tengelyéhez 
képest tompa szögben, széles ívben 
kering, vibrációi erősek, de műbevá
gás nélkül nehezen indul. Lassú for
dulatszámnál rezgéskeitése igen 
mérsékeli, gyors vontatáskor a fel
színre igyekszik, ezért tekintélyes 
súlyú ólmozást igényel. Ha pedig 
nehéz az ólmozása, újabb kellemet
lenség jelentkezik: lóg a „farka”, a 
kanál forgása közben odaver a fer
dén álló tengelyhez, illetve az arra 
fűzött ólomszivarhoz, ilyenkor nem 
vibrációkat kelt, hanem kopácsol és 
csörög, ami nem vonzó, hanem hal
riasztó hatású. Csak ámyalatilag ja
vít rajta az úgynevezett svéd megol
dás, melynek az a nyitja, hogy a ka
nál szabad vége elkeskenyített és 
kissé kifelé hajlított. Az ilyen kanál 
a tengelyhez viszonyítva hegyesebb 
szögben kering, ami emeli a fordu
latszámát és vibrációkeltő képessé
gét, de a kihajlitás sem oldja meg a 
műbevágás nélküli könnyű indulás 
problémáját.

Lényegesen lehet javítani a villan- 
tókon azzal, ha a kanál mélyítése 
csak kétharmadára terjed, ha az a 
harmad, melynek furatára kis ken
gyel van felfűzve, lapos. Az ilyen 
kanál nagyon jól pörög, erősek a 
vibrációi és fél gondolattal könnyeb
ben is indul, de rendkívül nehéz el
találni azt a lapítást, mely a kívá
natos hatást idézi elő. A barkácsabb 
hajlamú horgászok megpróbálkoz
hatnak a kanál ilyen megagyusztálá- 
sával, ha van türelmük hozzá.

Egyetlen olyan megoldás létezik, 
melynél a kanál gyorsan pörög, jó a 
vibrációja, amellett műbevágas nél
kül is könnyen indul, ez a nálunk 
helytelenül Farlow-nak elkeresztelt 
konstrukció, melyen a kanál a vil
lantó végén a horoggal közös kulcs
karikára és forgókapocsra van sze
relve, ez az elrendezés kapott pol
gárjogot a Halrémen is. A rendszer 
azonban csak a kicsiny, legfeljebb 
középnagy villantókon kielégítő.

Ha ma még nem is létezik műbe
vágás nélkül is könnyen induló, lassú 
vontatásnál is erős vibrációkat keltő 
villantó, talán megszületik. A kí
sérletek biztatóak, ezen sorok írója 
még a harmincas években próbálko
zott néhány ilyen kísérleti modellel, 
akadt közöttük olyan, mely a 
Kvassay-zsilip vízén rekordnak is 
nevezhető halzsákmányt eredménye
zett. A megoldás azonban nem egy
szerű, de talán leküzdhetők a ma 
még súlyosnak látszó hidrodinami
kai akadályok, de az sincsen kizárva, 
hogy talán nálunk valósul meg az a 
villantó, mellyel a világ horgaszipa- 
ra eddig — adós maradt, (farkasházy)
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NEM  
MEGY 

E LŐ RE
a rák telepítése sem

Nemrég olvashattuk lapunk ha
sábjain (Thuránszky dr. beszámoló
jából), hogy igen érdemes lenne rá- 
kászatunkat fejleszteni, hiszen — 
rákexportunk útján — egy svájci 
frank mindössze 2\!2 forintba kerül.

Exportunk növelését pedig csak 
telepítéssel biztosíthatjuk. Ennek ér
dekében, a Solymár határában jól 
bevált módszert követve, ráknevelő 
telepeket kell létesíteni. A telepeken 
kisebb, 8 m hosszú, 4 m széles és 
0,3—0,4 m mély, meredek falu terep
be süllyesztett betonmedencéket épí
tenek, amelyeknél kavics között el
helyezett alagcsövekben húzódhat
nak meg a rákok. (Ilyen nevelő me
dencéket vettek tervbe legutóbb a 
gödöllői Kísérleti Halgazdaságban is, 
a Rákos-pataknál táplálva, de még 
mindig késik ezeknek a megvalósí
tása.)

Talán érdemes lesz itt rámutatni 
iMndgráf János kultúrmérnöknek, 
m int az első országos halászati fel
ügyelőnek 1890-ben kelt egyik je
lentésére, amelyekben ezeket írja a 
rákászlattal kapcsolatban: „ . . .  meg
kíséreltük egy, külön e célra beren
dezett ráktenyésztő tóban a rákok
nak nagymértékben való tenyész-

A PFC 22. évf. 1-es számában 
Wolf és Piper ismerteti azt az igen 
használható és egyszerű hengeralakú 
tartányt, melyet a pisztrángféle ha
lak ikráinak és ivadékainak tanul
mányozásához alkalmaznak. A tar- 
tány vékony falú, 
alig 5 cm átmérő
jű átlátszó mű
anyagcsőből ké
szül, melynek alsó 
szakaszába finom 
likacsú műanyagszűrő van beragaszt
va, melyen át a csőben levő és ke
ringő víz eltávolítható anélkül, hogy 
az ikra vagy ivadék veszélyeztetve 
volna. Az állványra helyezett tartá- 
nyocskák igen alkalmasak különféle 
vegyszerek toxicitásának megállapí
tására, az ikra genetikus tanulmá
nyozására, szintetikus* a metaboliz- 
must fokozó vegyszerek hatásának, 
az ikra és ivadék betegségeinek vizs
gálatára.

tését is, amely azonban ez idő 
szerint folyamatban lévén, ennek 
eredményéről csak jövőre nyilatkoz- 
hatom”.

