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özép-Amerikában, így Florida
partjainál is nagy tömegben
él a P e l e c a n u s o c c i d e n t a l i s . Ez a madár elsősor
ban a halászatból él, a tengerből
kifogott halakkal táplálkozik.
A Pelecanus occident a l i s a gödényfélék családjába
tartozik. Anatómiai szempontból
hatalmas, merítőhálóra emlékeztető
csőr jellemzi ezeket a madarakat.
Csőre kereken függő zsákhoz hason
lít. A bőrzsák szétterpesztése a nyelv
csont lehúzásával megy végbe, m i
közben az alsó állkapocs szárai
széttárulnak.
Pelecanus
occidental i s táplálékát zuhanó bukással
szerzi. Zárt szárnyakkal, mint egy
zuhanóbombázó csap le a vízre,
majd merül és a víz alatt kapja el
hálószerű csőrével áldozatát. A többi
gödény fa j szintén a vízből szerzi
a táplálékát, de más módon, mert
ilyen teljesítményre nem képesek.
Ezek a sekélyebb vízbe tömörülnek,
vagy a parti tengerrészben tág f é l 
kört alakítanak s szárnyaikkal ver
desve eveznek a part felé, így zavar
ják és fogják ki a halakat.
A pelikánok kitartó és jó repülők,
vitorlázni is tudnak. Egymás kö
zött kötekedő a természetük, de az
ellenségtől félnek. Fiókáik fészek
ülők, vakon és csupaszon bújnak ki
a tojásból. K épeink a P e l e c a 
n u s O c c i d e n t a l i s halásza
tát mutatják be Florida partjainál.
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BESZÁMOLÓ A HARCSAÉS COMPÓPROGRAM ELSŐ TERM ELÉSI ÉVÉRŐL
Napjainkban a ponty a legjelentősebb tenyésztett
halfajunk (az össztermelés 80—85%-a). Egyre nagyobb
jelentősége van a növényevő fajoknak, távlati célki
tűzésekben elérik az össztermelés 30%-át. A többi
tógazdaságban tenyésztett halfaj részaránya igen ki
csiny, pedig a mennyiségi növekedés mellett a válasz
ték növelése is fontos célkitűzése ágazatpolitikánknak.
A mennyiségi növekedést a ponty- és növényevő halak
tenyésztés-technológiáinak fejlesztésével érhetjük el,
míg a választék bővítését a különböző ragadozó halfa
jok és mellékhalak rendszeres tenyésztése biztosíthatja,
síthatja.
Mi a helyzet a három legfontosabb ragadozónk, a
süllő, csuka és harcsa tenyésztésével kapcsolatban?
A csuka és süllő, mint obiigát ragadozók, csak olyan
tógazdaságokban tenyészthetők, ahol sok a szeméthal
és bármely módon történő irtása az elsődleges cél. A
csuka és a süllő nehezen bírja az intenzív pontykul
túrák által teremtett tavi környezetet (zavaros, oxi
génszegény víz, vízinövényes részek hiánya stb.) és
különösen nehezen viseli el az évenkénti lehalászás
töredelmeit. E két hal ivadéknevelő tóban kifejezetten
káros, mert mérhetetlen falánksága miatt óriás károkat
képes okozni az ivadék állományban. Ezért a csuka
és a süllő igazi tenyésztési területei nem az egyre
intenzívebbé váló halastavak, hanem a szeméthallal
bővelkedő holtágak, tározók, természetes vízterületek.

Vizsgáljuk meg a harcsát is abból a szempontból,
hogy milyen lehetőség van intenzív tenyésztésre ponty
nevelő tavakban. A harcsa ökológiai igényeit tekintve
számos vonatkozásban hasonlít a pontyhoz; nem sérü
lékeny, jól tűri az oxigénszegény környezetet, hőmér
sékleti igénye a pontyéval azonos, kifejezetten melegkedvelő faj. Táplálkozásbiológiailag a másik két
ragadozó fajjal szemben az az előnye — amely meg
határozó jellegű — hogy elsősorban nem élő hallal
táplálkozik, hanem elfogyaszt minden állati eredetű
fehérje táplálékot, a vízi rovaroktól és azok lárváitól
a békákon és a békalárvákon keresztül az elpusztult
és beteg halakig, férgekig stb. A harcsánál a táplálék
Harcsaikra ellenőrzése

a

szolnoki Felszabadulás HTSZ-ben

(Gönczy J. felvétele)

1. táblázat

Az 1977 évi harcsa ivadék nevelési eredmények az ÁG szektorban

Résztvevő Állami
Gazdaság

B iharu gra.............
Bikái ...................
S z e g e d ...................
Hortobágy ...........
Tamási .................
Tata .....................

Kihelye
zett kis
előnevelt
harcsa
db
150
451
44
131
16
10

70 000
40 000

M ezőfalv a.............
K ö zé p tisza ...........
összesen:

.............

000
000
000
000
000
000

912 000

Lehalászott
egynyaras harcsa
db

g/db

2
66
4
20
3
3

Megma
radási
%

564
117,0
700
67,5
000
46,0
99,6
644
585
50,0
614
80,0
2000 db
1614 db
20,0
15 000*
10 000

21,4
25,0

/

13,8

126 107

1,8
14,8
9,0
15,7
22,4
36,0

* becsült mennyiség
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Medencés módszerrel előnevelt harcsaállomány

megszerzése során elsődleges szempont, hogy kevés
energiával jusson hozzá. Az élő, gyors mozgású halak
zsákmányolására csak kényszerből fanyalodik. Az in
tenzív pontyos kultúrákban a harcsának az egyetlen
igazi ellensége az éhezés. Erre a kérdésre még vissza
térünk.
A pontycentrikusan kombinált népesítésű tavakban
a ragadozók közül tehát a harcsa az, amely a hazai
halfaunánkban található értékes húsú ragadozók közül
leginkább tenyészthető. Ez alapján bárki megkérdez
heti, hogy miért nincs több harcsa a magyar tógaz

daságokban. Elemzéseink szerint ennek legfőbb oka az,
hogy a harcsa nehezen nevelhető fel egynyaras korig.
Vannak életszakaszok (ikra és lárvakorban), amikor
környezeti ártalmakra érzékeny, míg ivadékkorban igen
sok — többnyire az elégtelen táplálkozásra visszvezet
hető — betegség ritkítja az állományt. A tenyésztés
fellendítéséhez tehát első lépésként az ivadékbázist
kell megteremteni.
A Temperáltvízű Halszaporító Gazdaságban az utóbbi
években hatékony harcsa szaporítási és ivadéknevelési
eljáráson dolgozunk. Az egynyaras harcsaivadék elő
állítás több résztechnológiából áll össze. Ezek közül
az anyaharcsákkal kapcsolatos teendők, az indukált
szaporítás folyamata és az ivadéknevelés első, keltető
házban zajló szakasza többé-kevésbé kimunkált, ámbár
éppen az 1977. évi bizonyította, hogy nehézségeink
még itt is lehetnek. A tulajdonképpeni tavi ivadék
nevelésben azonban lényegesen több a bizonytalansági tényező.
A szaporítási fázis első szakaszaiban viszonylag biz
tonságosan megtermelhető milliós nagyságrendű kis
ivadék továbbnevelésére a TEHAG-ban nincsenek meg
2. táblázat

A fontosabb harcsa szaporítási mutatók alakulása az 1974— 77 időszakban
1974

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

beoltott -ok száma
ikrát adó -ok száma
beérés
összes ikra
termékenyülési veszteség*
inkubációs veszteség*
kikelt lárva
veszteség a lárvatartás alatt*
táplálkozó 4 napos lárva
veszteség a medencés előnevelés alatt*
megtermelt 2— 5 cm-es előnev. iv.
saját egyny. nevelés
— kihelyezett
— lehalászott
— megmaradás

db
db
%
db
kg
o/
/o
0/
/o
db
0/
/o
db
0/
/o
db

22
15
68
563 000

—

30
10
338 000
3
328 000
3
318 000

1975

1 228

933
906
872

61
43
70
000
6,2
20
4
300
3
000
4
000

36 000
92 000
6 000
46 000
0/
16
50
/o
* a százalékban feltűntetett veszteségek a számítási alapot képző értékre vonatkoznak.
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1976

3 740

1 365
1 310
1 118

129
81
63
000
18,7
25
38,5
000
4
000
14,7
000

233 000
46 000
19

1977

6 480

4 698
2 584
1 323

250
150
60
000
32,4
20
7,5
000
45
000
48,8
300

33 000
20 700
62,0

Előnevelt compóivadék (Dr. Horváth L. felvételei)

a területi lehetőségek, ezért javaslatot tettünk, hogy
a harcsanevelésben rejlő tenyésztési potenciál kihasz
nálására hívjunk életre országos programot, több nagy,
területtel és korábbi nevelési tapasztalatokkal rendel
kező gazdaság résztvételével. Az Állami Gazdaságok
Országos Központja felkarolta a gondolatot és a prog
ramot anyagilag is támogatja. Ennek eredményeként
a résztvevő gazdaságok 20%-kal olcsóbban jutnak az
ivadékhoz és a megmaradó egynyaras után darabon
kénti további 2,— Ft támogatást kapnak.
A program első éve 1977 volt, melynek szerény
eredményeit az 1. táblázatban mutatjuk be. Magyará
zatként el kell mondanunk, hogy a partnereknek igye
keztünk nevelési tapasztalatainkat átadni, amit ők —
egyéb termelési szempontjaik miatt — nem mindig tud
tak érvényesíteni. Ezen kívül azonban más okai is
vannak a kedvezőtlen megmaradásoknak. Részben a
már előbb is említett nevelési technológiai bizonytalan
ság is közrejátszott az eredmények alakulásában, ezen
túl azonban speciálisan az 1977-es évre vonatkozóan
alapos okunk van feltételezni, hogy az ivadék életké
pessége is csökkent értékű volt. A nevelőházunkban
a vízminőségünk olyannyira kedvezőtlenné vált (kén
hidrogén, ammónia, szervesanyagok stb. miatt), hogy
jelentős mennyiségű ivadékunk már a medencékben
elpusztult. Fel kell tételeznünk, hogy az egészségesnek
látszó ivadékot is érte olyan rejtett károsodás, amely
kedvezőtlenül befolyásolta az életképességet. A káro
sodás nagyságának utólagos megállapítása teljességgel
lehetetlen, tehát jelenleg nem tudjuk, hogy a veszte
ségekből mennyit kell az ivadék minőségének és meny
nyit a technológiai bizonytalanságnak tulajdonítanunk.
A károsodás nagyságát jól mutatja a 2. táblázat 1977.
évre vonatkozó néhány mutatója, hiszen a több, mint
6 millió ikrából alig több mint egy millió kis előne
velt ivadékot tudtunk nevelni. A szaporítási időszak
második felében jelentős technológiai változásokkal
sikerült kedvező eredményt elérni; az egynyaras har
csaivadék állomány jelentős része ebből
az időszak
ból származik. Ez a tény tesz bizakodóvá bennünket a
jövőre vonatkozóan.

Egy szép harcsa a Tiszából (Gönczy J. felvétele)

A program keretében kihelyezett tételek közül mind
össze egyetlen eredménnyel lehetünk elégedettek. Ez az
eredmény egy bikali 4 ha-os tóban született, ahová
50 ezer ivadékot helyeztek ki és 25 ezer 25 q összsúlyú
ivadékot halásztak le, tehát ha-ként 5 q egynyaras
harcsa termett. Ez felcsillantja a fajban rejlő jelentős
termelési potenciált.
Végeredményben a programban szereplő 912 ezer ki
helyezett ivadékból 126 ezer egynyarast fogtunk ősszel
vissza, ez 13,8%. Az állami támogatás további 9000
egynyarasra is érvényes, amit a TEHAG termelt és
állami gazdaságok vásárolták meg (itt a támogatást a
vásárlók kapják, mert az a mérvadó, hogy kerül az
egynyaras kihelyezésre), összesen tehát 135 ezer egy
nyaras harcsa termett a program keretében, átlagsú
lyuk 50—150 g közötti. Ezt a mennyiséget a program
nélkül bizonyosan nem értük volna el. és feltételezve
a gondos továbbnevelést, jelentős harcsamennyiség
•ivadék alapja teremtődött meg 1977-ben. Partnereink3. táblázat
Monokultúrás compó előnevelés 1977-ben
Tóterület
m2

200
200
400
400
600
összesen:

Kihelyezett
db

200
200
400
400
700

000
000
000
000
000

1 900 00

db/m 2

1000
1000
1000
1000
1160

Lehalá
szott
db

40
35
80
50
100

000
000
000
000
000

305 000

Le
Meg
halá mara
szott
dás
d b /m 2
%
200
175
200
125
143

20
17,5
20
12,5
14,3
16,0
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nek köszönjük a bizalmat és a közös áldozatvállalást,
hiszen a legnehezebb kezdeti időszakban működtek
együtt velünk, vállalva a nehézségeket.
A másik halfaj, amelynek ivadéknevelését a kísér
leti programban végezzük, a compó. Ez a hal nálunk
is mint egy neves német szakember mondta, a tógaz
daságok „mostoha gyermeke” volt. Tény az, hogy te
nyésztésére nem sok gondot fordítottunk, holott adag
halként forgalmazva a piacon is bővíti a választékot,
különösen pedig nyugati országok kereskedői vásárol
ják előszeretettel. A compó szaporítást már az első
kísérleti évben (1976-ban) sikerült a pontynál alkalma
zott keltetőházi technológiába beilleszteni és jelentős
mennyiségű egynyarast előállítani. Az ÁGOK kísérleti
programban a compó tenyésztés is központi támoga
tást élvez.
A 3. táblázat néhány monokultúrában népesített
compó előnevelő adatait mutatja be. A közepes ered
ményekben része van a már említett kedvezőtlen kel
tetőházi vízminőségnek is. A területegységre vetítve
azonban a lehalászott ivadékmennyiség alakulása ked
vező és viszonylag kiegyenlített, tehát kissé túlnépesí
tettük az előnevelt tavakat az ezer db zsenge/m2
kiindulási állományokkal. Az előnevelt compóivadékot
előnevelt növényevőkkel kombináltan népesítve nevel
tük tovább. (Korábbi tapasztalataink azt jelezték, hogy
ponttyal együtt tartva — különösen ha ponty népesítése magas — a compó gyengén marad meg és rosz-

optimális tápláléka ennek a gyorsan növő, következés
képpen nagy tápanyag igényű fajnak, nem is beszélve
arról, hogy a compó lassú mozgású, fenéklakó hal, ál
landóan a harcsa szájában él és az kevés mozgással
is zsákmányul képes ejteni. Ezzel magyarázható, hogy
egyik nagy tavunkban a kihelyezett mintegy hatezer
harcsaivadékot csaknem darabszám veszteség nélkül
fogtuk vissza egynyarasként. Igaz, hogy itt a kihelye
zett 1 millió előnevelt compó ivadékból mindössze 8%
érte el az egynyaras kort.
Megfelelő anyaállomány esetén a compót tehát ér
demes népesíteni harcsanevelő tavakba is, mert azon
túl, hogy önmaga is értéket képvisel, a nehezen nevel
hető harcsaivadék számára ideális táplálékot biztosít.
Erre az összefüggésre egyébként tógazdáink már régen
rájöttek, ha nem is mindenütt használják ki a benne
rejlő lehetőségeket. A compón kívül különösen az elő
nevelés periódusában igen kedvező eredmények érhetők
el harcsa és fehér busa ivadék együttes nevelésével is.
Hogy mennyire fontos a folyamatos táplálék biztosí
tása a harcsaivadék nevelése alatt, azok a tájékoztató
kísérletek bizonyítják, amelyekben halhússal, baromfiipari hulladékokkal, tápkeverékekkel etettük az iva
dékot. A megmaradás és ezzel együtt a növekedés sok
kal egyenletesebben alakult, ez tehát fontos módszer
lehet a jövőben akkor, amikor a harcsák (természe
tesen elsősorban az idősebb korosztályokra gondolunk)
gazdaságainkból már kiirtották a szeméthalakat.

Compó és növényevő halak kombinált nevelése 1977-ben
K i h e 1 y ia z e 11
Tóterület
Tó száma
ha

I.

0,50
0,34
0,42
0,07
0,55
0,57
2,1*

compó
db

80000
42 000
30000
35 000
25 000
25 000
700 000

amur
db.

30000
30000
10 000
10 000
10000
10 000
500 000

busa
db.

6500
40 000
20 000
30 000
30 000
30 000
400 000

É l ő n e v e lt

ponty
db.

—

ki
hely.
össz.
kg
35;0
22,4
12,0
15,0
13,0
13,0

Lehalászott
compó

amur

E gyny aras
busa

ponty***

összesen
db/ha

350 000
329 411
142 857
111940
118181
114035
7G1900

d b .'

kg

42000
24 600
590
24300
15 900
5 000
130 500

113
59
3
134
70
11,4
'271

%**

db.

kg

db.

kg

db.

52
58
2
69
63
20
19

1 800
1 600
17 600
250
•15 100
8 600
4(5 400

31
10
53
30
145
259
205

62 000
102 000
45 300
54 525
21 800
29 400
47 300

166
411
583
178
173
183
255

1100
7300
6594

kg

ősz- .
szes
ho
zam
cj/ha

Megjegyzés

35 '* 7,0
37,9 kg harcsa
30
15,0
238
21,7
(100 g/ d b )
—
5,1
—
7,0
—
15
300
8ú2
—
—
3,5
' Z s e n g é v e l népesítve, és 60000 db amur és busa előnevelt méretben lehalászva. A táblázatban szereplő lehalászási adatok a tóban maradt és egynyaras kort elért tételekre vonatkoznak.
Megmaradási százalék. *** A pontyok a korábbi előnevelésből maradtak vissza a tavakban.

n.

VI.
VIII.
. IX .
X.
X I.

—

—

szül növekszik.) Az eredményeket a 4. táblázatban mu
tatjuk be. Mint látható, nagy különbségek vannak mind
az egyes tavak hozama, mind a megmaradási száza
lék alakulása között.
A hozambeli különbségek fő oka az eltérő hosszú
ságú tenyészidőszak. A legnagyobb hozamot elérő
(21 q/ha termést adó) tóban a compó megmaradása
igen rossz volt, amit a ponty, mint táplálékkonkurrens
és a harcsa, mint fogyasztó jelenlétével magyarázunk.
1977. évben összességében 250 ezer (677 kg összsúlyú)
egynyaras compó termett gazdaságunkban. Ez az iva
dék mennyiség lehetővé teszi, hogy szélesebb neve
lési tapasztalatokat gyűjtsünk az idősebb korosztályok
intenzív nevelésével kapacsolatban.
A harcsa táplálkozására visszatérve próbálkoztunk
harcsa- és compóivadék együttes nevelésével is. Ezek
ben az esetekben a lassan növekvő compók nagy
részét a harcsák zsákmányul ejtették, akár az előne
velés volt közös, akár a felnevelés. A compó népesítésével tehát harcsáink számára optimális táplálékot
biztosítottunk. A compó ugyanis sohasem nő ki a
harcsa szájából, tehát az egész teny észidőszakban van
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Ebben az esetben fehérjepótló etetés nélkül a har
csák nem növekszenek faji adottságaiknak megfelelő
mértékben, mint erre már jelenleg is van példa né
hány harcsával jól ellátott gazdaságunkban (Hortobágy,
Balaton). Ilyen esetekben már csak a fehérje tavon
kívüli pótlása segít, amire kiválóan alkalmas lesz
a kifejlesztés alatt álló halfeldolgozó üzemekből kike
rülő tetemes mennyiségű halhulladék. Bízunk benne,
hogy ennek a halhulladéknak egyik leggazdaságosabb
felhasználói éppen a jelenleg még tenyésztési prog
ramban, később már enélkül is egyre szélesebb körben
tenyésztett harcsaállományok lesznek.
Összefoglalva tehát, a számszerű adatok alapján a
harcsa és a compó program első évének eredményei
közepesnek mondhatók. Az ÁGOK támogatás ellenére
a résztvevőkre még jelentős terhek hárultak. A prog
ram keretében megtermelt mintegy 135 ezer egynya
ras harcsával és 250 ezer egynyaras compóval megtet
tük az első lépést a program célja; e két faj tenyész
tésének fellendítése érdekében.
Dr. Horváth László
Temperáltvizű

Halszaporító Gazdaság
Százhalombatta

NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUM
a halak táplálkozásáról
és takarmányozásáról
Kiemelkedő jelentőségű halászati
tudományos esemény zajlott le
Szarvason 1977. szeptember 19—24.
között a Haltenyésztési Kutató Inté
zetben. A HAKI és a MAE Halásza
ti Szakosztálya által közösen megren
dezett „Halak táplálkozása és takar
mányozása” című nemzetközi szemi
náriumon 9 ország mintegy 40 hal
tenyésztési, halélettani szakembere
ismertette és vitatta meg a legújabb
kutatási eredményeket. Beszámolónk
ban a tanácskozás munkájáról, ered
ményeiről szeretnénk beszélni és
összegezni kívánjuk a tanácskozás
tapasztalatait.
A táplálkozásélettani, takarmányozástani ismeretek rendkívüli fontos
ságát többek között az új, intenzív
tenyésztési formák bevezetése is in
dokolja. Ezeknek a technológiáknak
elsősorban megfelelő táplálékot kell
biztosítani a halak számára. Mint
hogy a halastavak természetes pro
dukcióját a földrajzi adottságok —
talaj, vízminőség, klimatikus ténye
zők — erősen korlátozzák, és még
az optimálist megközelítő népesítési szerkezetekkel sem növelhető kor
látlanul a halastavak hozama, a
megfelelő mennyiségű táplálék biz
tosítására mesterséges táplálékot, a
halak szükségleteit kielégítő takar
mányt, tápokat kell alkalmazni.
A tápreceptek kidolgozásához vi
szont ismernünk kell a halak táp
anyagszükségletét. A növekedésből, a
halak egészségi állapotából következ
tetni kell tudnunk az alkalmazott tá
pok esetleges hiányosságaira.
A tanácskozás első napján dr. Mül
ler Ferenc, a HAKI igazgatója, a
Halászati Szakosztály elnöke a ren
dezőszervek nevében üdvözölte a
hallgatóságot, ezután dr. Oláh János,
a HAKI tudományos igazgatóhelyet
tese tartott megnyitót. Előadásában
hangsúlyoza a nemzetközi együttmű
ködés fontosságát, taglalta a táplál
kozásélettani kutatások jelentőségét,
gyakorlati alkalmazásuk
várható
eredményeit. Különböző haltenyész
tési technológiákat összehasonlítva,
irodalmi
adatokra
támaszkodva
szemléltette a hozamok népesítési
sűrűségtől való függését.
Megállapításai szerint, eltekintve
az alacsony népesítésű, 1—5 q/ha ho
zamot biztosító halastavaktól, a népesítés növelésével egyre nagyobb
szerep hárul a takarmányozásra.
Így a „szuperintenzív” technológiát
követő (6—10 ezer db/ha népesítésű),
áruhalat termelő halastavaknál, a
tenyésztési technológia gazdaságossá
gát — és egyáltalán az alkalmazha
tóságát — a feletetett takarmány
minősége határozza meg. Még fon
tosabb a takarmányok szerepe a
ketreces és az átfolyóvizes rendsze
reknél.

