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Régi magyar halászélet

Hatfogás hátoval a XIV. században (a Szent H edvig-kódexbői)

Zolnay László — az elmúlt 
évtizedek legnagyobb régésze és 
muvelődéstörténésze, aki 1985 
elején hunyt el — hagyatéka, 
szellemi öröksége kiemelkedően 
gazdag. Nemcsak a Zsigmond 
korabeli szoborlelet feltárása ré
vén, hanem kiadott könyvei 
alapján is, melyekben sokat fog
lalkozott a középkori magyar ha
lászattal is.

Így ,,Ünnep és hétköznap a 
középkori Budán" (1975-ben ki
adott) könyvében beszámol a 
régi halfogásokról. Feljegyzi, 
hogy már 1061-ből említik Pest 
halfogóit. Télen fogták már hon
foglaló őseink is a Dunára fel
úszott vizákat. Evlija Cselebi, a 
híres török világutazó számol be 
arról, hogy 1660-ban Budán pör
költ pontyot rántott süllőt, ká
rászlevest evett. Nálunk a halá
szat és a halételek készítése pár
huzamosan fejlődött s lett vi
lághírű. A középkori halfogás em
léke a már 1476-ban használt 
Vizás családnév és Budapesten 
a Vizafogó utca. Mátyás király a 
dunai vizákat a tatai tóba tele
pítette. Becses adat, hogy híres 
halastó volt a Rákos-patak tor
kolata táján, továbbá Ráckevén 
is, a hajdani Abrahámtelken. Idé
zem Zolnay Lászlót: „Halaink 
megjelennek a középkor címere
in, sírkövein, táblaképein. Egyik 
 legérdekesebb heraldikai emlé
künk Eresztvényi Ferenc királyi 
szakácsnak csukát ábrázoló Zslg- 
mond-kori címere, s a XV. szá
zadi budai palota egyik díszkály
hájának címeralakja az úgyne
vezett Halas lovag. A hal ezúttal 
egy lándzsás lovag sisakdíszeként 
jelenik meg."

Zolnay László másik könyvé
ben, az 1977-ben kiadott „Kin
cses Magyarországbán még 
részletesebben elemzi a magyar 
halászat történetének becses 
múltját, emlékeit. Beszámol a ko
ra középkori halkereskedelem
ről: már 1394-ben vásároltak a 
bécsi halárusok balatoni süllőt, 
fogast, dunai vizát. Zolnay úgy 
véli, hogy őseink változtatott té
li szállása, belső vándorlása a 
haljárássaí kapcsolatos, ahhoz 
igazodik. Érdekes adatot ad köz
re Zolnay László, amikor meg
állapítja: „Galeotto, halaink nagy 
rajongója, Mátyásról szóló, 1480 
körül írt művében csodálkozik, 
hogy Mátyás nem eszi a csukát, 
s annak — egykoron ínyencség
nek tartott — máját". Zolnay 
László (Kihin Antal feljegyzése 
alapján) beszél a Duna „lochnessi 
szörnyéről": még 1951-ben is a

Eresztvényi Ferencnek, Zsigmond  
kiráiy-császár birodaimi főszakács

m esterének cím ere: babérleveies 
és babérfás csuka a nyárson.

A cím eres levelet 1414-ben 
bocsátotta k i a kiráiy-császár

Bagoméri Duna-ágban tartózko
dott az a hatmázsás súlyra be
csült óriásviza, melyet már 1927- 
től emlegettek a halászok, de me
lyet kifogni nem sikerült.

Rendkívül izgalmas az az 1603- 
ból fennmaradt asztali étrend, 
mely gróf Thurzó Szaniszló böj
ti fogásait sorolja fei. Zolnay 
alapján a sorrend: „1. Sóban 
főtt csuka. 2. Kecsege éles lével. 
3. Viza gyümölcsös lével. 4. Csu
ka fehér lengyel lével. 5. Csík 
mazsolalével. 6. Csuka éles lével. 7. 
Lencse faolajjal. 8. Csík káposzta 
levében, 9. Savanyú káposz

Haifogás és horgászás (XV. század)

ta faolajjal. 10. Hal rántva, vaj
ban, faolajjal. 11. Pozsár tiszta 
borssal, vajban. 12. Sült hal bors
porral. 13. Aszúmeggy. 14. Tejes 
étek vajban. 15. Kecsege sóban. 
16. Aszúszilva. 17. Török rtizská- 
sa. 18. Aszú hal ecetben. 19. Sül
lő, hideg étek."

Két ünnepre is elég lenne ez a 
böjti lakoma. Érdemes lenne fel
újítani valamelyik halvendéglőnk
nek, mert ez nemcsak hagyomá
nyaink megbecsülését jelenti, ha
nem az idegenforgalmat is fel
lendítheti.

Losonci Miklós
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A Gabcikovo-Nagymarosi 
Vízlépcsőrendszer

Korábban a fogókat elsősorban az 
árvízi kiöntések ellen kellett szabá- 
Iyozni. Jó példa erre a Tisza múlt 
század közepén kezdett — s akkor 
sokat vitatott — szabályozása, amely 
megteremtette 23 ezer km-nyi terü
leten az intenzív mezőgazdaság ki
alakulásának feltételeit.

A víz károkozásának elhárítását 
a víz hasznosítási folyamata követte. 
Az öntözési igények kielégítése mel
lett az egyre nagyobb méretű ha
jóknak állandó vezetésű, alkalmas 
vízmélységű medret kellett biztosí
tani. Megjelentek a folyókon a vízi
malmok is. Bár a víz energetikai 
hasznosítását, a kerekes vízemelést 
már az ókori Egyiptomban is ismer
ték, a mai értelemben vett korsze
rű hasznosítás alig 100 éves múltra 
tekinthet vissza. A vízturbina felta

lálása, majd a villamos energia 
szállítását szolgáló távvezeték kifej
lesztése indította el azt a technikai 
folyamatot, amely megalapozta nap
jaink fejlődését.

A világ energiaválsága, a környe
zet fokozott védelmének igénye nap
jainkban ismételten megnövelte a 
víz energetikai hasznosításának je
lentőségét. A víz természeti körfor
gása révén ez az energia nap mint 
megújul. Nem kell érte bányát 
nyitni, nem kell külön szállítani, 
nem csökkenti a természeti készle
teket, nem von el pótolhatatlan 
nyersanyagokat a jelen- és az utó
kor elől. Míg az újabb időkben a 
savas esők okoznak a természetben 
egyre nagyobb károkat, s a hőerő
művek füstjének tisztítása egyre 
több pénzt emészt fel, addig a víz

erőművek sem a vizet, sem a leve
gőt nem szennyezik, nem bocsáta
nak ki semmiféle káros mellékter
méket.

A vízerőművek akkor gazdaságo
sak, ha egyidejűleg a hajózást, az 
ipari, a lakossági és a mezőgazda- 
sági vízellátást, s az árvízvédelmet 
is szolgálják. így a vízerőműveket 
is magukba foglaló korszerű vízlép
csők többcélú létesítmények. Ezek a 
vízlépcsők egymáshoz csatlakozva 
láncként hasznosíthatják egy-egy 
folyó vízienergiáját. Ezt nevezik 
folyó-csatornázásnak. A korszerű 
folyó-csatornázás révén nem csak 
az alapcélkitűzések (energiatermé
kek, víziút-fejlesztés, árvízvédelem, 
vízellátás stb.) elégíthetők ki, ha
nem a környezet fejlesztése, a parti 
térség infrastrukturális haladása

A N agym arosi V ízlépcső tervezett látképe
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(vezetékes vízellátás, csatornázás, 
partrendezés stb.) is meggyorsul.

A természetföldrajzilag kedvezőbb 
helyzetű országokban a rendelke
zésre álló vízerőkincsnek már 60 
—90%-át hasznosítják. Ha csak 
szomszédaink ez irányú tevékenysé
gét tekintjük, elmondhatjuk, hogy 
a Dunán alattunk és felettünk már 
befejezés előtt áll a Duna teljes csa
tornázása. A Duna Magyarország 
feletti szakaszán az első vízlépcső 
az NSZK-beli Kachletnél 1927-ben 
épült. Azóta a Dunán a tervezett 49 
lépcsőből már 29 üzemel, további 3 
pedig építés alatt áll. Ezek közül is 
kiemelkedik a jugoszláv—román kö
zös vállalkozásban épített Vaskapu
erőmű (amelynek hajózási célú előd
je a Széchenyi kezdeményezésére, 
Vásárhelyi tervei szerint épített 
Vaskapu-csatorna volt). A Duna 
csatornázását jól egészíti ki a főbb 
mellékfolyók — Vág, Mura, Dráva, 
Tisza — vízlépcsőzése. Nagy ütem
ben halad a korábban politikai har
cok miatt visszafogott Duna—Majna 
—Rajna csatorna építése is az 
NSZK-ban.

A Duna nehezen hajózható szaka
szai közül a deltavidéken a Szulina- 
csatorna építésével, illetve a Kazán
szorosban a Vaskapu-vízlépcső meg
valósításával elhárultak a víziköz
lekedést korlátozó tényezők. Jelen
leg a Dunán két meghatározóan 
szűk áthaladási keresztmetszet vaa. 
Az egyik a magyar—csehszlovák, 
Rajka—Gönyü közötti szakasz. Kis 
vizek idején itt van a legtöbb gázló, 
és a hajók néha hosszú hónapokon 
át fél, vagy negyed terheléssel jár
hatnak. A második a dömösi csúcs
gázló. Itt a Duna átbocsátó képessé
gét a Dömös—Nagymaros térségében 
felszínre emelkedő és a mederfené
ken közvetlen megjelenő szikiapad 
határozza meg. Ezeknek az akadá
lyoknak az eltávolításával tudja 
csak a Duna betölteni egyre nö
vekvő mértékű szállítóút-szerepét.

Természeti energiában szegény 
országunk számára ugyanakkor na
gyon fontos, hogy kontinensünk má
sodik, egyben a világ legnemzetkö
zibb és a hazánk potenciális víz
készletének kétharmadát szállító fo
lyójának országunkon áthaladó sza
kaszát hasznosítsuk. A folyó egy- 
egy országon belüli hasznosítása, 
vízkészlet-gazdálkodásra, hajózásra, 
energiatermelésre, vízellátásra, ön
tözésre, üdülésre és vízisportolásra 
alkalmassá tétele, vízminőségének 
megőrzése és javítása, valamint az 
árvízkárok elhárítása csak a Duna 
teljes egészére vonatkozó átfogó, 
komplex terv alapján valósulhat 
meg. A Dévény alatti — a szocia
lista országok területére jutó — 
Duna-szakaszra vonatkozó összefog
laló terv a KGST-tagállamok közös 
munkájának eredményeként készült 
el. E komplex tervbe illeszkedően a 
hazai folyószakasz hasznosítása ér
dekében elsőként (1951—1961) a 
Gabcikovo—Nagymarosi Vízlépcső- 
rendszer koncepciójának kialakítá
sára került sor.

A magyar—csehszlovák közös 
Dana-szakasz hasznosításának terve

— sokoldalú hazai és külföldi egyez
tetés után — az 1970-es évek kö
zepére alakult ki. Ekkorra érlelőd
tek meg a létesítés gazdasági és po
litikai feltételei, melyeket korábban 
még befolyásolt az 1954., illetve 1965. 
évi árvíz is.

A Gabcikovo—Nagymarosi Víz
lépcsőrendszer a Duna Pozsony— 
Nagymaros közötti, közel 200 km 
hosszú szakaszát hasznosítja. Te
kintve, hogy a folyó Rajka és az 
Ipoly-torkolat között határt alkot 
Csehszlovákia és Magyarország kö
zött, a vízlépcsőrendszer a két or
szág közös beruházása. A megvaló
sítás terheiben fele-fele arányban 
osztoznak, s ugyanilyen arányban 
részesednek a mű hasznából is.

A mű megvalósításáról és üze
meltetéséről 1977-ben kötött állam
közi szerződés értelmében a felső, 
mellékágakkal szabdalt szakaszon 
üzemvízcsatornás elrendezésű víz
lépcső épül; míg a beágyazott med- 
rű visegrádi szakaszon folyami (me
derbe épített) vízlépcső létesül. A 
két lépcső egységes hidraulikai és 
energetikai rendszert alkot.

Magyar területen épül a Dana- 
kilti-duzzasztómű. Célja az, hogy a 
Duna vizét felduzzassza és az üzem
vízcsatornába terelje. A tározó a 
folyó egynapi hozamát képes vissza
tartani és így növelni a hasznosít
ható vízkészletet. A Duna vize az 
év jelentős részében az üzemvízcsa
tornában folyik majd, itt halad a 
hajóút is; a régi mederbe csak any- 
nyi vizet bocsátanak le, amennyi a 
rendezett vízviszonyok és az élővíz
jelleg megőrzése érdekében szüksé
ges. Árvizes időszakban viszont az 
árvíz egy része továbbra is a régi 
mederben vonul le. A Nagymarosi 
Vízlépcső az érkező mindenkori víz
hozamot hasznosítja, árvizek idején 
a nagymarosi duzzasztás szünetel.

A vízlépcsőrendszer egyidejűleg 
több ágazat érdekeit elégíti ki, és 
ezek együttes hasznát kell mérle
gelni a gazdaságosság megítélésénél. 
A vízgazdálkodás, a hajózás, az 
energiatermelés, a település- és kör
nyezetfejlesztés számára a követke
ző előnyök származnak a vízlépcső- 
rendszer megvalósításából:

— A Szigetköz árvízvédelmi hely
zete nagymértékben javul. Az üzem
vízcsatornában és az Öreg-Duna- 
mederben megosztott árvizek ugyan
is több m-rel alacsonyobb szinten 
vonulnak le, így az árvízi veszélyez
tetés lecsökken (hasonló céllal lé
tesítették és helyezték 1984-ben 
részlegesen üzembe Bécsnél a 21 
km hosszú Duna-csatornát). Lénye
gesen javul az árvízi biztonság a 
komáromi, az esztergomi öblözetben 
és Esztergom városában is. Meg
szűnnek a károkat okozó fakadó 
vizek, megoldódik a térség belvíz
gondja.

— Az említett, jelenleg legnehe
zebben hajózható szakaszon létrejön 
a Duna Bizottság ajánlásai szerinti 
3,5 m mélységű hajóút. Megszűnnek 
a Rajka—Gönyü közötti gázlók és 
a dömösi szikiapad által okozott 
akadályoztatás. Nem lesz szükség 
kis vizek idején a költséges átrako

dásra, teljes terheléssel közlekedhet
nek — éjszaka is — a hajók. A zsi
lipelésnél előálló időveszteséget kár
pótolja a duzzasztott szakaszon el
érhető idő- és teljesítmény-megta
karítás.

— A gabcikovoi 720 MW-os és a 
nagymarosi 160 MW-os vízerőtelep
ből Magyarországot 440 MW illeti, 
ami egyenlő egy paksi blokk telje
sítményével. A vízlépcsőrendszer a 
teljesítménynagyság alapján az or
szág ötven erőműve közül az ötödik 
legnagyobb. A termelt energia 1,8 
milliárd kWó, amelynek jelentős 
része csúcsidőben igénybe vehető 
értékes csúcsenergia. Igen előnyös 
az energiarendszer szempontjából a 
vízerőművek azonnali rendelkezésre 
állása, vagyis a turbinák percek 
alatti indításaival az igényekhez 
igazítható a teljesítmény. További 
jelentős előny, hogy a vízerőmű kör
nyezetszennyezés nélkül termeli az 
energiát, önköltsége alacsony, üzem
anyaga állandóan megújuló készlet, 
élettartama eléri a száz évet is.

— Általános tapasztalat, hogy a 
szabályozott vízrendszerek menti 
területek gazdasági fejlődése az át
lagosnál gyorsabb. Ezt igazolja ha
zai példával a Kiskörei Vízlépcső 
üzembe helyezése óta eltelt évtized 
is a közép-tiszai térség érzékelhető 
fejlődésével. Az olcsó víziszállítás 
lehetőségének kihasználása, az ár
vízi biztonság növekedése, a rende
zett partok, új üdülési, sportolási 
és idegenforgalmi lehetőségek ki
alakulása, az infrastruktúra, ezen 
belül a víziközművek kiépítése mind 
hozzájárul és kedvező lendületet ad 
a további fejlesztésekhez. A vízlép
csőrendszer beruházása keretében 
többek között regionális vízművek 
létesülnek a Szigetközben; Dunaki- 
liti, Nagymaros és Visegrád csator
názása megvalósul; a Duna-kanyar 
egyes útszakaszai korszerűsítésre 
kerülnek, s állandó közúti híd lé
tesül Visegrád és Nagymaros között.

A beruházás Magyarországot ter
helő összes költsége a VII. ötéves 
terv árszintjén 34 milliárd Ft. Ez 
magába foglalja a fő műtárgyakat 
és az összes járulékos védelmi lé
tesítményeket, beleértve a környe
zetvédelem, illetve -fejlesztés érde
kében szükséges munkálatokat is.

A vízlépcsőrendszer építésével 
párhuzamosan — vízügyi ágazati 
beruházásként — Győrben, Komá
romban, Esztergomban, Tatabányán 
és Oroszlányban szennyvíztisztító 
telep létesül. Hasonlóan tisztítómű
vek épülnek Szlovákiában, Pozsony
ban és a Vág menti városokban. A 
Duna osztrák szakasza mentén a 
legfontosabb tisztítók (Bécs—Linz) 
már kiépültek, ezek együttes hatá
sára a Budapest feletti Duna-szakasz 
vízminősége a 90-es évek elejére a 
maihoz képest számottevően javulni 
fog.

A víztakarékosság és a víz minő
ségének védelmét egybekapcsoló 
kormányprogram határozza meg a 
vízvédelmi tevékenységet e térség
ben is. A víztakarékosságnak fon
tos eredménye, hogy kevesebb a 
szennyvíz. Ha korszerű környezet-



kímélő gyártástechnológiák terjed
nek el, akkor nemcsak a vízzel ta
karékoskodunk, hanem a szennyvi
zek mennyisége is csökken és sok 
értékes, eddig a szennyvízzel ve
szendőbe menő anyagot nyerhetünk 
vissza. Ha a növényvédelem, mű
trágyázás tudományos alapon, kellő 
technológiai fegyelemmel történik, 
akkor nemcsak kevesebb tápanyag 
és méreg jut a vizekbe, hanem e 
drága vegyszerekkel is takarékos
kodhatunk. Az utóbbi években sok 
ilyen előremutató intézkedés történt, 
ezek a Dunát érő szennyezést a ha
zai szakaszon tovább csökkentik.

A vízlépcsőrendszer megépítése 
után a turbinák — mint nagy pro
pellerek — erőteljesen megkavarják 
a vizet. A gyors, örvénylő mozgás 
során a víz jelentős mennyiségű 
oxigén felvételére képes, öntisztuló 
képessége megnövekszik. Ma a Duna 
szigetközi mellékágrendszerében a 
nyár végi kisvízi időszakban álta
lában kritikussá válik a vízminőség, 
mert nem kap utánpótlást, sok he
lyütt pang, pocsolyásodik a víz. A 
vízlépcsőrendszer megépítésével meg
oldódik a mellékágak vízpótlása és 
folyamatosan felfrissülő vízfelületek 
alakulnak ki. így — összhangban 
az ilyen típusú folyami rendszerek
ről szerzett nemzetközi tapasztala
tokkal — a Duna vizének minősége 
ezen a szakaszon is javul majd.

Az üzemvízcsatorna két végpontja 
közötti Duna-szakasz megőrzi határ- 
folyóhoz méltó jellegét. A minden
kori szükségleteknek megfelelően — 
a Dunakiliti-duzzasztómű nyitásá
val — környezeti, vízpótlási, üzemi 
hajózási stb. érdekből növelik a 
Duna-meder vízhozamát.

A környezetvédelem kérdéseiről 
az elmúlt két év során átfogó hatás- 
tanulmány készült. Ebben több ku
tató- és tervezőintézet, egyetemi 
tanszék, tudósok és gyakorlati szak
emberek összefüggéseiben vizsgál
ták a vízlépcsőrendszerrel kapcso
latos környezeti változásokat és ha
tásokat. Felülvizsgálták és értékel
ték a korábbi elképzeléseket, ütköz
tették a különböző tudományágak 
nézeteit. A munka során több mint 
30 új tanulmány is készült. A ha
tástanulmány összefoglalóját meg
vitatta az Akadémia elnöksége ál
tal összehívott kerekasztal-konfe- 
rencia és az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Tanács, amely 
határozatában megállapította: az 
előirányzott védelmi létesítmények 
alkalmasak arra, hogy az esetleges 
káros környezeti hatásokat elhárít
sák, vagy ilyen folyamatok keletke
zését megakadályozzák. A Gazdasági 
Bizottság megerősítette ezt az állás- 
foglalást és felkérte az illetékes 
szerveket, hogy az észlelő- és kuta
tómunkát az üzembe helyezés után 
is folytassák. A környezet védelmét 
erősítő határozatok a vízlépcsőrend
szer üzemét — az árvízvédelemhez 
hasonlóan — az ökológiai érdekek
nek rendelik alá. Ez azt jelenti, 
hogy amint elsődlegesek az árvíz- 
védelmi érdekek, úgy ha ökológiai 
szempontból szükség van nagyobb 
vízmennyiség leeresztésére az Öreg- 
Dunán, akkor ennek semmi akadá
lya nincsen. A tenyészidő alatt ál
talában amúgy is van elegendő víz 
a Dunában, így az energiatermelés 
sérelme nélkül a néhány napos 
többletigény biztonsággal kielégít
hető.

A környezeti hatások megítélésé
hez azt kell figyelembe venni, hogy 
a vízlépcsőrendszer — az üzemvíz
csatornát kivéve — a Duna jelen
legi medrében épül, a víz minden
hol a mederben, illetve a meglévő 
árvédelmi töltések közötti hullám
térben marad, elárasztásra sehol 
sem kerülnek területek. Nem kell 
tehát falvakat kitelepíteni. Néhány 
parti telek kisajátítása már meg
történt. (Megjegyzendő, hogy pl. 
Nagymaroson az érintettek több 
mint a fele nem rendelkezett építési 
engedéllyel.)