Tehát már 70 évvel ezelőtt is gon
doltak a rák intenzívebb tenyészté
sére, pedig abban az időben még bi
zonyára jóval nagyobb volt rákter
melésünk.

Dr. F. Gy.

GYAKRAN OKOZ igen komoly 
gondot a 'pisztrángkeltető állomás 
megfelelő vízmennyiségének biztosí
tása. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a 
The Progressive Fish Culturist 1960/1. 
számában J. de Witt és E. A. Salo, 
ismerteti azokat a sikeres kísérlete
ket, amelyek a víz teljes és folyama
tos újracirkuláltatásával oldják meg 
a problémát. A kí
sérleti berendezés 
lényege: a kisho- 
zamú forrás vizét 
közel 200 000 liter 
befogadóképességű tartányban tárol
ják, ahonnan szivattyú emeli át a 
homokszűrőkön, a hűtő és szellőz
tető tornyon, az így megtisztított és 
oxigénnel kellőképpen ellátott víz 
gravitációs úton jut el a keltető me
dencékbe. Az elhasznált vizet szi
vattyú juttatja vissza a tároló me
dencébe, ahonnan újraszűrve, hűtve 
és szellőztetve kerül ismét cirkulá
cióba. A percenként alig 35 liter ho
zamú forrás vize ily módon teljesen 
elegendő az aránylag nagy kapaci
tású keltető és ivadéknevelő állomás 
üzemeltetéséhez. Fertőző betegség 
fellángolása esetén a víz vegyszerek
kel igen egyszerűen kezelhető a kör
forgásba iktatott tartány segítségé
vel, ugyanez vonatkozik a parazita
mentesítésre is. A vegyszerkoncent
ráció tartósan stabilizálható a kívánt 
szinten, a hűtő és szellőztető rend
szer megfelelő hőmérsékletet és O2 
tartalmat a legkülönbözőbb évsza
kokban is biztosítja. Az elért ered
mények kitűnőek, a kelési százalék 
90—95 volt, elhullás átlagban 5%. Az 
ivadék növekedése meglepően jó 
volt. A berendezés létesítése és üze
meltetése érthetően költséges, ezzel 
szemben nagy előnye, hogy vízsze

gény vagy nem megfelelő vizű vidé
keken is lehetségessé teszi a nagyobb 
méretű keltetőállomás telepítését.

A Belgrádban megjelenő P r Ív 
re d n i P r e g i e d  (Gazdasági Szem
le) című napilap 1960. április 1-i szá
mában hírt ad a jugoszláv tengeri 
halászat gazdasági szakembereinek 
március 31-én Split-ben tartott ta
nácskozásáról. A tanácskozáson meg
állapították, hogy a jugoszláv ten
geri halászat a viszonylag alacsony 
összegű beruházások miatt meglehe
tősen elmaradott és a fejlődésben 
megakadt, A már korszerűtlen mód
szerek és az elavult eszközök miatt 
az egy halászhajóra eső zsákmány 
éppen csak fedezi a költségeket. A 
múlt évi idényben például az állami 
tulajdonban levő halászhajókra átla
gosan 5,2 tonna, a szövetkezeti tu
lajdonban levőkre 1,7 tonna és a 
személyi tulajdonba levőkre 0,7 ton
na zsákmány esett.

Az évi zsákmány mm °légíti ki a 
feldolgozó ipar igényét, sőt a piacot 
sem tudja ellátni elegendő friss hal
lal. A helyzeten elsősorban korsze
rűen felszerelt halászhajók beszer
zésével, másodsorban az Adrián kí
vüli távoli vizek felkeresésével lehet 
segíteni.

A számítások szerint legalább 200 
db korszerű hajóra van szükség, 
amelyekkel az évi zsákmány 40 000 
tonnára növelhető. Tervbe vették 
Afrika nyugati partjainak, főleg a 
Guineai-öbölnek, valamint a Vörös- 
tengernek és Etiópia vizeinek ha- 
lászását. Ezeknek a terveknek a 
megvalósítása Jugoszlávia tengeri 
halászatának új korszakát nyitja 
meg, s a gazdasági jelentősége ma 
még beláthatatlan.

S. O.

H A L Á S Z A T
S zerkesz tő : P é k h  G yula 

S zerkesztőség  és k iad ó h iv a ta l: 
B udapest, V., B á th o ry  u tca  10. VI. em. 

T elefon : 113-473
K iadó: A M ezőgazdasági K önyv- és 
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F elelős k iad ó :
LÁNYI OTTÓ

T erjesz ti a  M agyar P osta . E lő fize thető  a 
P osta  K özponti H írlap  Iro d á n á l (Bp. V., 
József n á d o r té r  1.) és b á rm e ly  posta - 

h iv a ta ln á l.
E lőfizetési díj V« év re  9,— F t. C sekkszám 
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á tu ta lá s  a MNB 47. sz. fo lyószám lájára).
60 - 2168-689/2 — R évai-nyom da, B udapest.

A
VÁLLALAT

( Bu d a p e s t ,  V., V i g a d ó  u. 6. T e l e f o n ; 188-970, távirati cím: Halérté
kesítő 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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