A megnyitót követően általános
táplálkozásélettani kérdések kerül
tek
napirendre.
Richard
Faina
(Csehszlovákia) új eljárást ismer
tetett, amelynek segítségével vizs
gálható az élő halak béltraktusá
ban található táplálék összetétele.
Az eljárás többször is megismé
telhető, anélkül, hogy a halat ko
molyabb károsodás érné. A mód
szert, amely lényegében a béltarta
lom vizes kimosását jelenti egy nanagyobb méretű fecskendő segítsé
gével, az előadásokat követően a
szerző bemutatta a szeminárium
résztvevőinek.
Zofia
Marciak
(Lengyelország)
ismertette az élő táplálék jelentő
ségét a növényevő halak zsenge
ivadékainak táplálkozásában, majd
Szófia
Nyikolajevna
Polovkova
(Szovjetunió) a viaszlazac (Osmerus eperlanus L.) táplálkozásának
vizsgálata során elért eredmények
ről beszélt. A Szovjetunió termé
szetes vízben honos, a mester
séges víztározókban nagy tömeg
ben előforduló viaszlazac a plank
tonszervezetek anyagainak átalakí
tásával, a tápláléklánc közbenső
elemeként, fontos szerepet tölt be
a víztározók természetes hozamá
nak kiaknázásában.
A HAKI és a szegedi József At
tila Tudományegyetem együttmű
ködésében
végzett
enzimológiai
vizsgálatok eredményeit ismertette
Rágyanszki Mária (HAKI). A proteolitikus emésztőenzimek aktivi
tására vonatkozó
eredményekkel
hozzájárultak a fehér busa táplál
kozási sajátosságainak megértésé
hez.
Farkas
Tibor
(MTA
Szegedi
Biológiai Központja) az esszenciális
zsírsavaknak a halak szervezetében
betöltött szerepét ismertette. A leg-

A

szeminárium résztvevői az automata
mérleg programozását figyelik

újabb tudományos eredményeket
összefoglalva szemléltette az eszszenciális zsírsavak és azok szárma
zékainak szerepét a foszfolipidek
felépítésében, illetve a foszfolipidek szerepét az élő sejtek memb
ránjainak működésében. Megálla
pításai szerint az esszenciális zsír
savak a sejtmembránjaik felépítésé
hez szükséges szerkezeti anyagok
biztosításával, illetve a mebránfolyamatok szabályozásával nélkü
lözhetetlenek a halak anyagcseré
jében.
Werner Steffens (NDK) előadásá
ban a takarmányokban levő zsírok
fehérjehasznosulást növelő hatását
vizsgálta. Megfigyelései szerint a
pisztráng takarmányhoz adott 5%
napraforgóolaj 60%-kal jobb fe
hérjehasznosítást eredményezett. A
napraforgóolaj és a tőkehalmáj olaj
keverékével kiegészített takarmány
Dr. Müller Ferenc, a HAKI
igazgatója az átfolyóvizes rekeszekben
végzett kísérleteket ismerteti

(Máté József felvételei)

jelentősen növelte a táplálékfehér
jék hasznosulását.
A HAKI-ban és a szegedi Bioló
giai Központban végzett közös ku
tatásokról számolt be Csengeri Ist
ván (HAKI). Előadásában az eszszenciális zsírsavakkal kiegészített
tápoknak a ponty zsíranyagcseré
jére gyakorolt hatását elemezte.
Zdenka
Svobodova
(Csehszlo
vákia) és Irina Nyikolajevna Osztroumova (Szovjetunió) a biokémiai
és élettani vizsgálatok a takarmá
nyozási kísérletek értékelésénél való
alkalmazhatóságát elemezték.
Az
Országos
Állategészségügyi
Intézet vendégeként Magyarorszá
gon tartózkodó szovjet akadémi
kus, Oleg Bauer (Szovjetunió) a
pisztrángok takarmány okozta hepatómiájáról szóló előadással járult
hozzá a szeminárium sikeréhez. A
takarmányokban levő toxikus anya
gok okozta máj daganat részletes
kórélettani elemzésével bővítette a
résztvevők ismereteit.
A szeminárium második részé
ben a tápok kifejlesztéséről és al
kalmazásuk eredményeiről hangzot
tak el előadások.
Pjotr Taraszovics Galaszun (Szov
jetunió) összefoglaló képet adott a
ponty és a pisztráng tenyésztésével
kapcsolatos,
Ukrajnában
végzett
kutatások eredményeiről. Részlete
sen ismertette a kifejlesztett tápok
eredményességét és beszámolt egyéb
tenyésztéstechnológiai
problémák
megoldásáról is.
A Lengyelországban alkalmazott
intenzív pontytenyésztési technoló
giák kritikus kérdéseit elemezte
Jan Szumiec.
Az 1969—75-ös években végzett
kutatások eredményei szerint az
intenzív pontytenyésztési rendszer
5000—6000 kg/ha-os hozamot, 2,5
takarmányegyüttható mellett képes
biztosítani.
Jana Parova csehszlovák kutató
nő az élesztőfehérjék a halak ta
karmányozásában való alkalmazha
tóságáról tartott előadást. Megálla
pítása szerint az élesztőfehérjék si
keresen alkalmazhatók a ponty ta
karmányozására is.
Újszerű, nedves granulálási eljá
rással különböző méretekben előál
lítható gyógytápok kifejlesztéséről
számolt be Nikola Gyilaszov ju
goszláv mérnök. Az általa kidolgo
zott antibiotikum tartalmú tápok
segítségével jelentősen csökkenthető
a hasvízkór által okzott veszteség.
Az utolsó előadási napon A lex
ander Mihajlovics Romanov ismer
tette a Szovjetunióban alkalmazott
komplex tenyésztési technológiák
kal elért eredményeket. Előadásá
ban vázolta a szovjet haltenyész
tési kutatások fejlesztésének irá
nyát, ami elősorban a ketreces és
átfolyóvizes medencés haltenyész
tési rendszerek kifejlesztését és az
azokhoz szükséges tápok iparszerű
gyártásának bevezetését jelenti.
A szeminárium utolsó előadásá
ban Csávás Imre project igazgató
ismertette a HAKI kísérleti haltápüzemének működését és
az
eddig kifejlesztett tápok jelentőségét.
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A tanácskozás munkáját John E.
Halver professzor (USA), a FAO
tudományos tanácsadója értékelte.
A tanácskozás Dr Müller Ferenc
zárszavával fejeződött be.
A „Halak táplálkozása és takar
mányozása”
című
szeminárium
megrendezésével
Magyarországon
először nyílt lehetőség a halte
nyésztési szakemberek nemzetközi
tapasztalatcseréjére. A szeminári
um szervezői, mint általában az
ilyen jellegű első próbálkozások ese
tében, számos megoldhatatlannak
látszó, vagy nem kellő időben fel
ismert szervezési problémával ta
lálták szembe magukat.
A tanácskozás munkáját érté
kelve mégis azt állapíthatjuk meg,
hogy sikeresen járult hozzá a hal
tenyésztési ismeretek egyik legfon
tosabb területének bővítéséhez. Az
előadások, bár nem ölelték fel a
a táplálkozásélettan minden terü
letét, hathatós segítséget nyújtot
tak a haltenyésztés gyakorlatának
fejlesztéséhez.

HALTENYÉSZTÉSI
KUTATÓ INTÉZET
HÍREI
1978.
január
23—24.
között
Szarvason Dr. H. Herold minisz
tériumi osztályvezető, Prof. Dr.
Predel a Belvízi Halászati Ku
tató Intézet (NDK) igazgatója
és Dr. Kajewski a potsdammi
Gépesítési Kutató Intézet veze
tője, valamint a Haltenyésztési
Kutató Intézet vezetői halászati
tudományos együttműködési tár
gyalásokat folytattak. A tanácsLevegőztető ejektor
a Haltenyésztési Kutató Intézetben

(Váradi L. felvétele)

Mint azt J. E. Halver professzor
is megállapította összefoglalójában,
a tanácskozás nem szentelt kellő
figyelmet a táplálkozásélettan egyik
alapvető kérdésének, a halak táp
anyagszükséglete meghatározásnak.
Így például a halak vitamin és
aminosav szükségletéről, illetve a
fehérje, kalória és ásványi anyag
igényéről sem hallhattunk előadá
sokat, amelyekre a jövőben kellő
hangsúlyt kell fektetnünk. Kívá
natos lenne továbbá, hogy a hal
tenyésztés alapvető problémáit a
KGST tagországok szakembereinek
szélesebb körű bevonásával rend
szeresen megvitassuk. A tanácsko
zás rámutatott arra is, hogy a meg
levő tudományos ismeretekkel cél
szerűbben kell gazdálkodnunk, jód
ban kell ismernünk a szocialista
országokban elért tudományos és
gyakorlati eredményeket,
amihez
nemcsak kutatásban, hanem a gya
korlatban
dolgozó
szakemberek
nyelvismeretének
fejlesztése
is
szükséges.
Csengeri István

kozás elsősorban a Haltenyész
tési Kutató Intézet (Szarvas) és
a Belvízi Halászati Kutató Inté
zet (Berlin) közötti tudományos
együttműködés 1977. évi mun
katervének kiértékelésére és az
1978. évi munkaterv kidolgozá
sára irányult. A felek megálla
pították, hogy az 1978. évi kuta
tási együttműködésben a mun
kamegosztás területén jelentős
továbbfejlődés
történt,
amely
hatékonyabb kutató munkát tesz
lehetővé.
* * *
Az intézet halastavainak leve
gőztetésére, és a jégtakaró eltá
volítására ezen a télen is jó
eredménnyel
alkalmaztuk
a
Flygt ejektorokat. Egy MA 200
típusú szivattyú aggregerátból és
három Flygt 4804 típusú ejektorból,
gyorskapcsolású
alu
míniumcsövek segítségével öszszeállított berendezés, háromhe
tes folyamatos üzem után, egy
8 ha-os tófelület feléről eltávo
lította a mintegy 10 cm vastag
jégtakaró*, és az ejektorok kör
zetében 30%-kal megnövelték a
tó vizének oldott oxigéntartal
mát.
A berendezések jelenleg még
nem működnek maximális haté
konysággal, de f olynak a kísér
letek a berendezések üzemének
optimalizálása érdekében. A ké
pen az ejektor légbeszívó csö
vében kialakuló vákuum mérése
látható.

Újabb adatok az amur
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táplálkozásáról
Több megfigyelés azt mutatja,
hogy az amur a növények mellett
szívesen fogyaszt bizonyos mennyi
ségű állati eredetű táplálékot is. Lin
(1935) Wolny után idézve (1974) meg
figyelte, hogy az amur, növényeken
kívül, rovarokkal és kis halakkal is
táplálkozik. Bohl (1969) Wolny után
(1974) akváriumban Cyclops sp fo
gyasztását tapasztalta. Meske (1970)
jobb növekedést ért el Tendipedidae
lárvákon és pisztráng standard granuláton, mint Lemna sp vagy 25%-os
szója és 75%-os zöldlucerna liszt
keverékén. Fischer (1973) szerint a
növényi és állati eredetű táplálék
megfelelő arányban egyaránt szük
séges az amur jó növekedéséhez.
Az alábbi vizsgálat célja egyrészt
az irodalom adatainak ellenőrzése,
valamint újabb növényi és állati ere
detű táplálék fogyasztásának vizsgá
lata volt. Másrészt egy kísérletsoro
zat az amur optimális fehérje-szük
ségletének és a növényi és állati ere
detű fehérjén való növekedés össze
hasonlításának előkészítésére.

Rotatóriával, majd Clandocerával,
valamint Copepodával etettük. Az
amur átlag súlya 0,4 g volt a megfi
gyelések kezdetén és 35 g volt a vé
gén. A víz átlaghőmérséklete 20°C
volt.
Egy-egy alkalommal az akvárium
ba négyféle táplálékot helyeztünk.
Míg a növényi táplálékot egy-két al
kalommal, addig az állati táplálékot
a vízben lévő mennyiségüktől füg
gően adagolták. Mivel a szervezetek
biológiai egyensúlya az új környe
zetben felborult, egyes esetekben a
háromnaponkénti
tápanyagkészlet
mérésekor újakra cseréltük fel őket.
A tápanyagszervezetek természetes
környezetből származtak. A mérése
ket meghatározott súlyú ismert
mennyiségű vízzel telt edényekkel
végeztük.
Minden táplálékból minden egyes
hal testsúlyának 100 %-át így egyegy vizsgálati időszakra a hal súlyá
nak 1200 %-át juttatuk be az akvári
umokba.
Eredmények

Anyag és módszer
A vizsgálatot akváriumokban vé
geztük. A zsenge ivadékot eleinte

A kísérlet hét kiválasztott idősza
kának eredményeit időrendi sorrend
be az 1. táblázat tartalmazza. A szá
1. táblázat

Az aműr tápláléka kísérletekben

Napók száma
Vizsgálati
szakasz

Táplálék szervezete

3

1 • 1 9 1 12
Az elfogyasztott táplálék
%-ban
_

Cladophorasp.
Lemna minor
Riciella fluitans
Daphnia sp.

120
30
10
160*

130
80
30
80**

50
150
100
—

Spirogira sp.
Lemna minor
Riciella fluitans
Daphnia sp:

140
40
10
150*

120
80
20
110**

40
170
110

10
160

3

Spirogira sp.
Riciella fluitans
Elodea canadensis
Valisneria spralis

180
100
10
10

120
110
10
10

90
100
50

120
110

4

Riciella fluitans
Elodea canadensis
Valisneria spirális
Hydrocharis Morsusranae

120
60
20
50

110
60
40
60*

50
190
70
—

Elodea kanadensis
Hyrocotyle vulgáris
Valisneria spirális
Aedes sp (szúnyog lárva)

50
60
20
120

70
60
30
110

80
80
30
70

90
80
40
—

Sphagnum cuspidatum
Elodea canadensis
Aedas sp.
Daphnia sp.

90
20
100
40*

100
20
110
30**

70
50
90
50***

_*
180

Aedes sp.
Tubifex tubifex
Daphnia sp
Valvata pisandis

100
80
40*

120
50
50**

80
30
40

1

2

5

6

7

12

40
160
—
_

_
—

—
—

_
—
—

*kb. 40%-os
pusztulás
**kb. 20%-os
pusztulás
*kb. 30%-os
pusztulás
** kb. 10%-os
pusztulás

_

_
—

___

—

___

*a levelek és a
hajtások lerá
gása miatt a
növény
elpusztul

Az eredmények megvitatása
A növényi táplálékok közül a leg
gyorsabban a Cladophora sp. Spirogira sp. és a Sphagnum cuspidatum
fogyott el. Az utóbbi növény mocsa
rakban fordul elő hatalmas mennyi
ségben. Természetes körülmények
között az amur nem jut hozzá. To
vábbá a kedvelt növényekhez tarto
zott a Lemna minor, Riciella f luitans, de elfogyasztották a következő
ket is: Elodea canadensis, Valismeria
spirális, Hydrcharis Morsus-ranae,
Hydroctyile vulgaris. Az állati szer
vezetek közül nem fogyasztották
egyedül a Valvata piscinalis-1, ebben
az összeállításban. A Daphnia sp.
ágascsápú rákkal elsősorban fiata
labb korban táplálkoznak. Később
már csak kis mennyiségben fogyasz
tották, s főleg akkor, ha nem volt
más állati szervezet. A Tubifex habifex-1 csak akkor tudták megra
gadni, ha azok még nem ásták
be magukat az akvárium talajába.
Legkedveltebb állati eredetű táplá
lékuk idősebb korban a szúnyoglárvák voltak.
Tiszta növényi eredetű táplálékon
csökkent az amur napi táplálékfel
vétele 3—6 nap után, hasonlóan,
mint a tiszta állati eredetű táplálé
kon. A növényi és állati táp egy
máshoz való, optimális viszonyát
ebből a kísérletből nem lehetett
megállapítani.
A vizsgálatok azonban rámutattak
arra, hogy az amurok ebben a kor
ban magas fehérje igényűek lehet
nek. Megegyeztek a felsorolt iroda
lom eredményeivel, feltártak új, ed
dig kihasználatlan takarmánybázist
(Sphagnum cuspidatum) és újabb
adatokat adtak az irodalomban ez
ideig nem szerepelt állati és növé
nyi szervezetek fogyasztásáról.
Kozák Balázs
Hortobágyi AG.
IRODALOM

—

_
*A keményebb
szár megma
radt *10%-os
pusztulás
**30 %-os
pusztulás
***10% -os
pusztulás

—

40

80
60***

Észrevételek

zalékos becslés számai kerekítve
vannak. A zooplankton pusztulása
10 %-os pontosságú. A növények nö
vekedését figyelmen kívül hagytuk.
A százalékos hal átlagára, azaz
1200 %-ra vannak átszámítva.
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*20 %-os
pusztulás
**20 %-os
pusztulás
***10 %-os
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Szemelvények az elektromos halászat
magyaroszági történetéből
II. rész
Legutóbbi számunkban ismertettük az elektromos halászattal kapcsolat
ban 1955-től 1957-ig megjelent sajtóközlemények megállapításait.
Az alábbiakban az 1957-től 1960-ig megjelent cikkek lényegének ismertetősével folytatjuk beszámolónkat.

„ Halászat” 1957. júliusi szám:
Elektromos halászat tógazdaságban:
Az alsósomogy megyei halgazdaság
igazgatója, főagronómusa és az érde
kelt üzemegységvezetője megtekintet
ték a babócsai tavon engedélyükkel
lefolytatott elektromos halászati kí
sérletet. A bemutató után Rimanóczy Endre főagronómus kijelentette,
hogy az elektromos halászat tógaz
dasági hasznosítását elsősorban a lehalászhatatlan tófenék-részek, kopolyák letisztításában, vadhalmentesítésben látja. Ezért a halgazdaság gé
pi felszereléséből a jövőben már
nem szabad hiányoznia az elek
tromos
halászfelszerelésnek
sem.
Különösen
a völgyzáras
tógaz
daságok
vadhal
fertőzöttségének
leghatásosabb ellenszerét az olyan
frekvenciájú
elektromos halászó
készülékben látnák, amely nem
csak elkábítaná, de ténylegesen hul-

Iává dermesztené a különféle súly
határú szeméthalat. Hogy ez eset
ben a kopolyákban meghúzódó ne
mes hal is áldozatul esnék, annak
már a további cél érdekében elfo
gadhatónak kell lennie. Az elektro
mos terelést kísérleteknél megfigyel
hető volt a halak ingerhatás okozta
menekülése az elektromos függöny
közeledtére. Az elektromos tereléssel
kapcsolatban megfigyelhettük még,
amint a telelőben lévő mint 3 kg-os
harcsa testét, és pedig a fej és farok
részén — egy-egy elektróda érte, te
hát tökéletes áramütést kapott, en
nek nyomán mintegy másfél percig
mozdulatlanul feküdt hátára for
dulva a telelő fenekén. Csak akkor
úszott aztán el teljes életfrisseséggel,
amikor dobóhálóval a partra akartuk
hozni. Ez a megfigyelés ismételten
megerősíti azt a megállapítást, hogy
az elektromos áramnak semmiféle
káros hatása nem látszik a halak to
vábbi életben maradására.

A PM és az OT ellenőrzése Péterhidán,
a kép jobb szélén: Dr. Nagy László

„ Esti Hírlap” 1958. július 27.
Halfogás árammal. Bevált az elekt
romos módszer.
Újabb húszezer
holdnyi vízterületről halászhatnak.
— Másfél millió forint kísérletekre.
— A mi szakmánkban, a halászat
ban is a gépesítésé a jövő. Nem le
hetünk a fejlődés gátjai. Ami pedig
a vádakat illeti, hogy például a hal
állomány pusztulását idézi elő az
árammal halászás, bebizonyosult,
hogy ezek hamis rágalmak. Húsz
ezer hold olyan vízterület van az or
szágban, amelyet nem lehet lecsapol
ni, s amely nádasokkal, hajóroncsok
kal van teli. Három év alatt másfél
millió forintot szánt az állam a kí
sérletekre.
A sekély vizű, iszapos és nagy ki
terjedésű nádasokkal szegélyezett
Fertőn a csónakból is kilépnek az
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elektromos halászok és mélyen beha
tolnak a nádasok közé hosszú szárú
gumicsizmáikban, s gumikábelon vi
szik magukkal az áramot. Napi 10—
15 mázsás halzsákmányt értek el így
a Fertőn. A hosszú, nyúlánk testű
ragadozókat tudják leginkább kifog
ni, amelyek egyébként is elveszik az
életteret a kisebbektől. Kétszeres te
hát a cél és haszon.
„ Népszava”
szám:

1958.

szeptember

6.

Elektromos készülékkel fogják a ha
lakat a Velencei-tavon. Hasonló fel
szerelése van a Tokaji Halászati Ter
melőszövetkezetnek, a Szarvasi Kí
sérleti Tógazdaságnak és a Tolnai
Haltenyésztő Állomásnak is, és rövi
desen lesz a szolnoki, győri, paksi és
gyomai htsz-nek is.
„Esti Hírlap”
száma:

1958. szeptember 7.

Eldőlt a halászok és horgászok vitá
ja: Nem veszély és mégis jó az elekt
romos módszer. — Húszezer hold új
halastó. — Százhúszezer mázsa hal
ból tizenötezer exportra. — Pesti
vendégek érkeztek tegnap a Velencei
tavi Törekvés HTSz-be, a FM-ból, a
Horgász Szövetségből, jöttek halku
tatók, országos halászvezetők, szak
emberek, hogy csónakba ülve ellen
őrizzék jó-e, bevált-e az elektromos
halászat. A kifogásokat főleg a hor
gászok emelték, de most itt ül az
egyik csónakban a MOHOSz főtitká
ra is, mondja Pékh Gyula országos
halászati főfelügyelő. A Halászati
Kutató Intézet igazgatója is feszül
ten figyeli a bemutatót.
Jegyzőkönyv készül a látottakról.
Aláírásaikkal bizonyítják a jelenlé
vők: eldőlt a vita, nem veszélyes,
hanem előnyös az elektromos mód
szer. (Keresztényi Nándor)
\

»
széles és 7 km hosszú holt Tiszaág közepén haladó 3 csónakra sze
relték. Középen az áramot szolgáltató
csónak haladt, tőle jobbra és balra
úszó csónakok vitték a függönyt, míg
azok két oldalán 2—2 csónakba sze
relt géppel szedték ki a vízközépről
a nádszegélyekbe menekült halakat.
Bebizonyosodott, hogy az elektromos
halászatnak ez a módszere hálóba
kergeti — mégpedig tömegesen — az
egyébként vízfenéken lapuló törpe
harcsákat is.
„ Dunántúli Napló” 1959. július 24.
szám:

Bemutató Tolnán. A jobb szélen Sárfy Ede az állomás vezetője

„ Érdekes Újság” 1958. szeptember
20. száma:
Velencei halászok. — Az elektromos
halászat a XX. század gépesített hal
fogása. Ezzel szelektálják ki a tavak
halállományát, védve a nemes halat
és pusztítva a rablóhalat és szemét
halat. Az ősi módszer nem tud ver
senyezni az újjal. Egy áramfejlesztő
vel átlag naponta 2 mázsát fog egy
négyfőnyi
személyzettel elindított
csónak. A villamos halászat sokszo
rosan termelékenyebb a varsával, há
lóval eszközölt fogásnál. (Bars Sári)
„ Népszabadság” 1958. október 30.
szám:
Zajtalan, akkumulátoros halászhajót
próbáltak ki sikerrel a Velencei ta
von.
„ Magyar Nemzet”
szám:

1959. január 9.

Halászokkal a Velencei-tavon. *—
Csak a legértékesebb halból, a fogas
ból több mint ötven mázsát fogtak

ki 8 hónap alatt az elekromos halá
szok. Most éppen egy 22 kg-os har
csát emelnek magasba, de fogtak ők
már nyáron 48 kilósat is. Scheffer
Ferenc HTSz-elnök szerint bandáznak a halak, így hálóval jó fogás
lesz. Tizenöt mázsát fogtak ki egy
kerítéssel, de a hálóban mind ke
szeg van, csak itt-ott akad köztük
egy-egy süllő, vagy csuka, pedig ez
Európa legjobb pontyos vize. A há
ló több mázsa súlyú és 400 méter
hosszú. A kisszerszámos halászoknak
itt fejenként 70 varsája van. Minden
nap megnézik, fogtak-e valamit?
(Keserű Ernő)
„ Népszabadság”
szám:

1959. április

12.