Ismeretes, hogy a Dunát a Sziget
köz és a Csallóköz mentén több ki
lométer szélességben kanyargó mel
lékágak rendszere övezi. A mellék
ágak ma évente csupán 60—70 na
pon át kapnak folyamatosan élővi
zet, az év nagyobb részében itt te
hát pangó vízterek alakulnak ki és 
ezekben eutrofizációs folyamatok 
indulnak. A jövőben a mellékág
rendszerek a Dunakiliti-tározóból 
állandó frissvíz-utánpótlást kapnak, 
így e térségben mind élettani, mind 
környezet- és tájvédelmi szempont
ból (beleértve a hullámtéri erdők 
megőrzését is) pozitív hatásokkal 
számolhatunk. Az Oreg-Dunába az év 
nagy részében a jelenleginél lénye
gesen kisebb vízhozamok kerülnek 
és átlagosan 100—120 m-es víztükör
szélesség alakul ki. A tervek előirá
nyozzák a medernek az új körülmé
nyekhez igazodó rendezését. Árvizes 
időszakban a vízhozam egy részét  
továbbra is a régi meder vezeti le, 
míg a víz másik fele az üzemvíz
csatornán halad. A mellékágakban 
a vízitúrázásra a jelenleginél lénye-



gesen kedvezőbb feltételeket bizto
sítanak.

A hatástanulmányban részletesen 
vizsgálták a mező- és erdőgazdaság 
teljesítőképességében várható hatá
sokat. Talajfeltárások, hidraulikai, 
hidrológiai vizsgálatok, modellkísér
letek és helyszíni terepkísérletek 
eredményei alapján tervezték meg 
azt a szivárogtató rendszert, amely 
alkalmas arra, hogy a Szigetköz te
rületén a mezőgazdaság számára 
optimális talajvízszintet alakítson 
ki. A szivárgó-csatornákba, illetve 
a Mosoni-Dunába és a mellékágak
ban levezetett vizek elosztása, a 
vízszintek tartása a mindenkori hid
rológiai és meteorológiai viszonyok
tól függően változtatható. A terve
zett müvek hatására a jelenlegi 
szélsőséges belvízhelyzet nagymér
tékben csökkenthető, megszűnik az 
árvizek idején rendszeresen fakadó
vízzel borított, túlvizesedett terület. 
A csatornák megteremtik az üzemi 
melioráció alapjait és az öntözés 
fejlesztési lehetőségét, összességé
ben tehát a jelenlegi, a természet 
szeszélyeitől függő talajvízjárás ter
melési szempontból optimálisan sza- 
bályozhatóvá válik.

A hatásvizsgálat tanulmányai fel
tárták azokat a fő folyamatokat, 
amelyek a potenciális ivóvízbázi
sokra mennyiségi vagy minőségi 
szempontból hatással lehetnek. 
Szinte valamennyi Duna-menti te
lepülést — elsősorban Budapest la
kosságát — parti szűrésű kutakból 
látják el egészséges ivóvízzel. A víz
ellátást érintő esetleges hatások csak 
a duzzasztott térben alakulhatnak 
ki. A Nagymarosi Vízlépcső alatt — 
és itt vannak zömével a Szentend
rei-szigeten a Fővárosi Vízművek 
kútjai — semmiféle változás nem 
lehetséges. Nagymaros felett a las
súbb vízsebesség folytán némileg 
növekedhet a feliszapolódás, ezért 
csökkenhet a kutak vízhozama, s 
ezt a hatást időszakos kotrással el
lensúlyozzák. Ugyanakkor a duz
zasztott térben nagyobb a vízmély
ség és ez a kutak vízadó képességét 
megnöveli.

A tágabb térség jelentős vízva- 
gyona a dunántúli karsztvíz. Geoló
giai szempontból a karsztvízrétegek 
Dunaalmás, Neszmély térségében 
összeköttetésben vannak a Dunával, 
de ezekre számottevő vastagságú 
folyami hordalék települt. A homo
kos kavicsréteg a Dunából a karsz- 
tok felé szivárgó vizeket éppen úgy 
megszűri, mint ahogyan a parti szű
résű kutak működnek. Biztonság
gal állítható, hogy a vízlépcsőrend
szer a Dunántúli-középhegység 
karsztvizének minőségét nem ve
szélyezteti.

Nagy érték és fontos tartalék a 
Szigetköz alatti kavicsban levő víz
kincs. A vizsgálatok kimutatták, 
hogy ez a vízkincs mennyiségileg 
nem változik, minőségileg pedig a 
szivárogtató rendszer révén tisztább, 
szűrt vízből kap utánpótlást, így a 
jelenleginél jobb helyzetbe kerül. 
Fontos azonban a talajvízbe jutó 
kommunális, mezőgazdasági és ipari 
eredetű szennyezés korlátozása és

fokozatos megszüntetése. A szennye
zőforrások felszámolása a vízlépcső- 
rendszer létesítésétől független, fon
tos feladat.

A környezeti hatástanulmányban 
részletesen elemezték a csúcsrajára- 
tás kérdéseit. A dunakiliti tározó
ban 24 óra alatt összegyűjtött és a 
gabcikovoi turbinákon 6—8 óra 
alatt átbocsájtott vízhozam hatására 
csúcshullám alakul ki, amelynek 
hatása lefelé Komáromig terjed. A 
vízszintváltozás nem tényleges hul
lámzást jelent, hanem apály-dagály 
jelenséget, amely napjában — 
üzemmenettől függően — általában 
kétszer következik be. Az ismételt 
vizsgálatok azt mutatták, hogy a 
csúcsüzemnek nincs káros hatása, 
de célszerű a vízszintváltozások 
mértékének csökkentési lehetőségét 
tovább vizsgálni.

Az érintett térség településeinek 
iinfrastrukturális ellátottsága javul, 
az üdülési és sportolási lehetőségek 
bővülnek. A vízlépcsőknek a tájba 
való harmonikus beillesztését orszá
gos pályázat is segíti.

A vízlépcsőrendszer építési hely
zetével kapcsolatban meg kell je-

Az Öreg-Duna nem is sejtette, 
hogy mekkora „társadalmi" vihar
felhők tornyoltak felette, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy a nehéz 
gazdasági helyzet közepette is meg
épül a Gabcikovo—Nagymarosi Víz
lépcsőrendszer. Mindenki (vagy leg
alábbis nagyon sokan) úgy érezték, 
hogy illetékesek e kérdésben; pon
tosabban mindenki „féltett" vala
mit: ki a vizet, ki a fákat, ki a tá
jat, ki a földet, az élővilágot stb. 
Hogy okkal vagy ok nélkül, ez ma 
már nem kérdés. A választ — azt, 
hogy a viharból termékenyítő eső 
lett — „környezeti hatástanulmány" 
adta meg. Ez az anyag több mint 
90 tanulmányból állt össze. Szinte 
fel sem sorolhatók azok az intéz
mények, szervek, amelyek részt vet
tek benne, illetve azok a szakembe
rek, akik tudásuk legjavát adták e 
hazánkban még példa nélkül álló 
felméréshez. A szakértők "hozzáállá
sát talán az a gondolat tükrözi leg
jobban, amely társadalmi aspektus
ból közelíti meg a tervezést: 
„.. .amíg a műszaki kritériumok a 
legtöbb esetben statikusak — idő
ben nem, vagy csak kis mértékben 
változnak —, addig a gazdasági, de 
főképpen a társadalmi környezet, az 
ebből következő prioritási sorrend 
dinamikus, időben és térben válto
zó. Ez a tény megköveteli a műsza-

gyezni, hogy a csehszlovák oldali 
munkák készültségi foka 1985. év 
végére elérte az 50%-ot. A magyar 
fél munkái — tekintettel az 1981— 
1983. évi szüneteltetetésre — 8%-os 
készültséget értek el. A munkák 
üteme 1985-ben meggyorsult. Egyes 
speciális munkákhoz osztrák cégek 
is felvonultak Dunakilitin.

Az erők összpontosítása, a jól 
szervezett nemzetközi együttműkö
dés lehetővé teszi, hogy a magyar 
—csehszlovák közös beruházásban 
épülő Gabcikovo—Nagymarosi Víz
lépcsőrendszer — amelyről az ismé
telt vizsgálatok is megállapították, 
hogy a környezet károsítása nélkül, 
gazdaságosan hasznosítja a Duna 
kimeríthetetlen vízpotenciálját — 
1990-től már energiát szolgáltat, s a 
mű teljes befejezése 1994—1995-re 
megtörténhet. Az illetékes kormány- 
szervek a jó gazda gondosságával, 
minden részletre kiterjedően figye
lemmel kísérik a beruházás megva
lósítását, a ráfordítás gondjait mér
legelve hatékony intézkedésekkel 
segítik a létesítmény mielőbbi meg
valósulását.

Dr. Nagy László

ki tervezéstől is azt a nyitottságot, 
mely képes figyelembe venni egy 
5—10, esetleg 15 évvel későbbi gaz
dasági szituációt, illetve társadalmi 
helyzetet.

Az érdekek felismerése, felismer
tetése, szembesítése és ütköztetése 
nem káros, nem valamilyen „szük
séges rossz", hanem mind társadal
milag, mind gazdaságilag hasznos 
folyamat. Az utóbbival kapcsolatban 
indoklásul csak annyit kell megje
gyezni, hogy minden jövőbe muta
tó cselekvés — adott esetben a 
GNV-beruházás — megvalósítása 
törvényszerűen valamilyen társadal
mi-gazdasági kockázattal jár együtt. 
Ennek a kockázatnak a csökkenté
sét, bár természetesen nem teljes 
kiküszöbölését is szolgálja, vagy 
szolgálhatná a fentebb említett ér
dekfelismerési és ütköztetési mecha
nizmus létrehozása..

Egy másik helyen a tanulmány 
leszögezi, hogy a GNV megépítése 
során milyen szerteágazó feladato
kat kell elvégezni: területfejlesztés, 
víziközlekedés, melioráció, környe
zeti ej lesztés stb., stb., mert csak 
mindezek együttvéve biztosíthatják, 
hogy a vízlépcsőrendszer össztársa
dalmi érdekű megépítése minél szé
lesebb körben, érdekcsoportokban 
is mind nagyobb eredményeket biz-
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tosítson. Világos, elfogadható érve
lés.

Egy dolog azonban nem kapott 
kellő hangsúlyt a tanulmányban. 
Nevezetesen az a tény, hogy a víz
ben, levő ha, is ugyanolyan nemze
ti érték, mint az erdő, a vad, a föld 
stb. Jóllehet a környezeti hatásta
nulmány nagy teret szentel az érin
tett Duna-szakasz halállományának 
vizsgálatára, egy gondolattal (pon
tosabban a gondolat gyakorlati meg
oldásával) adós marad. De tekintsük 
át előbb a vizsgálat megállapításait:

". a mai magyar Duna htalfau- 
nájában a legnagyobb változást a 
folyamszabályozási munka okozta. 
A Duna szinte minden számottevő 
árterületét, mellékágát az elmúlt 
száz év alatt felszámolták. A lefo- 
lyási időszaknak a szabályozás kö
vetkeztében történt megrövidülése 
problémát okoz a tavaszi ívási vi
szonyok alakulásában. Az ikra ke
léséhez szükséges vízborítottságot az 
elárasztott árterületen ma már leg
feljebb csak a vízgyűjtő területen 
tartósan mutatkozó csapadékos idő
járás biztosítja. Más problémákat 3 
vízszennyezés vet fel, de különösen 
a toxikus hatású szennyvíz..."

A fenti megállapítások a jelenle
gi helyzetet rögzítik. S jóllehet hal- 
élettani szempontból a kép nem 
kedvező, a számadatok, amelyek

alább következnek és ugyancsak a 
tanulmányból valók, figyelemre 
méltók. Az érintett Duna-szakasz 
hatfaima-adatait a következő táb
lázat mutatja be:

Az utolsó 10 év í évre jutó ha- 
iász-haifogása;
A teljes magyar Duna-szakaszon

985 306 kg 100,0%
ebbőí;
a szlovák—magyar szakaszra jut 

276 871 kg 28,1% 
a győri Htsz zsákmánya

225 150 kg 22,9% 
az esztergomi Htsz zsákmánya 

51 721 kg 5,2% 
a Szigetközben folytatott halászat 
eredménye 139 203 kg 14,1% 
a Mosoni-Dunán folytatott 
halászat eredménye

24 295 kg 2,5%

E számok láttán kísértése támad 
az embernek, hogy a kg-okat be
szorozza a napi termelői ár forint
értékével. A kép teljességéhez hoz
zátartozik, hogy az összesítés csak 
a halászok zsákmányát veszi figye
lembe, a horgászok fogási eredmé
nyei nem szerepelnek benne.

A környezeti hatástanulmány fel
tárja a várható gondokat is, és meg
állapítja: „...halélettér tekinteté

ben élesen különválik a csatorná
zott főmeder és az ahhoz csatlako
zó alvízi meder, valamint a Sziget
köz újra kiépített, friss vízzel ellá
tott ágrendszere, a Mosoni-Dunával. 
A Dunakiliti-tározó területéből 25% 
esik magyar területre és 75% cseh
szlovák területen lesz, ami magyar 
vonatkozásban — figyelembe véve 
az országhatárt — kevéssé érinti a 
halászatot. A szigetelt üzemvízcsa
torna az igényesebb halpopulációk 
eltartására várhatóan nem lesz al
kalmas. Itt inkább csak az ide sod
ródott halakkal fogunk találkozni, 
de meg kell jegyezni, hogy ennék a 
magyar szakaszra csak közvetett 
hatása lesz. Maga az üzemvízcsa
torna szlovák területen lesz.

Az újra kialakított szigetközi mel
lékágrendszerben várhatóan javul
ni fognak a halfauna életfeltételei. 
A friss víz szabályozhatósága, illet
ve az idekerülő, viszonylag szűrt 
víz a minőségi feltételek javulását 
fogja eredményezni. A szigetközi 
víztápláló rendszerben megvalósít
ható tószerű kiöblösítések és azok 
vízellátásának szabályozhatósága 
ugyancsak előnyösek lehetnek. A 
rendszer kiépítése során gondolni 
kell a megfelelő ívóhelyek kialakí
tására és az üzemelés során a kri
tikus időszakok megfelelő vízszabá
lyozására.
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A kiterjedt vízfelü leten  a nagyhálós ha
lászat is m egtalálja a helyét

A várható vízminőséget feltáró 
VITUKI-tanulmány szerint a fo
lyam oxigéntartalmában nem lesz 
káros irányú változás. így az oxi- 
géndgényes halfajok fő életfeltéte
lei megmaradnak.

A csúcsüzem révén keletkező víz- 
szintingadozás az ívási helyeken 
nem kedvező. Amennyiben az igé
nyesebb fajok szaporodási feltételei 
nem biztosíthatók kellő mértékben, 
a mesterséges népesítést kell meg
valósítani.

A gom bócosi zárás jó haltartó hely

Az erőművek alatti vízszakaszok 
halainak szaporodása új helyzetbe 
kerül. A halak ívásuk idején — a 
kialakult magatartási normáik sze
rint — a folyásiránnyal szemben, 
felfelé vonulnak és a vízlépcsők 
halzsilipein tudnak a Szigetköz mel
lékágrendszerébe, vagy a Mosoni- 
Dunába feljutni szaporodásra.

A Mosoni-Duna, mint halélettér, 
nemcsak hogy megmarad, hanem 
feltételei javulni fognak a szabá
lyozott frissvíz-mennyiségek követ
keztében. .."

A fentiekből két dolgot kell ki
em eli; 1. A szigetközi mellékágak 
frissvíz-ellátottsága és zsilipekkel 
szabályozhatósága új helyzetet te
remt. Tulajdonképpen a mellékága-

3#

kát tavaknak is felfoghatjuk, és 
ebben az esetben szóba kerülhet 
belterjes haltenyésztés is. 2. Az igé
nyesebb halfajok szaporodását és 
ezáltal a megfelelő mennyiségű iva
dékutánpótlást csak mesterséges 
népesítéssel lehet biztosítani. Ez 
tény, nem vitatható. Viszont itt kell 
visszautalni egy előbb felvetett gon
dolatra, tudniillik arra: ha azt 
akarjuk, hogy az érintett Duna- 
szakasz halállománya megmarad
jon, a beruházással egyidőben meg 
kell építeni egy ivadéknevelő tó
rendszert (tógazdaságot). A pótlóla
gos beruházások között ilyen tétel 
nem szerepel; ha nem szerepel, ak
kor ezzel a tervezők nem is szá-

A nagyobb m ellékágakat komp köti ösz- 
sze a szigetekkel

moltak. Pedig a ténymegállapítás 
önmagában még nem hordozza a 
megoldást: attól, hogy ismerjük, 
vagy legalábbis feltételezzük a vár
ható változásokat, még nem lesz 
hal sem a Szigetközi-ágrendszerben, 
sem az érintett alsóbb Duna-szaka- 
szon. A betegség felismerése csak 
az első, de fontos lépés a gyógyulás 
felé; a teljes gyógyuláshoz gyógy
szer is kell — vagy műtét (itt ez 
esetben erről van szó). Ebben a té
mában nyugodtan követhetnénk 
északi szomszédunk — illetve az 
építkezésben partnerünk — Cseh
szlovákia példáját.

Arra nem számíthatunk, hogy a 
jövőben az ország vízvagyona nőni 
fog, tehát azt kell kihasználm a leg
gazdaságosabban, ami megvan. Hal
gazdálkodási szempontból erre a 
GNV jó lehetőséget kínál. Még nem 
is késtünk el sem a tervezéssel, sem 
az építkezéssel.

A tervek azzal is számolnak, hogy 
az érintett vidéknek, különösen Szi
getköznek megnő az idegenforgalmi 
vonzása, mivel jó lehetőségeket kí
nál majd a szabadidő kulturált el
töltésére: vízitúra, kirándulás, kis
haj ózás stb. De azt is figyelembe 
kell venni, hogy a hazai horgásztá
bor létszáma évről évre nő: 1985. 
végére megközelítette a 300 ezer főt. 
Ha a Szigetközi-Dunán a halfogási 
lehetőségek jók lesznek, akkor az

A rideg állattartás eszközei a Szigetköz
ben

áramlás megindul abba az irányba 
is, csökkentve ezzel néhány vizünk 
túlterheltségét. A horgászatot álta
lában csak úgy emlegetik, mint a 
szabadidő hasznos, egészséges eltöl
tésének egyik módját. Pedig annál 
lényegesen több. A horgászok által 
kifogott hal a család asztalára ke
rül, és ezzel javítja azt a nem ép
pen kedvező statisztikát, amit ha
zánkban az egy főre jutó halfo
gyasztás mutat. Hogy ez az adat 
javuljon, a horgásznak is több ha
lat kell fogni. A Szigetközd-Duna 
mellékágrendszerének várható át-

Magas vízállásnál a bedőlt fák is jó l tart
ják a halat

(A szerző felvéteíeí)

alakulása ezt a lehetőséget hosszú 
évtizedekre előlegezi. Ha ezt így 
vesszük tudomásul, akkor egy tó
gazdaság megépítésének pótlólagos 
költsége nem terhelheti úgy az össz- 
beruházást, hogy annak elmaradá
sa akár egy évtized múlva is mint 
sokszoros veszteség jelentkezzék. Ha 
fontosnak tartjuk a majdani parko
sításokat, sétányokat, szabadidő
kikötőket, akkor egy folyó, illetve 
vízrendszer halállományának meg
őrzése, vagy esetleg magasabb szin
ten való biztosítása ugyanolyan 
fontos.

Kácsor László



Csukaikrák keltetése

Tóth Árpád képein:

Értékes harcsa-tenyészanyag

A tartóhálóba helyezett 
ivadékok vizsgálata

Ivadékellenőrzés Önetetők alkalm azása
az etetőtálcán az ivadéknevelésben
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Szalay Mihály 
emlékünnepség Szarvason

dasági hasznosításra alig vagy egy
általán nem alkalmas, de egy kísér
leti tórendszer létesítésére megfele
lő. így esett a választása Szarvas— 
Békésszentandrás határára, ahol 
együtt volt a haltenyésztési kuta

Szarvason, a Haltenyésztési Ku
tató Intézetben szoboravatással egy
bekötött emlékünnepséget rendeztek 
az intézet fiatalon elhunyt alapító 
igazgatójának, Szalay Mihálynak az 
emlékére. A megemlékezést dr. Vil- 
lányi Miklós államtitkár tartotta, és 
leleplezte Szalay Mihály bronz mell
szobrát, Csepregi Zoltán szarvasi 
szobrász alkotását.

gazdasági haltermelési technológiák 
kidolgozására és az eredmények 
gyakorlati kipróbálására alkalmas 
lenne. Ezért amikor 1953-tól a 
Földművelésügyi Minisztérium ha
lászati osztályának vezetésével bíz
ták meg, az ország természetes vi
zeit, halastavait járva olyan terü
letet keresett, amely lehetőleg tisz
ta, öntözővízben gazdag, mezőgaz

tásokhoz szükséges legtöbb adottság: 
a Körösök duzzasztóval lezárt, gaz
dag természetes vízrendszere, a ha
lastavak feltöltéséhez jó minőségű 
táplálóvíz, a több száz hektáros ka
nyargós holtágrendszer, a rossz ta
lajszerkezetű, gyengén termő föl
dek, s ahol évszázados hagyomá
nyai voltak — Tessedik Sámuel 
munkássága kapcsán — a mezőgaz
dasági kutatásoknak.

Az új kutatási eredmények üze
mi méretű kipróbálására is alkal
mas önálló kísérleti tórendszer 
Szarvason történő megépítésén nagy 
kitartással dolgozott 1956-tól egé
szen 1974-ben bekövetkezett halálá
ig. Fáradozásait siker koronázta, 
mert 1957-ben a földművelésügyi 
miniszter utasítására létrehozták a 
HAKI Kísérleti Halastavak önálló 
tógazdaságot az ország halhúster
melésének és a természetes vizek 
halállományának növelésére.

Tudományos munkásságára a gya
korlat által igényelt technológiái 
kutatások voltak elsősorban jellem
zőek. Közülük a jelentősebbek a 
következők:
— a harcsa félmesterséges szaporí
tásának és intenzív ivadéknevelési 
módszerének kidolgozása;
— a halastavi pecsenyekacsa-neve
lés technológiájának kidolgozása;
— a hal, lucerna, rizs vizes-forgó 
kidolgozása;
— a növényevő halak honosítása;
— a polikultúrás haltermelési tech
nológia kidolgozása és elterjesztése;
— a haltápok alkalmazása a pon
tyok takarmányozásában;
— a célszerű műtrágyázás beveze
tése a tógazdasági haltermelésben.

Eredményeit külföldön, valamint 
itthon publikált 60 tudományos dől-

Az ülés résztvevői

Dr. V illányi M iklós állam titkár ünnepi beszédét m ondja

Szalay Mihály 1920. szeptember 
9-én született Veszprémben. Közép
iskolai tanulmányainak befejezése 
után Keszthelyen, a Mezőgazdasági 
Akadémiát végezte el 1941-ben. El
ső munkahelye a debreceni Gazda
sági Akadémia volt, majd 1942-ben 
a Kolozsvári Mezőgazdasági Főisko
lára nevezték ki adjunktusnak. Két
éves eredményes munka után kato
nai szolgálat, majd hadifogság kö
vetkezett, ahonnan 1947-ben tért 
haza. Intézeti tanárként oktatott a 
keszthelyi Mezőigazdasági Főiskolán, 
miközben az Allatorvostudományi 
Főiskolát végezte, ahol sikeresen 
abszolvált, a végbizonyítvány 
megszerzésében azonban súlyos be
tegsége megakadályozta. A gyógyu
lást követően 30 évesen került a 
Haltenyésztési Kutató Intézetbe, 
ahol tudományos munkatársként 
dolgozott. Az intézetben olyan ne
ves kutató, mint Maucha akadémi
kus vezette be a tudományos kuta
tómunka rejtelmeibe.