A hazai elektromos halászat újabb
eredményei. — A tavak, holtágak ha
lászatában jelentős értékű az úgyne
vezett „elektromos függöny” . Tavaly
a nagyfai Tisza-holtágban például az
ősi eszközökkel párosított elektromos
terelőmódszerrel 200 mázsa, zömében
minőségi halat fogtak. Az „elektro
mos függönyt” a mintegy 60 méter

Az elektromos halászat zsákmánya Nagyfán

A Lajos-tanyán lakik a Dráva leg
jobb halásza, Ivkovics Félix. Kétszáz
ötven évre visszamenőleg tudja bi
zonyítani, hogy apja, dédapja, ükap
ja ... mind halászok voltak. Ö
mondja: Magyarországon a legjobb
víz a Dráva! Sok ideig nem halász
ták. Sok munka van addig, amíg ha
lászni lehet. Nekem is ki kellett tisz
títanom a területemet, a segédem be
le is betegedett a nehéz munkába.
Most zsilipeket építek, csatornát vá
gok . . . Mindent magam erejéből kell
megcsinálnom. (Szalai János)
„ Halászat” 1959. augusztusi szám:
Űj halászati kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban. — A gépek felsza
badították a kézi erőt, és óriási mér
tékben megkönnyítik a dolgozó em
ber nehéz munkáját.
„ Népszabadság” 1959. augusztus 27.
szám:
Az elektromos halászatot alkalmaz
zák az NSZK-ban éppúgy, mint
Csehszlovákiában, az olasz halgazda
ságokban éppúgy, mint a Szovjet
unióban. Azon egyszerű oknál fogva,
hogy ez a halfogás legkorszerűbb
módszere. (Jól kifogták. P. I.)
Csak ki kell emelni . . .

él

„ Csongrádi megyei Hírlap”
szeptember 1. szám:

1959.

Elektromos halászat a Kurcán. — A
Csongrádi Haladás Halászati Szö
vetkezet is korszerűsíti a halászati
módszerét. A múlt héten elektromos
halászógépet vásárolt. Jelenleg a
Kurcán végeznek próbahalászatot.
Az eddigi tapasztalat azt mutatja,
hogy jól bevált. Az őszi nagy halá
szatot a csongrádi Holt-Tiszaágon
már ezzel az új géppel végzik, mert
megkönnyíti a halászok eddig fárad
ságos munkáját.
„Népszava”
szám:

1959.

szeptember

5.

Horgászat. — Talán sikerül megmen
teni a soroksári Duna-ág halállomá
nyát. A Csepeli Papírgyár és még
néhány nagyüzem szennyvize közel 3
km-es területen megölte a halakat.
Kb. 30 q döglött hal úszott a vízte
rület tetején. Miután nem biztos,
hogy rövid idő alatt sikerül elegendő
mennyiségű friss vizet juttatni a
Kis-Dunába — mondja a FM Ha
lászati Felügyelősége, hajlandók va
gyunk elektromos úton az egész te
rületet lehalásztatni, mert rendes
halászszerszámokkal
ilyen
rövid
idő alatt a fertőzött vízből nem le
het a halakat kivenni. Most tehát a
Horgászszövetségen
múlik,
hogy
melyik megoldást választja. (Zs.)
„Halászat” 1959. szeptemberi szám:
A velencei csata, avagy mitől döglik a h a l. . . — De mi az a „Velen
cei csata” ? . . . Miféle csata volt itt?
Miért? Az elvek csatája, a haladás,
a tudomány és technika vértelen
csatája, holmi babonás tévhitekkel és
állításokkal szemben, amelyek az
elektromos halászatnak a halállo
mányra nézve pusztító, gyilkos hatá
sáról igyekeztek telekürtölni bizo
nyos nádszéli berkeket. Az állítás el
lenkezőjének
bebizonyítása teljes
mértékben sikerült. Ott voltak a te
levíziósok, filmesek, sajtótudósítók is,
az FM és más halászati szakembere
ken kívül. Kitűnt: a hal nem döglik
meg az elektromos halászattól. A fel
vett filmeken egy fia döglött hal,
vagy elpusztult ivadék sem látható.
Ugyanez örökítette meg egy 20—22
aláírással ellátott rövid jegyzőkönyv
is. (s.)
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„Magyar Nemzet” 1959. november
25. szám:
Az elektromos halászat és a ragado
zók. — Az elektromos áram annál
nagyobb hatás fejt ki, minél nagyobb
haltömegbe ütközik. A kártevő nagy
halak kifogását így nem kell többé
a véletlenre bízni. A halászszövetke
zetek kötelesek ivadékolni vizeiket.
Amely szövetkezet ezt a rendelkezést
nem tartja be, attól a halászati jogot
megvonják. Bizonyítja ennek betar
tását, hogy évről évre több hal
akad a hálóba. Az elektromos halá
szattal tehát nem folyik rablógazdál
kodás. (Várnagy József)
„Népszabadság”
szám:

1960.

június

7.

A nyári haltermelés javulása várha
tó. — A hal nem egyenletes elosztás
ban került a piacra. Az elektromos
halfogó- és haltermelő berendezések
segítségével
lehetőség van arra,
hogy a tógazdaságok a tavak le
eresztése nélkül, a halállomány egyrészét már a nyár folyamán piacra
vigyék. A halászati termelőszövetke
zetek eddig 9 gépet, a nagyfai cél
gazdaság 3 gépet, a Kelemenligeti Á l
lami Gazdaság, az Alsó-Dunántúli
Haltenyésztő Állomás és a Kísérleti
Halastavak Szarvason egy-egy gé
pet vásárolt eddig. A nemrég
hazánkban járt román halászati
küldöttség javaslatot tett halászati
szerveinknek, hogy a Duna elmocsarasodott, nádas, akadós vizeit közös
akcóiban a magyar gyártmányú
elektromos gépekkel halásszák.
„Technika” 1960. augusztusi szám:
Technika a halászatban. — A halas
víz termelőképességét lehet növelni
a haszontalan evők kiszelektálásával.
Az áram megválasztásával olyan in
tenzitású és élettani hatású elektro
mos teret lehet a vízben létesíteni,
amely erősebben hat a kifogásra
szánt halakra, mint az utánpótlás
szempontjából fontos ivadékra. A pil
lanatnyi bénulás hamar oldódik.
Ezért alkalmazzák sikeresen a ha
lászatnak ezt a legkorszerűbb mód
szerét éppen a tenyészhalak befogá
sánál. Az elektromos berendezések
kel fogott halak ivartermékei töké

letes eredménnyel használhatók fel
a mesterséges szaporításnál. Elektro
mos riasztó láncokkal távolíthatjuk
el pl. a halat a vízierőművek tur
binaszívótorkaiból. Jól beváltak azok
a berendezések, amelyek a nyílt víz
áramlással szemben úszó halat bete
relik a holtágakba és ezzel mintegy
összegyűjtik a szabad vizen elvonuló
példányokat. A torkolatnál alkalma
zott zárólánc azt akadályozza meg,
hogy a holtág hallállománya el
ússzék. Ez az elektromos haldúsítás
igen eredményes. A riasztólánc nem
akadályozza a vízszint emelkedése,
vagy csökkenése során a víz szabad
be- és kiáramlását a holtágakba, a
holtág halai jól fejlődhetnek és sza
porodnak, ami a régebben alkalma
zott zárózsilipes megoldásnál nem
volt tökéletesen megoldva. (Pékh
Gyula)
„Magyar Horgász” 1960. augusztusi
szám:
Az elektromos halászat. — Szövetsé
günk vezetőségét, de az ötvenezer főt
számláló horgásztársadalmat is évek
óta folyamatosan és állandó foglal
koztatja az elektromos halászat kér
dése. Az országos közgyűlés is ál
lást foglalt ebben a kérdésben, kér
ve az erre hivatott szervektől,
hogy a piacra való haltermelés esz
közeiből iktassák ki az elektromos
halászatot. Véleményünk szerint, saj
nos a magyar természetes vizek
nem bővelkednek annyira halban,
hogy feltétlenül szükséges lenne a
szokásos halfogási eszközökön kívül
az elektromos halászat bevezetése is.
Csehszlovákiában például nemcsak
az elektromos halászógépek kezelése,
hanem azok előállítása is a horgászszövetség feladatkörébe
tartozik.
Itt az elektromos készülékeket csak
a le nem halászható területeken va
ló szelektálásra és a pisztrángfélék
továbbtelepítéséhez szükséges anyaés apaállatok kiválogatására, illetve
megfogására használják. Kérésünk
az, hogy a Kísérleti Üzem eredeti
céljainak megfelelően folytasson kí
sérleteket, de most már nyolc év után
fejezzék is azokat be. Az eddigi kí
sérletek eredményeit tárják a nyil
vánosság elé, és azután az érdekeltek
bevonásával döntsenek arról, hogy
vájjon ez idő szerint megnyugtató-e
a természetes vizeink halállomá
nyának utánpótlása szempontjából
az ilyen gépeknek a piaci halterme
lésbe való beiktatása, vagy egyelőre
csak a halélettani kísérleteknél al
kalmazhatók.
U t ó h a n g : A horgász társadalom
kívánsága teljesült. A FM Halászati
Kísérleti Üzeme 1960. november 30án megszűnt. Az akkor 40 db-ból ál
ló gépállományát átvette a Balatoni
Halászati Vállalat. Az addigi ered
ményeket fentiekben tártam a nyil
vánosság elé.
Dr. Köves Ferenc
a FM Halászati Kísérleti Üzemének volt
vezetője.

Egynyaras ivadék termelés
csonka tenyészidőben
Folyamatos halellátás és nyári halászat. Ez a két mű
velet szorosan összetartozó munka tógazdaságainkban.
A nyári haltermelés egyik módja a ritkító halászat,
a másik — főként kisebb tavakon és ahol van feltöltő víz a termelési idényben is — a nyári lehalá
szás. A ritkítás sikere bizonytalan és halat, halászt
egyaránt gyötrő módszer, előnye viszont, hogy a tó
népesítve marad, a tavat nem kell újra feltölteni és
a maradék halból nagy súlyú piaci halászható le ősz
szel. A nyári lehalászás fő problémája — az egyéb
nehézségek mellett — a termelési idény egy részének
kiesése. Ha ezt sikerült elkerülnünk a nyári hal költ
ségei sokkal előnyösebben alakulnak, mint egyébként.
Ha nem szakad meg a termelés a következő tavaszig,
akkor még anyagi előnyt is jelent a nyári hal a hagyo
mányos üzemformában az őszi vagy tavaszi lehalászászos módszerhez képest. A nyári lehalászatú tavak
mellett a szezon közepére elkészülő új vagy felújított
tavak népesítése is hasonló nehézségekkel jár.
MIT HELYEZHETÜNK KI TAVAINKBA
JÚNIUS—JÚLIUS HÓNAPOKBAN?
1. tervszerűen túlnépesített tavakból ritkíthatunk
egynyarast (nyújtást) vagy kisebb kétnyarast
2. Előnevelt ivadékot és
3. zsenge pontyot, esetleg hasonló korú növényevővel
kombinálva.
Mindhárom megoldásnál azonos nehézség, hogy bi
zonytalan időpontú nyári kihelyezéshez tartalékolni
kell népesítő anyagot. Mivel ez nehezen, illetve
zsenge esetén nem biztosítható, célszerű lenne olyan
tartalékokat képezni, amely az előre nehezen megha
tározható népesítési időpontok esetén is különösebb
kockázat nélkül oldja meg e kérdést.
Erre az egyik legjobb módszernek látszik a tarta
lékképzés petesejt formájában. Az anyahalak pete
fészkeikben milliós nagyságrendben képesek igen kis
helyen olyan petesejteket tárolni, amelyek készek az
ovulációra. Az anyahalaknál a környezeti feltételek
szabják meg, hogy mennyi ideig tudják a petesejtek
fenntartani homeosztatikus állapotukat, azaz mennyi
ideig képesek ovulációra alkalmas állapotban maradni.
Ha a környezeti feltételek kedvezőtlen irányban tolód
nak el, a petesejtek felszívódnak. Néhány éve folynak
a TEHAG-ban olyan vizsgálatok, amelyekkel a korai,
illetve a késleltetett ívást lehetővé tevő környezeti fel
tételeket igyekszünk feltárni.
A korai pontyszaporítás és ivadék előnevelés az ed
digi számítások szerint feltételeink között nem gaz
daságos. Más, értékesebb ivadékot adó halfajnál (har
csa, aranyhal) viszont jól lehet a korai pontynál nyert
tapasztalatokat hasznosítani.
A késleltetetett szaporítás (ovuláció) feltételeinek
tanulmányozása és a kísérleti eredmények alapján
remény volt arra, hogy a petesejt élve tárolási mód
szere segítséget ad a nyáron üzemelni kezdő tavak
népesítő anyagának gazdaságos előállításához.
Az anyahalak ilyen célú tartásának feltételeit már
ismerjük. Elsőrangú a szerepe a víz állandó magas
oldott oxigénszintjének. Ezzel elérjük azt, hogy a nyári
magas hőmérséklet sem vezet a petesejtek tömeges
elhalásához. A visszatartásra szánt anyák 1,5 m3-es
betonmedencékben élnek, amelyekben percenként 100—
120 liter vizet folyatunk át. A medence vízcseréjére
elméletileg tehát 10—15 percenként sor kerül. Ez 1,5 m3
vízben 20—25 db, 5—8 kg-os (100—200 kg hal) anyát
tudunk huzamos ideig tartani. A hal : víz arány tehát
1 :5, illetve 1 :10, és ez az igen sűrű tartás csak inten
zív átfolyás mellett lehetséges.

Másik döntő tényező az ikrás halak takarmányozása.
Az ívási szezonig a visszatartásra szánt anyahalak ha
sonlóan takarmányozhatók, mint a normális időben
ivatott anyák (kevés keményítő, jelentős mennyiségű
állati fehérje).
A visszatartott anyákat május közepétől már igen
sovány táplálékon kell tartani. Az eddig jól táplál
kozó ikrásoknál a petefészek már teljesen kész az
ívásra, tehát nincs szükség további sejtépítő folya
matokra, ellenkezőleg, a keményítő-takarmány hamar
zsírosodáshoz vezet. Ezért gabonaneműeket nem takar
mányozhatunk, és a fehérje tartalmú takarmányból
is csupán annyit szabad etetnünk, hogy számottevő
súlyveszteség ne következzék be. Minden második nap
adunk halainknak a testsúly félszázalékának megfelelő
kalóriaszegény fehérje táplálékot. Ezzel rákényszerítjük
a halakat a nyári magas hőmérsékletű vízben arra,
hogy állandóan mozogjanak, és minden, környezetük
ben levő táplálékforrást megkeressenek (pl. a beton
medencék falán képződő fonalas algákat, a vízzel be
kerülő alsóbbrendű rákokat gyűjtsék össze). A szer
vezet ezzel elkerüli az elzsírosodást és az intenzív
vízátfolyás biztosította oxigénszint elég a petesejtek
fennmaradásához.
A tervezett szaporítást megelőzően 2 héttel az anya
halak takarmány adagját változatlan minőség mellett
megemeljük napi 1—2%-ra. Eddigi tapasztalataink
szerint az így előkészített anyahalakból még kora őszi
hónapokban is lehet érett ikrát nyerni.
A petesejtek ilyen „tárolásán” kívül még egy felté
tel szükséges a tavak nyári kihelyezéséhez. A korábbi
években közismert volt a nagytavas zsenge kihelye
zés veszélye, és számos ilyen jellegű próbálkozás vég
ződött kudarccal. Ma már tudjuk e kudarcnak az okát:
legtöbbször a zsenge ivadék számára táplálkozásbioló
giai szempontból előnytelen biocönózis alakult ki a
tavakban, és a zsenge ivadék vagy éhen pusztult vagy
áldozatul esett a ragadozó planktonszervezeteknek.
A haltenyésztők a nagy tavakban nehezen figyelhették
meg a zsenge ivadék eltűnését és ezért az őszi egy
nyaras lehalászáskor sokszor érte őket kellemetlen
meglepetés.
A zsenge halivadék kihelyezéséhez nélkülözhetetlen
nek tartjuk a tóvíz szerves foszforsav észterekkel (Fii
ból, Ditrifon) való kezelését. A koncentráció 1 :1
millióhoz 1 mg/liter. Ezzel a kezeléssel a plankton-rá
kokat időszakosan elpusztítjuk, és a zsenge hal szá
mára a legmegfelelőbb szervezetek, a kerekesférgek
(Rotatóriák) tömeges elszaporodását segítjük elő. A ke
zeléshez okszerű műtrágyázás (1,5 q/ha N trágya és
1 q/ha P trágya), valamint 20—30 q/ha szervestrágya
beadása is hozzátartozik. A szelektív planktonirtás
módszerének általános érvényét bizonyítja, hogy akár
kistavakban előnevelés céljából, akár nagytavakban —
előnevelési szakasz közbeiktatása nélkül — közvetlen
egynyaras nevelés céljából készítjük elő kerekesféregre
a vizet, mindkét esetben a zsenge ponty számára ideális
táplálkozás-biológiai környezetet teremtünk. Természe
tesen a nagy, több tízhektáros tavaknál fölösleges üzemi
vízszinten előkészíteni a tavakat. Először csak a kihe
lyezésre szánt halmennyiséggel arányos hektáros részt
töltjük fel, és kezeljük, majd a kihelyezés napjától fo
kozatosan és folyamatosan elárasztva érjük el az üzemi
vízszintet. A részleges felárasztással némileg csökkent
jük azt a fő hátrányt, amely a nagytavas kihelyezés
esetén a kistavival szemben fennmaradt: a kihelye
zés idején kialakuló erős szél a nagy vizen könnyeb
ben összetöri a zsenge ivadékot, mint kistavas kör
nyezetben.
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A fenti elvek gyakorlati alkalmazásával igyekeztünk
a korábbi kísérleti eredményeket nagyüzemileg hasz
nosítani. (1976. évben a bikali kollégáink kezdeménye
zésére is megpróbálkoztunk hasonló termeléssel, azon
ban az akkor még nem tökéletesen kidolgozott anya
tartásunk miatt a kísérlet meghiúsult.)
Az üzemi próbára 1977-ben az ország két teljesen
eltérő jellegű területén levő 2 tó bekapcsolásával
nyílt lehetőségünk. Mindkét vizsgált tó hosszabb ideig
szárazon állt, alaposan befüvesedett, tehát gondolhat
tunk volna ívatásra is, azonban a rendelkezésre álló
keltetőházi felkészültség mellett célszerűnek látszott
kihasználni azokat az előnyöket, amelyekkel a kelte
tett ivadék rendelkezik. (A nyári hal után a kopár alj
zatú tavakban az ívatás lehetősége természetesen lé
nyegesen kisebb, itt tehát a keltetőházi zsenge ivadék
nak még nagyobb a jelentősége.)
A Nyíregyházi Alkotmány HTSz kezelésében levő
80 ha-os tavat előkészítés után július 7-én és 8-án
népesítettünk 20 milló db zsenge ponttyal és 5 mil
lió zsenge növényevővel (2 millió amur, 3 millió
pettyes busa). A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy
az ide szállított ponty ivadék legnagyobb része még
nem a fent ismertetett anyavisszatartás eredményeként
született, hanem egyszerűen hidegvízű telelőkben tar
tott pontyanyáktól származott. Hiszen július elején
még az ilyen anyák nem érnek túl, alkalmasak a sza
porításra. Ez a tó jelenleg még nem került lehalászásra,
mindössze a szeptemberi termésbecslés adatait ismer
tetjük. A becslés szerint, amely az elfogyasztott ta
karmány alapján készült, a tóban ősszel 1,4 millió
ponty (330 q), 300 ezer amur (28 q) és 450 000 db
pettyes busa (54 q) élt. A pontyból tehát 7% megma
radásra, amurból és pettyes busából 15%-ra számí
tunk.
Véleményünk szerint ilyen mértékű hasznosítást a
csonka szezonban semmilyen más módszerrel nem tud
tunk volna elérni.
Másik modell-tavunk a Mezőfalvai ÁG egyik 25 ha-os
tava volt. Ezt a tavat július 28-án népesítettük 9 millió
zsenge ponttyal és augusztus folyamán ráhelyeztünk
600 ezer előnevelt növényevőt és 30 ezer előnevelt
harcsát.
Itt a zsenge ponty már az elmondottak szerint elő
készített visszatartott anyáktól származott. A késői
kihelyezése idejére a szokványos anyatartás mellett
a pontyikrások már nem adnak termékenyítő ikrát.
A tó szintén nem került lehalászásra, teleltetési ne
hézségek és madárkár veszélye miatt. Az őszi becslés
során az alábbi óvatos számítást végeztük. Pontyból
a kihelyezett zsenge 5,5%-át várjuk vissza, az 500 ezer
30 q összsúlyban. Az előneveltként ráhelyezett növény
evőkből 30%-ot (180 ezer, 600 kg), míg harcsából 16
százalékot (5000) becsültünk. A harcsák igen gyorsan
nőttek és próbahalászatok során szépen tudtunk kifogni:
bízunk abban, hogy ez a tó’ harcsa vonatkozásában
kellemes meglepetést tartogat számunkra.
Joggal jegyezheti meg az olvasó, hogy a becslés nem
tényszám és a fenti ismertetést miért nem a tény bir
tokában végeztük. Ez igaz, ennek ellenére igyekeztünk
a véleményünk szerint kedvező tapasztalatainkat mi
előbb közreadni, hogy felhívjuk a figyelmet a csonka
tenyészszezont is racionálisan kihasználó módszerre. Min
denkivel szívesen dolgozunk együtt a nyáron lehalá
szott vagy nyárra elkészült nagy tavak késői ivadékkal
történő hasznosításban. A speciális anyatartást május
hónap folyamán kell elkezdeni, tehát az igényeket ez
ideig fel kell mérni.
Az ilyen jellegű tartalékok feltárásával az egynyaras
termelés biztonságát növelhetjük és részben kihaszná
latlan területeket hasznosíthatunk anélkül, hogy a né
pesítőanyag tartalékolása nagy terhet vagy kockázatot
jelentene a gazdaságoknak.
Horváth László,
Csoma János,
Földvári János, Tölg István
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NÖVÉNYI FEHÉRJE
A PISZTRÁNG
TAKARMÁNYOZÁSÁRAN
„A haltakarmányozás hatékonyságának pontos
jellemzése csak a takarmány kiértékelés biológiai és
ökonómiai módszereinek együttes figyelembevételé
vel lehetséges” , hangzott el Romanov az Összoroszországi Tógazdasági Kutató Intézet igazgatójának
előadásában a HAKI-ban megrendezett Nemzet
közi Táplálkozásfiziológiai Szemináriumon. Ezen
szempontok figyelembevételével végzett kísérlete
ket Gamigin, Kanigyev és Muhina a növényi ere
detű fehérjék pisztráng takarmányokban történő
felhasználásának lehetőségeit vizsgálva.
Négyféle takarmányt állítottak elő, amelyeknek
összprotein tartalma megközelítőleg 40%-os volt,
ezen belül az állati eredetű fehérjék 14,3—34,2%,
a növényi eredetűek pedig 6,4—23,9% között vál
toztak Az állati és növényi fehérjeforrás halliszt,
ill. extrahált napraforgó és szója dara volt. A ta
karmányok egyéb tápanyagok szempontjából op
timálisnak bizonyultak. A granulált tápok szem
csenagysága az egyéves pisztrángok növekedésének
megfelelően változott a 90 napos (jún.—szept.) kí
sérlet során. Az egyes takarmányok értékesülését
a súlygyarapodás, valamint a hal testének és exkrementumának kémiai elemzésével határozták
meg.
A cikk megállapítja, hogy a napi súlygyarapo
dás mértéke és az ebből adódó takarmányegyütt
ható érték a nagyobb százalékú növényi fehérjét
tartalmazó takarmányok esetében kedvezőtlenebb
ugyan, de a kísérleti csoportok súlygyarapodásában
jelentkező különbségek kisebbek, mint ahogy az
egyes takarmányokban az állati eredetű fehérje
csökken. Így például 15%-kal volt kevesebb a
súlygyarapodás abban az esetben, amikor az ál
lati fehérjét 62%-ban növényivel helyettesítették.
Ez azt jelentette, hogy az adott példa esetében
33%-kal kevesebb takarmány költség jelentkezett.
Fekete György

HAZAI HÍREK
Tizenhat gyermek, egy csa
ládban! — D. Nagy József
hortobágyi állami gazdasági
halászról írt jó képekkel il
lusztrált színes riportot Gu
lyás Imre, a HAJDÜ-BIHARI
NAFLÓ-ban.

egyesek magánosan. Szaporo
dásuk szempontjából is igen
változatosak, lehetnek poligámok, vagyis a hímek több ikrás hal ikráját termékenyítik
meg,
mások
monogámok,
amikor a belső megterméke-

Etológia. — Az elmúlt egy
két évtizedben a biológián be
lül egy új tudományág indult
rohamos fejlődésnek: az eto
lógia, amely az állatok visel
kedés-formáival
foglalkozik.
Tanulmányozza az állatok cse
lekvésében, szokásaiban, hang- nyítésű nőstények a hímmel
és jeladásokban megnyilvánu- párokat alkotnak, és eleven
ló viselkedését. Az etológusok szüléssel hozzák létre utódai
egyik kedvenc kísérleti objek kat. Sok halnál az ivadékgon
tumai a halak. Némely halfaj dozási ösztöncselekvések bá
territóriumot jelöl ki magá mulatos fokot értek el.
nak, a legtöbb faj azonban
csoportosan vagy rajokban él,
Pőschl Nándor

TERVSZERŰBBEN,
ÖSSZEHANGOLTABBAN
Van ötéves tervünk, van 15 éves
távlati fejlesztési koncepciónk és
mégis arról beszélünk, hogy még
tervszerűbben,
még
összehangoltabban kell szervezni a halászat
egymásba fonódó ügyeit-bajait. De
hol is lehetne ezt a gombolyagot
megkezdeni? Mindenek előtt ott,
hogy a magyar halászat ötéves
terve hogyan van a gazdaságok és
az értékesítő szervek közötti szál
lítási szerződésekkel alátámasztva,
gyakorlatba átültetve. Nos bizony
a kép nem elég kedvező, van még
mit javítani rajta.
Legnagyobb halértékesítő szerve
zetünk a HALÉRT azokkal a hal
termelő
gazdaságokkal,
melyek
„hajlandók voltak” rá, 5 éves úgy
nevezett
keretszerződést
kötött,
melyben vállalja a felajánlott vagy
megegyezett mennyiségű hal átvé
telét. A keretszerződés szankciókat
nem tartalmaz így inkább olyan
„vállalási” szerződésnek tekinthető,
amelytől mindkét fél akkor áll el,
amikor megfelelő indokot talál.
Ennek ellenére tájékoztató jelleggel
már az is sokat jelent, hogy a ter
melők és feldolgozók megállapod
nak bizonyos mennyiségű hal át
adásában, átvételében, biztonságot
nyújtva ezzel a termelőnek abban,
hogy termékét el tudja adni, a for
galmazónak pedig, hogy a piacon
lesz megfelelő áru. Az irányítóknak
persze az lenne a legjobb ha az
5 évre jóváhagyott terv valamenynyi száma 100%-ig le lenne fedezve
keretszerződésekkel.
Sajnos
ettől
nagyon messze vagyunk. Jelenleg a
szerződésekben foglalt szállítási vál
lalás az 5 éves tervi mennyisé
geknek csak 27—28%-át teszi ki.
Ehhez persze hozzá kell még szá
mítani az egyéb értékesítési csator
nákon folyó forgalmat is, így á
kép azért ennél jobb, de nem
megnyugtató. Különösen akkor, ha
az 1978-as évet külön vizsgáljuk.
Az éves szerződés ugyanis már
részletesebb bontást tartalmaz, kö
zelebb van a ténylegesen megva
lósítható lehetőségekhez, szankció
kat is tartalmaz, így jobban tájé
koztat a várható szállítási mennyi
ségekről mint az 5 éves keretszer
ződés. Bizony az éves szerződések
elmaradnak a 5 éves terv keret
számaitól, annál jóval kevesebb
szállítást tartalmaznak. Az eltérés
piaci halban több ezer tonnát tesz
ki, ami hiányozni fog bel- vagy
külpiaci forgalmunkból. Persze a
termelési év még nem ért véget,
sőt most vagyunk a kezdetén —
közepén, még sok mindent lehet
tenni a többtermelésért. Ha piaci
halban már nem is lehet „csodá
kat” művelni, de tenyészanyagban
még sok minden bepótolható, hiszen
arra is rendkívül nagy szükség van.
De ki szerződi le a tenyészhal szál
lításokat? Ma még elsősorban a

gazdaságokra van bízva, hogy egy
más között rendezzék a várható
szükségletnek
megfelelő
szállítá
sokat. Van is ebből gond bőségesen.
A halászatnak ugyanis nincs „Vető
magtermeltető” vállalata, a bikali
haltermelési rendszer igyekszik tag
gazdaságai
részére a vetőmagot
biztosítani.
De mi van a kívülállókkal? Ma
guk kell, hogy gondoskodjanak tenyészanyagszükségletükről. Nem len
ne célszerű megvalósítani olyan
rendszert, hogy a HALÉRT amikor
keretszerződést köt a piaci halra,
egyben a tenyészanyagra is vállalna
átvételi kötelezettséget és terítené
az országban az arra igénylők kö
zött. A bikali haltermelési rend
szerben úgyis végez ilyen felada
tokat a HALÉRT, miért ne lehetne
ezt országos tevékenységgé kiszé
lesíteni? Ha hosszabb távra szer
ződést köt a termelőgazdaságokkal
az ivadékra, a vetőmagra akkor
remélhetne nagyobb piaci bizton
ságot, hosszabb távra szóló üzletpolitikát alakíthatna ki. A megter
meltetett egy és kétnyaras halak
mennyiségéből következtetni tudna
a várható piaci haltermésre, hozzá
számítva természetesen a gazdasá
gok saját keltetéséből származó ho
zamokat. Ha pedig olyan sok terem
ne az értékes ivadékból, hogy
itthon nem tudnánk elhelyezni, a
külföld szívesen megvásárolja nem
is alacsony áron. Egynyaras iva
dékot termelni és még azévben
értékesíteni a legjobb gazdasági
eredményekkel kecsegtet. Az érté
kesítő vállalat forgalma növekedne
és minden ezzel járó előny gyara

pítaná a vállalat eredményeit.
Ehhez persze azt a bizonyos
„keretszerződést” egy kicsit „köte
lezőbb erejűvé” kellene tenni. A
valóság talaján állva kellene kiala
kítani a keretszámokat és valami
féle olyan szigorítást kellene be
levenni,
amelynek
következtében
mindkét félnek az eddigieknél job
ban kellene törekedni a szerződés
ben vállalt kötelezettségek teljesí
tésére. Erre legközelebb a követ
kező ötéves terv kialakításánál kell
gondolni, ami most már újra ak
tuális feladat. Addig is azonban
az éves szerződéseket ki lehetne
egészíteni a piaci hal szállítások
mellett ivadékszállításokkal is, hogy
némi
tapasztalattal menjünk
a
következő ötéves terv elé. El kel
lene kerülni azt a helyzetet, hogy
már az 5 éves terv harmadik évé
ben a gazdaságok által vállalt szál
lítási mennyiségeik elmaradjanak a
tervben
szereplő
keretszámoktól.
Az 1978. évi egynyarasból lesz az
1980 évi áruhal! Még előttünk a
lehetőség! De az idén egynyarast
kell termelnünk, hogy elég legyen
az 1980 évi áruhalmennyiésghez.
Ennek pedig a számítások sze
rint a 67 millió db-on felül kell
lenni.
A mezőgazdasági termékek for
galmának fő formája a mezőgaz
dasági termékértékesítési szerződés.
A halászatban is fel kell használni
ezeket a formákat természetesen a
sajátosságok
figyelembevételével.
Lassan a mennyiségről a minőségre
is nagyobb figyelmet kell fordítani.
Lépéseket kell tenni a termelő és
értékesítő szervezetek közös koc
kázatviselése felé és természetesen
a nyereségen is meg kell egyezni
a kockázatviselés arányában.
A gazdasági élet követeli, hogy
összehangoltabban
dolgozzunk
a
halászatban is.
Dr. Nagy László
az Országos Halászati Tanács elnöke

A mohácsi Lovas-bárka (Gönczy J. felvételei)
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Balra fent: Pisztrángkeltető
tálca

Jobbra fent: Előnevelt
pisztránivadék

Alul:

Beépített

P ISZ TR Á N G TEN Y ÉSZ TÉS
az A m erikai
Egyesült Állam okban

osztályozó

Etetőkocsi munka közben egy pisztrángtelepen

Étkezési méretű pisztrángok osztályozása

Mozgó etetőhíd az automata etetőkkel

a hideg, tiszta, forrás- illetve pa
takvíz, ezért e halfaj tenyésztésével
korábban főleg az Egyesült Álla
mok északi részén foglalkoztak.
A II. világháború után azonban
egyre több folyón, víztározókat épí
tettek vízellátás-, öntözés- és sport
célokra. Ezek gyakran 30 m-nél
is mélyebbek, belőlük a víz kieresztése az alsó vízrétegből tör
ténik. Mint ismert, ilyen mélység
ben kialakult az ún. hőváltó (ugró)
réteg, amely alatt a víz hőmérsék
lete állandó és alacsony. Ez a be
avatkozás a gátak alatti folyósza
kaszok őshonos, melegvízi halfauná
ját tönkretette. Ezt követően a
pisztrángkeltetők egész sorát épí
tették közvetlenül a tározók gátjai mellé, hogy most már hidegvíz
kedvelő halfajokkal újratelepítsék
azokat a folyószakaszokat, amelyek
ből az értékes, melegvízkedvélő
halfajok visszaszorultak.
Ezek a keltetők általában vala
melyik
északi
pisztrángkeltetőtől
kapják a termékenyített (szem-pon
tos) ikrát, feladatuk a keltetés, a
nevelés és a körzetükbe tartozó
erre a célra alkalmas élővizek népesítése. A népesítést méretes ha
lakkal (19—23 cm) végzik a sport
horgász igények kielégítése érde
kében.

A méretes pisztrángokat megha
tározott éves terv szerint helyezik
a folyókba, patakokba. A terv rög
zíti a kihelyezendő halak számát,
az időpontokat és meghatározza a
vízfolyásoknak azt a pontját is,
ahol a halakat ki kell helyezni.
Ezt a tervet szakképzett biológusok
készítik el és a keltetőt üzemel
tető állam szakhatóságai hagyják
jóvá. Ez a kihelyezési terv hatá
rozza meg tulajdonképpen a sza
porító bázisok termelési tervét is.
A sajátos természeti adottságok
kihasználásával az Egyesült Álla
mok egyik legjelentősebb pisztrángos körzete Idaho állam, forró,
száraz, félsivatagos vidékén ala
kult ki. Itt a felszint lávaréteg

alkotja, amelybe a folyók (elsősor
ban a Snake River) 30 m-nél is
mélyebb völgyeket vágtak. A láva
réteget átszelő folyóvölgyek meg
csapolják az ide beszivárgó, vagy
itt tárolt víz-kincset, amely a szur
dok völgyek pereménél hatalmas
és közel állandó vízhozamú, hideg
források formájában ömlik a fo 
lyókba.
Ezekre a forrásokra az áruterme
lő
pisztrángos
gazdaságok
sora
épült már az 1910—1920-as évek
között,
1950-ben
9 pisztrángte
nyésztő üzem mintegy 300 tonna
pisztrángot termelt Idahoban, de
az igazi fejlődés 1960 és 1970 között
következett be. 1972-ben a pisztrángtenyésztő üzemek termelését
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már több, mint 100 000 tonnára
becsülik. Az első pisztrángfeldol
gozó üzem 1956-ban épült, manap
ság már a megtermelt mennyiség
döntő többsége mintegy 87%-a fel
dolgozva kerül a piacra, mert a
nagyobb üzemek kihasználják a
vertikális integráció nyújtotta közgazdasági előnyöket is.
A pisztrángtenyésztés alkalma
zott
technológiája
természetesen
kisebb-nagyobb mértékben külön
böző, mivel az egyes üzemek ter
mészeti és közgazdasági adottságai
jelentős mértékben eltérőek. Az
alábbiakban mégis összefoglaljuk
azokat az általánosan alkalmazott
alapelveket és módszereket, ame
lyek a leginkább jellemzőek az
Egyesült
Államok
pisztrángter
mesztésére.
Szaporítás
A meglátogatott keltetőkben —
egy kivételével — anyahalakat nem
tartanak. Az ikrát vagy a folyókból kifogott ivarérett halak lefejésével
nyerik,
vagy
szakosodott
anyahal-nevelő
bázisokról,
már
„szem-pontos” állapotban vásárol
ják meg (ez egyben a parazita
mentességet is garantálja).
Egy-egy anyától ezer-tízezer ik
rát nyernek. A megtermékenyített
ikrát 0,06%-os formaiin oldatban
15 percig fürdetik, majd a kezelt
ikrákat egymásra helyezhető kel
tető tálcákra rakják. Egy-egy tálca
kapacitása 10—15 ezer ikra. A kel
tetés 10 °C-os vízzel történik, ame
lyet a legjobban felszerelt üzemek
ben szükség szerint hűtéssel, vagy
melegítéssel állítanak elő.
A lárvák 23 napos inkubációs
idő után kelnek ki, az egészséges
egyedek farokkal, míg a torz, vagy
életképtelen egyedek fejjel előre
bújnak ki az ikrahéjból. A beteg,
vagy elhalt ikrákat kézzel távolítják el, de ha sok a rossz ikra,
akkor konyhasós oldattal a faj
súlykülönbség alapján válogatnak.

9 kelés előtti napon az ikrákat
a keltetőházban levő betonmeden
cékbe, kb. 10 cm-es lábakon álló,
egyenként 2 000 ikrát befogadó tál
cákra helyezik. A
tálcák alja
horganyzott drótból készül, 4 mmes nyílással. Kikeléskor a láregységet alkotó pneumatikus rendvák a nyíláson át az átfolyó
vízzel telt medencébe esnek, az
ikrahéj pedig a rácson marad. A
vízszintet különböző hosszúságú szí
vócsövek behelyezésével szabályoz
zák. A medencék általában 600 X 60
cm-esek mélységük 80 cm. A víz
mélység keléskor kb. 60 cm, majd
ezt fokozatosan 40 cm-re csökken
tik.
Ivadéknevelés — nyújtás
A zsenge ivadék kelés után a tize
dik napon kezd táplálkozni. Ete
tésük 38—52% fehérjetartalmú gyári
táppal kezdődik, abban a meden
cében, ahol kikeltek, ritkábban egy
másikban. A vízátfolyás 115—230
liter/perc, a halsűrűség 3 kg/m3,
amely kb. 14 ezer ivadéknak felel
meg. Az ivadék kb. 60 nap alatt
éri el a 6 cm-es méretet, akkor
nyújtó tavakban kerül. Ezek a me
dencék különböző méretűek, a raj
tuk átfolyó víz mennyisége is vál
tozó, általában
1,8—2,0 m3/perc
gyakorlatilag 15—20 percenként cse1. táblázat
A különböző méretű pisztráng mennyisége
Méret (cm)*

5,08— 7,62
7,62— 10,16
10,16— 12,70
12,-70— 15,24
15,24— 17,78

Halmennyiség
(kg/m 3)
4,8
11,2
12,8
14,4
16,0

* A táblázat adatai angol mértékegysé
gekből átszámított értékek
Modern pisztrángnevelő

(Dr. Müller Ferenc felvételei)

rélődik ki a medencék teljes vízmennyisége). Minden pisztráng faj
ra jellemző a szétnövés. Egy-egy
medencén belül a viszonylag egysé
ges állomány fenntartása miatt ál
talában hat hetenként osztályoz
nak és a kívánatos halsűrűség fenn
tartását széthelyezéssel oldják meg.
Az egyes méretcsoportok m3-kéni
mennyiségét a 1. táblázat mutatja.
Piaci hal előállítás
Ha az ivadék elérte a 15 cm-t,
a nevelés utolsó szakaszához érke
zett. További egyedszám csökken
téssel 17—23 cm-es méretűre neve
lik és osztályozás után a horgász
vizekbe vagy a halfeldolgozóba ke
rülnek. A pisztráng növekedéséhez
a 10 °C-os víz az ideális, termé
szetesen ekkor a legjobb a takar
mányértékesítés is.
Ezen a vízhőmérsékleten 1,6—1,9
takarmányegyüttható mellett ha
vonként 1,9 cm-es növekedés van.
15 °C-os vízben havonként már
csak 0,6 cm-es növekedés érhető
el.
Még a korszerűbb üzemekben is
gyakori a kézi etetés, azonban egyre
több üzem használ pneumatikus
rendszerű tápkiosztó kocsit, vagy
autót. Ehhez a medencék között
széles utak kellenek, ezért kialakí
tottak olyan megoldást is, amely
nél a betonmedencesorok fölött
sinen mozgó hidon elhelyezett ete
tőkről végzik a takarmányozást.
A legtöbb üzemben lesüllyedő
gyári táppal dolgoznak. Ez olcsóbb,
mint a lebegő táp, továbbá a piszt
rángokat a medencékben olyan
sűrűségben tartják, hogy azok al
jáig lesüllyedő tápot már útközben
elfogyasztják. Lebegő tápokat csak
kísérleti célból alkalmaznak.
Tápgyártás
A különböző korú pisztrángok más
más összetételű és szemcseméretű
táppal etetik (2. táblázat). Három
féle
tápot állítanak elő: starter
(indító), ezt 0—4-ig számozott nö
vekvő szemcseméretben készítik.
2. táblázat
Különböző méretű pisztráng takarmányo
zása
Az ivadék mérete
(cm)

A táp
jelzése

Etetés
száma
(napi 8
órában)

2,54
2,54— 5,08
5,08—10,16
10,16— 12,70

0
1
2— 3
4

8
8
6— 4
4— 3

A 0—1 táp közötti átmenetnél
fontos, hogy a táplálékfogyasztás
ban az átállás miatt csökkenés ne
legyen, mert ez kondícióromláshoz
vezet. Ezért a 0-ás mérethez min
den etetés alkalmával egyre több
1-es méretet adnak. A többi mé
retnél a váltás egyik napról a má
sikra történik. Az 1—4 jelű táp
összetétele azonos, különbség csak
a szemcseméretben van.
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Starter táp összetétele:
48% nyers
lisan,

fehérje

minimá

10% nedvességnél több
lehet,
35% halliszt fehérje,
10—15% nyers zsír.

nem

Ha az ivadék elérte a 12 cm-t,
fokozatosan áttérnek a termelő táp
ra. Ez fehérjében szegényebb és
olcsóbb is.
Termelő
45%
28%
8%
10%

táp össztétel:
nyers fehérje,
halliszt fehérje,
nyers zsír,
nedvességnél több
lehet.

nem

A starter táp önköltsége kilogram
moként 0,44 dollár, a termelő táp
0,31 dollár/kg. Az anyatáppal az
anyajelölt és az ivarérett halakat
etetik.
A tápok minőségének és az ete
tési technológia fejlettségének jel
lemzésére megemlítjük, hogy Idaho
államban 1972-ben átlagosan 1,7,
1973-ban 1,8 volt a takarmányhasznosulási együttható.
Gépesítés
Mivel az USA-ban a pisztrángte
nyésztés jól kiépített telepeken,
betonmedencékben a legújabb ku
tatási eredményeken alapuló tech
nológia szerint történik, a gépesí
tés és automatizálás feltételei adot
tak.
A vízellátás, anyagmozgatás és
egyéb munkafolyamatok gépein túl
menően nagy választékban állnak
rendelkezésre a küönböző cégek ál
tal gyártott speciális hal, ezen be
lül pisztrángtenyésztésben alkalmaz
ható gépek.
A takarmányozás igen elterjedt
módja a betonmedencékkel egy
egységet alkotó pneumatikus rend
szerrel történő takarmánykijuttatás.
Az egy-egy medencéhez tartozó ta
karmánytárolók feltöltését legtöbb
helyen kézzel végzik, de a nagyobb
telepeken a feltöltés is géppel tör
ténik.
A beépített rendszerek mellett
a medencék közötti úton haladó ta
karmánykiosztó járművet használ
nak.
A lehalászás gépei a legfőbb he
lyen szintén a tenyésztő rendszer
elválaszthatatlan elemei, ahol me
chanikus, vagy hidraulikus meghaj
tású halterelő rácsokkal, halliftek
kel mozgatják a halat.
A stabil lehalászó gépek mellett
mobil halszivattyút, halkiemelő sza
lagot, halválogató asztalt alkalmaz
nak, főleg EWOS gyártmányúakat.
A technika legújabb vívmányai
is megtalálhatók a haltenyésztést
szolgáló eszközök sorában.
Az ikra válogatása fotocellás be
rendezéssel történik.
A Spring Creek keltetőben a
Columbia folyó keltetésre, bizton
ságos ivadéknevelésre alkalmatlan
vizét a keltetőt tápláló forrás vizé
nek melegítésére használják a hő

szivattyúk segítségével. Ugyanitt a
kiadagolandó
takarmánymennyisé
get számítógép határozza meg. A
számítógép vezérli a pneumatikus
takarmány kiadagoló berendezést is.
A halkeltetőből kibocsátott lazac
ivadékokat az orrukba belőtt lézer
re kódolt parányi acéltűvel jelölik
meg.
A gépek mindenütt nagy meg
bízhatósággal szolgálják a tenyész
tést és kezelésük még a legnagyobb

telepeken is mindössze egy-két fő
végzi.
Ehhez természetesen
hozzájárul,
hogy a motorizált amerikai élet
forma következtében a képzetlen
halász is természetesen és hozzá
értéssel bánik a gépekkel, techni
kai eszközökkel.
Dr. Müller F., Csávás I.,
Dr. Balázs L., Dr. Szító A.,
Mosonyi Géza
Haltenyésztési