Szalay Mihály felismerte, hogy 
a kutatóintézet nem rendelkezik 
olyan kísérleti bázissal, amely a tó
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álma valósult meg, amikor 1969-ben 
az intézet megkapta az önálló intéz
ményi rangot és a „Halhústerme
lés mennyiségi és minőségi fejlesz
tésére irányuló kutatási célprog
ram" vezetője lett.

Nemzetközi kapcsolatai és isme
retei széles körűek voltak. Ennek 
is volt köszönhető, hogy 1969-ben a 
FAO vezérigazgató-helyettese és a 
fejlesztési programok vezetője kö
zösen látogatást tettek az intézet
ben, amely a későbbi FAO/UNDP 
fejlesztési programokat is megala
pozta.

Az intézmény 1975. január 1-vel 
intézeti státuszt kapott, melyet Sza- 
lay Mihály már nem érhetett meg. 
De az ő terveinek és nagyon érté
kes hazai és külföldi tapasztalatai

nemzetközi színvonalon álló kuta
tóbázis jött létre Szarvason, amely 
a hazai kutatások magasabb szintű 
ellátásán túl a KGST, illetve FAO 
által koordinált nemzetközi kutató 
és fejlesztő munkában is eredmé
nyesen részt vesz. Az 1974—78. évi 
első ütem, illetve az 1978—81. évi 
második ütem során sikeresen vég
rehajtott FAO fejlesztési programok 
eredményeként (a MÉM és FAO 
egyetértésével) 1983-tól az intézet a 
FAO/UNDP akvakultúra világháló
zatának bázisintézménye lett, mint 
az európai interregionális központ.

A fejlesztési munka során meg
épültek olyan fontosabb kutatási 
létesítmények, mint a központi la
boratórium, az 1 t/óra kapacitású 
kísérleti haltápüzem, ahol ma már

Szalay M ihályné em lékcsokrot helyez e!

nak felhasználásával (nagyabb részt 
a MÉM segítségével, kisebb részt az 
ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi Szervezetének — közismerten 
a FAO-nak — támogatásával) olyan 
fejlesztési program került végrehaj
tásra, amelynek eredményeként egy

gozatban tette közzé. Tapasztalatai
ról, elképzeléseiről különböző kong
resszusokon majdnem 70 tudomá
nyos előadást tartott. Az Állator
vostudományi, a Gödöllői és a Deb
receni Agrártudományi Egyetemen, 
valamint a MÉM Mérnök- és Veze
tőképző Intézetben is oktatott. Min
denkor nagy gondot fordított a hal
tenyésztés oktatására. Hallgatói kö
rében állandóan kereste azokat a 
tehetséges fiatalokat, akik érdeklő
dést tanúsítottak a haltenyésztés 
iránt.

A kutatási feladatok mellett min
dig szívén viselte az intézet szer
vezését, fejlesztését és építését. A 
kutatómunka vagy intézetfejlesztés 
feltételeinek hiánya soha nem kész
tette meghátrálásra. Élete í rőmúve- 
ként Szarvason kísérleti halgazda
ságot teremtett, amelyet kitartó tu
datos munkával az évek során ku
tatóállomássá fejlesztett. Egy nagy

K ülföldi vendégek az intézetben 1971-ben

A HAKi központi k ísérleti tórendszere

20 féle tápot gyártanak, és egyben 
lehetőség van gyártástechnológiai 
kutatások végzésére is. 1984nben az 
intézetben a világon elsőként fel
épült egy modul rendszerű, a víz 
fűtésére napenergiát hasznosító kon
téneres halkeltető, amelyben 1985- 
ben közel százmillió zsenge ivadé
kot állítottak elő. A kutató és te
nyésztői munka folyamatosságát 
biztosítja az intézet recirkulációs, 
zárt halnevelő üzeme, ahol a szük
séges hőenergiát (hőcserélő közbe
iktatásával) geothermikus energia 
biztosítja. Az intézet központjában 
megépült egy angolna-, egy harcsa- 
ivadék-nevelő és egy ketreces hal
nevelő modellüzem. A technológiai, 
tenyésztési és genetikai kutatási 
munkák tárgyi feltételeként kísér
leti tavak épültek, korszerűsítették 
a sugárrendszerű tavakat.

Az intézet könyvtárában több 
mint 5000 szakkönyv, valamint az 
évente megjelenő 170 hazai és nem
zetközi szaklap áll a kutatók ren
delkezésére, amely megfelelően biz
tosítja a hazai és nemzetközi infor
mációáramlást. A nyelvi laborban



SzaTay M ihály dr. D im ény Im révei 
1974-ben

évente 15—20 fő tanulja az angol 
és az orosz nyelvet. Az intézeti lét
számból mintegy 21 fő rendelkezik 
egy vagy több nyelvvizsgával.

Az intézethez tartozik egy 800 ha- 
os kísérleti üzem is, ahol félüzemi

és üzemi méretű kísérletek gazda
ságos elvégzésére van lehetőség. Ma 
már az intézetnék több mint 300 
dolgozója van, ebből 60 fő kutató 
és műszaki irányító szakember. Több 
szolgálati lakás épült, korszerűsí
tették a kutatói vendégszállást. Je
lenleg folyik az ökonómiai kutatá
soknak otthont adó számítóközpont 
építése. Az intézet 1983-ban csatla
kozott a FAO által létrehozott ak- 
vakultúra komputeres információs 
rendszerhez, az AQUIS-hoz.

Szalay Mihály közösségi ember
ként is sokat tevékenykedett. Tagja 
és aktív munkatársa volt több ha
zai és külföldi tudományos társa
ságnak, valamint szervezetnek. Al- 
elnöke volt a Magyar Agrártudo
mányi Egyesület Halászati Szakosz
tályának, tagja volt az Országos 
Halászati Tanácsnak, valamint az 
Állami Halgazdasági Egyesülés Igaz
gatói Tanácsának. Széles körű el
foglaltsága mellett arra is szakított 
időt, hogy szőkébb pátriája, Szarvas 
érdekében városi tanácstagként dol
gozzék. Alkotóereje teljében ragad
ta el a hirtelen halál. Terveinek 
jelentős része életében netm való
sulhatott meg, pályafutása azonban 
maradandó értékű volt.

Élete nem volt hiábavaló, mun
kásságának eredményeit az utókor

Svéd látogatókkal a holtági halketrecek  
között (1974)

felhasználja, emlékét munkatársai, 
kollégái, barátai kegyelettel megőr
zik.

Dr. Müller Ferenc
igazgató

Az elmúlt időszakban több sze
mélyi változás volt a Halászati Ter
melőszövetkezetek Szövetségénél. Az 
új tisztségviselők azonban csak lát
szólag azok: valójában a htsz-ek 
mozgalmában hosszabb időn ke
resztül nevet és megbecsülést szer
zett személyek. Közülük most két 
fiatal szákembert mutatunk be.

Csorna János titkárhelyettes

1985. január 1-től, 39 évesen ke
rült a Szövetség apparátusába. Nem 
meglepő, hogy mesterségünket vá
lasztotta életpályájának, hiszen ti
szai halászcsaládból származik. A 
Gödöllői Agrártudományi Egyete
men szerzett mérnöki diplomája 
mellé 1972-ben a halász-szakmérnö
ki képesítést is megkapta. 1969 és 
1976 között a paksi Vörös Csillag 
Htsz-'ben dolgozott, kezdetben mint 
gyakornok, majd agronómus, később 
megválasztották a termelőszövetke
zet elnökének. 1977-ben a Mezőfal
vi Mezőgazdasági Kombináthoz ke
rült, ahol a halászati ágazatot ve
zette. Ezt a beosztását váltotta fel 
a Htsz-szövetség titkárhelyettesi 
funkciójával.

Új funkciójában — a Szövetség 
titkárának általános helyetteseként

— felelősségteljes munkát kapott. 
Ellátja a Dinnyési Tógazdaság ál
talános és szakmai felügyeletét, el
lenőrzését, a htsz-ek tógazdasági te
vékenységének koordinálása is a 
feladata. A természetesvízi és tógaz
dasági főmunkatársak tevékenysé
géneik irányítása, koordinálása is az 
ő gondja.

Dr. Balázs László főmunkatárs

Az Állatorvostudományi Egyete
men végzett 1962-ben. A halászat 
iránti érdeklődésének megfelelően 
elvégezte a halászati szakmérnöki 
tanfolyamot is. Friss diplomásként 
a Biharugrai Halgazdaságban állt 
munkába, először mint állatorvos, 
majd halászati ágazatvezetőként. 
Fiatalon széles körű ismereteket 
szerzett a halászati termelés irá- 
nyíásában, szervezésében, a halas
tavi pecsenyekacsa-nevelés gyakor
lati kérdéseiben. A hal- és baromfi
állategészségügyi ellátás ugyancsak 
a munkájához tartozott. 1967-től 
1978-ig Szarvason, a Halgazdasági 
Kutató Intézetben dolgozott. mint 
állatorvos és főágazatvezető. A ha
lászati termelést irányította, a kel
tetéstől a végtermék előállításáig. 
Szervezte az üzemi halászati kuta

tásokat, s — alapképzettségének 
megfelelően — ellátta a halegész
ségügyi feladatokat is. Megbízták 
szaktanácsadási munkával is a hal
tenyésztés és a kacsanevelés kérdé
seiben. Mint szaktanácsadó, lehető
sége volt arra, hogy országosan is 
megismerje a haltenyésztéssel kap
csolatos termelési problémákat. 
1978-tól 1985-ig a Szegedi Tisza Htsz 
főagronómusa és állatorvosa volt. 
Ez idő alatt épült meg az ország 
egyik legmodernebb tógazdasága, 
melynek előkészítésében, szervezésé
ben, a beruházás lebonyolításában 
jelentős részt vállalt.

Dr. Balázs László 1985. augusztus 
1-től a Halászati Termelőszövetke
zetek Szövetségének főmunkatársa. 
Közel két és fél évtizedet töltött el 
már a halászatban, sok tapasztala
tot szerzett. A htsz-mozgalomban 
nagy tekintélyű, jól képzett szak
embernek ismerik el. A Szövetség 
főmunkatársaként elsősorban a tag
szövetkezetek halászati tevékenysé
gének érdekképviseletét látja el; a 
kapcsolattartás, a száktanácsadás és 
az információnyújtás jelenti az el
sődleges feladatát. Egyszersmind 
foglalkozik valamennyi tagszövetke
zet általános tógazdasági érdekkép
viseletével is.

Tárnái István
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A tudományos kutatóinak — úgy
mond — hivatali kötelessége, hogy 
jelentős kutatási eredményeket érjen 
el. Ezek az eredmények vagy elmé
leti jellegűek és beleolvadnak abba 
a nagy olvasztókemencébe, amit 
tudományos szakirodalomnak neve
zünk, vagy gyakorlati értékűek, amit 
— ha egyáltalán szükségét érzi — 
a hazai vagy az érintett országok 
termelési gyakorlata felhasznál.

Az állattenyésztés területén nem 
sok olyan gyakorlati értékű kuta
tási eredmény lát napvilágot, amit 
a világ sok táján fel lehetne hasz
nálni — részben a klimatikus kö
rülmények, részben az emberi és a 
termelési igények különbözősége 
miatt. De lehet még sok más ok, 
ami akadályozza az e téren elért 
kutatási eredmények „világpolgár
rá" való válását. Azután meg a leg
többször a nagy szenzációt keltő 
eredményre hamarosan egy újabb 
jellegű kutatás épül, ami néhány év 
múlva elhomályosítja a nagy ered
mény fényét.

A halas tavi haltenyésztés jelentő
sége az éhező világ fehérjeínségé- 
nék enyhítésére szinte felmérhetet
len. Ez az az állattenyésztési terü
let, ahol különösebb ipari háttér 
nélkül a legelmaradottabb fejlődő 
országokban is olcsón sok fehérjét 
lehet termelni. A poaty pedig e ter
melési ágban „sztár".

A ponty az a halfaj, amit már 
háziasított állatnak tekinthetünk, és 
a mérsékelt égövtől a forró trópu
sokig minden földrészünkön siker
rel tenyésztenek. Földünk tógazda
sági pontytermelése biztosan meg
haladja a félmillió tonnát.

A pontyot az 1870-es évek óta 
egy magyar származású haltenyész
tő, Dabics Tamás (1813—1888) mód
szere szerint — imitálva a kedvező 
környezeti feltételeket, melyek a 
pontyszülőket szaporodásra serken-, 
tik — szaporították Európában. A 
második világháború után ez a sza
porítási technológia már nem tudta 
kielégíteni a hatványozódó terme
lési igény követelményeit. 1950 óta 
szaporítjuk a pontyot mestersége 
sem Először a tavaink (Balaton, 
Velencei-tó) természetes ívóhelyein 
fogtuk meg a pontyokat ívás köz
ben (legtöbbször éjjel). Lefejtük az 
ikrát és a tejet (spermát), azt össze
kevertük, majd haladéktalanul — 
szűrőkanál segítségével — szórtuk 
szét az ikrát a nagy felületű, mes
terséges fészkekre — úgy, hogy az 
lehetőleg egyenként és ne csomók
ban ragadjon — az aljazatra. (A 
ponty ikrája ugyanis vízbe jutva 
igen ragadóssá válik. A csomóba 
ragadó ikra, nem jutva oxigénhez, 
nem képes fejlődni, elpusztul és a

befulladt ikrán megtelepedett pe
nész még az esetleg túlélőket is 
megsemmisíti.)

Adva volt tehát a feladat: valami 
módon el kell távolítani az ikra fe
lületéről a ragasztóréteget, úgy azon
ban, hogy az oldóanyag ne ölje meg 
a termékenyítést végrehajtó sper
miumokat. Tanulmányozva a ra
gasztóanyag jellegét, kisült, hogy az 
glucoproteid jellegű anyag, amiben 
kettős kötés tartja fenn a ragasztó
tulajdonságot. A kettős kötés vi
szont fémionok beléptetésével fel
függeszthető — amivel a ragasztó
tulajdonság is szünetel. Mivel a ha
lak félsós és sós vízben is szapo
rodnak, megfelelő fémionnak ígér
kezett a nátrium, amit végül is 
négy ezrelékes oldattal adtunk a 
ponty összekevert ivartermékeihez. 
Órákig kellett az ikrát a sóoldattal 
keverni. Amikor az ikrát keltető
edénybe tettük, az mégis összera
gadt, mert a felhígulással a kettős

Előnevelt pontyivadék
(Tóth Árpád felvétele)

kötések visszaálltak. De ez az ikra, 
mivel a természet törvényei szerint 
közben jókorára meg is duzzadt, 
már csak 1—1 ponton érintkezett 
egymással (mint a dobozban levő 
golyók). A fejlődés második napján 
azonban, amikor az ikrákban levő 
csíra jelentősen vesztett az érzé
kenységéből, a nagy csomókat már 
kézzel szét lehetett morzsolni.

Megvolt tehát az első lépés a si
ker felé. Most már csak alkalmas 
oldószerfixálót kellett találni, ami 
véglegesen leoldja a ragasztóanya
got, illetőleg azt visszafordíthatatla
nul hatástalanítja. Számos próbál

kozás és kísérlet után a carbamid 
(urea) és tannin, formájában ezt a 
két anyagot is sikerült megtalálni. 
Megszületett tehát az eljárás, ami
vel a ponty ikrájának a ragadóssá
gát úgy el lehet venni, hogy a ter
mékenyülés sem károsodik. így az 
ikra tölcsér alakú keltetőedények
ben milliószámra keltethető ki.

Közben az ovulációt — a hal pe
teérését — is sikerült az 1932-ben 
felfedezett és az 50-es években el
terjedt eljárással, a hípofizálással 
indukálni.

Ezekre a tudományos eredmé
nyekre alapozva épültek hazánkban 
1962 óta kisebb-nagyobb halszapo
rító telepek Bikaion, Szegeden, Hor
tobágyon, Ráckevén, Gárdonyban. 
1963-ban épült az első önálló hal
szaporító gazdaság Dinnyésen, utá
na pedig még két olyan, mint a 
TEHAG, a Hortobágyi ÁG keltetői 
—. melyek kétszáz millió zsenge 
ivadéknál is többet termelnek éven
te.

Az eljárás leírása megjelent 1961- 
ben magyar, német, angol és szov
jet szaklapokban. Ezután születtek 
más, hasonló célú eljárások, ame
lyek például bikahere-kivonattal, 
tejporral, keményítőoldattal próbál
ták ezt a feladatot megoldani. De 
az olcsó és egyszerű nagyüzemi 
módszert egyik sem tudta eddig 
még túlszárnyalni.

Dr. Woynarovich Elek

*
A szerzőnek — eljárása bemuta

tására — módja nyílt 1963-ban Ro
mániába, Franciaországba, azNSZK- 
ba, Ausztriába utaznia. Majd 1965- 
ben Varsóban és 1966-ban Rómában 
egy-egy világkongresszuson ismer
tette eljárását. Mint FAO-szakértő
nek, elsődleges feladata volt a jó
részt az ő irányításával épült hal
keltető állomásokon a ponty és más 
halak mesterséges szaporításának 
bevezetése (Nepál, India, Thaiföld, 
Fülöp-szigetek, Irak, Egyiptom, Kö
zép-Afrikai Köztársaság, Zambia, 
Madagaszkár, Venezuela, Peru, Bra
zília, Görögország.)

Woynarovich Elek jelentős mun
kásságával öregbítette a magyar 
halászat hírnevét, elismerést vívott 
ki, mely megalapozhatta, hogy ma 
már széles körben érdeklődjenek a 
magyar szakemberek iránt, igényel
jék a magyar módszereket. Halá
szatunk büszke lehet arra, hogy 
hírneve jól megalapozott a világ
ban és számos országban folyik ma
gyar vállalkozásban, szakértőkkel az 
édesvízi haltermelés fejlesztése.

(A szerk.)
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A  h a r c s a  n ö v e k e d é s e
A harcsa növekedéséről több kö

zép- és kelet-európai vizsgálat ered
ménye is rendelkezésünkre áll (Berg, 
1949; Bizjaev, 1952; Mihalik, 1968; 
Gyuriké, 1972; Ristié, 1972; Sedlár 
és Gecző, 1973 stb.), ezetk azonban 
— a jelentős különbségek miatt — 
nem nyújtanak megfelelő támpon
tot a hazai vizekben élő harcsák 
növekedésének megítéléséhez. Oly-

1. ábra. Évgyűrűk a harcsa m ellúszójá  
ból készített csontm etszeten

ható a harcsák maximális (aszimp
totikus) testhossza, s ez esetünkben 
3570 mm-nek adódott. Vizeinkben 
tehát a harcsa növekedésének vég
ső határa mintegy három és fél 
méterre tehető.

A régebbi szakirodalom (Hermán, 
1887; Lovassy, 1927) 200—250 kg-os 
harcsákról is említést tesz, s ezek
nek a halaknak a hossza a három 
métert is meghaladhatta. Ma már 
viszont a 2—2,5 méter fölötti har
csák fogása is ritkaságszámba megy. 
Ennek oka azonban nem a faj ge
netikai adottságainak megváltozá
sában, hanem a környezeti viszo
nyok kedvezőtlenebbé válásában, a 
harcsafogások intenzitásának a nö
vekedésében kereshető. Ezt igazolja, 
hogy a harcsák idősebb korban, is 
képesek gyors növekedésre. Még a 
15 éves példányok évi hosszgyara

podása is elérheti az 5—10 centi
métert, s ezt más vizsgálatok is 
megerősítik. A 2—2,5 méteres mé
rethatár egyben azt is jelenti, hogy 
harcsáink maximális életkora a mai 
viszonyok között mintegy 20—30 év.

A vizsgált harcsaállomány növe
kedésének üteme — a korosztályok 
átlagértékeit tekintve — elég egyen
letesnek mutatkozott; az azonos ko
rú példányok testhosszai között 
azonban jelentős eltérések tapasz
talhatók, miként az 1. táblázat mi
nimum- és maximum-értékeiből ki
tűnik. A szélső értékek közötti kü
lönbség csupán négyéves korig nö
vekszik erőteljesebben — ugyanis 
a hosszabb élettartam során na
gyobb valószínűséggel váltják egy
mást a lassú és gyors növekedésű 
szakaszok, amely ék egymást bizo
nyos mértékig kiegyenlítik.

kor még a közölt adatok realitása 
is kétségbe vonható. Mohr (1957) 
szerint például a Duna magyar sza
kaszán — a táplálékviszonyoktól 
függően — az első év végére 0,25— 
0,75 kg-ot, a második év végére 0,75 
—1,50 kg-ot érnek el a harcsák. 
Gecző és Sedlár (1971) egy szlová
kiai Duna-holtág, valamint a Vág 
és a Nyitra harcsáinak vizsgálata 
alapján vitatja az ilyen gyors nö
vekedés lehetőségét.

Nagyon különböznek a vélemé
nyek a harcsa maximális hosszát 
illetően is. Nikolski (1957) és Dec- 
kert (1974) öt méterben, Lovassy 
(1927) és Ristié (1977) három mé
terben, Ladiiges és Vogt, Mihalik 
(1970), Pintér (1976) kettő és fél 
méterben állapítja meg a növekedés 
végső határát.