Kutató

Intézet,

Szarvas

ÚJ h alfajo k a lá th a tá ro n
A tógazdasági haltenyésztésben minden lehetőséget és eszközt fel
kell használni a hozamok gazdaságos fokozására. Ennek egyik mód
szere a polikultúra elterjesztése és kiszélesítése új fajok telepítésével.
Ez a munka a növényevő halak bevezetésével kezdődött és a Szov
jetunióban folyik a lehetőségek további feltárása is. A Tógazdasági
Haltenyésztés össz-szövetségi Kutató Intézetének (VNIIPRH) akfilimatizációs laboratóriumában megkezdődött több gyorsnövekedésű hal
faj vizsgálata.
A felmérések szerint távlatilag a Catostomidae család három kép
viselője akklimatizálásra alkalmas lehet. Ezek az Ictiobus nemhez
tartozó nagyszájú buffalo-hal [Ictiobus cyprinellus (Val.)], a kisszájú
buffalo-hal [Ictiobus bubalus (Raf.)] és a fekete buffalo-hal [Ictiobus
niger (Raf.)], telepítésük a Szovjetunióba 1971 áprilisában kezdődött.
Az Egyesült Államokból a Gorjácsij Kljucs halgazdaságba (Krasznodári terület) szállították a lárvákat. A nagyszájú buffalo-hal egy
nyarasai 200—500 g/db súlyt, a kisszájú buffalo-hal egynyarasai
188 g/db, a feketéé 216 g/db átlagsúlyt értek el, annak ellenére, hogy
a tény észidő alatt az egynyarasok tárolási és tartási körülményei
nem voltak optimálisak. A teleltetés veszteség nélkül folyt.
A megkezdett kísérletek folytatásaként 1972 áprilisában újabb
lárvaszállítmány érkezett. Legnagyobb részük a krasznodári körül
mények között második életévében ivaréretté vált. Az 1974—75. évek
ben a szovjet kutatók megoldották a buffaló-hal szaporítását és meg
kezdődött biológiai sajátosságaik sokoldalú vizsgálata.
Az Egyesült Államok halászati szakemberei az utóbbi évtizedben
fokozott érdeklődéssel fordultak az Ictaluridae családhoz tartozó har
csafajok felé. Közöttük legelterjedtebb az Ictalurus punctatus, ter
melési mennyisége az USA édesvízi halai között vezető helyen sze
repel, a sporthorgászok körében is rendkívül népszerű.
Ma még kevésbé elterjedt a laposfejű harcsa — Pylodictis olivarus,
a kék harcsa — Ictalurus furcatus és a fehér harcsa — Ictalurus
catus, tenyésztése. Az Egyesült Államokban az Ictalurus harcsák
tenyésztése intenzív takarmányozással, ipari módszerekkel folyik.
A szovjet szakemberek megkezdték az amerikai harcsák telepíté
sét és tenyésztését a hőerőművek melletti temperáltvízű gazdaságok
ban. Az első Ictalurus punctatus lárvaszállítmány 1972 júniusában
érkezett, szintén a Gorjácsij Klucs tógazdaságban.
Észak-Amerikából származik a csíkos sügér (Morone saxatilis Walb.)
is, kedvelt horgászhal. Egyaránt jól növekszik az édesvizekben és a
sós tengervízben. Akklimatizációja 1965-ben kezdődött Sz. U. Doroseva (VNIRO) javaslatára és vezetésével. A szovjet tógazdaságokban
a tenyésztési kísérletek 1968-ban kezdődtek.
Magyar szakértői delegáció járt 1977 őszén Ukrajnában, ahol a
tanulmányút fő célja, — a melegvizes iparszerű halászati üzemek
megismerése — mellett lehetőség nyílt arra is, hogy az Ukrán Tó
gazdasági Kutató Intézet (UkrNIIRH) munkatársaival elbeszélgessünk.
A kutatók véleménye szerint a nagyszájú buffalo-hal tartási és táp
lálkozási vizsgálatai az intézetben is megkezdődtek.
A behozatal célja a tógazdasági tenyésztett halak fajválasztékának
bővítése, tekintettel arra, hogy a nagyszájú buffalo-hal húsa kevésbé
szálkás, mint a pontyé és ízletesebb a busa fajok húsánál.
A szovjet szakemberek bemutattak egy buffalo-halat, amely kül
alakjában a pontyhoz hasonlít, nagy pikkelyzetű és viselkedésében is
a pontyhoz hasonló nyugodt állat.
Kísérleti betelepítését, tulajdonságainak hazai viszonyaink közötti
vizsgálatát delegációnk jelentésében javasolta, amelyet a Mezőgaz
dasági és Élelmezésügyi Minisztérium vezetése jóváhagyólag elfoga
dott. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a hazai tógazdaságokban te
nyésztett halfajok köre újabb, értékesnek ígérkező fajjal bővüljön.
Pékh Gyula, Tóth Árpád
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hazai halitermelés számos
problémája közül az el
múlt években a legtöbb
szó a növényevő halak
ról esett. Érthető ez az ér
deklődés, hiszen a fejlesztési tervek
e halak olyan mértékű forgalomnö
vekedését irányozzák elő, amelyre
a magyar haltenyésztés történetében
még nem volt példa. Ennek követ
kezében természetszerűleg az egész
hazai áruhal mennyiség is jelentő
sen emelkedik.
Minden termelés csak akkor éri
el a célját, ha vevőt talál, vagyis
megfelel a vásárlód igényeknek és
ennek folytán vásárlói alapot köt le.
Ellenkező esetben a termelés — még
ha az árukibocsátó egységeknek,
gazdaságoknak előnyös is lenne —,
öncélúvá válik és az ilyen termékek
kibocsátása megkérdőjelezhető.
A növényevő halak nagyarányú
felfutása természetesen intenzív pi
ackutatást tesz szükségessé. A Hal
értékesítési lehetőségeket; e tevé
ben sokoldalúan vizsgálta meg az
értékesítési lehetőségeket; s tevé
kenységet már akkor elkezdtük,
amikor a piacra kerülő mennyiségek
még csekélyek voltak, hiszen elő
kellett készülnünk évről évre nö
vekvő mennyiségekre.
Piackutató munkánk egyik fő
módszerét
a
termékbemutatók
képviselték.
Ezek
segítségével
megismertük
a
fogyasztók
vé
leményét, nem kis figyelmet fordí
tottunk azonban a vendéglátás és
a bolti kiskereskedelem dolgozói
nak észrevételeire is. Egyidejűleg
konzervipari partnereinkkel közö
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JELEN TŐ SÉGE
sen számos új készítmény receptúráját alakítottuk ki.
Támogattunk minden kezdemé
nyezést, amely konyhakész formá
ban — frissen vagy mélyhűtve —
kezdte meg a csomag ólt áru előál
lítását. Végül — de nem utolsósor
ban — eddigi külkereskedelmi kap
csolatainkat jelentősen kiterjesztve,
megkezdtük az exportot is.
Amurok az OMÉK
kiállítási akváriumában (Gönczy J. felv.)

Nem szándékozunk e széles körű
tevékenység részletesebb ismerteté
sét adni, inkább azokat a tapasztala
tokat ismertetnénk, amelyek az
amurtenyésztés kérdését előtérbe
állítják. Egyik legfőbb tapasztala
tunk ugyanis, hogy a növényevő ha
lak közül a fehér- és pettyes
busa értékesítése döntő mértékben
feldolgozott
állapotban számíthat
sikerre. Nincs tehát arról szól, hogy
ezeket nem termeljük, ugyanakkor
pontyhoz hasonlóan értékesítésük
behatárolt. Bevezetésükre fordított

igen nagy energiát, költséget nem
sajnáljuk, azonban éppen ennek ta
pasztalataiból jutottunk az említett
következtetésre. Korszerűen filézve,
feldolgozott állapotban viszont —
akár konzerv, akár mélyhűtött for
mában — jelentős keresletet várha
tunk e termékektől itthon és kül
földön egyaránt.
Keresettség
szempontjából
az
amur nagyon közel áll a pontyhoz
Miután az amur növekedése gyor
sabb a pontyénál, alkalmas lehet
olyan vevők kielégítésére, akik a
nagyobb halat keresik. Az amur
tehát „hézagpótló” szerepet tölthet
be a vevőigények kielégítésében.
Ki kell emelni az amurnak azt a
tulajdonságát is. hogy sokkal job
ban bírja a szállítást, mint a fe
hér vagy pettyes busa.
Eddig csak a „ponty formában” ,
élve történő értékesítésről szóltunk;
az elmúlt 1—2 év alatt azonban
igen kedvező tapasztalatokat sze
reztünk az amur mélyhűtött formá
ban való exportja tekintetében is.
Lehetőségeink felső határát nem
tudjuk lemérni, hiszen alig rendel
keztünk a kezdődő kapcsolatok
alapján szükséges árualappal. En
nek a keresletnek intenzitási fokát
jól jelzi kísérletünk, hogy az amur
importőreink felé feltételül szab
tuk bizonyos mennyiségű egyéb nö
vényevő hal átvételét is. Kísérle
teinket siker koronázta, úgy fogal
mazhatnánk, hogy bizonyos menynyiségű fehér és pettyes busa el
adása az amurral együtt növelhető.

folyamatossá tenni az eladásokat —
az értékesítés biztonságát segítheti
elő.
Fényképeink különben a KözelKeletre egészében fagyasztott nö
vényevő hal csomagolását, szállítá
sát mutatják be.
Anélkül, hogy további részletek
kel támasztanánk alá az elmondot
takat, úgy véljük világos: az amur
tenyésztésre az eddiginél lényege
sen nagyobb gondot kell fordítani.
Nem tartjuk feladatunknak, nem is
ennek a cikknek a keretébe tarto
zik, nem is vagyunk illetékesek,
hogy a termelési feltételek részletes
taglalásába belekezdjünk. Ha azon
ban sikerül elérni, hogy minden
árutermelő halgazdaság saját adottFagyasztott busák csomagolása
a közel-keleti exportra

Növényevő halak a gyorsfagyasztó
alagútban

ságait és lehetőségeit mérlegeli az
amurtenyésztés növelése terén, és
ha ez a szempont az ivadékot elő
állító szerveknél is érvényesül, ak
kor biztosak lehetünk abban, hogy
a piaci igényekkel tökéletes össz
hangban álló amur áruhal felfutás
viszonylag rövid időn belül bekö
vetkezhet.
Lehet, hogy ennek elérésére a
kutatók, a szaporító anyagot elő
állító szakemberek és a termelés
ben közvetlenül résztvevők eddigi
nél szorosabb együttműködése szük
séges, de ennek semmi akadálya
nincs. A kereskedelem részéről nem
késlekedünk, hogy ehhez minden
segítséget megadjunk és a magunk
részéről
is
hozzájárulunk
egy

Ez a gyakorlatunk közel-keleti
partnereinkkel is. Mint ismeretes,
szakembereink piackutató munkája,
személyes ismerkedése az ottani
táplálkozási szokásokkal, igények
kel, megnyitotta előttünk ezeket az
értékes piacokat. A konvertábilis
valutával fizető partnerek számára
történő szállítás, a kapcsolatok kifejlesztése — amennyiben sikerül
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„amurprogram” kialakításához és
megvalósításához.
Szükségesnek tartjuk, hogy a fej
lesztést szolgáló általános kívánal
mak mellett néhány jelenleg is ak
tuális tennivalóra is utaljunk. Ezek
között kiemelkedő jelentőségű a
megbízható, megfelelő időben is
mertetett termésbecslés.
Nem akarunk elmarasztaló meg
állapításokat tenni, de bizonyos je
lek arra mutatnak, hogy a halter
més becslésének ma kisebb fontos
ságot tulajdonítanak, mint amilyen
a mezőgazdaság korábbi gyakorla
tában ez általános volt. Lehetséges
persze, hogy ez a véleményünk ab
ból származik, hogy a felmérések
nem jutnak el a kereskedelemhez.
Márpedig jó üzletpolitikát kialakí
tani a lehalászásra kerülő mennyi
ségek ismerete nélkül teljesen le
hetetlen. Különösen élesen jelent
kezik ez az amur esetében, amely
nek mennyisége összáruhal terme
lésünknek csak egy igen kis része,
és a fehér vagy pettyes busánál
is lényegesen kisebb volument je
lent. Márpedig, ha a jól fizető ex
portlehetőségeket ki akarjuk hasz
nálni, már a lehalászás előtt 6—8
hónappal (esetleg még korábban)
meg kell kezdeni az üzletkötés elő
készítését, egyidejűleg a feldolgozás
(fagyasztás) megszervezését is. Biz
tosítani kell természetesen, hogy a
termés közeli ismeretében bizonyos
pontosítást hajtsunk végre; ennek
azonban szűk határok között sza
bad csak mozognia.
Az 1977-es évben az amur menynyiségére -vonatkozóan gyakran vál
tozó információkat kaptunk. A vál
tozás ténye mellett sajnálatosnak
tartottuk, hogy a becsült mennyiség
egyre kisebb lett. Márpedig a kül
kereskedelemben
egyik
legfonto
sabb követelmény a megbízhatóság,
a vállalt mennyiségek maradékta
lan leszállítása. Az anyagi követ
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Kamion szállítja Iránba
a növényevő halakat

kezményeken kívül — pedig ezek
sem jelentéktelenek — hírnevünket
veszélyezteti a vállalt mennyiségektől
való lemaradás; ennek kihatásai
pedig a következő üzletkötés tár
gyalásainál nagy hátrányt jelente
nek.
Az sem lenne viszont helyes, ha
az ingadozó becslésekre való tekin
tettel nagy biztonsági tartalékkal
kötnénk az üzleteket, tehát keve
sebbre szerződnénk, mint amilyen
mennyiség szállítására tényleges le
hetőségünk van. A tőkés valutáért
eladható tételek növelését kell célul
tekinteni, ezt a népgazdasági és
vállalati érdekek — beleértve a
termelő vállalatokét is — egyaránt
megkövetelik.
Az időben közölt, a termés tény
leges mennyiségét megközelítő ter
mésbecslés, tehát nem formaság,
nem udvariassági gesztus a terme
lők és a kereskedelem között, ha
nem az előnyös export üzletköté-

seknek szinte elengedetetlen felté
tele.
Az elmúlt években még egy olyan
tapasztalatra tettünk szert, amelyre
fel kell hívnunk a figyelmet és va
lamiféle megoldást kell találnunk
erre a problémára. Arról van szó,
hogy azokból a gazdaságokból, ahol
pedig az előzetes közléseknek meg
megfelelő amurmennyiség lehalá
szásra került, az export időszakában
mégsem tudtuk a megfelelő mennyi
ségű, illetve nagyságszintű osztályo
zást megkapni. A kérdés behatóbb
vizsgálatakor kiderült, hogy a nagy
kereskedelmi vállalat fiókjai szíve
sen vették át a ponttyal együtt le
halászott amurt is és így a menynyiségek — amelyeket exportra
szántunk — szép lassan „elkoptak”
és a külföldre irányuló szállítások
idején sokszor csak a legnagyobb
nehézséggel lehetett a szállítmányt
— esetenként több gazdaságból,
mázsás tételekben — összeállítani.
Nem vitatjuk, hogy nem. kis fela
dat: egy tóban tenyészett ponty és
amur különböző időben történő elszállítását lehetővé tenni, mégis
meg kell találnunk a megoldást.
„Az amurprogram” — gondolom
nem túlzás, hogy így említjük —
nem kevés megoldandó kérdést vet
fe l: a termelés növelése az alap
kérdés, de emellett számos részletkérdést is meg kell oldani. Feldol
gozási
munkafolyamatra pl. új
technológiát kellett kidolgozni az
élelmiszerhigiéniai feltételek figye
lembevételével. Nem kis gond a
szállítás szervezése
sem. Talán
megtaláljuk annak a módját, hogy
a tetemes szállítási költségen vala
melyest megtakarítsunk. A KözelKelet országaiban végbemenő po
litikai-gazdasági változások termé
szetesen mindig kihatnak a külke
reskedelmi
üzletkötésekre.
Nem
utolsó sorban a „nagy-hal” ellátás'
miatt a hazai piac és a külkeres
kedelem
igényeit
koordinálnunk
kell.
Van tehát bőven tennivaló, de
az eredmények
a
népgazdaság
egyetlen ágazatában sem hullanak
mannaként az égből.
Ács István

Napjainkban a világon mintegy 7 millió ember főfoglalkozása a
halászat, az édesvizek és tengerek összfogása 70 millió t körül van.
Tudományos becslések szerint az összes halfogás 100 millió t felső
határon stabilizálódik, jelenleg még a nem közkedvelt fajok állomá
nyai jelentős tartalékokkal rendelkezik. A halászati termékek másik
nagy forrása a tógazdasági haltermelés, az évi 5 millió t-ra értékelt
mennyiségnek már a közeljövőben is sokszorosa lehalászható. (Ceres, 1976. 9.).
A FAO aktívan támogatja a meglevő halállományokkal folyó kö
rültekintő gazdálkodás megteremtését és a haltenyésztés fellendíté
sét. A halászat helyett kezdetét veszi a halgazdálkodás kialakítása
minden területen.
(T. A.)
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Legyen 1978 a halhús minőség javításának éve
Gondolom mindenki előtt ismerete
sek pártunk és kormányunk irány
elvei és a MÉM elvárásai a halá
szati ágazat idei fejlesztésével szem
ben. Nyilvánvaló, hogy ránk is vo
natkozik, hogy ez évben a mennyi
ségi növekedés mellett fokozott
gondot kell fordítanunk a minőség
javítására ás.
Söpörjünk tehát kicsit saját por
tánk előtt és vizsgáljuk meg köze
lebbről azokat a gondokat, melyek
az elmúlt évek során minőséggel
kapcsolatban jelentkeztek.
A Halértékesítő Vállalat és a halfogyasztó közönség egy része is so
kat emlegeti a halnagyság kérdé
sét. Az elmúlt években bebizonyo
sodott, hogy az intenzív termelésre
beállított nagyon magas népesítési
sűrűség gyakran visszaüt és sem a
ponty, sem a növényevő halak nem
érik el átlagosan az 1 kg-os súlyt,
sokszor még hároméves üzemfor
mában sem. A tavalyi évben is ko
moly gondot okozott a késői tava
szi felmelegedés, ami azt eredmé
nyezte, hogy a gazdaságok igen
nagy része lemaradt takarmányfeletetési tervével. Különösen kritikus
a helyzet a kétéves üzemformában
termelő tavaknál, ahol gyakran a
halak többsége nem nő be. Tud
nunk kell, hogy sem a beföldi fo
gyasztó, sem a feldolgozóipar, de
különösképpen az export nem az
1,05 kg-os halat keresi, hanem sok
kal inkább a másfél kilósat. Feldol
gozó üzemeinkben a kézi munka
mennyisége és a kihozatali százalék
szorosan összefügg a hal nagyságá
val és természetesen a nagyobb
súly kedvezőbb, mint az 1 kg alat
ti. A mennyiségi termelésnövelés és
a minőség javítása ellentétbe ke
rült egymással, amit
egy további
minőségrontó tényező is súlyosbít,
nevezetesen a ponty elzsírosodásának problémája. Az intenzíven né
pesített halastavakon nyár közepén
— hagyományos takarmányozási és
trágyázási technológia alkalmazása
mellett — fehérjehiány jelentkezik.
Az intenzív etetés szénhidrátokban
gazdag takarmánnyal ilyenkor első
sorban zsírképzésre és -lerakódás
ra fordítódik, ami sokszor még a
telelési szezon végén is ujjnyi vas
tag szalonnarétegben
jelentkezik
pontyjainkon. (Megjegyzem, hogy
további hátrány az is, hogy ha a
hal nyáron nem jut elegendő fehér
jéhez, a szénhidrátban gazdag ta
karmányt is rosszabbul értékesíti,
igen sok távozik rosszul megemészt
ve a bélsárban. Aki már nyomott
meg augusztusban kukoricával ete
tett ponty gyomrot — tanúsíthatja
ezt.) A minőségjavítás technológiá
ja ma már megoldott, az alkalma
zás széles körű terjedésének a költ
ségtényezők növekedése szab ha
tárt.
Az NDK-ban a káros zsírosodás
kiküszöbölésére tápokat használnak.
A szénhidrátban gazdag takarmá
nyokat csak a tavaszi planktonbő

ség idején, illetőleg a második őszi
planktoncsúcs idején etetik és nyá
ron a 0—30%-nyi fehérjetartalmú
granulátumok etetésére térnek át
valamennyi korosztálynál. Nálunk
ez a módszer a tápok magas költsé
ge miatt, különösen piaci halnál
egyenlőre nem alkalmazható, de a
helyi takarmányozási lehetőségek
jobb felhasználásával, a rendelke
zésre álló, illetőleg viszonylag ol
csón beszerezhető takarmányok jobb
időbeli elosztásával még sokat ja
víthatunk pontyaink minőségén. Ar
ra kell törekedni, hogy a kukoricát
júniusig,
illetőleg
szeptembertől
etessük és a fő etetési szezonban
legalább is keverjük lejárt szavatos
ságú (de nem romlott!), olcsó tápok
kal, konzervgyári
borsóhulladék
kal, paradicsommaggal és általában
olyan takarmányokkal, melyeknek
fehérjetartalma a kukoricáénál ma
gasabb. Ha ezt sikerült végrehajta
nunk, a pontyelzsírosodási probléma
megoldásával már sokat tettünk a
minőség javításában. Sokat segítünk
tavaink fehérjeszintjének optimális
hoz közelítő beállításával, ha a trá
gyázást nyáron is kis adagokkal, de
folyamatosan végezzük.
Az egy kiló feletti súly bizton
ságos elérésének feltétele a nagy
súlyú, egyöntetű tenyészanyag, ille
tőleg a helyes népesítési mennyi
ség meghatározása, amelyben a he
lyi körülmények ismerete — egyegy tó korábbi hozamai — döntő
fontosságú.
Sokat emlegetett kifogás halter
melésünkkel szemben az ún. minő
ségi halak — elsősorban a ragado
zók hiánya. A magas hozamok haj
szolása nem kedvezett a ragadozó
tenyésztésnek. A biztosra tervezhehető hozamok megkívánják, hogy
a szeméthalakat a víz szűrésével tá
vol tartsuk a halastavaktól, a kihe
lyezett pár diarab ragadozó több
nyire szűkös táplálékviszonyok kö
zött sínylődik. Pár éve még volt tó
gazdasági süllő, mára csaknem meg
szűnt. Beindult ugyan a harcsa
program, de a látványos eredmé
nyek még váratnak magukra. A
csukáról ugyan kimondtuk, hogy
polgárjogot nyert — még sincs ele
A tanya vége . . . Császárszállási víztározó

gendő mennyiségben, pedig export
jára is korlátlan lehetőségeink len
nének.
Végül említeném a természetes
vizekből
származó
fehérhalállo
mányt, mélynek szálkássága és idő
szakonként jelentkező fenol íze
ugyancsak minőségi hibaként nyer
elkönyvelést. Megoldásként kínálkokozik a gyenge minőségű keszeg ér
tékes ragadozóhússá való transzfor
málása, melyre a pisztráng, az an
golna és a harcsa — újabban a vicsege is — egyaránt alkalmasak. A
módszer terjedését a még nem tel
jesen kidolgozott technológia gátol
ja és az a tény, hogy még a csök
kent minőségű, ízhibás keszeg is vi
szonylag magas áron értékesíthető.
A halászat önköltsége és a szállí
tási, feldolgozási, tárolási költség
megfelelő arányban kell, hogy áll
jon a végtermék árával és ez el
sősorban angolnával és ketreces
pisztrángneveléssel oldható meg.
Nem mehetünk el szó nélkül a
halfeldolgozásban és a halértékesítés
ben jelentkező minőségi problémák
mellett sem. A vásárlóközönség részé
ről egyre gyakrabban hangzanak el
jogos kritikák, hogy a tálcás áru
nál a szeletek nem egyforma vasta
gok, halászlécsomagba való farok
részeket is tartalmaznak. A csoma
golás nem megfelelő, könnyen sé
rül, az áru — különösen, ha nem
szabványszerű körülmények között
raktározzák, vagy árusítják — elszíneződik, szétesik stb. Megfigyeltük
azt is, hogy egyes kereskedők a hal
fajokat nem kellően ismerő vásárló
kat becsapják: ponty helyett busa
szeletet árulnak, a tengeri eredetű
heket, mint balatoni süllőt hozzák
forgalomba,
ami
minőségrontás,
csalás egyrészt — másrészt a fo
gyasztóknak a hal iránti bizalmát
rendíti meg és visszahat a forga
lomra.
E gondolatok előrebocsátásával
szerettem volna felhívni a figyelmet
minőségjavítási feladatainkra a ha
lászatban. Bízom abban, hogy ha ki
ki megteszi, ami területén a minő
ség érdekében elérhető, akkor a ha
lászat meg tud felelni azoknak az
elvárásoknak, melyeket eléje 1978ra célul tűztek.
Tahy Béla

HALÁSZATI HETILAP. Angliában
1978. januárjától új halászati szak
lapot indítottak „FISH FARMER”
címmel. A 32 oldalas folyóirat heti
gyakorisággal jelenik meg, szerkesz
tője Denis Chamberlain. A „FISH
FARMER” a legújabb halgazdálko
dási módszereket és ipari terméke
ket ismerteti — angol nyelven. Évi
előfizetése 12 angol font. Kiadja:
Registered Office, Surrey House, 1
Throwley Way, Sutton, Surrey SM1
400, England.

DÖNTÉS A HERINGEK ÉRDEKÉ
BEN. A Közös Piac miniszteri ta
nácsa 1978. szeptemberéig hering
halászati tilalmat rendelt el. Ezzel
kapcsolatban a koppenhágai Nem
zetközi Tengerkutatási Tanács jegy
zékben állította össze a tilalmat in
dokló okokat. Ebből az anyagból
kitűnik, hogy a hering kifogott
mennyisége rohamosan csökkent az
utóbbi időben — a kérlelhetetlen
rablógazdálkodás miatt.
1965-ben
1,5 millió, 1976-ban már csak 183
ezer tonnányi mennyiséget fogtak
az Északi Jeges-tengerben. A hal
biológusok szerint a javasolt ill.
már bevezetett tilalom túl rövid a
hering-állomány
gyarapodásához.
Szerintük számottevő javulást csak
akkor lehet remélni, ha a fogási
tilalmat 1979 végéig kiterjesztik.
(MTI 78. II. 7.)

RÁNTOTT KAGYLÓ. Jack Drake
(DAS TIER, Jahrg. 18. [78] N° 2.)
színes képekkel illusztrált cikket írt
a kaliforniai kagyló-halászokról. Az
ínyencek által sokra becsült kagy
lók sziklákra telepedve élnek és
onnan csak vésővel feszíthetők le.
Az „Abalon-kagyló”-gyűjtők béka
emberek korszerű búvárfelszerelés
sel naponta 15—20 alkalommal me
rülnek a tengerbe, ahol 5—6 órát
is eltöltenek a gyűjtéssel. Ezek az
emberek napjában 6—8 km-t is
megtesznek a tenger fenekén,' míg
begyűjtik a napi adagot. Az „Abalon-kagyló” gyűjtés kifizetődő, mert
egy tucatért 40 dollárt fizetnek, de
ennek többszörösét is kitermel
heti egy-egy ember a napi portya
során. A pompás csemegének szá
mító kagylóhúst forró olajban ránt
ják ki és majonézzel tálalják.

ÚJ HALÁSZATI ÖVEZET. Az NDK
kormánya úgy döntött, hogy 1978.
január 1-től, területi vizeihez csat
lakozó halászati övezetet hoz létre.
Ennek határát a szomszédos álla
mok irányában, a középvonal elve
alapján állapítják meg. Ezentúl az
új övezetben más országok csak ak
kor halászhatnak, ha előzőleg szer
ződést kötöttek az NDK illetékes
hatóságaival.. (MTI 77. XII. 31.)
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FAGYÁLLÓ HALVÉR? A legújabb
kutatások szerint több olyan halfaj
él a hideg tengerekben, melyeknek
vére még a 0°C fok alatti hőmér
sékleten sem fagy meg. Megállapí
tották, hogy ezeknek a halaknak a
vérében olyan fehérjék vannak,
amelyek megakadályozzák a der
medést, a megfagyást. A Déli-Sark
körülötti tengerben él a Trematomus borchgrevinki hal, ennek vé
réből kivont fehérjében megtalál
ták az alanin-alanin-treonin aminosav sorrendet. A treonin aminosav
egy diszacharid molekulához kap
csolódik. A kutatók szerint a fagyás
gátlásban nagy szerepe van az alanin-nak, amely a polipeptidek ami
nosav tartalmának 60% -át alkotja.
Indiai kutatók előállítottak olyan
polipeptidet, amely fagyásgátló tu
lajdonságú, aminosav tartalmának
65%-a alanin, 35%-a aszparaginsav. (NATURE [77] N° 8—11. p 560.)

FEJLESZTÉS SRI LANKÁBAN. Az
Indiai-óceánban fekvő szigetország
jelentős
mérték
ben kívánja fej
leszteni
édesvízi
halgazdálkodását.
Az
elkövetkező
években
újabb
halastavakat
kí
vánnak
építeni;
ahol 2000 ember
évi 26 ezer tonna halat termel
majd. (FISH FARMING INTER
NATIONAL Vol. 4. [77] N° 4.)

INDIAI TERVEK. Az indiai mező
gazdasági
minisztérium hivatalos
szóvivője a közelmúltban kijelen
tette, hogy a jelenlegi 600 kg/ha-os
tógazdasági eredményt az elkövet
kező években 3000 kg/ha-ra kíván
ják bővíteni, a legkorszerűbb tech
nológiai módszerek bevezetésével —
írja a FISH FARMING INTERNA
TIONAL Vol. 4. (77) N° 4.

BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK EL
LENI KÜZDELEM. M. Dorson (Piscicoltura e ittiopattologia,
anno
XII. (77) N° 2.)
francia
nyelvű
dolgozatában
részletesen
fog
lalkozik a piszt
rángok baktériu
mos és
vírusos
betegségeinek
megelőzésével
és
gyógykezelésével. Az anyagot gaz
dag irodalmi felsorolás egészíti ki.
<?>
ESZKIMÓ FOGTA TAVI
LING. Yva Momatiuk
Eastcott (Nat. Geographic
[77] N° 5.) színes riportot
Észak-Amerikai eszkimók

SZAIBés John
Vol. 152.
közöl az
minden

Miről
a külföldi
napi életéről, de főleg a halfogási
technikájukról és a sajátos halfel
dolgozási módszerről. A színes ké
pek bemutatják, hogy a tavi szaiblingot mi módon
fogják és szárít
ják a csípős, hi
deg
szélben. A
szaiblingfogásnak
két módját hasz
nálják: a kerítőhálózást és a há
romágú szigonyo
zást. A szárítás során a szaibling
fiiét felfügesztett állapotban a sza
badban szárítják, a lefilézett ge
rincet kövekre rakják ki, ott szá
rítják. A szaibling fiiét télen az
eszkimók, a gerincet a szánvontató
kutyák fogyasztják el.

TÓGAZDASÁGI
ÁTOK
—
A
BRANCHIOMYCES. A tógazdasági
pontyok nyári kopoltyúpenészesedésének egyik leggyakoribb kivál
tója a Branchiomyoes sanguinis.
Udo Klein (Österrei chs Fischerei,
Jahrg. 31. [78J N° 1.) dolgozatá
ban — szövettani képekkel illuszt
rálva — ismerteti a kórokozóval
kapcsolatos vizsgálatait. Megállapí
totta, hogy tógazdasági kártétele ak
kor a legnagyobb, ha magas a víz
hőmérséklet, sok a szerves anyag a
vízben és nagy a népesítési arány.
Klein szerint a Branchiomyces sanguinis kopoltyú penészedés rendsze
rint együtt jár egy másik gombás
eredetű kórokozó jelenlétével — az
ún. Candidamycosis-szal.

CSOMÓ NÉLKÜLI HÁLÓK SIKE
RE. Az angliai C. J. Field (Polynet
(Ltd.) Union Road Estate, Macclesfield, Cheshire, England) nagy si
kerrel mutatta be a különféle szembőségű,
csomó
nélküli hálóit a
SPOGA 77 nem
zetközi
kiállítá
son. A
hálókat
egy
nemzetközi
bizottság
teszte
léssel vizsgáztatta.
Megállapították,
hogy ezek az új hálók sokkal kí
méletesebbek a halakkal szemben,

számol be
sajtó?
mint a régi szerszámok. Így többek
között a hálóba került halak nem
akadnak a szemek közé és így nem
sérülnek meg. (Österreichs Fischerei,
Jahrg. 31. [78] N° 1.)

MAGYAR HIBRID-PONTYOK DI
CSÉRETE. D. Habekovic és N. Fijan (Ribarstvo jugoslavije 32. [77]
N° 3. p. 53.) nemzetközi értékelést
végzett a külön
féle ponyt-fajták,
törzsek vonatko
zásában. A szer
zők nagy elisme
réssel írnak Ba
kos János szarvasi
hibrid-pontyairól,
melyek 15—40%kal jobb fejlődést mutattak, mint
a vizsgálatba vont más fajták, hib
ridek. A magyar hibrid-pontyok
javára írták azt is, hogy ezeknél
20%-kal magasabb a megmaradá
si % ; másrészt, hogy ezeknek ke
vésbé zsíros a húsa.

ELŐVIZSGÁLATOK AZ ANGOL
NA SZAPORÍTÁSÁHOZ; K. Bieniarz és P. Epler a krakkói Mezőgaz
dasági Akadémián figyelemre méltó
kísérletet hajtott végre az angolna
ivarérettségével kapcsolatban. 1976
novembere és 1977. márciusa között
27 ikrás angolnát helyezitek el olyan
akváriumokban, melyeknek hőmér
séklete 21—22°C fok, tengersótar
talma 30 ezrelék volt. Az állatok
méhlepény és agyalapi-mirigy kivo
natot kaptak az izomzatúkba fecs
kendezve. ötven napon belül vala
mennyi hal ívásra „érett” volt.
Megállapították, hogy petefészkük a
teljes testsúlyhoz viszonyítva, 42%ra fejlődött. 63 nap elteltével egy
halnál peteleválást is tapasztal
tak — azonban a peték túlérettek
voltak. A lengyel kutatók szerint
a munka nehezén már túl vannak,
most már csak az érett pete levá
lást kell jó időben megindítani ill.
ennek mesterséges kiváltását kidol
gozni (Gospodarka rybna 29. [77]
N° 6.)

ALGAEVŐ KECSKÉK. Skócia észa
ki részénél találhatók az Orkney-szigetek. Ezeknek egyikén olyan kecs
kék élnek, melyeknek őseit — való
színűleg — még a vikingek telepí
tették a területre. A mintegy ezer
példányból
álló
kecskeállomány
egyedei úgyszólván kizárólag ten
geri algát fogyasztanak, méghozzá
olyat, melyet a tenger hullámai a
partra sodornak. (DAS TIER, Jahrg.
18. [78] N° 2.)

VIZIBOLHA TÉMA A BÍRÓSÁG
ELŐTT. Paul Ladewig nyugat-ber
lini lakos évtizedek óta tömegesen
gyűjtötte a város tavaiban, mocsa
raiban az akváriumi díszhalak
egyik legfontosabb táplálékát, a
Daphniá-t,
va
gyis a vizibolhát.
(Itt
szükséges
megjegyezni,
hogy
csupán
Nyugat-Berlinben mintegy 150
ezer
akvarista
van!). A vizibolha „őstermelőt” a közelmúltban
feljelentették, hogy tönkre teszi
a természetes vizek partját és a
vízinövény állományt. Az ügy a vá
rosi bíróság elé került. Időközben
megtartották a tárgyalást. Ladewig
nem mindennapi ügyét Dr. Al
brecht Grundei bíró— aki maga is
akvarista — tárgyalta. A tárgyalás
végül is happy enddel végződött.
A szorgalmas vizibolha-gyűjtő to
vább folytathatja tevékenységét —
az akvaristák nagy örömére —,
azonban fokozottan vigyáznia kell
a vízpartok háborítatlan rendjére,
tisztaságára! DAS TIER, Jahrg. 18.
(78) N° 2.)

A HUDSON FOLYÓ ARCULATA.
Alice J. Hall és Ted Spiegel (Nat.
Geographic, Vol. 153. [78] N° 1.)
színes képekkel illusztrált riportot
készített az amerikai Egyesült Á l
lamok egyik legnagyobb folyójárói,
a Hudsonról. Az anyagból megtud
juk, hogy a Hudson-ban — annak
szennyezettsége
ellenére — még
mindig 20 tengeri és 40 édesvízi
halfaj szaporodik. A folyó mindig
híres volt értékes tok állományáról.
Az egyik kép bemutatja Charlie
White-t, aki 1977. május 30-án, a
„Háborús hősök napján” ( = Memo
rial Day) hálójával négy hatalmas
tokot fogott ki, melyeknek összsú
lya meghaladta a 340 kg-t!

A „ BÉKE-HADTEST" ÉS A HALÁ
SZAT. Colin Nash fényképekkel il
lusztrált cikket írt az amerikai „ Bé
ke-hadtest” Fülöp-szigeti tevékeny
ségéről, melynek során technikai se
gítséget nyújtanak a Délkelet-Ázsiai
ország édesvízi halgazdálkodásának
fejlesztéshez. (FISH FARMING IN
TERNATIONAL, Vol. 4. [77] N° 4.)

ÚJ VAKCINÁK KELLENEK! Lé
nyegében ez volt a konklúziója an
nak a kétnapos szimpóziumnak, me
lyet az amerikai Seattleban rendez
tek, több mint
háromszáz ameri
kai és külföldi
halegészségügyi
szakember
rész
vételével. A ren
dezvény kizárólag
a halbetegségekkel
foglalkozott.
A
szakemberek
megállapították,
hogy jelenleg a legnagyobb szük
ség új gyógyszerekre, vakcinákra
van, melyeknek segítségével hatha
tósan visszaszoríthatók az egyre
gyakrabban fellépő, már-már jár
ványos méreteket öltő halbetegsé
gek. (FISH FARMING INTERNA
TIONAL, Vol. 4. (77) N° 4.)

+

ÖKOLÓGIA ÉS HALGAZDÁLKO
DÁS. A közelmúltban jelent meg
Jacques Arrignon — AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE ET PISCICOLE DES EAUX DOUCES c. fran
cia nyelvű könyve (kiadó: GAUTHIER VILLARS). A rendkívül ta
nulságos, modern módszereket is
mertető szakkönyv az édesvízi kör
nyezeti adottságokkal és a termé
szetes, valamint a mesterséges hal
gazdálkodással foglalkozik. Az egyes
fejezetek — rendkívül szemléletes
módon — többek
között ismertetik
egy-egy vízterület
eutrófizálódását, a
halak anatómiáját,
élettanát,
szapo
rodását, halászatát
és horgászatát. A
felsoroltak
közül
csak egy példát említve: az egyik
ábra bemutat egy parányi tavat;
amikor az oligotróf jellegű 100 kg
hal van benne, amikor eutróffá vá
lik, 250 kg hal „eltartása” válik
lehetővé; amikor disztrófiás állapot
ba kerül — vagyis nagymértékben
feltöltődik, elmocsarasodik — ak
kor már csak 20 kg hal önfenntar
tására van lehetőség.
Dr. Pénzes Bethen

SS

GEORGIJ
VASZILJEVICS
N YIKOLSZKIJ
élete és
munkássága
1976. február 2-án halt meg Georgij Vasziljevics Nyikolszkíj, a
SzUTA Levelező Tagja, az Állami
Halbiológiai Bizottság elnöke, a Lo
monoszov
Egyetem
Halbiológiai
Tanszékének vezetője.
Munkásságának kezdete egybeesik
a fiatal szovjet állam hőskorával.
A forradalom, a polgárháború után
sürgős feladat az ország természeti
kincseinek felmérése, melynek fon
tos része a halállomány minőségi
mennyiségi feltérképezése is.
Diplomamunkáját L. Sz. Berg ve
zetésével készítette, a „Csu folyó
középső és alsó folyásának halai
ról.” A diploma után Közép-Ázsiában folytatja a már megkezdett
munkát, több felmérést készít a
helybeli folyamrendszerek és az
Aral-tó halfaunájáról.
1936-ig 26 tudományos közlemé
nye jelenik meg, .melyek alapján
külön védés nélkül megkapta a tu
dományok kandidátusa fokozatot.
Kutatásait
töretlen
lendülettel
folytatja, 1939-ben az eddigi ered
ményeit doktori disszertációban öszszegezte. A disszertáció két önálló
an megjelent monográfiából állt: a
„Tádzsikisztán halai” és az „Aral-tó
halai” . Ezekben a Közép-Ázsiai hal
fajok átfogó rendszertani, paleogeográfiai geológiai, hidrológiai, álta
lános biológiai adatai alapján kifej
tette a véleményét a halfauna ki
alakulásáról az Aral-tó medencéjé
ben és vízgyűjtő területén. Ennek
alapján javaslatokat tett a halá
szat, halgazdasági munka racinoli-
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zálására. Áz Aral-tó általa Összeál
lított halgazdasági hasznosítási tér
képe a halfogás jelentős növekedé
séhez vezetett.
1939-ben a Lomonoszov Egyetem
Hidrobiológiai Tanszékén Halbioló
giai Laboratóriumot hoztak létre,
amely 1940-ben Nyikolszkíj profeszszor vezetésével önálló tanszékké
alakult.
Folytatja az experdíciós-feltérké
pező munkát, egyre keletebbre ha
ladva. 1941-ben a Pecsora és az IIjics folyókon, 1942-ben az AmuDarján és a Murgabán. 1945-től a
Halbiológiai
Tanszék vezetésével
megkezdődik a szovjet Távol-Kelet
halfaunájának feltérképezése
az
Amur folyamrendszerén. Ebben a
grandiózus munkában professzor
társai közül mások is részt vettek,
az irányító szerep azonban az övé
volt. Az amuri expedíciósorozat je
lentős eredménnyel zárult, lehetővé
vált Távol-Kelet e részének a rend
szeres halászatba való beállítása,
halfaunájának
feltérképezése. E
munka során különösen kitűntek
Nyikolszkíj professzor jellemző vo
násai: a szinte legendás munkabí
rás, kitűnő szervezőkészség, a fel
tárt tudományos összefüggések gya
korlati alkalmazása. Hogy ezek
mennyire nem közhelyek — talán
elég megemlíteni, hogy az Amur
folyón kifogott halmennyiség a kö
vetkező évtizedben a háromszoro
sára nőtt, vagy a növényevő halak
gyakorlatban B. V. Verigin által ki
vitelezett akklimatizációja.
1950-ben a szovjet kormány Álla
mi Díj odaítélésével fejezi ki elis
merését a Távol-Keleten végzett
munkáért, a Szovjet Tudományos
Akadémia Halbiológiai Bizottsága
pedig elnökhelyettesévé választja.
1953-ban a SzUTA levelező tagjává
választják.
Az amuri expedíció munkája
1957—58-ban a kínai területre is
kiterjed, így a közös szovjet-kínai
kutatások teljes képet adtak erről
a területről.
A távol-keleti munkával párhu
zamosan vezette a vízierőművek
építésekor, folyamszabályozások ál
tal létrejött víztárolók halfaunájá
nak kialakítását, tanulmányozását.
1959-től
Nyikolszkíj
professzor
kutatásai főleg az Észak-Európai
halfaunával kapcsolatosak, de emel
lett ökológiai, populációdinamikai
tanulmányokhoz a Szovjetunió egész
területéről felhasznál anyagot.
Fő érdeklődési területe a halrend
szertan, a fajok kialakulásával kap
csolatos problémák, az élőlények
változékonyságának törvényszerűsé
gei.
Általános halrendszertani köny
vei mellett egy-egy fauna halait
monográfiában foglalta össze — rá
mutatva a fajok között és a fajon
belül fennálló biológiai kapcsolatra.
Összefüggést állapított meg a
morfológiai jellegek változékonysági mértéke és ezek adaptív jelen
tősége között, kidolgozott egy elmé
letet a faj összes sajátosságának és

morfológiai
jellegének
komplex
adaptív jellegéről.
A fajoknak, a fajok kialakulásá
nak szentelt munkáiban G. V.
Nyikolszkíj kiemeli a faj realitását,
mint az élő anyag egyik létezési
formáját, a faj viszonylagos morfológiai-élettani-ökológiai
stabilitá
sát térben és időben. Véleménye
szerint a fajon belüli különböző
szintű egységek (alfajok, populáci
ók stb.) a környezethez való alkal
mazkodás eredményeképpen jönnek
létre, amelyek lehetővé teszik a faj
nak, mint rendszernek a létezését
változó környezeti körülmények kö
zött. A faji jellegek tükrözik az
adott környezeti feltételekhez való
alkalmazkodást. E jellegek változé
konysága lehetővé teszi, hogy a faj
megőrizhesse viszonylagos stabilitá
sát térben és időben változó kör
nyezeti feltételek között.
A fajt alkotó egyedek egymás
közötti kapcsolatának rendszere tük
rözi az élettér és a faj közötti kap
csolatot. A faj kialakulásának fo
lyamata ennek az egyedeik közötti
rendszer átalakulásának eredménye,
amellyel párhuzamosan létrejön az
új biotikus és antibiotikus feltéte
lekhez való alkalmazkodás.
Nyikolszkíj professzor e feltétele
zései hozzásegítenek a tógazdasági
haltenyésztés feltételeinek objektív
értékeléséhez, az iparilag halászott
tengeri és édesvízi halfajok állo
mánybecsléséhez, halászatuk tudo
mányosan megalapozott megszerve
zéséhez.
Biogeográfiai területén a faunisztikai együttesek kialakulásának tör
vényszerűségeivel foglalkozott, ki
dolgozta a zoogeográfiai biológiai
analízisének módszerét. Ennek alap
ján készült el Közép-Ázsia, TávolKelet, Észak-Európa állatföldrajzi
elemzése, kimutatta az eltérő kö
rülmények között kialakult faunisztikai együttesek biológiai sajátossá
gait, így például a kínai síkvidék
faunisztikai együttesét. Az általa
kidolgozott zoogeográfiai elveket je
lenleg széles körben alkalmazzák.
A faunisztikai együttesek sajá
tosságairól kialakított elképzelések
és a faunisztikai együttest alkotó
fajok egymás közötti kapcsolatának
ismerete nagy jelentőségű az em
beri tevékenység halfaunára gya
korolt hatásának előrejelzése szem
pontjából. Különösen fontos ez a
folyamszabályozási munkák terve
zésénél, az akklimatizációs tervek
biológiai alapjai kidolgozásánál.
E kutatások külön fejezete a ne
gyedkor halfaunájának vizsgálata,
különösen a korai emberi települé
sek konyhai hulladékának elemzése.
Nyikolszkíj professzor feltárta és
leírta a Fehér-tenger jégkorszak
előtti melegebb éghajlatú, ma már
kihalt faunáját. Kidolgozta az ása
tási leletek biológiai elemzésének
módszereit, így például a növeke
dési gyorsaság rekonstruálását és
leírta az ősember által halászott
faunát a Kubany, Deszna, Volga,
Amu-Darja és Onyega folyók med
rében. Az ősember által kifogott

és a jelenleg halászott halpopulá
ciók szerkezetének összehasonlítása
alapján kimutatta a halászat hal
állományra
gyakorolt
hatásának
sok törvényszerűségét.
Ezzel a területtel Nyikolszkíj pro
fesszor még 1935-ben kezdett fog
lalkozni. Később ez az irányzat V.
D. Lebegyev prof. és munkatársai
által külön kutatási területté nőtte
ki magát a Halbiológiai Tanszéken.
Az e kutatásokból adódó egyik leg
fontosabb elméleti megállapítás az
volt, hogy a paleartikum jelenleg
édesvízi halfaunája alapjában véve
még a harmadkor közepén kiala
kult. Az ezzel kapcsolatos kutatá
sok kétségkívül nagy gyakorlati je
lentőségük lehetővé teszik a halá
szat iparilag hasznosított halfajokra
gyakorolt hatásának megállapítását.
A negyedkor alatt végbement vál
tozások ismerete felhasználható az
értékes halfajok újbóli betelepíté
séhez.
Nagy figyelmet fordított a vizs
gált halfajok ökológiájára és popu
lációdinamikájára. Részletesen fog
lalkozott a halak termékenységének,
növekedési gyorsaságának, fejlődé
sének, ivari érésének adaptív jelen
tőségével, a tápláléklánc különböző
problémáival
a
ragadozó-áldozat
rendszer összefüggéseivel stb. Eze
ket az elképzeléseket az 1965-ben
kiadott „Halrajok dinamikájának
elmélete, mint a halállomány racio
nális hasznosításának és fenntartá
sának alapja” c. monográfiában
foglalta össze. Részletesen kifejti a
halfogás előrejelzése módszereit, a
populációk termelékenysége fokozá
sának elveit. A helyesen végzett
gazdálkodás mellett a bioszféra ter
mőképességének nem hogy csök
kenni, hanem növekedni kellene —
ez a könyv fő mondanivalója. E
fontos elméleti és népgazdasági kér
dés részletes elemzése természetesen
sok kutató érdeklődését felkeltette,
a kialakult tárgyilagos vita kétség
telenül hozzájárul a jelenleg fenn
álló rendkívül fontos és aktuális
feladatok megoldásához.
Nyikolszkíj
professzor számára
széles körű tudományos kutatás és
a gyakorlati, halgazdasági kérdések
vizsgálata, megoldása természetes
egészet jelentett.