A hazai harcsák növekedését 140, 
Tiszafüred környékén fogott példány 
alapján tanulmányoztuk. A példá
nyok hossza 500 és 1790 mm között 
változott; kor szerinti megoszlásu
kat pedig az 1. táblázat tünteti fel. 
Az életkor meghatározása a mell
úszók csontsugarából a Csugunova 
(1959) szerint készített metszetek 
segítségével történt (1. ábra). A kor
csoportoknak az egyes életévekre 
visszaszámított testhosszait (farok
úszó nélkül) az 1. táblázat tartal
mazza. A táblázat „átlag" oszlopá
ban az egyes korosztályok átlagos 
standard testhosszainak a számtani 
középértékét; a „testtömeg" rovat
ban pedig az ennek megfelelő át
lagos testtömeget tüntettük fel. A 
testhosszak átlagértékeiből kiszámít
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A korosztályom belüli méretkü- 
tönbségek azonban e kiegyenlítődési 
tendencia ellenére is igen jelentő
sek. Amíg a Ristic (1972) által vizs
gált dunai példányoknál az első tíz 
korosztály minimális és maximális 
értékeinek különbsége átlagosan 115 
mm, és a Vág harcsáinál is csak 
217 mm (Sedlár és Gecző, 1973), a 
tiszai harcsáknál 402 mm. Ez annak 
a következménye lehet, hagy a vizs
gált folyószakaszon — a Kiskörei-

víztározó területén — a növekedésre 
hatást gyakorló ökológiai feltételek 
vonatkozásában is nagyon eltérő 
élőhelyek találhatóik (pl. folyómeder 
és tározótér). Az egyes példányok 
növekedésével kapcsolatban megál
lapítható, hogy az idősebb korban 
kiugró méretű példányok többnyire 
a korábbi években is az átlagosnál 
gyorsabban növekedtek — s ez el
lentétes előjellel is igaz. Az átlagos 
méretű idős harcsáknál viszont

gyakran azt tapasztaltuk, hogy né
hány évi igen lassú növekedést egy 
kiemelkedően gyors növekedésű 
időszak követett, amit akozhatott 
pl. a parazitáktól való szabadulás, 
vagy a kedvezőtlen adottságú kör
nyezetből való elvándorlás. Az át
lagos méret tehát nem jelent feltét
lenül átlagos növekedési ütemet a 
korábbi évek során.

A szarvasi Haltenyésztési Kutató 
Intézet hálóketrecben és reoirkulá-

1. táblázat

A harcsa egyes korosztályainak csontmetszete alapján 
meghatározott méretviszonyai



ciós rendszerben nevelt harcsáinak 
átlagos növekedése körülbelül a ti
szai példányok maximumának felel 
meg, és bár ez aligha jelenti a har
csában rejlő lehetőségek végső ha
tárát, mégsem tekinthetjük reális
nak Mohr (1957) Dunára vonatko
zó adatait, hiszen azok még az in
tenzíven nevelt harcsák növekedé
sét is magasan felülmúlják. A 2. 
ábra néhány vízterület harcsáinak 
növekedését mutatja be, és ebből 
kitűnik, hoigy a tiszai harcsák nö
vekedése elmarad a Don és a Duna 
esetében tapasztaltak mögött, de 
gyorsabb, mint a Vágban, vagy mint 
Románia vizeiben általában.

A harcsák növekedése — egyéb 
tényezők mellett — jelentős mér
tékben függ a víz hőmérsékletétől. 
A preferált hőmérséklet, amelynél 
legintenzívebb a súlygyarapodás — 
O. Tóth, Gulyás és Oláh (1981) sze
rint — 25 °C. Folyóvizeinknél ez az 
érték csupán lokálisan és rövid 
ideig állhat fenn, de a megépült és 
tervezett víztározók a víz hőmér
sékletének emeléséhez is hozzájá
rulnak, s ez kedvező hatással lehet 
a harcsák növekedésére.

Dr. Harka Ákos
Feketeharcsa — törpeharcsa — feketeharcsa-ivadék — albinó-csatornaharcsa

(Krasznai Zoltán felvétele)

Az intenzív harcsanevelés 
állategészségügyi kérdései

A harcsa — Silurus glanis L. — 
elterjedését tekintve Svédország 
déli részétől egész Közép- és Kelet- 
Európában, valamint Nyugat-Azsia 
egy részén él. Fő élőhelye a Duna 
vízrendszere. Bár őshonos európai 
halfajnak tekinthető, tógazdasági 
tenyésztésével először a 20-as évek 
elejétől a Corhus-féle biharugrai 
tógazdaságban foglalkoztak. Halá
szati kutatóink a felszabadulás 
után dolgozták ki a magyar specia
litást jelentő félmesterséges szapo
rítást, a mesterséges szaporítást és 
a vályús ivadéknevelési rendszert. 
A szaporítás és ivadéknevelés tech
nológiai kérdéseivel nem akarok 
részleteiben foglalkozni, ezekre leg
feljebb a konkrét halegészségügyi 
probléma tárgyalásánál térek ki.

Az intenzív harcsanevelés problé
mái a legtöbb esetben elválasztha
tatlanok a harcsát fenyegető beteg
ségektől. Ezek a halak életük kez
deti, illetve valamely későbbi sza
kában ma már intenzív tartásmód
ban élnek, ezért tartom fontosnak, 
hogy rövid ismertetést adjak a ná
lunk előforduló jelentősebb harcsa
betegségekről. Az áttekintés egyút
tal történeti sorrendiséget is jelent, 
mivel a technológiák fejlődése, egy
re intenzívebbé válása fokozatosan 
váltotta ki bizonyos kórokozók fel- 
dúsulását, speciális kórképek je
lentkezését.

ÉLŐSKÖDŐK, VALAMINT 
GOMBA OKOZTA BETEGSÉGEK

Kopoltyúrférgesség; az első ko
moly halegészségügyi problémát je
lentő parazitózis a Jaczó Imre és 
Papp Anna által leírt Ancylodis- 
coides kopoltyúférgesséjg volt. Mol
nár vizsgálatai szerint három faj is 
előfordul hazánkban, amelyek kö
zül azonban csak az A. vistulensis 
okoz tömeges inváziót. Védekezés
ként korábban a Jaczó-féle bikro- 
mátos-ammóniás fürdetést hasz
nálták ellene (1 liter vízhez 10 g 
káliumbikromátot és 35 ml 25%-os 
ammóniumhidroxidot adtak; ezt az 
oldatot 100 liter vízbe keverték és 
háromszor 1 percre mártották bele 
az anyahalakat ívatás előtt). Mol
nár javaslatára több helyen alkal
mazták, hogy az ívatás után az ik
rát a fészekkel együtt más telelőbe 
helyezték át, ahol a kikelő ivadék 
nem fertőződhetett az élősködővei 
az anyahalaktól. A betegség inten
zív tartásmódban komoly problé
mát jelenthet, és ilyenkor rendsze
resen végzett 1 mg/1 koncentációjú 
szerves foszforsavészteres (Ditrifon, 
Fiiból) fürdetéssel védekezünk el
lene.

A darakor az intenzív harcsane
velés egyik legsúlyosabb problé
mája. Az Ichthyopthirius multifiliis 
körülcsillangós élősködő, általános

halparazita. A tápcsatornákban 
élő szeméthalak állandó hordozói a 
veszélyes élősködőnek. A 60-as 
évektől a darakór tógazdaságaink
ban egyre nagyobb veszélyt jelen
tett és hamarosan kiderült, hogy a 
harcsa a pontynál érzékenyebb az 
élősködő kártételére. A viszonylag 
vékony, pikkelytelen, nyálkasejtek- 
ben dús hámréteg alá furakodó pa
razita súlyos elhalást, a szájban fe
kélyességet idézhet elő. Valószínű
leg az ún. harcsavésznek a kórok- 
tanában is ez a parazita szerepel 
egyéb tényezők mellett. Búza és 
mtsai vizsgálata alapján javasolt 
malachitzöldes kezelés gátat vetett 
az élősködő terjedésének. A pon
tyok kezelésére alkalmazott 0,4 
mg/1 dózisú 24 órás fürdetés vi
szont időnként mérgezőnek bizo
nyult a harcsára, ezért alacsonyabb 
dózisokat (0,1—0,2 mg/1) alkalmaz
tak többszöri ismétlésben. A ma- 
lachitzöld hatékonyságát 1—2%-os 
konyhasóval kombinálva emelni 
lehetett. Az intenzív ivadéknevelés 
rendszeresen alkalmazott vegyszer
kombinációjává vált a malachit- 
zöld—formaiin keverék. Többek 
között Jeney és Oláh foglalkozott 
a keverék toxicitásának bemérésé
vel és a 0,1 mg/1 malachitzöldet 
10 mg/1 formalinnal keverve 24 
órán át nem találták mérgezőnek a 
harcsaivadékra. A rendszeresen



megismételt alacsony dózisú keze
lésnek elsősorban a vízben szaba
don úszó rajzók elpusztításában 
van szerepe.

Csillós egysejtűek; szintén széles 
gazdaköru élősködők a Trichodi- 
dinák, Trichodinellák, Chilodonel- 
lák és Costiák; a leggondosabban 
kezelt állományokba is bekerül
hetnek. Néhány élősködő nem, de 
tömeges elszaporodásuk végzetes 
lehet, elsősorban a fiatal ivadékál
lományra. Ilyenkor az egész rend
szerben 3—4 óránként adagolt 
1:5000—10 000 töménységű (10—20 
ml gyógyszertári formaldehid 100 
liter vízre) formaiin adagolása vá
lik szükségessé. Horváth és mtsai 
vizsgálatai szerint a 4 mg/1 rézoxi- 
klorid kisebb tavakban is kitűnő 
eredménnyel alkalmazható e vég
lények ellen.

Kopoltyúrothadás; Dankó, Szabó 
és Szakoíczaí észlelték először a 
Branchiomyces gombák elszaporo
dását a harcsák kopoltyúereiben. 
E gomba kártétele a pontyok kö
zött már régóta ismert volt. Első
sorban a magas szervesanyag-tar- 
talmú vizekben, kacsával erősen 
népesített tavakban fordult elő a 
nyári hónapokban. A betegséget 
azóta is többször megállapítottuk, 
tömeges elhullás kíséretében. A vé
dekezést a vízminőség javításával, 
rézgálicozással, esetleg klórmésszel 
kísérelhetjük meg.

Baktériumok okozta betegségek; 
az utóbbi években számos olyan 
baktériumot mutattak ki hazai ku
tatók harcsából, amelyek jelenléte 
összefügghet jellegzetes tünetekkel 
fellépő, vagy éppen jellegtelen 
megbetegedésekkel. 1977-ben Ba
lázs, Békési és Csaba Fiexibacter 
coÍu mnaris törzseket izolált vize
nyős tüneteket mutató, hálóketrec
ben tartott növendékharcsákból, 
ahol jelentős elhullás is keletkezett. 
Akkor 1% Neotesol-tartalmú, 5 na
pon át etetett gyógytakarmánnyal 
sikerült visszaszorítani a betegsé
get. Azóta a baktériumot gyakran

kimutatják vályúban nevelt harcsa
ivadékokból is. Mint ahogyan Far
kas vizsgálataiból is ismerjük, a 
néhány centiméteres harcsaivadé
kon a baktériumok hatása elsősor
ban úszórothadás tüneteivel jelent
kezik. Farkas és Oláh összefoglalta 
az egészséges harcsák bőrén elő
forduló Aeromoitas hydrophiía 
punctata baktériumokat. Ezek a 
csírák erősen invázívak, de mivel 
általában csak gyengítő körülmé
nyek hatására képesek szeptikémiát 
okozni, feltételesen patogénnek te
kinthetők. Farkas legújabb vizsgá
latai szerint Flavobacterium-fajok 
is elhullást idézhetnek elő telelő 
harcsákban. Intenzív tartásmódok
ban (hálóketrec) mechanikai hatá
sokra, harapás nyomán sérülések, 
eróziók keletkeznek az úszókon, de 
a test bármely pontján is. Ezeken 
a helyeken különféle baktériumok 
telepednek meg, illetve Saprolegwia 
és más vízipenészek is megjelen
nek.

A baktériumos és gombás be
tegségek egyértelműen az intenzív 
harcsanevelés betegségei. Terjedé
sükben nemcsak a halsűrűség, ha
nem gyakran vízminőségi problé
mák (magas csíraszám, a csőveze
tékek fertőzöttsége), esetleg külön
féle halfajok egy vízrendszerben 
tartása játszik szerepet. Éppen 
ezért a védekezés elsősorban a táp
lálóvíz és a tartóedények higiéniá
jában, szigorú tisztán tartásában, 
a rendszeres fertőtlenítésben nyil
vánul meg (formaiin, Iosan, Bra- 
dophen, Actomar stb.).

Kemoterápiás szerek, antibio
tikumok alkalmazása mindig csak 
állatorvosi utasításra, illetve ellen
őrzés mellett történhet. Ne felejt
sük el, hogy kemoterápiás szerből 
mindig a teljes gyógyító adagot kell 
adni és legalább 5 napos kúrát 
szabad csak alkalmazni. A gyógy
szer megválasztása előtt antibioti
kum-érzékenységi vizsgálatot kell 
végeztetni, hogy hatástalan szert 
feleslegesen ne alkalmazzunk. Ke
moterápiás szerek nemcsak takar
mányban, hanem a fertőtlenítő 
oldatokhoz hasonlóan fürdető ol
datban is alkalmazhatók. Ketreces 
tartásmódban nélkülözhetetlen a 
Szitówé által ismertetett, a ketrec 
alá húzott fóliában végzett fürdetés.

Vírusok okozta betegségek: ezek 
a legutóbbi években jelentkeztek 
hazánkban. A mesterségesen szapo
rított és vályúban nevelt 1—8 he
tes harcsaivadék tömeges pusztulá
sát idézi elő a Fijaw és mtsaí által 
leírt Rhabdovírus. A pontyok ta
vaszi virémiájának vírusaival 
(Rhabdovirus carpio) azonosnak 
tűnő kórokozót azóta számos eset
ben kimutattuk hazai harcsaivadék- 
állományokban. A betegséget a jel
legzetes vérzéses tünetek miatt a 
„harcsaívadék vöröskórjának" ne
vezzük. Járványtana egyelőre nem 
ismert, de valószínűleg a vírus ter
jesztésében idősebb anyahalak, 
esetleg pontyok is szerepet játsz
hatnak. A betegség leküzdésére2. ábra. A papillom atozisos elváltozás kórszövettani képe
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(specifikus vakcina segítségével) 
itthon is megindultak a kísérletek.

Régebb óta ismertek idősebb 
harcsákban az ún. himlős bőrelvál
tozások. A kisebb-nagyobb szürkés
fehér, időnként tej üvegszerű ki
emelkedések a bőrön telelőkben és 
ketreces tartásban jelentkeztek tö
megesen, elsősorban a téli időszak
ban. Az elváltozást mutató bőrfe- 
iületek hámsejtjeiben herpesz-ví
rusokat lehetett kimutatni. Lehet
séges, hogy ennek a fertőzésnek 
daganatos jellegű formája a Zub- 
koua által leírt harcsa-papillomatózis- 

A betegség járványtana és az 
ellene való védekezés egyelőre nem 
ismert.

Az elmúlt években több harcsa
féle került be az országba, amelyek 
egyik veszélyes vírusos betegsége 
régebb óta ismeretes a tengeren
túlon. Import állományból már a 
szomszédos Jugoszláviában is ki
mutatták a vírust. A herpesz-cso
portba tartozó ágens a melegebb 
vízhőmérsékletet kedveli, a foltos 
harcsa (Ictalurus punctatus) beteg
sége (Chamtel Catfish Vírus — 
CCV), de nem tudjuk, nem jelent-e 
veszélyt a magasabb vízhőmérsék- 
iet mellett tartott hazai harcsaállo
mányokra is?

MEGELŐZÉS, GYÓGYÍTÁS
Ezek után szeretném összefoglalni 

az intenzív tartás állategészségügyi 
szempontból leglényegesebb bukta
tóit, rizikófaktorait. A fentiekből 
iátható, hogy kórokozók jelenlété
vel állandóan számolni kell, a po
tenciális veszélyt jelentő paraziták, 
baktériumok, vírusok egyelőre ki- 
küszöbölhetetlenek. Gondolni kell 
arra is, hogy újabb és újabb kór
okozók jelenhetnek meg, és magyar 
specialitás lesz néhány — másutt 
le nem írt — harcsabetegség meg
állapítása is.

Igen lényegesek a tartási, vízmi
nőségi problémák. Az intenzív har
csanevelés és főként a hizlalás 
technológiája még finomításra szo
rul. Talán vigasztalást ad néhány 
keserű tapasztalatra Antalfi több 
mint 20 éve leírt gondolata: „15 
éve foglalkozom a harcsa félmes
terséges ívatásával, ivadéknevelé
sével. Ebből 2 év jó, 4 év közepes, 
6 év gyenge volt és 3 év csaknem 
eredménytelenül zárult. Az egyik 
évben szerzett tapasztalatokat meg
cáfolta a következő év."

A keltetésre, ivadéknevelésre 
használt vízre nagy figyelmet kell 
fordítani. Gazdaságaink nagy része 
tóvízzel dolgozik, amely jobb-rosz- 
szabb szűrés után kerül a keltető
be és az előnevelő medencékbe. 
A gyakran magas szervesanyag- 
tartalmú víz felmelegedve kitűnő 
táptalajul szolgál a különféle bak
tériumoknak, gombáknak, csillés 
egysejtűeknek. Újabban gyakori 
probléma, hogy ezek az élőlények 
tömegesen elszaporodnak a tartá
lyokban, csővezetékekben, tovább 
növelve a szervesanyag mennyisé
gét. Ilyenkor folyamatos fertőtlení
tés, az egész rendszer formalino- 
zása nélkül már nem lehet ered

ményesen dolgozni. Ahol kútvizet 
használnak, ott gondot okozhat a 
víz gáz-, ammóniatartalma. Előfor
dult, hogy magas vastartalmú ár- 
tézi vízből a felszínen kicsapódó 
vashidroxid a harcsák kopoltyúira 
tapadva okozott elhullást. Ketreces 
tartásmódban is többször észleltek 
vízminőségi problémát, több méte
res vízmélység mellett kavicsbánya
tavakban, a ketrecek közvetlen 
környezetében. Szigetszentmiklóson 
(HAL—INNO) automata vészjelző 
berendezéseket fejlesztettek ki.

Rizikófaktorként említem a ta
karmányt. Megint egy 20 év előtti 
idézettel kezdem, Molnár és Tőig 
tollából, akik a harcsa feneketlen 
étvágyára kerestek magyarázatot 
vizsgálataikban: „Az éhező, vagy
természetellenes táplálékkal becsa
pott fiatal harcsákat a másodlago
san fellépő betegségek csaknem 
mindig megtizedelik." A harcsata
karmányok jelenleg igen változatos 
keverékek. Bár a HAKI vizsgálatai 
már a legtöbb tápanyag szükségle
tét és élettani hatását felmérték a 
harcsa számára, a minden szem
pontból komplett, jó minőségű har
csatápot nem alkalmazzák minde
nütt. Különösen a magas ár miatt 
próbálkoznak saját keverékek, hal- 
és vágóhídi hulladékok felhaszná
lásával. Különösen az utóbbiak 
nyers állapotban való feletetése je
lenthet alapvető állategészségügyi 
és higiéniai problémát. Ezekben a 
kérdésekben minden esetben előze
tesen kérni kell az illetékes állat-

A fehérgyarmati Htsz vezetése 
észrevételt tett lapunk 1985. évi 3. 
számában a 118. oldalon közölt el
marasztalásra, mely Az 1984. évi 
jelentősebb rendkívüli szennyezések 
című cikkben található, amely sze
rint a htsz a feladatait elhanyagol
ta, annak ellenére, hogy 1983. de
cemberében a vízügyiek felhívták 
a figyelmüket a vízvizsgálatokra, a 
lékelésre és a levegőztetésre.

A bírósági per során — írják a 
fehérgyarmatiak — a következő 
megállapítás ad pontos képet az 
ügyről:

— Ezen állítással — mely a per 
során is elhangzott — nem értünk 
egyet. Vízvizsgálatokat 1983. tava
szától az év végéig folyamatosan 
végeztettünk a MÉM Növényvédel
mi és Agrokémiai Központtal. A 
következő év januárjában szintén 
végeztek vizsgálatot, közvetlenül az 
elhullás előtt is.

A holtág lékelését folyamatosan 
végeztük. Amíg a jég vékony volt, 
csónakkal törték össze, maid ami
kor vastagodott, elrendeltük a lé
kelést.

A per folyamán a Legfelsőbb Bí
róság mondott ítéletet, melynek in
dokolásából idézünk: ,,Az I. r. fel
peres 1983. novemberében a befa-

egészségügyi hatóság engedélyét. 
Egyébként a harcsatápokra ugyan
olyan szigorú minőségi előírások 
érvényesek, mint az egyéb állatfa
jok keveréktakarmányaira (ezeket 
a megjelenő Takarmánykódex fogja 
tartalmazni). így a harcsatáp kór
okozó csírát nem tartalmazhat, 
összcsíraszáma nem haladhatja meg 
grammonként az 1 milliót, a pe
nészszám a 100 ezret.

Még egy tapasztalatra hívnám 
fel a figyelmet. A táppal hosszá 
ideig etetett harcsák szervezetében 
a normálistól eltérő élettani folya
matok játszódnak le. Egy bizonyos 
testtömeg elérése után nem fejlőd
nek megfelelően, szerveikben, első
sorban a májban, zsíros elfajulás 
jelentkezik, az elhullások száma 
fokozatosan emelkedik.

Az exportárak alakulása és a 
halfaj iránti kereslet azt diktálja, 
hogy e halfaj tenyésztésének fej
lesztésével érdemes foglalkozni. 
Ehhez azonban további vizsgálatok 
szükségesek az intenzív ivadékne
velés és a ketreces hizlalás terén 
a biztonságos termelés feltételeinek 
megteremtésére, jó minőségű in
dító, előnevelő és hizlalótápok ki- 
fejlesztésére. Mindezekhez fokozott 
prevencióval, rendszeres fertőtlení- 
tési technológiával, szükség esetén 
gyógykezeléssel, a közeljövőben 
vakcinákkal is hozzá tud járulni az 
állategészségügyi szolgálat.

Dr. Békési László
Országos Egészségügyi Intézet

gyott tavat a halászati területen 
1983. december 13—17-e között, il
letve december 19—24-e között na
ponta lékelte. Ezt követően az ol
vadás beállta miatt már nem volt 
szükség a lékelésre." „A halpusz
tulás okaira, a kár mértékére vo
natkozó szakvélemény csak 1984. 
március 12. napján készült el, és 
ugyancsak később, a MÉM NAK 
által végzett vizsgálatok alapján 
vált egyértelművé az alperes kizá
rólagos felelőssége." „Dr. Pénzes 
Bethen szakértő szerint a tó nagy
mérvű oxigénhiányát a gravitációs 
vízutánpótlás nem tudta ellensú
lyozni. Megjegyezte, hogy az alpe
res által hivatkozott lékelési hiány 
sem róható a felperesek terhére, 
mivel a vizet az adott időben és 
térségben mindössze 1—3 cm vas
tag jégpáncél borította."

A Legfelsőbb Bíróság ítéletéből 
idézettek hitelt érdemlően bizonyít
ják, hogy a halak védelmével kap
csolatos feladataiknak eleget tet
tünk, hanyagsággal senki sem vá
dolhatja a htsz vezetőségét. Ezt an
nál is inkább kijelenthetjük, mivel 
rendőrségi vizsgálat is folyt a hal- 
pusztulással kapcsolatos felelősség 
megállapításáról, és velünk szem
ben ott sem történt elmarasztalás.
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Basa lengyelesen
1 kg hal, 10 dkg vöröshagy

ma, 5 gerezd fokhagyma, 1 
csomó petrezselyem zöldje, 15 
dkg zöldpaprika, 10 dkg para
dicsom, 6 dl fehér bor, 1 ba
bérlevél.