G. V. Nyikolszkíj előadást tart 1972-ben
egy akklimatizációs konferencián

Életművének
harmadik
oldala,
sok alkotó energiát lekötő tevé
kenysége az oktatással, szakemberképzéssel kapcsolatos. A Szovjet
unióban ő hozta létre az első és a
maga nemében máig is egyetlen
halbiológiai tanszéket a Lomono
szov Egyetemen, 1940-ben (a tan
szék munkájáról 1. részletesebben
a Halászat 1976/1 számát). Az ok
tatási, kutatási munka kidolgozásá
ban oroszlánrészt vállalt a „Hal
rendszertan”, „ Hal zoogeográfia”,
„Halökológia” „A Szovjetunió ha
lászata” és „Általános halbiológia” ,
valamint a „Halbiológiai kutatások
módszertana” tantárgyak program
jának kidolgozásával. Az e célból
megírt „Halrendszertan” és „Hal
ökológia” eredeti és átdolgozott for
mában a Szovjetunióban 8 kiadást
ért meg, az USA, Anglia, Japán
mellett még hat országban adták
ki, néhol szintén többszöri kiadás
ban. 30 volt aspiránsa közül, nem
egy elérte a tudományok doktora
fokozatot, közöttük szép számmal
akadnak külföldiek is.
Komplex
probléma megközelí
tése a szakemberképzés területén

T E H A G HÍR
A februárban visszatért ke
mény tél nem gátolta a száz
halombattai TEHAG szaporító
munkájának
elkezdését.
1978.
február 8-án — amikor a hő
mérséklet mínusz 5—8°C volt
(a későbbi napokban mínusz
11—16°C-okat is mértek!) — a
természetes vizek újból befagy
tak. Mindezek ellenére — a fenti
napon — elkezdődött az 1978.
évi próbaüzem. Ennek eredmé
nyeként, 1978. február 20-án már

tízezer táplálkozó (12—14 mm-es)
csukaivadék volt a keltető-ház
nevelő vályúiban; február 21-én
30 ezer lárva jött világra; to
vábbi 50 ezer szempontos, kelés
előtt álló embrió, volt a Zugerüvegekben; február 22-én újabb
200 ezer ikrát fejtek. A TEHAG
1978. évi terve 420 ezer előne
velt csukaivadék (20—60 mm-es)
szaporítását tűzte ki célul.. A
csukaivadék
90%-át
horgász
egyesületek vásárolják.
P. B.

is megnyilvánult. Az elméleti kép
zés speciális terepbiológiai felké
szítéssel párosult. Az általa helyes
nek tartott halbiológusi szemlélet
kialakításához fontosnak tartotta az
érdeklődés minél korábbi felkelté
sét, így sokoldalú tevékenysége mel
lett nagy figyelmet fordított a Tan
szék mellett működő iskolás szak
körre is.
Abban a szerencsében volt ré
szem, hogy 13 éves koromtól is
merhettem, mint ennek a szakkör
nek a tagja. Egyénisége, előadás
módja lenyűgöző volt. Két méter
feletti magassága, jellegzetes hang
lejtése önkéntelenül is állandó fi
gyelemre késztette a hallgatóságát.
A hasonló megemlékezések természtes velejárója a némileg patetikus hangnem, főleg ha a szerző
még ismerte is, emberileg szak
mailag sokat köszönhetett neki.
így félő, hogy nem sikerül reáli
san érzékeltetni a tényleg rendkí
vüli ember munkabírását, szinte kimeríthetetlennek tűnő szellemi-fi
zikai energiáját. De a zord körül
mények között, expedíciókkal töl
tött évek nem múltak el nyomta
lanul. Két évvel ezelőtt addig nem
nagyon ismert jelenséggel kellett
megismerkednie sorozatos betegsé
gek jöttek elő. Lendületét ez sem
törte meg. Kegyetlen hajsza kezdő
dött az agy és a szervezet többi
része között. Február elejére fe
jezte be utolsó könyvét, ezt mégegyszer átolvasta — és másodikán
nem ébredt f e l . . . kezelőorvosa
szerint túlélte önmagát.
Az 1929-től megjelent több mint
500 különböző terjedelmű könyv,
monográfia, publikáció szintén ön
magáért beszél! Emlékét nem ke
vésbé őrzik tanítványai, kollégái,
barátai.
Köszönetem fejezem ki M. Sz.
és E. B. Nyikolszkajának a cikk
megírásában nyújtott segítségért.
Kiss Sándor
a Lomonoszov Egyetem Halbiológiai
Tanszékének negyedéves hallgatója
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HAZAI L A P S Z E M L E
A MAGYAR NEMZET „AZ
UJ REND” cím alatt ismer
teti az új halászati törvény
egyes részeit. Befejező sorait
idézzük, melyek az ellenőrzés
elengedhetetlen javítását hang
súlyozzák. „Mindezek a ren
delkezések azonban csak pa
píron maradnak, ha nem gon
doskodnak hatályosabb ellen
őrzésről. Míg korábban évi
négy-öt ellenőri bejegyzés is
volt fogási naplónkban, az
utóbbi két esztendőben már
egyetlen egy sem. Ha így
megy tovább, megszűnik min
den rend a vizek partján.”

A PEST MEGYEI HÍRLAP
1977. évről kitűnő horgász
eredményekről
számol
be.
„Az egyik ráckevei Duna-ági
horgászegyesület naplóiba te
kinthettünk be, amely Dömsödön működik. 560 felnőtt
és 67 ifjúsági fogási napló
érkezett
az egyesülethez . . .
ha csak azoknak a naplók
nak az átlagát nézzük, ame
lyekbe írtak is valamit, fel
nőtt horgászonként 45, az ifik

•

Előbbi megállapításunkat erő
sen alátámasztja a MAGYAR
HÍRLAP-ban
„Pisztráng
a
Bakonyban” címmel megje
lent cikk az ódörögdi néhány
hektár kiterjedésű pisztrángos tógazdaságról, melyben
ez olvasható: „Ugyancsak az
„ érdeklődők” közé tartoznak
az orvhalászok. Ezt a telep
vezető irodájában látható el
kobzott bizonyítékok mutat
ják. De hát az orvhorgász is
csak addig jár a vízre, amíg
el nem törik a botját. . . ” —
Ha ilyen erősen őrzött, arány
lag kis területen ennyire me
részkednek a halorzók, mi
van a nagy tavakon, a hoszszú folyókon? — További bi
zonyítékul álljon itt a TOLNA
MEGYEI NÉPÚJSÁG híre: „A
leggyakoribb
szabálysértési
fajta Faddon a tiltott horgá
szás, illetve halászás. 1976ban az 55 megbírságolt közül
26-an, 1977-ben 58-ból húszán
ezért fizettek esetenként több
mint 400 forintot. Egyetlen
községben
tucatszámban
a
halállomány károsítói, pedig
— mint a feljelentések mu
tatják, itt van némi ellen
őrzés.
*

E x p o r t h í r e k . — A MA
GYARORSZÁG
közleményé
ből: „Az olajtermelő országok
nak sok a dollárjuk, de ke
vés a fehérjéjük. Már pedig
a halhús, értékes fehérjefor
rás. A növényevő halak jó fo
gadtatásra találtak a KözelKeleten, ahová az utóbbi idő
ben 14 kamion árut szállítot
tak Magyarországról. A közel
múltban hazatért kül- és bel
kereskedelmi
szakemberekből
álló magyar küldöttség tár

gyalásainak
eredményeként
újabb szállítmányok indulnak
Irakba és Kuvaitba. Körülbe
lül 2000—2500 tonna fagyasz
tott bal indul útnak. A szak
emberek szerint a halpiac
megélénkült, de a jó exportlehetőségek mellett kellő fi
gyelmet kell fordítani arra,
hogy a hazai fogyasztók is
jobban igényeljék az értékes
tápanyagot, hiszen bőven jut
belőle a hazai fogyasztók asz
talára is.
*

A SOMOGYI NÉPLAP írja:
„A fonyódi telep hűtőházában
is akad foglalatosság: export
ra készítik elő a fagyasztott
busát. Eddig 8 vagonnal szál
lítottak
Romániába,
tegnap
(január 24.) újabb kamiono
kat vártak.
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nél 15 kg az átlagos fogás.
De még ha egybevesszük a
felnőtt, ifi és „üres” napló
kat akkor is 36,4 kg fejen
kénti
átlagfogás
jön
ki.
Pontyból 13 horgász fogott
50 kg-nál többet. A keszegezők is remekeltek: 13 hor
gász 100 kg-nál többet írt be,
a legjobb 302 kg-ot fogott.
Az összes fogást tekintve az
az egyesület legjobb horgásza
416, a „helyezettek” 337, 328
és 303 kilónyi halat írhattak
1977-ban fogási eredménynap
lójukba.”

a nábrádi
Békeharcos tsz
vállalta. Az 1200 hektáros ha
lastó kialakításához még eb
ben az évben hozzákezdenek.
Vízellátását a Túrból, illetve
szivattyúval a Tiszából old
ják meg.” — Ugyancsak a
KELET-MAGYARORSZÁG ad
ta hírül, hogy Leveleken „250
hektáros területen elkészült a
víztározó, amely az öntözéses
gazdálkdás lehetőgén túl hal
tenyésztésre
is
alkalmas” .
— A SOMOGYI NÉPLAP köz
li: „Kaposvártól nem meszsze, a hársberki vízfolyásban
három gazdaság 350 hektáros
tározót hoz létre. Meliorációs
célokból, az öntözés biztosítá
sára s természetesen halter
melésre is.” — A NÉPSZAVAból: „A hatékony gazdálko
dás újabb lehetőségeit fedez
ték fel a hatvani Lenin tsz
vezetői az eddig sok gondot
okozó kihasználatlan bánya
gödrökben. Négy-öt kisebb és
három nagyobb tavat képez
nek ki.
*

A SOMOGYI NÉPLAP jelenti,
hogy a Balatoni Halgazdaság
Balatonlellei kerületében hal

*

Nagy lendületet vesz a ha
lastavak, tározók építése. —
A CSŐNGRÁ D MEGYEI HÍRLAP-nak a tömörkényi Al
kotmány tsz-ről szóló riport
jából: „Elkészültek már a
csanyteleki Egyetértés tsz-szel
egyszerű gazdasági együttmű
ködésben létesítendő 200 hek
táros halastórendszer tervdo
kumentációi is. — A MAGYAR
HÍRLAP írja: „Befejeződik a
Nagykálló-Harangod
melletti
víztároló építése is — 1,4 mil
lió köbméter vizet fogadhat
be.” _ a SZOLNOK MEGYEI

NÉPLAP-ból: „Új halastavat
építenek a kunhegyest Kun
ság Népe tsz-ben. Az idén
mintegy kétmillió forint ér
tékű munkát végeznek el a
csaknem 10 millió forintos
beruházásból, amelynek során
1978-ban a jelenlegi hétről
száz hektárosra növeli halas
tavát a közös gazdaság.” —
Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
a tokaji Tiszavirág htsz-ről
írott cikkéből: „ . . . Tavasszal
majd megélénkül itt a kör
nyék, új halastavat építenek.
17 hektárral növelik a halas
tavat.” — A KELET-MAGYARORSZÁG
közleménye:
„öt
termelőszövetkezet
társulásá
val Fehérgyarmat és Kisar
között halastavat létesítenek.
A környék egyik legrosszabb
minőségű földjét használják
fel erre a célra, a Túr két
partján. A tenyésztéshez a
technológiát a Bikali Állami
Gazdaság adja, amelynek már
gazdag gyakorlati tapasztala
tai vannak. A gesztorságot

feldolgozó üzem épül, amely
évente 120 vagon halat fog fel
dolgozni.
*

Az ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
írja a geleji Htsz tározójáról:
„A 155 hektáros mesterséges
vizen már több mint 10 éve
foglalkoznak haltenyésztéssel.
A' föld itt épp oly mostoha,
szikes, mint a Tisza túlolda
lán, a Hortobágyon. Ez a te
rület idén nagyon gazdagon
termett, hektáronként
csak
nem 20 mázsa hallal fize
tett. — További sikerek: A
szolnoki Felszabadulás htszben a tervezett 35,8 vagon
helyett 41 vagon halat fogtak,
ebből mintegy két vagon mi
nőségi
halat
exportáltak.
(SZOLNOK MEGYEI
NÉP
LAP.)
—
Angolnarekord.
(NÉPSZAVA) A győri Előre
htsz Fertő-tavi halászbrigádja
1977-ben egyéb fogások mellett
250 mázsa angolnát zsákmá
nyolt. — A győri halászok a
szigetközi Duna szakaszon a
január 21-ére virradó éjsza
ka, mínusz 8 fokos hidegben
6 mázsa halat fogtak. — „Ex
portra viszik a harcsát” —
írja a TOLNAMEGYEI NÉP
ÚJSÁG a paksi Htsz biritói
tógazdaságáról készült riport
jában. „Megkezdődött az ex
portszállítás. Előbb 25 mázsa
pontyot, most
10
mázsa
harcsát és 15 mázsa pontyot
vittek el speciális kamionnal.
A szövetkezet budapesti és
paksi
csárdájának
ellátása,
meg a helyi árusítás a hal
termelésnek csak egy részét
használja fel. A többit külföld
re adják el. Változatlanul
keresik a paksi halat.” A ri
portot Gottvald Károly na
gyon jó felvételei illusztrál
ják. — Bács megye eredmé

nyeiről Asbóth Géza infor
málja a PETŐFI NÉPE tudó
sítóját. „Évről évre több hal
kerül ki a természetes vizek
ből, valamint a tógazdaságoké
ból. 1975-ben a halgazdaságok
és a horgászok együtt 111 va
gon halat fogtak. A horgá
szok teljesítménye sem elha
nyagolható,
hiszen
számuk
egyre
növekszik.
Csaknem
tizenegyezer horgászt tartunk
nyilván. Az elmúlt esztendő
ben 133 vagon zsákmányról
számolhattak be a halászok.
Nőtt az értékes halak aránya.
Az összes fogásból csaknem
60 vagonnyi volt a ponty.
35,5 vagon a növényevő ha
lak mennyisége. Süllő, harcsa,
csuka mintegy 3 vagonnyi
akadt a hálóba, illetve a ho
rogra. — A bajai Üj Élet
Htsz évekkel ezelőtt angolnát
is telepített, ebből az értékes
halból 37 mázsányit fogtak
múlt évben.”
Tevékenység a halfogyasztás
növelése érdekében: HALÉRT
tájékoztató, árusítással egy
bekötve, Székesfehérvárott az
ösfehérvár étteremben (FE
JÉR MEGYEI HÍRLAP) —
Ugyanaz a szekszárdi önkiszolgáló étteremben (TOLNA
MEGYEI NÉPÚJSÁG) — A
Tatai Állam iGazdaság hal
feldolgozó üzemet épít. Egy
részlege már működik, jövőre befejeződik a beruházási
program. A ponty mellé ke
rül a busa is szeletelve, elő
készítve. A korszerűtlen élő
halforgalmazást — ha lassan
is és nem teljesen — de a
modern,
konyhakész megol
dás váltja fel. — (NÉPSZA
VA) — Egyre kedveltebb a

váciak körében a hal, ezért
a háziasszonyokra
gondolva
állandóan tartanak a 10. szá
mú ABC áruházban tisztított,
felszeletelt,
félkész konyhai
halat. (PEST MEGYEI HÍR
LAP) — És ami még nem
volt! Pisztrángkóstolóval egy
bekötött bemutatót tartottak
vendéglátóipari szakemberek
nek a Balatoni Halgazdaság
ódörögdpusztai
pisztrángtele
pén. A bemutatót azért ren
dezték, hogy a hazai vendég
látóipari szakemberek megis
merkedjenek a pisztráng el
készítésének különböző mód
jaival.
Pöschl Nándor
HELYREIGAZlTÁS

Lapunk 1977. évi 6. számá
ban közöltük dr. Szovátay
György: A tógazdaság szerve
zésének állategészségügyi szem
pontjai c. cikkének III. részét.
A 167. oldalon a harmadik ha
sábban foglalkozik a cikk a
rézszulfáttal végzett vízfertőtlenítésseJ. A vonatkozó bekez
dés helyesen: Kopoltyúrothadás esetén a víz fertőtleníté
sére hektáronként 8—12 kg
rézszulfátot májustól augusz
tusig 3—4 alkalommal 1%-os
oldatban célszerű szétperme
tezni.
Olvosóinktól elnézést kérünk.

§

Hatékonyabb gazdálkodásra
ösztökélnek az új halászati
jogszabályok

Az új jogszabályokban érvénye
sül az a népgazdasági elvárás, hogy
a termőalapokat az eddiginél haté
konyabban hasznosítsuk. Az új ha
lászati törvény előkészítése során
figyelembe vettük az MSZMP XI.
Kongresszusának idevonatkozó ha
tározatait, amit az is bizonyít, hogy
a jogszabály — szakítva az eddigi
hagyományokkal — a hatékonyság
javításában még a kisárutermelő
magán szektort, azaz az állampolgá
rokat is bevonta.
A vizek jobb kihasználását cé
lozza a végrehajtási rendelet 43.
§-a, mely utal arra, hogy a vizek
halászati értékétől függően a jog
gyakorlójának évente és hektáron
ként 20—150 Ft-os halászatfejlesz
tési hozzájárulást kell fizetnie terü
letbér címén. Ez nyilvánvalóan
arra ösztönöz, hogy a bérleti összeg
hatékony halgazdákodással, minél
intenzívebb halasítással vissza is
térüljön.
Felméréseink szerint az ország
ban még ma is számos olyan „par
lagon álló” víz van, ahol sem halá
szati-, sem horgászati tevékenység
nem folyik. Vannak patakok a Ba
konyban, vagy a Mecsekben, me
lyek halászati jogát a tőkés orszá
gokban pisztránghorgászok versenyt
licitálva igyekeznének megszerezni
— és ezek ma még nálunk üresen
állnak. Van persze alföldi csatorna,
vagy kubikgödör is jócskán, amely
szinte
„háztáji”
haltenyésztésre
lenne
alkalmas. Ezek halászati
hasznosításba
vonása
érdekében
adta meg az új törvény 4. §-a a le
hetőséget, miszerint „Az állam ha
lászati jogát az állampolgár részére
a mezőgazdasági és élelmezésügyi
miniszter által megállapított felté
telekkel lehet átengedni.”
A korábbi jogszabály a termelőszövetkezetek halastavi és rizsföld
jei kivételével mindenhová kiter
jesztette az állam halászati jogát.
Ez azt is jelentette, hogy ha a ma
gánszemély kertjében dísztavat lé
tesített, ott sem volt joga halat
telepíteni, vagy halászni. Ez a le
hetetlen állapot most megszűnt.
Nem is kell a halászati jog átenge
dését kérni azoknak a személyek
nek, akiknek tulajdonában, hasz
nálatában álló földön van valami
lyen halászatra alkalmas víz, (2
§./3) mivel itt a halászati jog eleve

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Értesítő 1978. évi első számában jelent
meg egységes szerkezetben a halá
szatról szóló 1977. évi 30. sz. törvény
erejű rendelet és a végrehajtásáról
kiadott 44/1977. (XII. 19.) MÉM. sz.
rendelet.

őket illeti meg. Ezzel végre megol
dódik a jászberényi kubikgödrök
ügye is, ahol évek óta dúlt a harc
a tulajdonos és a horgászok között.
A magánterületen fekvő vizein a
tulajdonos halászhat (horgászhat),
illetőleg ezt a jogát bérbe is adhat
ja. Aki más területen fekvő halászatilag
nem hasznosított vizet
akar megszerezni, annak az illeté
kes megyei tanácsnál kell a halá
szati jogot kérnie. A megyei halá
szati felügyelő a rendelkezésére
álló vízterületi kimutatások alapján
azonosítja, hogy az igényelt vízte
rület nincs-e már másnak kiadva
és ha meggyőződött erről, 1—5 évi
időtartamra halászati hasznosításba
adja az igényelt vizet. Az ilyen víz
után is kell 20—150 Ft/ha érté
ken belül halászatfejlesztési hozzá
járulást fizetni, de utána a jogosí
tott a megyei határozat korlátain
belül szabadon halászik vizén. Nem
kell halászati üzemtervet készíte
nie, nincs kötelező halasítási elő
írás, erről mind a jogosított dönt
saját szempontjai szerint. E vize
ken nincs korlátozva a szerszám
használat, — a törvényben tiltott
robbanószer, szúrószerszám, méreg
és lőfegyver kivételével a jogosított
tetszésére van bízva, hogy milyen
szerszámmal halászik, vagy horgá
szik.
Az
emelkedő
vízterületbér
a
horgászvizek fokozott kihasználá
sára is ösztönöz. Az elmúlt időben
számos példa adódott arra, hogy
kisebb csoportok kisajátítottak egyegy vizet, különféle manipulációk
kal elérték, hogy átlagon felüli hal
kihelyezéshez támogatást kapjanak,
majd letelepedtek saját „akváriu
muk” partján és mázsaszám fogták
vissza a halat, most, hogy a halasí
tási költségeken felül emelkedik a
területbér is, ez nyilvánvalóan ösz
tönzően hat majd új tagok felvéte
lére, hiszen ha nő a hányados,
csökken az egy főre eső költség is.
így teljesül az az állami elvárás is,
hogy a horgászvizek jobb kihasz
nálásával,
kollektív
horgászattal,
egyre nagyobb tömegek számára
tegyük lehetővé a szabadidő eltöl
tésének ezt a kultúrált formáját.

Ahol nem kielégítő a horgászlét
szám ott a területbér és a halasí
tási költségek előteremtése érdeké
ben növelni kell a belépők szá
mát. Sok kizárólagos horgászvizen
be kell vezetni a polikultúrás hal
termelést, úgy, hogy a szelektáló
halászatból származó bevételek fe
dezzék a fokozott telepítést. A ha
lászat csak akkor kecsegtet meg
felelő eredménnyel, ha az e célra
kihelyezett halfajok
aránya
és
mennyisége olyan, hogy a hálós ha
lászat során biztos eredményt ad.
Magas
letermelt
halmennyiségek
esetén csökken az egy kg halra eső
munkabér, szállítási és egyéb költ
ség. Pár kg vagy mázsa hal kifo
gásának lehetősége miatt nem ér
demes a halászbrigádot mozgatni
sem. A növényevő halak iránt nö
vekvő bel- és külföldi igények in
dokolttá teszik a horgászvizek in
tenzív busaprogramjának beindítá
sát. A kitermelés során kettős ha
szon jelentkezik; a halértékesítés
ből származó közvetlen árbevéte
len felül lehetőség adódik az adott
horgászvíz halfaj összetételének az
optimálishoz való közelítésére. Kitermelhetők a már károssá váló
nagy ragadozók, az ezüstkárászok
milliói és természetesen a piaci
méretű busák és helyettük ponty,
csuka vagy éppen süllő telepíthető.
A horgászvizek kettős hasznosítá
sának ma még sok ellenzője van.
Amikor a MOHOSZ tavaly beindí
totta a Velencei-tavon a szelektáló
halászatot szinte forradalom ütött
ki a horgászok között. Márpedig
ahhoz, hogy a Szövetség teljesítse
az V. ötéves tervben eléje tűzött
feladatokat a szelektáló halászatra
fokozott mértékben kell számítani.
A Velencei-tó esetében ugyanis sok
szó esik mostanában arról, hogy
mennyivel jobbak az állapotok,
mint abban az időben, amikor még
HTSz halászok is dolgoztak a
tavon. A fogás összmennyisége va
lóban emelkedik, de messze nem
a kihelyezett hal mennyiségek ará
nyában. Három legnagyobb állóvi
zünkön, a Balatonon, a Velencei
tavon és a Ráckevei-Dunaágon
évről-évre alig fogunk ki több pon
tyot, mint amennyit kihelyezünk.
Minthogy a horgász fogások bele
számítanak az országos húsmérleg
be is, itt visszaüt a horgásznaplók
pontatlan vezetése, ami már terv
teljesítést veszélyeztető tényezővé
vált!
Tahy Béla
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EG YED Ü L Á L L U N K ...
Az elmúlt esztendő vége
felé
egy
természetvédelmi
szakember szájából az ország
színe előtt a következő nyilat
kozat hangzott el ,,A HALAS
TAVAK VIZE A KÖZVIZEK
EGYIK
LEGVESZÉLYESEBB
SZENNYEZŐJE” . A nyilatkozó
szakember
felelősségtudatá
ban,
bölcsességében
nincs
okunk kételkedni . . . Annak
is tudatában vagyunk, hogy
a fenti kijelentés nem vicc
ként hangzott e l . .. Tehát
magyar haltenyésztők, a fen
tieket tudomásul kell ven
nünk. Igaz, hogy
külföldön
valamilyen megfoghatatlan ok
ból nem osztják a magas
helyről alásugárzott véleményt
mert éppen környezetvédelmi
okokból új halastavat, sőt
szennyvíztisztító
halastavakat
építenek és a tájba beillesz
kedő régieket is gondosan
á p o ljá k ... Ezért adtam esz
mefuttatásomnak azt a címet,
egyedül állunk. . . már mint
az ilyenféle megállapítással.
Tehát mi magyar halte
nyésztők, megértve az elhang
zott környezetvédelmi kon
cepció mélységét és fontossá
gát továbbá ennek a b'ölcs
irányvonalnak tudatában fel

kell készülnünk a jövőre. Mi
vel a nyilatkozat magas hely
ről jött. még az is kötelessé
günk. hogy vakon kooperá
lunk.
Azért, hogy az illetékesek
meggyőződhessenek jószándé
kunkról és feltétlen kooperá
ciós készségünkről álljon itt
indításként néhány javasla
tunk.
1

A lehető legrövidebb időn
belül fel kell számolnunk
halastavaink zömét mert az
ország egyre fejlődő termé
szetvédelme nem tűr halasz
tást. A halastó fenekén ter
meljünk gizgazt mert ez ala
csony önköltségű termelvény,
és ami fő, nem veszélyes ter
mészetvédelmi szempontból.
2

A
fonyódi
halastavi
szennyvíztisztító
telepet
azonnal építsük át, a feje
tetejére állítva a jelenlegi
rendszert. A halastó vizét ve
zessük a szennyvízbe, mert
talán az nem annyira veszé
lyes és képes megtisztítani a
halastó
környezetvédelmi
szempontból veszélyes vizét.