A megtisztított, feldarabolt 
halat sóban állni hagyjuk, 
majd zománcos edénybe rak
juk. Beleteszünk még apróra 
vágott hagymát, petrezselyem 
zöldjét, zöldpaprikát, paradi
csomot, babérlevelet, fokhagy
mát. Annyi fehér bort öntünk 
rá, hogy teljesen ellepje. Fe
dő alatt pároljuk és melegen 
tálaljuk.

Amur, busa zöldségeseit
1 kg halszelet, 1 csomó le

veszöldség, 2 dl fehér bor, 1 
fej vöröshagyma, 9 dkg vaj, 
3 dkg liszt, só, cukor, mus
tár.

A leveszöldséget kis kockák
ra vágjuk és sós vízben félig 
megfőzzük. A halszeleteket be
sózzuk, 5 dkg vajjal kikent 
tűzálló tálra fektetjük és be
borítjuk a leszúrt zöldséggel 
és a karikára vágott hagymá
val. Leöntjük a borral és a 
sütőben addig pároljuk, míg 
a hal meg nem főtt. A mara
dék vajból a liszttel világos 
rántást készítünk, felengedjük 
a zödséges lével, felforraljuk 
és egy csipetnyi cukorral és 
mustárral ízesítve visszaönt
jük a zöldséges halra.

Busa vajban
1 kg hal, 10 dkg vaj, 8 dkg 

zsemlemorzsa, 5 g törött bors, 
csipetnyi majoránna, 1 cso
mag petrezselyem zöldje, 1 1 
húslé, köret, só.

A megtisztított halat besóz
zuk, állni hagyjuk, majd fű
szeres vízben megfőzzük. Vaj
ban zsemlemorzsát pirítunk, 
kevés törött borsot, késhegy
nyi majoránnát és petrezse
lyem zöldjét szórunk rá, hús
lével feleresztjük. Mártás sű
rűségűre főzzük, a halra önt
jük. Sós burgonyával tálaljuk.

Amur, busa tojásban
1 kg hal, só, 8 tojás, olaj.
A kifilézett, hosszúkásra vá

gott halszeleteket besózás után 
bő, forró olajba helyezzük és 
megsütjük. Amint a szeletek 
átsültek, az olajat leöntjük ró
la; a tűzre visszahelyezve, a 
sóval ízesített felvert tojásokat

ráöntjük a szeletekre és az 
egészet átsütjük. Jénai tálon 
salátával, céklával stb. díszít
ve tálaljuk.

Amar, basa zöld vajjal
Egyszerű és gyors étel, amu

ron és busán kívül más hal
ból is jó.

A halat kifilézzük, megsóz
zuk, zsemlemorzsában meg
forgatjuk és olajban vagy zsír
ban megsütjük. Nagyon sok 
petrezselymet, kevés metélő
hagymát, borsot, sót, szemé
lyenként 1 dkg vajjal és öt 
adaghoz számítva egy tojás 
sárgájával, citromlével jól ki
keverjük. A megsült halszele
tek tetejére a zöld vajat rá
kenjük és grillsütőben a tete
jére pirítjuk. A fűszeres vaj 
beszívódik a halszeletekbe, te
tején pedig ott marad a zöld 
petrezselyem. Vajas burgonyá
val tálaljuk.

Gombás amur, basa
1 kg hal, 15 dkg gomba, 3 

dkg vaj, 2 dkg liszt, petrezse
lyem, 2 dl tejföl vagy tejszín, 
3 dl fehér bor, hagyma, só.

A filézett, lesózott halszele
teket zománcos lábasba he
lyezzük és a ráöntött 3 dl bor
ban puhára főzzük. Egy másik 
edényben a fej- és gerincré
szeket főzzük meg sóval és kis 
fej hagymával egész rövid lé
re. Ezt a levest szűrőn keresz
tül a borban főtt halra önt
jük és még 10 percig főzzük. 
A megfőtt halszeleteket lapos 
kiszedő kanállal jénai tálba 
helyezzük. A felszeletelt, meg
mosott gombát a kifőtt hal le
vében elkeverjük és hozzáönt
ve a halléhez, sűrű már
tássá főzzük. A mártást a 
halszeletekre öntjük, reszelt 
sajttal megszórjuk, sütőbehe
lyezzük, majd forrón tálaljuk.

Tormás amar, basa
1 kg hal-színhús, 2 dkg só, 

kevés törött bors, 15 dkg zel
ler, 10 dkg sárgarépa, 1 fej 
vöröshagyma, 2 dl fehér bor, 
2 dl madeirabor, kevés reszelt 
torma, 10 dkg vaj, kevés liszt.

A gerinecsontjáról lefejtett 
halíilét felszeleteljük. A bőrös 
oldalán 1 cm-es közökben be
vagdossuk, megsózzuk és meg
hintjük törött borssal. Lapos 
szélű, kivajazott edénybe he
lyezzük. Közben a megtisztí
tott vöröshagymát szeletekre, 
a zellert és a sárgarépát fi

nom metéltre vágjuk és vaj
ban megpároljuk, hozzáöntjük 
a fehér bort is. Ha a zöldség 
puha, ráöntjük a halra és a 
halat fedő alatt puhára pá
roljuk. A megpuhult halat a 
zöldséggel együtt a tálaló tál
ra helyezzük. A levét tovább
főzve hozzáadjuk a madeira
bort és liszttel összegyúrt vaj
jal besűrítjük. A mártáshoz 
keverjük a reszelt tormát és 
az egészet a halra öntjük. Kü
lön edényben petrezselymes, 
sós burgonyát adunk hozzá.

Amar, busa mazsolás már
tásban

1 kg hal, 1 fej vöröshagyma,
1 dl olaj, 3—4 dkg liszt, 10 
dkg vaj, 10 dkg mazsola, fél 
citrom, 1—2 db szegfűszeg, 1 
db babérlevél, kevés cukor, 
ecet, só, bors.

Az olajat edénybe öntjük, 
beletesszük a szeletelt és só
zott halat, babérlevelet, né
hány szem borsot, a finomra 
vágott hagymát, szegfűszeget, 
a citrom héját, ráöntjük a bort 
és fedő adatt puhára párol
juk. A megfőtt halat tálra rak
juk. A levét liszttel összegyúrt 
vajjal sűrúsítjük, cukorral íze
sítjük. Átszűrjük, a megma
radt vajat belekeverjük, s a 
meleg vízbe beáztatott mazso
lát is belekeverjük. A kész 
mártást a halra öntjük.

Combás halfilé

Több szelet halfilé, 1 citrom 
leve, só, bors, 13 dkg gomba,
2 dkg vaj, petrezselyem.

A halszeleteket megtisztít
juk, citrommal és fűszerekkel 
bekenjük. A gombát megtisz
títjuk és felszeleteljük. A hal
szeleteket egyenként kizsíro
zott alufóliába tesszük, tete
jére gombát és kevés vajat te
szünk és a fóliát bezárjuk. 
Grillsütőben 20 percig sütjük. 
Amikor megsült, kivesszük az 
alufóliából és petrezselyem
mel megszórjuk.

Basa bormártással

1 kg busa, 10 dkg vaj, 2 dl 
bor (fehér), kevés liszt, cit
romlé, só.

A halszeletek bőrét lehúz
zuk, sózzuk, s vajjal kikent 
tűzálló tálba ráöntünk 2 dl 
bort és 2 dl vizet. Először fel
forraljuk, majd fedő alatt pu
hára pároljuk. A halat tálra 
rakjuk, a levéből pedig vaj
jal és liszttelt erős keverés 
közben sűrű mártást készí
tünk. A tűzről levéve még 1— 
2 dkg vajat és kevés citromle
vet keverünk bele és a halra 
öntve tálaljuk.



A HALÁSZOK KOCKÁZATA. Iz
raeli hadihajók — a Földközi-tenger 
keleti medencéjében — elsüllyesz

tettek egy libanoni halászhajót és 
további hármat ágyúlövedékekkel 
megrongáltak. DEUTSCHER AN- 
GELSPORT (85) N° 11.

NEM TÉTLENKEDNEK. A Német 
Demokratikus Köztársaságban
117 000 ka tó- és jbiyóvíz, továbbá 
14 000 ka halastó áM a kalászok 
rendelkezésére. 1980-ban összesen

12 000, 1985-ben már 20 000 tonnára 
növekedett a megtermelt, illetve ki
fogott kai mennyisége. Az elkövet
kezendő időszakban tovább kíván
ják növelni a kaltermelést a meg
levő módszerek, eszközök moderni
zálásával. DEUTSCHER ANGEL- 
SPORT (85) N° 11.

HALÁSZOK A SIVATAGBAN. A 
Szovjetunióban, Türkmenisztánban 
— az egykor szárazságáró! híres Ka- 
rakum-sivatagban — évekkei ez
előtt nagy kiterjedésű csatorna- 
rendszereket létesítettek, hogy a 
szomjazó homokot kellő mennyisé

gű vízzel ellássák. E csatornarend
szereket ellátó víztározókba gazda
ságilag értékes halfajokat telepítet
tek. A honosítás nem volt hiábava
ló: az elmúlt év őszén már 700 t 
pontyot, amurt, busát, harcsát és 
csukát halásztak le az adott terüle
ten. RÜBNOE HOZJAJSZTVO (85) 
N° 1%.

HALTENYÉSZTŐ RABOK. Úgy tű
nik, nem öli meg az unalom a 
McNeil szigeten (USA) élő íegyen- 
ceket. Ugyanis a börtön vezetői ki
találták, hogy a rács és szögesdrót 
mögé zárt fenegyerekek ne ásítozza- 
nak és nyújtózkodjanak naphosszat, 
hanem töltsék hasznosan éveiket, 
sőt évtizedeiket. Ezért halkeltető

telepet létesítettek, ahol lazacokat 
szaporítanak milliószámra. Az elő
nevelt ivadékot aztán a civilek el
szállítják és kihelyezik azokba a 
vízfolyásokba, amelyek a Csendes
óceánba torkollanak. A börtönlakók 
nemcsak belenyugvással, hanem 
egyenesen örömmel fogadták elöl
járóik ötletét, és szemmel láthatóan 
nagy kedvvel bíbelődnek a kényes 
halak tenyésztésével és nevelésével. 
FISH FARMING INTERNATIONAL 
(85) Vol. 12. N° 6.

KÍNA HALTERMELÉSE. Az elmúlt 
esztendőben a Kínai Népköztársa
ságban í 850 000 tonnányi édesvízi 
és 600 000 tengeri hatat termettek 
halastavakban, ittetve tengeri akva- 
knttnrákban. FISH FARMING IN
TERNATIONAL (85) Vöt. Í2. N° 6.

TAJVAN EXPORTÁL JAPÁNBA. 
Tajvan évente 31000 tonna ciő ét
kezési angolnát száiiít Japánba. 
FISH FARMING INTERNATIONAL 
(85) Voi. 12. N° 6.

GÁZBUBORÉK-BETEGSÉG. R. 
Knösche elemző tanulmányt írt az 
intenzív módszerekkel dolgozó gaz
daságokban gyakran fellépő gázbu- 
borék-betegséggel kapcsolatban,

mely főleg az ivadéknál okoz tö
meges elhullást, pl. embólia miatt. 
ZEITSCHRIFT FÜR DIE BINNEN- 
FISCHEREI DÉR DDR (85) Bánd 
32. N° 2.

MINI JÉGGYÁR. A Német Szövet
ségi Köztársaságban forgalomba 
hoztak — ZIEGRA VBE 2700—2 
névvet — egy otyan készüléket, 
mety 24 óra atatt 2,7 tonna jeget 
gyárt, mindeneketőtt friss hatak 
tartósításához.

GYORSÍTOTT FÜSTÖLÉS. Az Egye
sült Államokban piacra kerül egy 
gyorsfüstölő készülék, melynek se
gítségével 20 órán belül füstölhető, 
tartósítható a hal. Az új berendezés 
neve ALKAR SMOKEMASTER. 
(Wisconsin/USA)

ULTRAMODERN HALSZAPORÍTÓ 
GAZDASÁG. A messzi északon, 
Alaszkában (USA) 8 millió dollárért 
ultramodern haltenyésztő telepet 
létesítettek, ahol a legtöbb munka
folyamat automatizálva van és az 
irányítást komputer szabályozza. A 
most megnyílt telep évente 325 mil
lió lazacot képes keltetni. FISCH 
FARMING INTERNATIONAL (85) 
N Vol. 12. N° 6.

KÓRISME. H. Knloiv a halak úszó- 
hólyag-gyulladásáról — a kór fel
ismeréséről, biológiai sajátságáról 
és gyógykezeléséről — írt részletes

elemzést. A szerző több helyen hi
vatkozik magyar szakemberek (Mol
nár Kálmán, Szakolczai József) 
dolgozataira, megfigyeléseire. ZEIT
SCHRIFT FÚR DIE BINNEN- 
FISCHEREI DÉR DDR (85) Bánd 
32. N° 4.

MÉLTATÁS. H. Zobei, G. Meria és 
G. Michler fényképekké! illusztrált 
cikket írt a szovjet belvízi halászat 
nagy szabású fejlődéséről. A tanul
mány kűlön-külön foglalkozik a pon- 
tyos, a pisztrángos tógazdaságok 
munkájával, a toktenyésztő telepek 
világhírű eredményeivel, végül a 
legújabb eszközöket méltatják a 
szerzők. ZEITSCHRIFT FÜR DIE 
BINNENFISCHEREI DÉR DDR (85) 
Bánd 32. N° 4.

INDIA A JÖVŐBE TEKINT. India 
a jelenlegi 900 000 tonna/év édesvízi 
haltermelését az elkövetkező évek
ben 6,25 millió tonna ̂ évre kívánja 
növelni — mindenekelőtt a legmo

dernebb technológiák alkalmazásá
val. (India belvízi halászatának fej
lesztésénél — elsősorban a haliva
dék tömeges előállításánál — számí
tanak a magyar tapasztalatokra, 
módszerekre. A szerk.) FISH FAR
MING INTERNATIONAL (85) Vol. 
12. N° 7.



évente 1,1 millió tonna édesvízi és 
tengeri halat, rákot, puhatestut stb. 
termelnek. Egy most közzétett sta
tisztikai kimutatás szerint évente 
mintegy 151000 tonna tengeri ke
szeget, 4400 tonna lazacot, 257 000 
tonna osztrigát és 99 000 tonna édes
vízi halat stb. termelnek. FISH 
FARMING INTERNATIONAL (85) 
Vol. 12. N° 7.

portálnak Peruba. FISH FARMING 
INTERNATIONAL (85) Vol 12. 
N° 8.

SPANYOL TERVEK. A spanyol 
akvakultúrákban 1985-ben 225 000
tonna puhatestút, rákot és halat 
termeltek — 1990-ben 340 000, 1995- 
ben már 600 000 tonna mennyiséget 
terveznek termelni. FISH FAR
MING INTERNATIONAL (85) Vol. 
12. N° 8.

NEMCSAK FOGJA, HANEM TE
LEPÍTI IS/ Japáu egg/cor arról volt 
híres, hogg valóságos rablógazdál
kodást folgtat a tengereken, min
den halat kifog sűrűszemű hálóival. 
Különösen a lazacokra és tonhalak
ra specializálták magukat a nagg

tapasztalattal rendelkező halászok. 
Most fordult a kocka, ugganis nem
csak zsákmángolnak, hanem telepí
tenek is a japán halászok; 1985- 
ben 1500 millió előnevelt lazacot te
lepítettek japán folgókba, ahonnan 
a fiatal halak a Csendes-óceánba 
úsztak. Illik tudni, hogg a telepítés 
módja nem volt teljesen jótékong- 
sági akció, ugganis a lazacok több
sége (miután odakint az óceánban 
ivaréretté válnak) visszatér azokba 
a vízfolgásokba (vaggis japán vizek
be). ahonnan fiatal korukban kibo
csátották őket.. . FISH FARMING 
INTERNATIONAL (85) Vol. 12. N° 8.

EGYRE TÖBBET. A mind jobban 
keresett garnélarákból Délkelet- 
Azsiában (így Bangladesben, Bur
mában, Indiában, Indonéziában, 
Koreában, Pakisztánban, Sri Lan
kában, Vietnamban stb.) jeienieg és 
évente összesen 108 350 tonnát ter
meinek, s 1990-ben már 238 000 ton
na termelésével számolnak. FISH 
FARMING INTERNATIONAL (85) 
Vol. 12. N° 8.

AZ ALUMÍNIUM VESZÉLYES! 
Bergeni (Norvégia) kutatók megál
lapították, hogy amennyiben a sa
vas esők alumíniumra hullanak, úgy 
rendkívül mérgező fémsók keletkez
nek, melyek a felszíni vizekbe jut
va súlyos szennyezést, növény- és 
állatpusztulást okozhatnak. FISH 
FARMING INTERNATIONAL (85) 
Vol. 12. N° 8.

TÖRPE HŰTŐHAZ. P. EVANS SYS
TEM elnevezéssel olgan hűtőháza
kat létesítenek Európában, amelgek 
100—200 tonna halat, vagg más 
élelmiszert képesek tartósítani.

GARNÉLA — KISHATAR-FORGA 
LOMBAN. Ecuadorból évente mint
egy 21000 tonna garnélarákot ex

A VILÁGON A LEGNAGYOBB. 
1986. január 16-án ünnepélyesen fel
avatták Miamiban (USA) a világ 
legnagyobb akváriumát. A 600 mé
ter hosszú és 71 méter mély vízivi- 
iágban biztonságos, üvegfalú alag
utak vannak, ahonnan kényelmes 
körülmények közt megtekinthetők a 
tengeri növények és állatok — ame
lyeket több ezer faj képvisel. UPI 
1986. I. 17.

HALSZELETELÖ. A Német Szövet
ségi Köztársaságban forgalomba 
hoztak egy olyan készüléket, mely 
halszeletelésre alkalmas: 2 percen
ként 100 halszeletet készít. FISH 
FARMING INTERNATIONAL (85) 
Vol. 12. N° 8.

MEGHALT A LEGNÉPSZERŰBB. 
Hans Freg világhírű halbiológus és 
akvarista szakember 81 éves korá
ban, 1985. augusztus 22-én elhuugt. 
Freg neve nálunk sem ismeretlen,

hiszen „AZ AKVARISTA KIS
LEXIKONA" (788 oldat terjedelem
ben) 1970-ben látott maggar ugel- 
ven napvilágot. A drezdai születésű 
Freg akvarisztikai témájú köngvei 
1% ?n,iRió példángban kerültek for
galomba világszerte — ezzel az óriási 
példáugszámmal minden más szak
szerzőt megelőzött. DIE AQUARIEN- 
UND TERRARIEN ZEITSCHRIFT 
(1986) Jahrg. 29. N° 1.

MI AZ A „CLINOPTILOLITE"? 
Köztudott, hogy a recirkuiációs, in
tenzív rendszerekben gyakran dúsul 
a víz mérgező szabad ammóniával. 
A „CLINOPTILOLITE" kivonja és 
megköti ezt a veszélyes, a haiakra 
pusztítóiag ható bomlásterméket. Az 
anyagról és módszerről részletes ta
nulmányt írt B. J. Wattén és M. J. 
English. AQUACULTURE (85) Vol. 
46 N° 3.

PÉRNEVELÉS. P. Wissmath, U. 
Limbung és K-H. Zacher vizsgála
tot hajtott végre a pénzes pér iva
dék táplálásával kapcsolatban. Az 
apró halak részben élő planktont 
(melyet egy fénnyel működő hálós 
berendezéssel gyűjtöttek, egy-egy 
éjszaka folyamán 2—4 kg mennyi
ségben), részben tápot kaptak. A 
szerzők szerint a vegyes táplálás 
bevált és gazdaságilag is kifizetődő 
módszernek bizonyult. FISCH. 
TEICHWIRT. (85) Vol. 36. N° 5.

Dr. Pénzes Bethen



Integrált hal—sertés tenyésztés
Indiában és Magyarországon

Régi törekvése az indiai és ma
gyar kutatóknak egy olyan produk
ciós rendszer kifejlesztése, amely 
lehetővé teszi egy-egy gazdálkodási 
egység hhulladékanyagainak optimá
lis hasznosítását. E kutatások ered
ményeként született az olyan in
tegrált rendszer, amelyben a halat 
és sertést együtt nevelik. A sertés- 
exkrétumot a polikultúrás halastó
ba juttatva olcsón növelhető a jó 
minőségű állati fehérje. E cikkben 
egy ilyen integrált tenyésztéstechno
lógiai kísérlet tókezelési, környe
zeti, valamint termelési paraméte
reit írjuk le indiai és magyarorszá
gi körülmények között.

TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREK
A lecsapolhatatlan indiai tavakat 

olajmentesített Bassia-latifóliából 
előállított, 250 ppm koncentrációjú, 
szelektív halpusztító méreggel ke
zeltük, hogy a nemkívánatos raga
dozók alakat elpusztítsuk. Ez az ex
trahált „pogácsa" egyben szerves- 
anyag-utánpótlásként is szolgált. A 
magyarországi tavakban a nemkí
vánt halak eltávolítását a tóvíz le
eresztésével, a tófenék kiszárításá
val értük el (I. táblázat).

Indiában a tavak népesítését 
szeptemberben, hektáronként 8000— 
9000 indiai és kínai pontyivadékkal; 
Magyarországon pedig áprilisban 
3500 fehérbusa- és pontyivadékkal 
végeztük. Az Indiában kihelyezett 
ivadékok 3—4 hónaposak és 10—40 
g tömegűek voltak; míg a Magyar- 
országon népesítésre felhasznált hal 
a rövidebb, évi 120—130 napos té
ny észidő alatt 1 éves és 150—190 g 
tömegű volt.

Sem Indiában, sem Magyarorszá
gon nem takarmányoztuk vagy mű- 
trágyáztnk a tavakat. Mindkét or
szágban csak sertésexkrétumot jut
tattunk minden reggel a tavakba. 
Indiában a félszilárd sertéstrágyát 
a tavak sarkában kupacba halmoz
tuk, amely fokozatosan beoldódott 
a tóvízbe. Magyarországon az al
kalmazott, eltérő sertéstenyésztési 
technológiáknak megfelelően folyé
kony sertéshígtrágyát használtunk, 
amelyet forgófej-permetezővel ellá
tott csöveken át pumpáltunk a ta
vakba. Indiában a tenyészidőszak 
minden napján a hektáronként a 
tóba juttatott sertéstrágyát 35—40, 
Magyarországon 36—60 sertés szol
gáltatta.