3

Bikalon a sertéstenyésztő
telepet hozzuk le a domb
oldalról (műszakilag ez nem
okoz problémát, mert csak le
kell csúsztatni azt a völgybe).
A helyére vigyük fel a halas
tavakat! Most már semmi sem
állhat útjába annak, hogy a

sertéstelep
elfolyó
vizében
tisztítsuk meg a bikali halas
tavak környezetvédelmi szem
pontból veszélyes vizét. Nyil
ván bízhatunk abban is, hogy
ilyen, maga nemében párat
lan vállalkozás költségeire a
fenti környezetvédelmi kon
cepcióval egyetértő természetvédők havi fizetésük 25%-át
közfelkiáltással megszavazzák.
4

Javasoljuk, hogy az ország határai közelében
épült halastavakat egyelőre ne
szüntessük meg. De lecsa
poló csatornáikat titokban irá
nyítsuk
szomszédaink
felé.
Bízzunk abban, hogy ők nem
annyira fejlettek természetvé
delmi szempontból. Ha viszont
rájönnek nyilvánvaló gonosz
ságunkra,
majd diplomáciai
úton bocsánatot kérünk és
felajánljuk néhány ádáz haltenyésztő fejét. Esetleg örök
gályarabságra átadjuk őket,
veszedelmes szennyezőkre úgy
sincs szükség ez országban.

lékot. Azokat a munkásokat
akik ilyen veszélyes környe
zetben nem hajlandók dolgoz
ni tárt karokkal várja a ter
mészetvédelem.
Hívjuk fel az ipar figyel
6
mét, hogy a halastavak
lecsapoló árkai mentén egész
évben bőséges nitrogén és
foszfor rejtőzködik a vízben.
Nagyüzemi kiaknázása ennek
az egyébként veszélyes nyers
anyagforrásnak igen is indo
kolt. Nagy országmentő ügy
ről lévén szó a gazdaságosság
itt mellékes. Aki gazdag itt
is fizet majd.
A magyar haltenyésztők
7
fiatalabbjait sürgősen ké
pezzük át lelkes természetvédőkké „a tolvajokból lesz
a legnagyobb pandúr” elv
alapján. Az öregebbeket sür
gősen veszítsük el, ezekkel
az ádázokkal nincs mit kez
deni.
8

5

Azok a tógazdaságok melyek vezetői szent fogadal
mat tesznek, hogy vizüket
visszaforgatják, szivárgó vizei
ket pedig legvégső esetben
saját célra használják el, meg
maradhatnak. Viszont kötele
sek a tógazdaságot éjjel is
jól látható villannyal kivi
lágított táblákkal körül ültet
ni „VIGYÁZAT!!! KÖRNYE
ZETRE VESZÉLYES OBJEK
TUMOK” . Hírközlési eszkö
zökkel
pedig
mindenkinek
tudomására kell hozni, hogy
szent hazafiúi kötelessége el
átkozni azt a helyet. Az ott
dolgozó munkások figyelmét
a rájuk leselkedő veszélyre
a szakszervezet hívja fel és
részükre állapítsanak meg 50
százalékos veszélyességi pót

Dicsérjük és magasztaljuk a kereskedelem bölcs
előrelátást, hogy már hosszú
idő óta nem reklámozza a
magyar termésű hal fogyasztá
sát. Ha reklámozta volna és
ments Isten a magyar nép
rászokott volna a friss halra
mi lenne most, amikor meg
szűnnek a környezetvédelmi
szempontból veszélyes halas
tavak.
Végül is ha a cikkem ele
jén idézet vélemény hivatalos
állásponttá rögzül, akkor arra
is készüljünk fel országos
méretekben, hogy EGYEDÜL
MARADUNK. . . a fenti állás
ponttal az egész világon.
Dr. Woynarovich Elek

haltenyésztési szaktancsadó

H a l f e l v á s á rlá s
*

Pontyot, növényevő és nemeshalakat
minden mennyiségben átveszünk,
gépkocsival vagy vagonnal elszállítjuk.

Megrendelést felveszünk
előnevelt, egynyaras és kétnyaras
pontyra, előnevelt és egynyaras amur,
márványponty, ezüstponty,
süllő szállítására
Halértékesítö Vállalat
Beszerzési és Szállítási Osztály
Telefon: 117-232
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Telex: 225466

A természetesvízi halászat
kalendáriuma

A brnói

SA LINA

MÁJUS

JÚNIUS

Május hónapban lép érvénybe a
ponty, a márna és a 80 cm-nél
kisebb harcsa fajlagos tilalma. Eb
ben az időben különös gonddal véd
jük ezeket a halfajokat. A nemes
halaink természetes utánpótlása a
legtöbb természetes vizen kiegészí
tésre szorul. Ezért ahol megfelelő
anyaállomány áll rendelkezésre, a
különböző halfajokból, és nincs
megfelelő ívóhely, fészkek behe
lyezésével elő lehet segíteni a ter
mészetes utánpótlást. A fészkeket
rendszeresen meg kell vizsgálni,
és ha ráívott a hal, akkor védett
körülményeket kell biztosítani a
keléshez, hogy az ikrapusztítók ne
férhessenek hozzá. Ahol keltető van,
ott a harcsát 8—10 napos előne
velés után kell kirakni olyan hely
re, ahol megfelelő búvóhelyet és
táplálékot talál. Ahol ennek szük
ségessége mutatkozik, természetesen
a búvóhelyeket meghagyva, meg
kell kezdeni a túlnőtt káros vizinövények irtását.
A vízinövények irtását mechani
kus úton és biológiai úton is el
lehet végezni. Megfelelő szakérte
lem mellett a biológiai növényir
tás a szerencsésebb, mert nem csak
megszabadulunk a fölösleges nö
vényzettől, hanem ebből a növény
evő
halak
elsőosztályó
halhúst
transzformálnak.
A természetesvízi halász jövedel
mét ebben az időszakban a keszeg
félék biztosítják. Ha megjön a má
jusi zöldár, akkor a fogás lehető
sége növekszik, ha nem, akkor is
meg van a halász tennivalója a
termelés során megrongált szerszá
mait javítja, ill. hozza rendbe, a
további eredményes termelés cél
jából.
A jó harcsás helyeken egy újabb
halfogó eszköz jelenik meg a pióca
csalival nagyméretű, úgynevezett
„bugykás’ vagy más néven „tökös”
horog. Ez egy erős zsinóron levő
6—10 szemből álló horog, melynek
végén nehezék van, ezt a parttól
befelé kell elnyújtani, a zsinórt
parafák, vagy úszótökök emelik a
a fenékre a víz közé. Ez a fogó
eszköz is alkalmas 20—40 kg-os
harcsa fogásra is.

A folyók áradása általában erre
az időszakra esik. Egy kedvező
júniusi árvíz elősegíti a ponty és
harcsa jó ívóhelyre való jutását,
és az utódokról való gondoskodást.
A

hónap

korábbi

végén

években

jelentkezik
oly

a

látványos

tiszavirágzás is. A kérész nagy tö
megben jelenik meg a víz felett,
ahol a nászrepülés alkalmával megtértént termékenyítés, és utódokról
való gondoskodás. Valamikor nagy
tömegben éltek a vízparton, és az
egész Tisza ilyen alkalommal olyan
volt, mint egy nagy fehér virág
folyam.

Ennek nemcsak esztétikai

szempontból volt jelentősége, hanem
a halfogás szempontjából is. Ebben
az időben pl. bokorszákkal nagyon
eredményesen lehetett nagy menynyiségű halat fogni. A víz és szél
partközeibe sodorta a kérészeket,
ahol a halak is nagy tömegben
jelentkeztek táplálékszerzés céljá
ból, a halásznak csak ki kellett
meríteni. Ma már alig lehet kérészt
találni

a

mesterséges
keztében

folyómedrekben

történt

beavatkozások

követ

egyszer

tönkretettük

a

s

mindenkorra

kérészek

életfelté

teleit.
Ebben az időszakban a keszeg
félék fogása lecsökkent, a varsák
az ár levonulásával és a víz letisz
tulásával kikerülnek a vízből. He
lyüket elfoglalják a húzószerszá
mok, lapsoló piritty, palónya és
a különböző típusú horgok.
A holtágakon és természetes ta
vakon főleg ott ahol sok a káros
vizinövényzet, és félintenzív hasz
nosítás van, a hajnali oxigénvizs
gálatokat el kell végezni. Így figye
lemmel tudjuk kísérni az oldott
oxigéntartalom változását, és amenynyiben csökkenő tendenciát mutat,
a szükséges intézkedést meg tudjuk
tenni.
Kálmán Dániel

kiállítás
A szomszédos Csehszlovákiában
évente
megrendezésre
kerülő
SALINA élelmiszeripari kiállítás
idén a magyar halászat érdeklő
désének keresztűzébe került. Elő
zetesen a Joint Trawlers Ltd.
svéd cégtől meghívást kaptunk,
melyben felajánlották, hogy ez
alkalomból olyan tárgyalásokra
is lehetőség nyílik, melynek ke
retében árucseréről lehet szó.
Ezen belül halfeldolgozó gépe
ket lehetne kapni hal ellenében,
illetőleg halat és haltermékeket
lehetne cserélni.
A halfeldolgozással foglalkozó
magyar gazdaságok képviselői kel
lően felcsigázva vonultak
ki
Brnóba és a tárgyalások után
azzal az érzéssel kelhettek fel
az asztal mellől, hogy útjuk nem
volt felesleges. Valószínűleg gép
sorok szállítására nem kerül
ugyan sor, hiszen a cég átal
ajánlott TRIÓ gépeket már ko
rábban is ismertük és tudtuk
azokról, hogy tengeri halfajok
feldolgozására valók.
Minták kiküldésével, próbagyártásokkal ajánlatokat lehetne
kapni ezekre a gépekre, de mint
kiderült, a svédek szoros koope
rációban dolgoznak a nyugat
német BAADER céggel, mely
gépeket a bikali feldolgozóhoz
már megrendeltük.
A svéd kollégák igen szívé
lyesen fogadták magyar látoga
tóikat, alkalmunk volt megkós
tolni is a bemutatott halter
mékeket. Ennek során láttunk
olyan
panírozott
halszeletet,
amelyen a halhús és a panírréteg közé paradicsompürét vit
tek fel. Kooperációs lehetőséget
ajánlottunk fel, melynek során
paradicsompürét szállítanánk e
termékféleséghez
nyershal
és
haltermékek ellenében. Gépszállí
tás esetén pisztráng és angolna
tételek
érdekelnék
elsősorban
svéd
kollégáinkat.
Reméljük,
hogy a tavaszi Budapesti Nem
zetközi Vásáron ismét találko
zunk és ott ezek az előzetes el
képzelések már konkrét szerző
dések
alakjában
testesülnek
majd meg.
T. B.
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Szérumvizsgálatok kezdődtek
a Bikali Állami Gazdaságban
Technológiai munkánk hatékony
ságát a haltermelés tenyészidőszakában az elmúlt időben közvetett
úton próbáltuk lemérni. Nevezete
sen csak a hal életterét, a vizet
vizsgáltuk biológiai, kémiai mód
szerekkel.
Gazdaságunk jelenlegi termelési
szintjén annak szükségességét érez
tük, hogy magát a halat tegyük
vizsgálat tárgyává, konkrétabban a
halvér fiziológiás paramétereit ha
tározzuk meg a tenyészidőszak
alatt. Ugyanakkor beteg halak ese
tében a klinikai diaknózis kialakí
tásában jelentős szerepe van a ki
egészítő laboratóriumi vizsgálatok
nak — így a vér vizsgálatának.
Fentiek alapján 1976 tavaszától
megkezdtük
a
vérvizsgálatokat,
együttműködve a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola Kisállattenyész
tési Tanszékével, valamint a Bara
nya megyei Állami Gazdaságok pécsi Szakszolgálati Állomásával.
Célunk az volt, hogy üzemi v i
szonyok között vizsgáljuk a ponty
vérének összetételét és annak vál
tozásait.
Az
így
meghatározott
fiziológiás értékek alapján kívá
nunk következtetni — ettől eltérő
értékek esetén — különböző tartási,
takarmányozási, egészségügyi prob
lémák fennállására.
Vizsgálatainkat a vérszérum kö
vetkező összetevőinek meghatározá
sára terjesztettük ki;
— vércukor. A vérplazmából a
fehérjék kicáapása után visszama
radó glucose vércukor. Koncentrá
ciója melegvérű állatokban 70—100
mg% között változik.
— fehérje. A plazmafehérjék biz
tosítják az onkotikus nyomás nor
mális értékét. Fontos szerepük van
a vér viszkozitásában, továbbá puffer-hatással is rendelkeznek. Fi
ziológiai
szempontból
rendkívül
fontos mechanizmusokban (pl. vér
alvadás, vérnyomás, bizonyos anya
gok szállítása) vesznek részt.
A vérnek mint kolloid rendszer
nek a stabilitása is a plazmafehér
jék koncentrációjától függ. Az összfehérjén belül külön meghatáro
zásra kerül az albumin és globulin
mennyisége is.
— albumin. A legtöbb melegvérű
állatban az összfehérje fele menynyisége. Főleg a máj termeli és bio
lógiailag hatékony anyagok szállí
tásával vesz részt a keringésben.
— globulinok.
Megkülönbözte
tünk alfa, béta és gamma globulinokat. Az alfa és béta globulin
frakcióhoz élettanilag fontos vegyületek, pl. hormonok, vitaminok tar
toznak. A gamma globulin frakció
tartalmazza az ellenanyagok több
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ségét. A gamma globulint a plazma
sejtek és a lymphocyták termelik.
— SGOT. Az állatorvosi diag
nosztikában főleg a máj működésé
nek vizsgálatára használnak enzim
aktivitási vizsgálatokat. Ide tarto
zik a serum glutaminsav-oxálecetsav transzamináz (SGOT) enzim ak
tivitásának vizsgálata. Nevezett en
zim az aminosavak aminocsoportjait ketosavba viszi át. A máj sejt
jei nagy koncentrációban tartal
mazzák, a sejtek szétesése után
pedig bekerülnek a véráramba. A
májsejtek speciális funkciója kö
vetkeztében a semipermeábilis hár
tyán belül az SGOT érték környe
zetéhez viszonyítva többszázszoros.
Máj sejtsérülés esetén a vér SGOT
koncentrációja megnövekszik, va
gyis ezen értékből a máj állapo
tára tudunk következtetni. A SGOT
érték a szív- és vázizomszétesés
esetén is emelkedik, mivel ezen
szervek is viszonylag nagy mennyi
ségben tartalmaznak SGOT-ot.
Az SGOT érték növekedésekor
tehát részben a sejtek szétesésére,
részben pedig a sejtmembrán át
járhatóságának fokozódására tud
tunk következtetni.
— koleszterin. A vér lipoid tar
talma a takarmányozás következ
tében igen változó. Diagnosztikai
célból leggyakrabban a koleszterin
meghatározására kerül sor. A ko
leszterin
koncentráció
változása

részben a májban folyó anyagcse
rétől, részben a pajzsmirigy akti
vitásától függ.
A mérési eredmények összeha
sonlíthatósága érdekében a vérvé
tel előre kidolgozott módszer alap
ján történt, miszerint 200 g súly
alatt a farokartérián keresztül tör
ténő elvéreztetéssel, míg e súly
felett a szívből nyertük a vért.
Előre meghatározott tavakon végez
tük a vizsgálatokat, minden eset
ben frissen kifogott halból, az ete
tés megkezdése után két órán belül
vettük a vért. Figyelembe vettük
a takarmányozást, a hal egyedsúlyát, kondícióját, egészségi állapo
tát, a meterológiai tényezőket, me
lyekről feljegyzéseket készítettünk.
Nagy gondot fordítottunk arra,
hogy a mintavételezés módja min
dig azonos legyen, mert vélemé
nyünk szerint az eltérés befolyá
solhatja a vizsgálatok eredményét.
A vázolt vizsgálatok elvégzéséhez
2—3 ml vérre volt szükség. Ivadék
nál ez a mennyiség csak több
egyedtől,
míg
kétnyaras
kortól
egyedenként is nyerhető volt. A
vizsgálatokat Attala, Pellérd és Sumony területén végeztük és a táb
lázatban feltüntetett átlagértékeket
kaptuk.
Tekintettel arra, hogy mindössze
egy éves vizsgálati eredményeink
vannak, messzemenő következteté
seket levonni nem tudunk, azonban

Vérvétel

bizonyos értékek változásában ten
denciát tapasztaltunk.
Vércukor értéknél adott populá
ción belül szoros összefüggést ta
pasztaltunk a testsúllyal. Alacso
nyabb testsúly esetén alacsonyabb
értékeket, magasabb testsúly esetén
magasabb
értékeket
kaptunk.
Rendszertelen takarmányozás ese
tén a vércukor értékek erősen
csökkentek, míg stress hatás követ

keztében igen magas értékeket
kaptunk. Pl. március 30-án Sumonyban
a
lehalászáskor
180
mg%-ot, ahol a szélső értékek 98—
298 mg%-ot mutattak.
Az SGOT a tél végén, kora ta
vasszal magasabb értéket mutatott,
majd csökkenő tendenciát tapasz
taltunk, míg ősszel ismét emelke
dett. A szövetszéteséssel járó meg
betegedések esetén viszont határo
zott emelkedést észleltünk.

I vadék

1. táblázat

Vizsg. ideje

K o
lesz
terin

SGOT

Szélső érték

Vér
cukor

Ossz.
fehérje

Alb.

Glob.

75
36,8

2,9
2,7

2,0
1,60

0,90
1,1

2,84
2,40
2,74
3,13
2,81
2,92
2,61
2,65
2,35

1,50
0,95
1,06
1,73
2,06
1,36
1,84
2,10
1,80

1,33
1,45
1,68
1,37
0,74
1,63
0,74
0,55
0,55

3,2
2,9
2,9
2,3
3,2
2,9

1,0
1,0
1,8
1,9
1,0
2,0

174
214

67
44,6

30.
3.
15.
28.
12.
26.
23.
21.
18.

262
145
157,5
173,6
150,3
150,6
176
231
168,5

87,3
46
33,3
33,3
46
38,5
57
41,5

17— 80

148,3
115
73,3
95
66
87
92,5
26,5
102

3.
15.
28.
12.
26.
23.

178
151
138
133
145
158

32,7
24,3
36,4
43
22,7
62,6

27— 45
19— 34
28— 48
37,48
11— 48
44— 80

328
106
113
94
61
67,7

IX . 23.
X I. 18.

Egynyaras ponty
III.
VI.
V II.
V II.
V III.
V III.
IX .
X.
X I.

—

22— 160
22— 71
16— 48
19— 48
22— 80
16— 80
24— 80
—

Piaci ponty
V I.
V II.
V II.
V III.
V III.
IX .

Laboratóriumi munka a Bikali Állami
Gazdaságban

A koleszterin érték időszakos
változása összefüggést mutat az
SGOT érték említett változásával.
Az összfehérje analízisénél igen
jelentős szerepe van a táplálkozás
biológiai szempontból az albumin
meghatározásának is. Ugyanis az
albumin változásának tendenciája
azonos az összfehérjével és nem
befolyásolja az egyéb ok miatt felszaporodó globulin frakció. A globulin mennyiségének emelkedése
már a klinikai tünetek megjelenése
előtt jelzi a szervezet megbetege
dését.
A vizsgálatra kijelölt tavakban a
vérvizsgálatok mellett elvégeztük a
vizek kémiai és biológiai vizsgála
tát, valamint a kifogott állomány
testanyag összetételének meghatá
rozását is.
A vizsgálatokat tovább folytat
juk, hogy minél nagyobb számú
adat álljon rendelkezésünkre a to
vábbi következtetések levonására.
Ezúton mondunk köszönetét a
közreműködésért Dr. Angyal Tibor,
Kovács Pál és Erőss István kollé
gáknak, akik munkánkat segítették.
Balogh József
Dr. Südi Mihály
Bikali

Állami

Gazdaság

A magyar-NDK együtt
működés 1978. évi tervei,
feladatai
Ez év elején sor került a magyar
és az NDK belvízi halászat vezetői
nek immár hagyományos találkozó
jára Budapesten. Az NDK delegá
ciót Horst Herold, a minisztérium
osztályvezetője vezette, tagjai voltak
Dr. Predel a Berlin-Fridrichshageni
Kutatóintézet igazgatója és Dr. Kajewski az Intézet osztályvezetője. A
magyarországi tanácskozáson a felek
áttekintették az elmúlt évi együtt
működés eredményeit és megállapí
tották, hogy a munkaterv teljesült,
program szerint folytak a delegáció
cserék is.
Az NDK delegáció meglátogatta a
Szarvasi Haltenyésztési Kutatóintéze
tet, ahol kidolgozták az idei évre
vonatkozó kutatási együttműködést.
A Gyomai „Viharsarok” Halászati
Termelőszövetkezet épülő halfeldolgozójához a szövetkezetiek az N D 'r
kollégák segítségét kérték, melynek
részleteiben a tárgyalások folyamán
megegyezés született.
Vendégeink rövid idejébe még egy
százhalombattai látogatást is beszorí
tottunk. Itt vetődött föl annak igé
nye, hogy a magyar halászat bizo
nyos speciális hálófajtákat igényel
ne. melyeket az NDK-ban gyárta
nak. Az aláírt jegyzőkönyvben né
met kollégáink vállalták, hogy meg
felelő külkereskedelmi vállalaton ke
resztül érkező megkeresés esetén a
magyar igények kielégítéséhez segít
séget nyújtanak.
Talán nem lesz érdektelen megem
lékezni azokról a kutatásokról, me
lyeket a két ország halászati kuta
tóintézet ez évben a nemzetközi
munkamegosztás elveinek érvénye
sítésével végez:
— Tovább folyik a kutatómunka az
NDK-ból kapott pontytörzsek öszszehasonlításával. Most már oda
érkeztünk, hogy az NDK és a
szarvasi
hibrid
keresztezéséből
származó egyedeket lehet vizsgál
ni, illetőleg telj esítményüket öszszehasonlítani a legjobb magyar
tisztavérű és hibrid vonalakkal.
— Mivel hazánban a növénvevő ha
lak természetesvízi szerepéről még
ma is igen eltérőek a vélemé
nyek, ez irányú kutatási j elentéseket fogunk kapni az NDK ku
tatóintézetétől.
— A HAKI átadja legújabb eredmé
nyeit a magas termelékeny ségű
egynyaras halak intenzív előállí
tására vonatkozóan.
— Tovább folvik a két ország halkórtani kutatóinak kölcsönös tap asztalatcseréje.

— Az NDK átadja a haszonhalakra
ártalmas anyagok katalógusát és
a kétnyaras pontyokra vonatkozó
iparszerű termelési technológiát,
mely 5—10 t/ha hozam elérésére
alkalmas.
— A hazai iparszerű angolnatenyész
tés beindításához az NDK kutatóintézete további jelentéseket küld
az angolnaivadék etetésére vonat
kozólag.
Az NDK halászat vezetőivel foly
tatott baráti beszélgetések
során
Horst Herold és Dr. Dobrai Lajos
kölcsönösen tájékoztatást adtak a
két ország halászatának helyzetéről,
a világ halászatában jelentkező vál
tozások érezhető hatásairól és a
KGST halászati politika néhány kér
déséről. Felvetődött, hogy nagy szük
ség lenne arra. hogy ismét képez
zünk néhány halászati s z a k e m b e r t
az NDK egyetemeken. Tekintettel
arra. hogy a lengyel egyetemi kén
zésből hazatért szakemberek az ága
zat ez irányú nyelvi igényeit már
- fedezik, viszont német nyelvű szak
emberek hiányzanak.
Ügy érezzük, hogy a tárgyalások
sikeresen zárultak és újabb lépést
tettünk a magyar—NDK halászati
kapcsolatok töretlen fejlődésében.
Tahy Béla
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