Az Indiában felhasznált sertés
trágya 69, a magyarországi 97—99% 
nedvességet tartalmazott. A napi 
szervesszén-terhelés 1—2 g m—? volt 
Indiában és 2 g m—2 Magyarorszá
gon. Indiában a tavak fertőtleníté
sére évenként és hektáronként 500

—600 kg meszet használtak; Ma
gyarországon nem történt meszezés.

Míg Indiában a tenyészidő 270— 
365, Magyarországon csak 120—130 
nap. Indiában a lehalászást 9—12

hónapos nevelési periódus után, au
gusztus-szeptemberben végeztük. 
Amikor a halak a piaci méretet el
érték, a tenyészidő alatt is halász
tunk. Magyarországon a lehalászás

1. táblázat
Tókezelési paraméterek



Szerves szén a vízben, mg dm—3 
Szerves szén az üledékben, %
Foszfát a vízben, mg dm—3 
Foszfát az üledékben, mg dm—3 
Nitrát a vízben, mg dm—3 
Nitrát az üledékben, mg g—*
NH/,—N a vízben, mg dm—3

októberben történt. A megtermelt 
halprodukció Indiában 18,4, Ma
gyarországon 18,0 kg ha—1 nap—1 
volt (további részleteket lásd az 1. 
és 2. táblázatban).

KÖRNYEZET ÉS TÁPLÁLÉK
ELLÁTOTTSÁG

A tenyészidőszakban a hőmérsék
let Indiában 19—34, Magyarországon 
8—26 °C között változott. A kora 
reggeli 3 mg dm—3 o2-koncentráció
val és a 2,1-nél magasabb ammó
nia-maximummal jellemezhető víz
minőség végig meglehetősen jó volt

a megfelelő halnövekedésre a té
ny észidő során. Magyarországon az 
02-túltelítettség, Indiában pedig a 
magas, 3,6 mg dm—3 ammóniakon- 
centráoió hatott stresszként időn
ként a halakra. A növényi táp
anyag-ellátottság az egyik tórend
szerben sem volt korlátozó tényező 
(3. és 4. táblázat).

PRODUKCIÓ
Az elsődleges termelés Indiában 

6,5—14,1, Magyarországon pedig 
5,36—6,49 g C m—2 nap—1 értékű 
volt. A halprodukció Indiában 0,18

—0,2, míg Magyarországon 0,14—0,2 
g C m—2 nap—1 között mozgott. A 
rendszerek produkciós hatékonysága 
1,14—2,76 és 5,36—6,49 volt Indiá
ban, illetve Magyarországon. Az el
sődleges termelés átalakítása hal
hússá a magas zooplankton- és 
zoobentosz-állomány révén valósult 
meg.

KÖVETKEZTETÉSEK
A hal—sertés tenyésztő integrált 

rendszerek mindkét országban élet
képesek. E technológia nemcsak nö
veli a halprodukciót, de jelentősen 
csökkenti a haltenyésztés opera
tív költségeit is. A sertéstrágya he
lyettesíti mind a haltakarmányt, 
mind a tóban alkalmazandó szer
vestrágyát, amely révén mintegy 
50%-kal csökken a hagyományos 
haltenyésztés működési költsége.

A friss, nyers sertéstrágyával a 
tóba juttatott szervesszén-terhelés 
révén fokozódik a fotoszintetikus 
termeléssel fenntartott természetes 
haltáplálék-forrás, amely növeli a 
halprodukciót.

B. K. Sharma 
Dr. Oláh János

Buda, Ó buda és P est, v a la m in t B udapest 
h alá sza ti sza k iro d a lm a (1 7 9 8  — 1959)

A Buda, Óbuda és Pest, valamint Budapest halásza
tával foglalkozó szakcikk- és tanulmánygyűjteményben 
az előbbi többségben van a tanulmányokkal és a könyv- 
részletekkel szemben, önálló könyvről, amely a főváros 
halászati bibliográfiáját bővítené — a tárgyi időszakban
— sajnos nem tudok.
BEVILAQUA-BORSODY Béla: A középkori pesti és 

budai halászmesterek, halárosok és heringesek céh
beli utódai a Szent Jobb körménetében. Nemzeti 
Újság, 1930. július 30.

EMLÉKIRAT, melyet egy mesterséges mintahaltenyésztő 
felállítása érdekében a pesti állatkerti r. társulat vá
lasztmánya, földművelés, ipar és kereskedelmi minisz
térium elé terjesztett. Gazdasági Lapok, 1868., 320—322. 
oldal.

FISCHEREY wird verpachet. Ofner Zeitung, 1798. No 
28. Beil. (2). oldal.
F. P.: A HALÁSZAT hanyatlásáról beszél Gyuri bácsi, 

a pesti halászok nesztora. Pesti Polgár, 1938. de
cember 2.

HAJNOS G.: Alkalmas-e a soroksári Dunaág mester
séges haltenyésztésre? Gazdasági Lapok, 1871., 37 
—38. oldal.

HALASTÓ a Hajógyárszigeten. Budai Szemle, 1913. 
május 3., 1. oldal; május 11., 3. oldal.
HALÁSZATI szabályzat Budapesten. Gazdasági Lapok, 
1876., 386. oldal.
NEMES haltenyésztés a csepeli Dunaágban. Csepeli 
Hírlap, 1938. március 24., 4. oldal.
— p. —: HALÁSZAT a soroksári Dunaágban. Vízügyi

és Hajózási Közlöny, 1897., 87—88. oldal.
PERÉNYI József: Csepel. 111. Bp., M. Városok Monogr. 

K. 1934., 192. oldal. 5. táblázat.
2. térkép. (M. Városok Monogr., 13.).

SÓLYMOS Ede: Halászélet a Duna magyarországi sza
kaszain. 3. Budapest. Ethnographia, 1959., 416—418. 
oldal.

AZ ÚJPESTI kikötőben... Budapesti Hírlap, 1860., 
975. oldal.

ÚJPESTI kikötői halászat. Budapesti Hírlap, 1860. 726. 
oldal.
VIZA — HALÁSZAT a' pesti erdő tavában. Regélő, 
1837., 254 oldal.

A régi budai, óbudai és pesti, valamint budapesti 
halászati bibliográfia iránti érdeklődés felkeltésére rö
vid tartalmi kivonatot — a tizennégy cikk, illetve ta
nulmány egyikéről-másikáról — célszerű közölni.
— Bevilaque-Borsody Béla kiváló történeti szakíró a 
középkori pesti és budai halászcéhek felelevenítéséről 
ad számot.
— A „Halastó a Hajógyárszigeten" című, egymás után 
megjelent két cikk javasolja, hogy érdemes volna a 
Hajógyári-sziget üres területén halastavat létesíteni, 
mert a Duna és Tisza halállománya nagyon megfogyat
kozott.
— Perényi József könyvének egy résztanulmánya a 
Csepel-sziget halászatáról tudósít.
— „Az Újpesti kikötőben" elnevezésű írás arról szá
mol be 1860-ban, hogy évi 2 Ft bérleti díjért mindenki 
a maga által fogott halat és rákot megtarthatja. A bér
leti díj kifizetése feljogosította a „bérlőket" a közös 
hallakomákon való részvételre is.
— A legérdekesebb a „Viza — halászat a' pesti erdő 
tavában" című munka azért, mert a vizahalakkal vég
zett mutatványokat ismerteti. Az történt ugyanis — a 
tudósítás szerint —, hogy a Dunában fogott hatalmas 
vizákat a Városligeti-tóba bocsátották és ismét kiha
lászták.

Szeretném javasolni a tisztelt olvasóknak, hogy a 
fenti bibliográfia részben, vagy egészben való felhasz
nálása segítségével, valamint a korábbi halászati bib
liográfiához kapcsolódóan múzeumi és levéltári kuta
tásokkal önálló tanulmány készülhetne Buda, Óbuda 
és Pest, vagy 1873-tól (a városrészek egyesítését köve
tően) Budapest régi halászatának egy-egy időszakáról.

Várhidy Imre



DR. SZIPOLA IMRE
tudományos m unkatárs
Keszthelyi A grártudom ányi Egyetem

Napjainkban, amikor a termelés 
gazdaságossága egyre inkább elő
térbe kerül, s a gazdasági kérdések
ben a fő szerepet játssza, mindin
kább fontosak azon növények és ál
latfajok, melyek e követelményeket 
fokozottan kielégítik. így került és 
kerül a hal is az érdeklődés közép
pontjába. A ragadozó halak is lé
nyegesen gazdaságosabban állítanak 
elő létfontosságú fehérjéket, mint 
egyéb gazdasági állataink (sertés, 
baromfi) (Oláh, 1982).

Az érdeklődés a természetes vizek 
halas hasznosításának fokozása felé 
irányul. Az e területen való gazdál
kodást az is indokolja, hogy nincs 
létesítési költség és a vizekben 
amúgy is jelenlevő természetes táp
anyagokat csak így tudjuk haszno
sítani. A termelés fokozását termé
szetszerűleg itt is csak ráfordítások 
árán lehet magasabb szinten vég
rehajtani (ilyen az ivadékhalak te
lepítése).

Az általam vizsgált faj, a kősüllő, 
csúcsragadozó a táplálékhálózatban. 
Szervezetébe az elsődleges terme
lésben megkötött energiának csak 
kisebb része jut és alakul tovább 
igen értékes halhússá. A kősüllő a 
Balatonba a Dunán keresztül, a Fe
kete-tengerből és a Volgából került. 
A melegebb vízterületú sekély tó
ban igen jól alkalmazkodott és gya
korlatilag mindenütt megtalálható. 
A faj életkörülményeinek jól meg
felel a Balaton napjainkban is. Ezt 
bizonyítja az is, hogy gyakorlatilag 
az összes populációnak a 60—70%-a 
a Keszthelyi-öböl területére jut. A 
kitelepített és természetes szaporo- 
dású ivadékok további nyomonkö- 
vetése és a fejlődésük értékelése is 
csak folyamatos megfigyelések alap
ján oldható meg. Ilyen megfigyelési 
módszer: a faj populációjának terü
leti elhelyezkedése, a részpopulá
ciók nagysága, a biocönózisban el
foglalt helyzetük.

Célom, hogy komplexen, több ol
dalról megvilágítva tudjam értékel
ni a változásokat és annak okait. 
Az adatok az 1978—1983-ig terjedő 
időszakot ölelik fel.

VIZSGALATI ANYAG 
ES MÓDSZER

A vizsgálati adatokat a Balatoni 
Halgazdaságtól szereztük be, vala

mint saját halászatok alapján gyűj
töttük. A terület, mely magában 
foglalja a keszthelyi-szigligeti öblöt, 
számításaim szerint megközelítőleg 
93,4 km2, azaz 9340 ha. Hangsúlyoz
ni szeretném, hogy a kapott ered
mények mindenkor nagyhálóval tör
tént fogásokra vonatkoznak. Azért 
lényeges ez, mert a halászati mód 
bizonyos speciális szelektivitást fel
tételez a halászatban. A háló szem
bősége 5X5 cm, 1 km hosszú és 
5 m mély. Az ún. „íishing effort", 
vagyis az egységre jutó halfogás 
mérőszámát egy rngatóra vonatkoz
tattam (ami az 1 km-es hálóval 1 
km hosszú húzást jelent; ezt a ha
lászati formát egy rugatónak ne
vezik). Adataimban a faj abnndan- 
ciáját egyrészt az egy rugatóra ju
tó mennyiség fejezi ki, másrészt az 
évi összes fogás viszonylatában te
rületegységre is kifejeztem. Mód
szertani szempontból különféle 
kvantitatív ökológiai módszereket 
alkalmaztam.

ABUNDANCIA-VIZSGALATOK
Az abundancia kifejezés a zoocö- 

nológiában egyedsűrűséget jelent, 
vagyis azt fejezi ki, hogy az élettér 
bizonyos területén, térfogat- vagy 
más egységben a vizsgált állat mi
lyen mennyiségben van jelen (Poo- 
le, 1974). Az általam vizsgált egy
ségek egyrészt területre, másrészt 
egy rugatóra vonatkoznak. (Meg
jegyzem, hogy ezek az értékek vi
szonylagosak, hiszen csupán a min

tára vonatkoznak, illetve az ismét
lések átlagai.)

E mintákból számoltam az abun- 
danciát. A számított abundancia 
voltaképpen a hálóval és a halá
szati módszerrel megfogható állo
mány sűrűségét mutat ja, mivel 
azokról az egyedekről, melyeket a 
háló szelektivitása miatt nem tu
dunk megfogni, nincs információnk. 
Ez természetesen nem befolyásolja 
az adatok ökológiai értékelhetősé
gét, mivel a gyűjtési módszer idő
ről időre azonos. így a kapott para
méterek összehasonlíthatók. A ki
számított abundanciaadatokat terü
letileg horizontálisan és idővertiká- 
lisan havonta is megadjuk. Sok 
esetben összehasonlítást végeztünk 
az egész Balaton és a vizsgált te
rület vonatkozásában.

IDÓFÜGGVÉNYES
VIZSGALATOK

A természetes vizek halászatával 
foglalkozó elméleti és gyakorlati 
szakembereket régóta foglalkoztatja 
a termelésre vonatkoztatott idő- 
függvény es vizsgálat (Bálán, 1964; 
Berthelmes, 1964; J. A. Guilland, 
1969; H. Kulov, 1964; Ricker, 1973). 
A vizsgálatokat mi is elvégeztük a 
kő,süllőfajra vonatkoztatva. Az idő- 
függvényes vizsgálatok vonatkozási 
alapja a mi vizsgálatainknál egyhó
napos időtartam, melyet a számítá
sok során t-vel jelöltünk.

A kősüllő foghatósága a halászati 
idényben nem azonos. Az időbeni

1. táblázat

A kősl l ő területi eloszlása egy rugatóra számítva

Balaton Keszthely



2. táblázat
A kősüllő-populáció alakulása tanya helyenként 

(Keszthelyi- és Szigligeti-öböl)
Egy rugatóra Atlagsúly,

db kg kg

Szigligeti sarok 23,7 6,8 0,4

Fekete-kastély 31,3 8,6 0,3

Edericsi sarok 60,8 20,7 0,3

Kőmelléke 16,7 5,0 0,3

M ihálykápolna 25,3 7,3 0,4

M agyar-tenger eleje 24,0 6,2 0,2

Szárazláb 33,3 10,6 0,2

Gyenesalja 53,8 17,3 0,3

Tanyaallé 57,6 19,7 0,4
Vízfolyó 41,5 15,1 0,2

Sastanya 157,8 51,5 0,3

Iszap 60,1 19,7 0,3

Göbecs 19,9 5,9 0,2

Bocka 53,5 19,0 0,3

Füzes 48,3 14,5 0,3

Csicseri 17,6 5,3 0,3

Békő 51,7 16,6 0,2

Nagy árok 7,3 2,3 0,3

3,6 0,8 0,2

változásokat a tömeg és darabszám 
vonatkozásában egyrészt a Balaton 
területére, másrészt a vizsgált te
rületre vonatkozóan növekedési 
egyenletekkel írtuk le (Bródy, 1945).

Az élőhelyek populációnövekedé
sével kapcsolatban megjegyezzük, 
hogy a növekedést három különböző 
görbével lehet ábrázolni a koordi
náta-rendszerben. Van egy ejgy szerű 
velocitás-görbe, mely tartósan, bizo
nyos időkben mérve a két időpont kö
zött elért populációkat tünteti fel az 
idő függvényében. A relatív gyakori
ság görbéje az időközök alatt elért 
gyarapodást az intervallum alatt el
ért összsúly %-ában fejezi ki. A 
kummulatív, vagy a növekedést ösz- 
szegező görbe az összes részpopulá'- 
ciók gyarapodását összegzi, egyiket 
a következőkhöz adva és az idő függ
vényében ábrázolja (Tusnádi—Van- 
ger, 1966). Gyakorlati okokból szá
munkra a kummulatív görbe volt a 
legmegfelelőbb. A görbe meredek
sége vagy lejtése arányos a növe
kedés sebességével.

Fél-logaritmusú koordináta-rend
szerben ábrázolva, ahol az a? ten
gely aritmetikus, a beosztás eqidis- 
tans és az y tengely logaritmikus, 
a transzformált egyenesek hajlás
szöge a növekedés %-os ütemét fe
jezi ki. A súlyban vagy darabban 
és egyéb egységben való növekedés 
ilyen formán való kifejezése érvé
nyes az egy-, többsejtű állati vagy 
növényi populációk növekedésére 
(Bródy, 1945).

A gyakorlatban integrálással old
ható meg a feladat:

Az egyenletekben dw/dt a pilla
natnyi abszolút növekedés mértékét 
jelenti, a k pedig a pillanatnyi nö
vekedés relatív mértéke; e =  0,4343 
(a természetes logaritmus alapja).

A w=A - ekt egyenlet lineáris alakja 
log w =  log A +- k . t, tehát hasonló 
az y =  a +  bx egyenlethez. Az ada
tokat a legkisebb négyzetek mód
szerével illeszthetjük az egyeneshez; 
a k sebességi állandó, a b 1/e-vel 
való szorzása után kaptuk. Kiszá
mítottuk továbbá a növekedés meg
k é t s z e r e z ő d é s é s i idejét; In 2/k, amely 
jó összehasonlítást nyújt a külön
böző szakaszok növekedésére vonat
kozóan. A megkétszereződési idő 
(turnover times) függetlenül számol
ható az illető vizsgálati egyed tar
tózkodási helyétől; akár modellkí
sérletben, akár természetes környe
zetében élő állatokra kiszámítható, 
és így pontos képet kapunk az élet- 
körülmények hatásáról a populáció 
változásán keresztül. A növekedési 
szakaszok metszéspontjai pedig ar
ról tudnak felvilágosítást adni, hogy 
melyik t-időpontban történik jelen
tős változás a növekedés tendenciá
jában. A számolások alapjául a ha
vonkénti (t) időben kifogott minták 
szolgálnak. Ezek párba állítva hol 
kiindulási, hol vegadatként szere
pelnek, így kapjuk meg az időtar
tam alatti változást. A kiszámított 
megkétszereződési idő az, mely az 
adott időben rendelkezésre álló 
ökológiai tényezők hatása folytán 
szükséges a jelenlevő populáció 
mennyiségi megduplázódásához. E 
vizsgálatokat a természetes vizek
ben jelenlevő táplálékszervezetek, 
illetve anyagok mennyiségi becslé
sére használtuk fel.

SAJÁT VIZSGALATOK
A kősüllő vizsgálatát a korábban 

közöltek szerint végeztem. A terü
leti eloszlásnál figyelembe kell ven
ni, hogy a Keszthelyi- és Szigligeti- 
öböl területén élő populáció nem- 
zárt, azaz a vizsgált terület kapcso
latban áll az egész Balaton vízterü
letével, és az odavaló el- és a terü
letre való bevándorlás akadálytala
nul lehetséges. A fogási eredmé
nyek statisztikai feldolgozása foly
tán világossá vált, hogy a Balaton 
összes kősüllőfogásának 60—70%-át 
a vizsgált terület adja. Ezért az a 
kérdés is megválaszolásra szorul: mi 
az oka az ilyen mérvű populáció
vándorlásnak, illetve területi áthe
lyeződésnek?

A POPULÁCIÓ TERÜLETI 
ELOSZLÁSA

A területi eloszlás alapjául szol
gáló tanyahelyek adatai tartalmaz
zák az egy rugatóra jutó kősüllő 
darabszámát és kg-értékeit. Ebből 
látható, hogy az E-i partvonal ta
nyahelyei (Szigligeti sarok, Edericsi 
sarok, Mihálykápolna) általában 
nagyobb fogási eredményeket mu
tatnak; a területi eloszlás szempont
jából jelentős még a Zala torkolati 
tanyahelye. (A tanyahelyek fogási 
eredményei egy rugatóra mint egy
ségre vonatkoznak, melynek pontos



1. ábra. A kősüHő kum m u!atív görbéi 
(db)

meghatározása a módszertani fejezet
ben található.)

A POPULÁCIÓ IDŐBENI 
DINAMIKÁJA

E kérdés tárgyalásánál az egy ru- 
gatóra jutó kősüllő km^-re és ha- 
ra vonatkoztatott db-számát és tö
megét csoportosítottuk az idő függ
vényében. így megkaptuk, hogy 
azonos területeken a hónapok válto
zásában milyen ingadozások figyel
hetők meg. Ezeket az eredményeket 
%-os arányban is kifejezzük. A fen
tebb kapott adatokkal szerkesztet
tem meg a kősüllő kummulatív 
görbéjét db-számra és tömegre vo
natkoztatva, a Keszthelyi-öböi te
rületére, valamint az egész Bala
tonra. A görbék szerkesztéséből egy 
illesztett függvény segítségével ki 
tudtuk számolni a növekedés üte
mét mindkét szakaszon. A szaka
szok kereszteződésénél, illetve met
széspontjánál adódó értékeket függ
vénykapcsolatuk révén oldottuk 
meg, melyek pontos felvilágosítást 
adnak, hogy mennyi az állomány 
megkétszereződési ideje. Ennél a 
módszernél nagyon fontos, hogy az 
eredményeket a tisztánlátás kedvé
ért az egész Balatonra vonatkoztat
va is kiszámoljuk.

Az illesztés a legkisebb négyze
tek módszerével történik. A leíró 
egyenlet „a" paramétere megadja 
azt a kezdő értéket, amelytől a le
író egyenlet értelmezhető. A „b" 
pedig megmutatja, hogy 1 egység
nyi a: változása milyen mértékben 
változtatja az g értékét. Az g-t úgy 
számítjuk ki, hogy ahhoz hozzá
adjuk a b-szer x-et. Az „a" az egye
nes magassága, ha x =  0, azt jelen
ti, hogy 0 lenne az abszolút növe
kedés, de így az eredmény nem ér
telmezhető (mivel biológiai rendsze
rekről van szó, állandó mozgásban 
vannak), ezért ebben az esetben 
nincs más jelentése, mint az, hogy 
megadja az egész egyenes magas



marad, de olyan vízterületek is 
hasznosíthatók vele, melyek a fo
gassüllő által nem népesíthetők.

Vizsgálataim területén, a Keszt
helyi- és Szigligeti-öbölben a kő
süllő által elfoglalt helyet a populá
ció időbeni dinamikájával jól nyo
mon követhetjük, és az alkalmazás
ra került kummulatív görbékre fel
írható egyenleteket megoldva, meg
kapjuk a növekedés értékeit az 
adott időszakra. Mint vizsgálataim
ból is kiderült, a görbének két sza
kasza van, mely a növekedés ten
denciájában egymástól erősen eltér. 
A Keszthelyi-öböl területén a növe
kedés ütemei lényegesen nagyob
bak, mint azonos időszakban az 
egész Balatoné. Ez a terület eltartó
képességét és a vizsgált faj jó „kom
fortérzetét" bizonyítja. A számítá
sokból kitűnik, hogy a halászati 
idény folyamán a megkétszereződési 
idő egyre növekszik — oka a ma
gasabb vízhőmérséklet, mely nega
tív hatást vált ki a kősüllő növe
kedésére, valamint a táplálékszer
vezetek minőségi és mennyiségi 
csökkenése. E számítások a tudomá
nyos vizsgálódás mellett gazdasági 
döntéseké is felhasználhatók. A 
leíró egyenletek megoldása, vala
mint a szakaszok metszéspontjainak 
ideje megmutatja a vizsgált terület 
halállományát. Ezen felül még a 
terület halnevelő képességére is en
ged némi következtetést levonni, 
mivel az eredmények visszaszámol
hatok naturális egységekre.

A területi eloszlásnál, valamint 
az időbeni dinamika vizsgálatánál 
kapott eredmények (történetesen az 
abundancia- és dominancia-mérő
számok) egész konkrétan behatárol
ják az egyes fajok, esetünkben a 
Icősüliő „kedvelte" tartózkodási he
lyeit. A Keszthelyi-öböl területén a 
vizsgálatok során ilyen területeknek 
a következők bizonyultak:

Fogási
ered-

Megnevezés mény
egy

rugatóra
Edericsi sarok 60,8 db
Tanyaallé 57,5
Sastanya 157,8
Iszap 60,1
Békő 51,7

Mindazon túlmenően, hogy a ha
lászatok eredményessége a vizsgá
latok ismeretében fokozható, az ada
tok felhasználhatók a faj telepítési 
mutatóinak javítására is. Mivel a 
zsenge ivadék igen érzékeny a kör
nyezet változásaival szemben, ha 
viszont a számára legmegfelelőbb 
környezetbe helyezik ki, nagyobb a 
túlélés is. Amennyiben a vizsgála
tokat a jelenlegi telepítés alatt álló 
halfajokra is elvégezzük, közvetlen 
gazdasági haszonnal számíthatunk 
— mégpedig a kihelyezést túlélt 
egyedek nagyobb számában, ami 
természetszerűleg a halászat ered
ményességét is fokozza.

A végzett vizsgálatok eredmé
nyei magyarázatot adnak az egyes 
tényezők egymásrahatásáról és a 
kősüllő idő- és térbeli elhelyezke
déséről, s ezek kapcsolatáról. Az 
eredmények megindokolják a 
kősüllőnek a Balaton Ny-i meden
céjébe való, mind erősebb átvvándor- 
lását.

Az általam végzett vizsgálatok 
nem tekinthetők lezártnak, mivel az 
életközösség állandó mozgásban és 
változásban van. A vizsgálatokkal 
követni kell az egyes tényezők vál
tozását, hogy az általuk okozott 
vagy leendő következményeket és 
azok elhárítását kézben lehessen 
tartani.

(A tanulmányhoz tartozó iroda
lomjegyzéket a szerző kérésre meg
küldi.)

Fizessen
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A Mezőgazdasági Világiroda
lom 1985/4. szám ából: Folyók 
hullám tereinek hasznosítása. — 
A folyók hullám tereit többnyi
re erdők borítják. G yakran 
felvetődik, nem lenne-e helyes 
ezeket mezőgazdasági terü letté  
alakítani. Sandra Brown, az il- 
lionisi egyetem professzora a 
kérdésre határozott nemmel 
válaszolt. Á llásfoglalását a kö
vetkezőkkel indokolja: 1. Az 
erdők sok szerves anyagot 
hoznak létre, ez pedig a vi
zek élővilágának jó táplálék- 
forrása lehet. A hullám téri er
dők minden ha-nyi területén 
átlagosan 5 t  lombhullásból 
származó szervesanyag kép
ződik, a lehullott levelek táp 
anyagtartalm a pedig fontos 
szerepet kap a táplálékanyag- 
körforgalom ban. Különösen

nitrogénben gazdagítja a ta 
lajt. 2. A fás m aradványok a 
halaknak búvó- és élőhelyet 
szolgáltatnak. Em ellett a fák 
lombkoronája árnyékoló h a tá 
sával a vízben kiegyenlíti a 
hőm érsékletet, s ez m egint 
kedvező a halfaunának. Az el
öntések hozzájárulnak a nö
vény- és állatvilág nagy faj- 
gazdagságának fenntartásához, 
segítik elszaporodásukat. 3. A 
hullám terek erdei ú tjá t állják 
a szállított hordaléknak. L era
kódásra kényszerítik és a ben
ne rejlő tápanyagokat, vegyi 
anyagokat megőrzik az élővi
lág számára, A Sárgámon fo
lyó m entén végzett m érések 
szerint ha-onként 42 t horda
lék rakódik le az erdős hu l
lám téri területen, csupán 
egyetlen áradásos tavaszi idő
szak alatt. Ha az erdő nem 
volna ott, ez a mennyiség za
vartalanul vándorolna tovább 
és hasznosítatlanul elveszne. 
Már pedig ez — a m érések 
szerint — a hullám tér m inden 
ha területén 101 kg nitrogént, 
12 kg foszfort, és 128 kg kal
ciumot, kálium ot, magnéziumot 
tartalm az. 4. A folyók hullám 
terében álló erdők segítik a 
part elm osódásának m egaka
dályozását, kötik  a folyó ere
jével szemben Ha ez a védő
hatás megszűnnék, akkor a fo
lyóvíz elhordta partok  anya
gából zátonyok alakulnának, 
ez pedig m ár más veszélyeket 
idézne elő. 5. Az erdők védel
met nyújtanak  az áradások 
okozta veszélyekkel szemben. 
Ennek híján a települések 
költséges védőművek építésére 
kényszerülnek. 6. Az erdők jól 
értékesíthető faterm ést adnak, 
ez közvetlen bevételt jelent. Ha 
viszont ugyanezt a terü letet 
mezőgazdasági művelésbe von
nák, az ár könnyén elm oshatja 
a term ést, de m agát a felszán
tott földet is.
A szarvasi Haltenyésztési Ku
tató Intézetből 205 a ran yhalat

és ezer növendékhalat számí
tottak különrepülőgéppel a 
görögorszűgo Jan inában m agyar 
tervek a lapján  épített halkel- 
tető és ivadéknevelő állom ásra. 
Az észak-göröpországi kisvá- 
ros m elletti tó p a rtján  létreho- 
zott halkeltető jövőre kezdi 
meg a term elést; a m apparor- 
szápi tenpészhalal at azért szál- 
líto tták m ár most, hogy a te r
melés m egkezdéséig a lkalmaz- 
kodjanak a mepváltozott élet- 
körülm ényeikhez. (Esti Hírlap)

Kábítószer a halaknak. Az 
iparszerű haltenyésztés gya
korlatában a  m esterséges kö 
rülm ények között nevelt ha^ 
lak időszakonként különböző 
tortúrákon esnek át. Haltejet 
vagy ik rá t fejnek ki belőlük, 
osztályozzák őket. E kézi m ű 
veletek során a halak 30 szá
zaléka pusztul el, többnyire 
kopoltyú- vagy bőrkárosodás 
következtében. Az új bolgár 
találm ány ezt akadályozza meg, 
m ert az elkábított halak nem 
ficánkolnak, s így nem  is sé
rülnek meg a m űvelet közben. 
A halakat kábítószerrel ke
vert vizű m edencébe eresztik, 
ahol ön tudatukat vesztik, és 
így lehetővé válik, hogy akár 
egyetlen em ber végezze el több 
ezer hal fejését és vizsgálatát. 
Ezután a halak visszakerülve 
term észetes körülm ények közé, 
öt percen belül m agukhoz té r
nek. Az Ichtiocalm  néven fo r
galm azott preparátum ot a ra - 
dom iri Állatgyógyászati Ké
szítm ények G yárában állítják  
elő. (Déli Hírlap)

A bajai T ü rr István Múzeum 
kiállítóterm ében Kunkovács 
László szenzációs tárlatán  
száztizenöt fényképen halász
nak. M agyarországon ilyen 
anyagot, ekkora gyűjtést fotó
kon még sohasem m utattak  be. 
A művészi felvételeken az orv

halászattól a csíkászatig, a 
halszárítástól a kecézésig m in
den, a néprajz által tudom á
nyosan is leírt m ódszert be
m utato tt Kunkovács László. 
(Külön em lítésre is érdemes, 
hogy egy-két lépcsőnyire a 
halászati állandó kiállítás tá r
gyi világa látható. Ahol az a 
kiállítás végződik, a fotóm űvé
szé ott kezdődik: a mánál.) 
Kunkovács László tavaly Bács- 
Kiskun megye művészeti ösz
töndíjasa volt. Tiszakécskén 
jelentős számú fo tó ja  a hely- 
történeti kiállítás gerincét ad
ja. Irigyelt státusza van a Ma
gyar T ávirati Iro d án á l: fotó- 
szerkesztő. Az elm últ két év
ben harm inc jelentős tárlata  
volt. (Petőfi Népe)
A Napló (Veszprém) „P ortyán 
az orvhalászok u tán " címmel 
a halorzás új m ódját ism er

tett : kezd elterjedn i épp, az

város vezetőinek segítségével a 
lakótelep építése során szüksé
gessé vált anyagkiterm elő he
lyet egy adott részre összpon
tosították, nevezetesen a bővi
zű G alya-patak mellé. A tó 8 
hektrányi lesz. (Fejér Megyei 
Hírlap)

Nagybaracskai tav a k : hulla
dékból halhús. A Petőfi Népe 
közleménye. Nemrégen még 
elképzelhetetlen volt, ma m ár 
valóság: állati hulladékból hal
húst állítanak elő. Az ered
mény egy lelkes szakem ber
nek, Kollát M áriának, a Pol- 
lack Mihály Műszaki Főiskola 
Bajai Vízgazdálkodási Intézete 
adjunktusának a nevéhez fűző
dik, aki három  évvel ezelőtt 
fogott a kísérlethez. A nagy
baracskai Haladás Tsz-ben 
15X30 m éteres tavacskákat ala
kíto ttak  ki, am elyekbe ponty- 
és harcsaivadékot helyeztek. 
T áplálásukra h ígtrágyát és 
húshulladékot (tüdőt, m ájat, 
vért) használtak fel. A húst, 
a vért m egfőzték és darált ál
lapotban, etetőtálcán adagolták 
heti három  alkalommal. Ily 
módon kimagasló eredm énye
ket értek  el. A kísérletek ta 
núsága szerint 18 forin tért ál
lítottak elő 1 kg harcsát, 
am elynek 160 forint a piaci 
ára. A szám ítások szerint a 
hígtrágya és a húshulladék 
révén hektáronként négy ton
na hal állítható elő.

Pöschl Nándor



A garda faunánk szép formájú, 
gazdaságilag értékes, ponto-káspikus 
eredetű pontyféIéje. Eredetileg anadrom
v á n d o r l ó  hal lévén, ősszel nagy 
csapatokba verődve, telelésre a ke- 
vertvizű tengeröblökbe (limánok) 
és folyótorkolatokba vándorol, s 
tavasszal (április vége, július) is
mét a folyókat keresi fel szaporo
dás céljából. A balatoni állomány 
egész életét a tóban tölti. Hazai és 
külföldi szakírók szerint tipikus el
terjedési területei Európában a 
Balti-tenger (Finn-öböl), az Odera 
folyó, Svéd- és Finnország déli ré
szei, a Fekete- és Kaszpi-tenger, az 
Aral-tó, illetve ezek vízgyűjtői, va
lamint a Kaukázus vizei. Kárpát
medencei élőhelyei: Duna, Tisza, 
Szamos, Kőrös, Zagyva, Rába, Sár
víz, Dráva, Vág, Latorca, Bodrog, 
Olt és Száva. Romániában még az

1. ábra. A Balaton BK-i m edencéjéből 
(Siófok—Tihany környéke — felül) és a 
tó középső vízterületén gyűjtött gardák 
(Balatonszem es környéke — alul) test
m éretének m egoszlása. Az ábra a 2+  — 
8+ korcsoportokra jellem ző átlagos törzs
hosszakat is m utatja (függőleges vona

lak)

alábbi folyókból és tavakból is is
mert: a Duna elöntéses területei 
(„balták"), Mura, Bega, Temes, Ialo- 
mita, Prut, valamint a Razelm-tó. 
Előfordul szám os szovjetunióbeli 
víztározóban, Közép-Azsiában (Tur- 
kesztán), és jelenlétét kimutatták a 
Kara-Darja felső szakaszától az 
Amu-Darjáig. A Balatonból e fajt 
elsőként — bizonytalan megjelölés

sel — Bél Mátyás említi 1730—1740 
körül, majd Reisinger (1830) je
gyezte fel Cyprinus cultratus néven. 
Előfordul még a Fertő-tóban is.

A Balatonban évszázadokon át 
Közép-Európa legnagyobb tavi gar
daállománya élt, s a „hígvízi" ha
lászatok tömeghalának számított. 
Fő szaporodási területei a homok
kal borított déli partok mentén ta
lálhatók, és jellemző rá az is, hogy 
ikrái a víztérben lebegnek, tehát 
nem igényel szilárd aljzatot.

Herman, Ottó írja a „látott halról" 
a Magyar Halászat könyvében (1887): 
„A Balaton heringhala, a garda, az 
ezüstösök között a legragyogóbb, s 
alak szerint a legföltűnőbb... óriási 
seregekbe verődik, s valami titokza
tos nyüzsgést, vándorlást végez, 
épen, mint az óczeán heringje. E 
haltömegek ekkor oszlopszerűen töl
tik be a víz egész mélységét, a fe
néktől a színig; néha annyira, hogy 
a legfelsőbb réteg viczkándozásától 
burványt vet a tó színe." Manapság 
a „látott hal" legendája már a 
múlté, őszi, nagy gardavonulást az 
1970-es évek eleje óta csak elvétve 
lehet észlelni.

A balatoni gardaállomány növe
kedését, korát, táplálékának össze
tételét és mennyiségét, ivari ará
nyát és termékenységét korábban 
Entz és Lukacsovics (1957) tanul
mányozták a téli évszakban. Woy- 
narovich (1958) a gazdasági jelentő
ségét, Tölg (1963) a megváltozott 
életkörülmények (berekterületek le- 
csapolásának) hatásait elemezték. A 
balatoni gardaállományra számos 
más munka is közöl adatokat, en
nek ellenére biológiájáról — a tó 
mai, megváltozott állapotában — 
meglehetősen keveset tudtunk. Né
pessége ugyanis az 1960—1970-es 
években — a kifogott mennyiségek
ből ítélve — erősen megcsappant. 
E változások okainak és következ
ményeinek tisztázása céljából két 
éven keresztül vizsgáltuk a balato
ni gardaállomány struktúráját, kor 
és méret szerinti összetételét, átla
gos növekedését, állománynagysá
gát, az egyes korcsoportokban ta
pasztalható pusztulási arányt, to
vábbá a termelőképességét (hoza
mokat), illetve az állomány gazda
sági kihasználásra adott „válaszait" 
a Balaton három vízterületén.

2. ábra. H etedik uyaras (6+) garda p ikkelyének képe



3. ábra. A balatoni garda évenkénti á t
lagos törzshossznövekedése a tó k ét víz- 
területén (üres körök: S iófok—Tihany; 

fekete körök: Balatonszem es)

AZ ÁLLOMÁNY STRUKTÚRÁJA
Az állomány törzsihossz szerinti 

méretmegoszlására jellemző volt, 
hogy a tó EK-i medencéjéből és a 
Tihanyi-félsziget környéki vizekből 
kifogott gardák törzshossza 14—39 
cm között változott, többségük mé
rete 23—32 cm közé esett. Ezek a 
példányok 4—6 évesek voltak. A 
Balatonszemes környékén fogott ha
lak törzshossza 16—36 cm közötti 
volt (zömmel 24—30 cm), koruk az 
előzőekkel megegyezett (1. ábra). A 
siófoki—tihanyi halanyagban a 24— 
25 (4 éves) és a 29—30 cm-es (6 
éves) példányok 20, illetve 12%-han 
voltak jelen. Balatonszemesnél a 
méret szerinti megoszlásra szabá
lyosabb íogásgörbét kaptunk, ahol a 
27—28 cm-es méretűek voltak több
ségben (18%). A siófoki—tihanyi 
vizekből származó egyedek fogás- 
görbéjének a „horpadása" a külön
böző ivarú halak növekedésének 
különbségével is magyarázható.

A testhossz—testsúly összefüggése 
az EK-i medencében és Tihany 
környékén, valamint Balatonsze
mesnél gyűjtött halaknál parabola
formájú volt. Ezekből az látszott, 
hogy azonos testhosszúságú halak
hoz Siófok—Tihany környékén ki
sebb, Balatonszemesnél nagyobb 
átlagsúly tartozik, vagyis hasonló 
korú példányoknál az előző terüle
ten a testhossz, az utóbbin a test
súly növekedése viszonylag gyorsabb 
ütemű.

A IGARDA NÖVEKEDÉSE 
A BALATONBAN

A tó két területén gyűjtött és 
megvizsgált mintegy 2000 pikkelyen 
a kialakult évgyürük kevés kivétel
lel jól fejlettek és könnyen meg
különböztethetők voltak (2. ábra). 
Fejlődési rendellenességeket zöm
mel a 6 évnél idősebb példányok

nál találtunk. A törzshosszak és a 
pikkelyek átlagos, oldalirányban 
mért átmérője között számított ösz- 
szefüggések szerint a test pikkely- 
zete Siófok—Tihanynál 4,5 cm-es, 
Balatonszemesnél 5,8 cm-es törzs
hossznál fejlődik ki.

A pikkely-évgyűrűk alapján uisz- 
szaszámított méretek szerint a gar
da évenkénti hossznövekedése a tó 
két területén nem nagy, de szem
betűnő eltéréseket mutatott. Bala
tonszemesnél az életük első öt éve 
során méretváltozásuk gyorsabb 
volt, mint Siófok—Tihany környé
kén, majd a 6 évesek mérete közel 
megegyezett (30,5 és 30,2 cm), de 
ettől kezdve a növekedés sebessége 
a tó EK-i medencéjében gyorsabbá 
vált. Szembetűnő volt az egyes év
járatok hossznövekedésének különb
sége a tó két területén: Siófok— 
Tihany környékén az egyes évjá
ratok növekedése egyenletes volt,

viszont Balatonszemesnél az ötödik 
évtől kezdve a növekedés egyre 
lassuló ütemet mutatott. A két víz
területen a legidősebbek (8 éves, 
vagy idősebb) átlagos méretének 
különbsége 1,8 cm (3. ábra).

A maximálisan elérhető törzs- 
hossz Siófok—Tihany körzetében 
51,8 cm-nek, Balatonszemesnél 40,4 
cm-nek bizonyult.

A balatonszemesi gardák egynya
ras korban 10 cm-es átlaphosszt 
érnek el, a tó EK-i medencéjében 
csak 8,7 cm-t. A gardák évenkénti 
súlynövekedése Balatonszemesnél (a 
másodnyarasokat kivéve) minden 
korcsoportban intenzívebb. A köz
vetlenül mért és visszaszámított 
testhosszak és -súlyok egyaránt jó 
megegyezést mutattak. A balatoni 
garda növekedése Európa egyéb ta
vaiban tapasztalt értékek sorába 
beillik, s az Ilmeny-tóban megfigyelt 
méretváltozás üteméhez hasonló. A

4. ábra. A garda törzshossz-növekedése a Balatonban és egyéb európai, illetve  
közép-ázsiai vizekben. Folyók: 1. Kúra, 2—3. D on, 4. Dnyeper, 5. Volga, 6. Volga 
középső szakasza, f7. Volga-delta, 8. Duna (ikrások), 9. Duna (hűnek). 10. Amu-Darja, 
11. Kubány, 12—13. Kám a. Víztározók: 1—3. Bibinszki-víztározó, 4. Gorkij-víztározó,
5. K ujbisevi-víztározó, 6. U glicsi-víztározó. Tavak és tengerek: 1. A rai-tenger, 2. 
B jeloe-tó, 3—4. Ilm eny-tó, 5. Balaton (Siófok—Tihany), 6. Balaton (Balatonszem es)

(jelen vizsgálatók), 7—8. B alaton (ikrások, ill. hím ek, 1957-ben)



folyókhoz és víztározókhoz képest 
a Balaton gardái közepes növekedé- 
sűek (4. ábra).

A GARDAALLOM^NY KOR- 
ÖS3ZETETELE; A PUSZTULÁS EE 

A PRODUKCIÓ ARANYAI
Vizsgálataink során 407 garda ko

rát állapítottuk meg a pikkelye
ken kialakult évgyűrűk számából. 
Mivel az egyes korcsoportokban a 
mért és a visszaszámított törzshosz- 
szak alig különböztek, ezért a vizs
gálatok során 1864 példányról köz
vetlenül felvett testméretek alapján 
már megállapítható volt az állo
mányra jellemző korösszetétel. A 
kifogott gardák többsége a 4—6 
életévet betöltötte, a 3 és 7 évesek 
már jóval kisebb mennyiségben 
voltak jelen. Jelentős korösszetétel
ben különbséget a tó két területén 
nem találtunk, viszont a mintákban 
szereplő 2—3 éves példányok rész
aránya a balatoni állományra néz
ve nem mondható jellemzőnek.

A különböző korcsoportokhoz (4 
—7 éves korúak) tartozó egyedszá- 
mok alapján — alkalmas eljárással 
— megbecsülhető a tó különböző 
vízterületeit benépesítő gardaállo
mányok természetes okokból bekö
vetkező pusztulás árnak mértéke. 
Ezek szerint Siófok—Tihany kör
nyékén, illetve Balatonszemesnél az 
évenkénti pusztulás aránya 38 és 
43% volt, s ebből következik, hogy 
a túlélés aránya 62, illetve 57%-ot 
tett ki. A tó két vízterületén a 4—7 
éves korú gardák összes élősúlyából 
az éves pusztulási aránynak meg
felelően 38 és 43% elpusztul. Az 
állomány élősúlyában bekövetkező 
veszteséget a túlélők súlygyarapo
dása és a természetes utánpótlás, 
vagyis a felnövekvő nemzedékek 
élő tömegei kiegyenlíthetik. Jellem
ző, hogy a veszteségek ellenére Sió
fok—Tihanynál a teljes állomány 
élősúlyának produkciója átlagosan 
23%-kal, Balatonszemesnél 27%-kal 
növekszik. Ez az arány a 4 évesek
nél volt a legmagasabb (31 és 38%), 
majd az életkor előrehaladtával fo
kozatosan csökkent. A két vízterü- 
ieten az egyes korcsoportokat ösz- 
szevetve, azok produkciója viszony
lag kicsi, kb. 1—7%-os különbséget 
mutatott.

A GARDA HALÁSZATA 
ÉS HOZAMAI

Közismert, hogy elsősorban a 
„hígvízi" halászat főhala a garda, 
fogása néhány kiugró évet leszámít
va kb. 100—150 tonna/év között 
változott. Előfordulásában a külön
böző esztendők során erős eltéré
sek tapasztalhatók: a fogásgörbén 
3—5 évenként maximumok jelentek 
meg. Fogásának bősége — korábbi 
megfigyelések szerint — elsősorban 
a kedvező jégviszonyoktól függött. 
Legnagyobb tömegben a gardát 
olyan években fogták, amikor eny
he télen megszakítás nélkül lehe
tett halászni. Érdekes jelenség vi
szont, hogy a tömeges halpusztulá

sok során (1965, 1975) a gardaállo
mány kevésbé károsodott (5. ábra). 
Részarányát tekintve az 1945—1978. 
években kifogott halmennyiségben 
(889—1963 tonna/év) 3—25% között 
ingadozott évente (átlag: 9,84%). A 
Balaton évi gardahozama hektáron
ként csupán 0,55—5,95 kg/ha (át
lagosan 2,26 kg/ha) volt. A gardát 
elsősorban az ÉK-i medencében, Ti
hany vidékén fogják, nagyjából a 
tó középvonaláig (Balatonszemes 
környéke), viszont ettől DNy-ra (Fo
nyód térsége) ritkán kerül hálókba, 
akkor is csak az őszi vándorlásakor. 
A Keszthelyi-medencéből gyakorla
tilag hiányzik.

A statisztikai adatok szerint az 
1980-as évek elején a halászattal 
Siófoknál, Tihanynál és Balatonsze
mesnél kifogott gardák súlya 96,7 
tonna (1,62 kg/ha), egyedszámuk 
961 800 db volt, mely utóbbi 16 db 
hektáronkénti zsákmányt jelentett. 
Fogásának mennyisége azonban 1965 
után évről évre csökkenő. A Bala
tonból halászattal kifogott garda
tömeg ma már csupán a szerény 10 
tonna alatt marad. Ha az állomá
nyok teljes évi veszteségét értékel
jük (amiről korábban már volt szó, 
s ez 38, illetve 43%-nak bizonyult), 
kimutatható, hogy azt nagy átlag
ban (a 38 és 43%-on belül!) a ha
lászatnak Siófok—Tihanynál kb. 
40%-ban, Balatonszemesnél kb. 47%- 
ban tulajdoníthatjuk. (Ebben nem 
szerepel a sporthorgászat részará
nya, amely ugyancsak tekintélyes 
mennyiséget képviselhet.) Az állo
mány kihasználás arányát az előző 
sorrendben 32 és 49%-osnak talál
tuk. Az állománykihasználás ará
nyának csökkenésével viszont a túl
élés aránya lineárisan növekszik, s 
az állományok ilyen jellegű vesz
teségének csökkenése az utóbbi 
években már általános jelenséggé 
vált.

Miként befolyásolhatja a halászat 
az állományok struktúráját? A gar
daállomány halászati hasznosítása a 
harmadnyarasokkal kezdődik, bár 
részarányuk a fogásban Siófok— 
Tihany környékén csupán 1%, Ba
latonszemesnél 0,6% volt. A 4 éve
sek ugyanitt 8, illetve 4%-ban vol
tak jelen; az 5. életévüket „taposó" 
halak részaránya már 35 és 40% 
volt. Ettől kezdve az arányok ki

egyenlítődnek, és az életkor előre
haladtával az idősebbek egyedszá- 
ma csökken. A Balatonon használt 
kerítőhálók a gardát a 4. életévü
kig „szelektíven", attól kezdve már 
„nem szelektíven" fogják. Az őszi 
gardahalászathoz használt hálók ol
dalfalának szembősége 45 mm, a 
zsáké 25 mm. A hálók 50%-ban 
Siófok—Tihany környékén a 26 cm- 
es törzshosszúságú gardákat, Bala
tonszemesnél a 27 cm-es méretűe
ket tartják vissza, amelyek testsú
lya átlagosan 203 és 223 g. 
A hálók szelektivitása tehát mind
két vízterületten megegyezik, az ál
lománystruktúrában azonos válto
zásokat eredményez, amire a „ku
mulatív méretszelekció" görbék ha
sonló formája is utal. A görbékből 
azonban a szelektivitás szezonális 
változása nem tűnik ki; a kifogásra 
kerülő fiatalabb halak részaránya 
különösen ősszel lehet nagyobb, 
amikor a garda különböző korcso
portjai rajokba tömörülve vándo
rolnak, még ha nem is az évtize
dekkel ezelőtt jellemző nagy töme
gekben.

Az évenkénti hozamok, a halá
szat intenzitásának függvényében, 
Siófok—Tihany környékén a 2—5 
éveseknél jelentkező kisebb maxi
mumok után csökkennek, a 7. évtől 
kezdve pedig már csak elenyésző 
mértékben növekednek (6. ábra). 
Ugyanez figyelhető meg Balaton
szemes környékén is, azzal a kü
lönbséggel, hogy ott a hozamértékek 
az egyes korcsoportokban kb. 2/3- 
dal magasabbak az előzőeknél (7. 
ábra), mely különbséget minden bi
zonnyal a gardák gyorsabb hossz- 
és súlynövekedése okozza. Ez más 
szavakkal azt iz jelenti, hogy Bala
tonszemesnél kb. 1/3—l/2^del ki
sebb halászat-intenzitással lényegé
ben ugyanaz a hozam érhető el. A 
2—8 évesek csoportjában a hozamok 
Siófok—Tihany környékén az adott 
halászat-intenzitás mellett 121—264 
g között, a balatonszemesi vízterü
leten 222—403 g közöttiek voltak. 
Mindkét tórészen a garda halász
ható élettartama kb. 13 év. A 8 éves 
és ennél idősebb halak részaránya 
az állományban azonban alacsony, 
gazdasági jelentősége főleg a 4—6 
éves korúaknak van, s a legidősebb,
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6. ábra.
E gyensúlyi hozam ok  
(Y/R -gram m okban) 
a baiatoni garda 
különböző  
korcsoportjaiban  
a halászati 
m ortalitás
(F = a  halászatnak  
tulajdonítható  
állom ánycsökkenés 
aránya, m ely  
a'halászat intenzi
tásának egyik  
m utatója) függvé
nyében, a tó ÉK-i 
m edencéjében

7. ábra. Egyensúlyi 
hozam ok a balaton- 
szem esi vízterület 
gardáinak különböző  
korcsoportjaiban

11—12 éves példányok hozamai is 
ettől már messze elmaradnak.

A garda különböző korcsoportjai
nak élősúl y  a halászat iintenzitásának

 (mortalitás) függvényében 
fordított arányban változik. Az ér
tékkülönbségek a tó két területén 
szetmbetúnőek: Siófok—Tihanynál a 
2—8 éveseknél 304—662 g között, 
Balatonszemesnél 467—849 g között 
változtak. Ugyanakkor a garda kü
lönböző korcsoportjaiban az egyed- 
számok szerinti hozamok a tó két 
vízterületén megegyeztek.

A gardahozamok elemzése során 
kiderült, hogy mindkét vízterületen 
a kb. 3,6 éves példányok kerülnek 
először tömeges kitermelésre, közel 
azonos halászat-intenzitás mellett. 
Az életkor emelkedésével az állo
mány termelékenysége (hozamai) 
Balatonszemesnél azonban kb. 2/3- 
dal magasabb a Siófok—Tihanynál 
tapasztalthoz képest. Az adott ha
lászati technikával maximális ho
zamok Siófok—Tihanynál a gardák 
kb. 10 éves, Balatonszemesnél kb. 
9,5 éves korában érhetők el.

AMI A KUTATÁS 
TANULSÁGAKÉNT LEVONHATÓ

A gardaállomány méret és kor 
szerinti struktúrája a tó két vízte
rületén közel azonos volt; a siófoki—

tihanyi vizekből származó egyedek 
fogásgörbéjének „horpadása" a hí
mek és ikrások növekedésbeli kü
lönbségét jelezheti (amint arra Entz 
és Lutkacsovics még 1957-ben fel
hívták a figyelmet). Ez a íogásgör- 
be-típus egyébként a többször, de 
egy évnél nagyobb időközönként ívó 
anadrom halakra jellemző. Mivel a 
gardának a tavon belüli mozgásáról 
(szaporodási, táplálékkereső és te
lelőhelyre történő vándorlások) 
újabb, részletekre terjedő ismerete
ink nincsenek, ezért csak feltételez
hetjük, hogy a gardaállomány el
terjedése, illetve különböző korcso
portjainak aránya a Balaton egyes 
vízterületein az adott év egymást 
követő időszakaiban is nagymér
tékben eltérő lehet.

Ami a testhossz—testsúly relatív 
viszonyát illeti, ez az ÉK-i meden
cében és a Tihanyi-félsziget kör
nyékén gyorsabb lineáris növeke
dést, Balatonszemes körzetében pe
dig intenzívebb súlygyarapodást 
jelzett, aminek egyaránt lehetnek 
genetikai és környezettani okai.

A növekedés vizsgálatakor ta
pasztalatuk. hogy a gardapikkelye
ken kifejlődő évgyűrűk főleg a fa
rok irályába eső részen, különülnek 
el jól. Az oldalirányú átmérőt né
hány külföldi kutató kevésbé tartja 
alkalmasnak a korábbi testméretek

visszaszámítására. A balatoni gar
dák esetében viszont az oldalirányú 
(laterális) átmérő változása a test
hossz növekedésével szoros össze
függést mutatott, bár több ízben 
tapasztaltuk azt is, hogy ugyanarról 
a testrégióról gyűjtött pikkelyek, 
idősebb és nagyobb testsúlyú pél
dányoknál, kisebb méretűek voltak, 
mint a fiatalabb fajtársaknál.

Entz és Lukacsovics (1957) zöm
mel 2—4 korcsoportbeli példányo
kat tanulmányozva megállapították, 
hogy azonos hosszúság mellett a gar
da n y ú l á n k  
egyedei fiatalabban, azömökek idősebbek. A garda növe
kedését a Balatonban az első három 
évben gyengének, a 4. és 5. évben 
jónak, a 6. évtől kezdve ismét gyen
gének írták le. Szerintük az első 
életévében kb. 6 cm-es nagyságot 
ér el, és a hímek növekedése el
marad az ikrásoké mögött. Ivar- 
érettségüket a 3—4.-nyaras korra 
érik el; az ikraszámuk igen magas: 
testsúlykilogrammonként kb. 200 000 
db. A Balatonban háromnyaras 
korig a hímek és a nőstények fej
lődése mind hosszúság, mind súly- 
gyarapodás szempontjából azonos 
volt, más vizekben viszont már az 
első évtől kezdve eltérő növekedé
süket írták le. Saját eredményeink 
Entz és Lukacsovics megállapításait 
csak részben támasztják alá, mert
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mintegy két évtizeddel később a tó 
ÉK-i medencéjében a garda növe
kedését egyenletesnek találtuk. Ba- 
latonszemes környékén viszont az 
első öt évben nagyobb testmérete
ket értek el, de a 6. évtől növeke
désük az BK-i medencéhez képest 
már bizonyos mértékben lassúbbá 
vált. A növekedésbeli különbséget 
az állományok vízterület enként el
térő sűrűsége, a térség táplálékkész
lete (Tőig, 1963), a víz {minősége, 
végeredményben a fajon belül és 
a fajok között érvényesülő hatások 
eredményezik. A fajon belüli ha
tások (pl. a táplálékért való ver
sengés) erőssége a környezetiekéihez 
képest nyilván kisebb lehet. Ez 
utóbbi feltételezést támasztja alá 
az is, hogy amint a Balatonban, 
úgy más vizekben is a gardaivadék 
az első nyáron a többi pontyféléhez 
képest nagyobb (kb. kétszeres) test
méreteket ér el. Ugyanakkor vizs
gálatainkban a legnagyobb példá
nyok Siófok—Tihanynál 39 cm és 
580 g, Balatonszemesnél 36 cm és 
474 g voltak.

A gardafogások variácójának és 
a szabályosan vagy rendszertelenül 
jelentkező állományfluktuációnak 
oka már kevésbé ismert. Valószínű, 
hogy a garda elterjedése, egyedsú- 
rűsége és foghatósága a tó egyes 
területein alapvetően v á n d o rlá s i  
szokásoktól függ. Erre utal az a 
tény is, hogy a garda részaránya a 
fogásokban sok évet tekintve 3—25% 
között változott. Hígvizen a legna
gyobb egyszeri zsákmány 4,48 tonna 
volt (Viski, 1932). Egyes években 
viszont a kitermelt gardák összes 
súlya alig érte el az éves átlagos 
fogások felét: így 1956-ban 44,6 
tonnát, 1970-ben 51 tonnát, 1975-ben 
— az utóbbi évék második legna
gyobb halpusztulásának évében — 
csak 33 tonnát, és 1978-ban már 
csupán 9,3 tonnát, s ettől kezdve is 
10 tonna alatt maradt. Ily nagymér
vű ingadozást és állománycsökke
nést eddig egyetlen más balatoni 
halfajnál sem figyeltünk még meg. 
Említésre érdemes még, hogy a ha
lászati statisztikai adatok között a 
kifogott súlyokkal szemben az 
egyedszámok nem megbízhatóak, 
mert gazdasági szinten ezeket 100 
g-os egyedsúly alapján adják meg, 
ugyanakkor vizsgálataink során kb. 
kétszer nagyobb átlagértékeket ta
láltunk.

Az ivarérett állományt alkotó 
gardaegyedek természetes pusztulá
sának mértéke nyilván azért ala
csony, mert a pelágikus életmódú 
gardának a Balatonban kevés ter
mészetes fogyasztója van. Az ala
csony természetes pusztulás nem 
kizárólag a balatoni állomány sa
játja: Poddubntüj (1956) a Ribinszki- 
víztározó gardáira ugyanezt találta 
jellemzőnek.

A 4—7 éves korú gardák bioló
giai produkciójának az aránya a 
Balatonban 23—27%-nak bizonyult, 
mely arány pl. a dévérkeszeghez, 
vagy akár a küszhöz képest még 
aktkor is igen alacsony, ha csupán 
négy korcsoportra vonatkozik. Ko

rábban közel hasonló arányt talál
tunk az ugyancsak nyíltvízi élet
módhoz alkalmazkodott ragadozó 
őn 4—9 korcsoportjaiban (29%). Fel
tételezhető, hogy a garda és a ra
gadozó őn alacsony termelékenysége 
pelágikus életmódjukkal és nagyobb 
mozgásaktivitásukkal függ össze, 
azaz táplálékukat a nyílt vízben 
aránytalanul több „utánjárással" 
szerzik meg, mint a Balaton táplá
lékban gazdag parti övének halai.

A hálók szelektivitása az állo
mánystruktúrára abban az esetben 
lehet kedvezőtlen, ha a különböző 
korcsoportok (évjáratok) részarányá
nak nagymérvű változása következ
tében az állomány stabilitása csök
ken. Márpedig a balatoni gardaál
lomány változásaiban ilyen okok is 
közrejátszhatnak. A halászati ada
tokból ugyanis az  
állománynagyság csökkenése nyilvánvaló. Egyértel
műen azonban nem bizonyítható, 
hogy ezt a népességcsökkenést a 
természetes utánpótlás hiánya, vagy 
a tó előrehaladott eutroíizálódása 
(növényi tápanyagokban való fel- 
dúsulása) váltotta-e ki. Hosszabb 
időre terjedő, megfelelő adatsorok 
hiányában az okokra csupán feltéte
lezéseink lehetnek, s ezek közül nem 
hagyható figyelmen kívül a vízmi
nőség nagyfokú romlása, a halászat
horgászat hatása stb.

A hozambecslések a tó különböző 
vízminőségű tájain a gardaállomány 
eltérő termelékenységére hívták fel 
a figyelmet. Maximális hozamokat 
a még legkevésbé eutrof zálódott tó
részen (Siófok—Tihany körzetében) 
5—12 éves korban, Balatonszemes
nél 4—12 éves korban nyújthat a 
gardaállomány. A maximális hoza
mok azonban egyetlen faj esetében 
sem lehetnek tartósak, mert még 
ugyanazon vízben, térben és időben 
is igen változóak lehetnek. A bala
toni gardaállomány kihasználása és 
túlélési aránya között ugyanúgy 
szoros összefüggést találtunk, mint 
a szintén ritka állományú ragadozó 
önnél. Az évről évre erősen inga
dozó gardaállományra különösen 
igaz lehet a lengyel Tadeusg Backieí 
megfigyelése: ivarérett korban a 
halászatnak, a környezeti ártalmak
nak és a különböző halfajok közötti 
hatásoknak tulajdonítható teljes 
pusztulási arányok fordítottan ará
nyosak az állomány sűrűségével. 
A halászat és horgászat, valamint a 
környezeti tényezők állománysűrű
séget csökkentő hatását az első há
rom életév során a természetes 
utánpótlás huzamosabb ideig nem 
tudja kiegyenlíteni és az állományt 
egyensúlyban tartani, tehát az ál
lomány hosszútávon törvényszerűen 
megcsappan. Az egyéb halfajok te
lepítésének következtében pedig a 
fajok között erősödő táplál ékkon- 
kurrenciára, végsősoron részleges 
lakóhelybeli, illetve táplálkozásbeli 
elkülönülésre is számítani lehet. 
Hozambecslések alapján határozot
tan állítható, hogy az optimális 
hozamok előrejelzése csak rövidebb 
időtartamra vonatkozhat. A kifo

gásra kerülő halak korának csök
kentésével a maximális hozam ma
gasabb halászat-intenzitásnál jelent
kezik, de csak akkor, ha a termé
szetes mortalitás elhanyagolhatóan 
kicsi marad. Ennek értelmében a ha
lászat intenzitásának fokozását csak 
akkor követi hozamnövekedés, ha a 
kifogásra kerülő gardák életkora is 
magas. Ez viszont csak szelektívebb 
halászattal (45—70 mm szembőségű 
hálók alkalmazásával) és horgászat
tal érhető el, amire több szakiro
dalmi példa is utal, de korántsem 
biztos, hogy ez a beavatkozás az ál
lomány szempontjából hasznos, mert 
többnyire csak annak „megritkulá- 
sához" vezet. A halászat és az élet
kor ilyen szoros összefüggését ed
dig egyetlen más balatoni halfajnál 
sem tapasztaltuk, noha korábban 
már kimutattuk, hogy a kisebb ál
lománnyal rendelkező halfajok az 
állományukat ritkító halászattal- 
horgászattal szemben érzékenyeb
bek és konstans, de alacsonyabb 
halászat- és horgászat-intenzitás 
mellett is instabillá válhatnak. A 
fajonkénti hozambecslések a hal
fauna termelékenységére nézve jól 
használható indexeket nyújtanak, 
azonban a környezet és a gardané
pesség kapcsolatainak, változásainak 
feltárásához ismételt vizsgálatokra 
van szükség. A hozambecslések 
eredményei egyértelműen bizonyít
ják továbbá azt is, hogy a kisebb 
termelőképességű fajoknál (mint pl. 
a garda és a ragadozó őn) a kisebb 
mérvű állománykihasználás is fo
kozottabb mértékben változtatja az 
állománystruktúrát. Hozamnövelés 
ezeknél csak az összes jelenlevő 
korosztály „felülhalászatával" érhe
tő el — szemben a sűrű népességű 
fajokkal (mint amilyen pl. a dé- 
vérkeszeg), mely halfajnál egy bi
zonyos szintig az állománykihasz
nálás intenzitásának növelésével 
anélkül is magasabb hozamok ér
hetők el, hogy a populáció struktú
ráját károsodás érné. Kevert, tehát 
több halfaj populációiból tevődő 
állományoknál az egyes alkotók kül
ső — biotikus és abiotikus — hatá
sokra adott „válaszai" a növekedés, 
a produkcióarány, a pusztulás mér
téke és a hozamok alapján részle
tesen jellemezhetők és megismerhe
tők. A rendelkezésre álló adatok 
szerint azonban a balatoni halállo
mányok stabilitásában (természetes 
utánpótlás?) térben és időben olyan 
nagyságrendi eltérések vannak, 
amelyek az egyébként természetes 
biológiai ritmusokat és folyamato
kat megzavarják, s így ezek tudo
mányos értékelése is nehezebbé 
válik, s e jelenségek megismerése 
további elmélyült kutatásokat igé
nyel.

Végül is egy a lényeg: a balatoni 
gardát ne csupán az őszi, tihanyi 
pinceszerek szőlővenyige^parazsánál 
nyárson sülő halként lássuk (bár 
ez is megkapó, hangulatos látvány), 
hanem ismét a már Hermán Ottó 
által 1887-̂ ben megörökített „látott 
hal" legyen.

Dr. Bíró Péter
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Hagyomány, hogy a címben 
említett, ismétlődő bemutatkozá
son szerephez jut a halászat is, 
megmozdítva képzőművészeink 
fantáziáját.

Szurcsik  Jánosét azért, mert 
ifjúságában halászok között is 
élt, s az élmények színtelenül 
feltámadnak, a megélt élet lesz 
művészetté. Most „Halászbárkák"- 
at festett, olyan elosztásban, 
ahol a két nagy bárkához halász
csónakok sorakoznak és teljes 
hosszában látszik a part is. Em
ber sehol, de a halászat eszközei
nek fontos tárgyfelvonulása el
múlt és bekövetkező cselekmény
re utal.

Takács Klára „Halászaf'-a a 
maga egyöntetűségében azonos 
teret szentel víznek, földnek, hi
szen mindkettő a halászat terepe: 
a part a készülődésé, a hálók 
szárításáé.

Mindez jól látszik M. Szűcs 
Ilona festményén is, ahol előtér-

ben szárad a nagy háló, mögöt
te a víz kékje tűnik fel és egy 
hajló halász.

Móder Rezső felfogása érdekes 
és igaz. Képének címe: „Hal, ha
lász, harc." Valóban, a thalászat 
nem szűnő küzdelem, ami az 
embernek jó, rossz a halnak — 
ezért oly gigászi a halfogás küz
delme. mindenképpen drámai.

G. Somorjai Magda is külö
nös dolgokat vesz észre a „Há
lában": csigákat, köveket, kagy
lókat. halakat — a háló nem vá
logat  ̂ összegyűjti a víz kincsét.

Véssey Gábor vegyes techniká
val készült műve, a „Halfeldol
gozó" a műszaki jelleget hang
súlyozza — ez kerül egyre in
kább előtérbe a romantika he
lyett.

Varga Géza bronzérme is ki
tűnő rajza a halfogás mai for- 
máinak.

Losonci Miklós




