


„Barátság” Horgászverseny 
Tatabányán

Hazánk felszabadulá
sának 40. évfordulója 
tiszteletére a Magyar 
Országos Horgász Szö
vetség és a SZOT hor- 
gászversenyt rendezett 
a tatabányai hűtőtavon. 
Az eseményre a hazánk
ban állomásozó szovjet 
déli hadseregcsoport öt 
versenycsapatát is meg
hívták.

A versenyen a megyei 
és a fővárosi MOHOSZ 
IB-k 3 fős csapatai vet
tek részt. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére sike
rült jelentős keszeg- és 
pontyzsákmányt ejteni. 
S ami ennél is fonto
sabb; jó hangulatú ta
lálkozón emlékeztek meg 
a kiemelkedő évforduló
ról.

Tahy Béla
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A 90 % is tisztes eredmény

Az 1984-es év értékelése
Az elmúlt évi termelésünk alaku

lását alapvetően befolyásolta az idő
járás. A tógazdasági termelés 77°/0- 
os takarmányfelhasználása tükrözi a 
halak magatartását, az igen válto
zékony és többnyire hűvös nyári 
időjárás következményét. Nem vol
na helyes azonban, ha csupán a 
kedvezőtlen időjárás hatását tarta
nánk az egyetlen tényezőnek, mert 
azt ezzel a leegyszerűsítéssel nem 
tudnánk szembesíteni azokkal az 
előforduló problémákkal, amelyek 
egyidejűleg jelentkeztek és felelő
sei — ha nem is pontosan megha
tározható mértékben — az 1984. évi 
termelés csökkenésének. Azért is 
fontos látni a negatív tényezők szé
lesebb körét, hogy a tendenciózusan 
jelentkező, sok évre kiható tényező
ket megfelelően tudjuk befolyásolni, 
vagy azokkal számolni.

Szinte visszatérő tényező a ter
melői érdekeltség, a kereskedelem 
magatartása, a piac közvetett és 
közvetlen hatása, a szigorodó pénz
ügyi szabályok következményei és 
a halfajszerkezet alakulása. (Ez utób
biról nemrégen adtam értékelést, 
ahol a tapasztalatok és javaslatok 
is szerepelnek.) A 10%-ot meghala
dó termeléscsökkenés az utóbbi 
években szokatlan halászatunkban, 
hiszen 1975. óta egyenletes, sőt 1981- 
től ugrásszerű volt a termelés nö
vekedése. Ebben az időszakban a 
termelés 30 700 tonnáról közel 44 
ezer tonnára emelkedett.

Nehezedő gazdasági helyzetünk 
halászatunkban is érezhető. Ezért is 
fő kérdés, hogy a hal 1981-től sza
badáras helyzete előnyös-e; hogy ez 
a piac felé nyitottság reálisan tük
rözi-e a hatásokat, vagy a piaci le
hetőségek átmeneti szűkülésével 
kell-e számolni; hogy a haltermelés 
az emelkedő költségek hatására meg 
tudja-e tartani piacképességét, gaz
daságosságát, s milyen módon? 
Hogy az export terén van-e reális 
lehetőség az elmúlt évek 22—25%-os 
értékesítési részarányára? Hogy a 
„bezúdított” , csak részben indokolt 
importtal szemben tudunk-e ver
senyképességet tartani? Sok kér
désre kell ma választ adni, mert 
változóban levő gazdasági életünk 
új hatásokat hoz felszínre, ráadásul

akkor, amikor a termelés terén is 
jelentkeznek nehézségek. Tehát el
jött a bizonyítás ideje.

Korábban, amikor a haltermelés 
a kereskedelem igen alacsony szin
ten megszabott felvásárlásához volt 
költve, és a kereskedelem is csak 
elosztó, szétszállító tevékenységet 
folytatott, az árak pedig kötöttek 
voltak, „könnyebb” helyzete volt a 
termelőnek — igaz az érdekeltsége 
is csak addig terjedt, hogy a terve
zett mennyiségeket teljesítse, nem 
volt dolga a piaccal, nem volt ver
seny sem az importtal, sem más 
húsokkal, miután kicsi volt a kíná
lat és nagy a kereslet. Gondolom, 
a ma kissé zavarosnak látszó hely
zet a szokatlanság következménye 
is.

Az elmúlt év tapasztalatainak 
vizsgálata azért is fontos és hasz
nos, hogy illúzióktól mentesek le
gyünk, de ugyanakkor a termelés- 
növekedést, az ésszerű szerkezetvál
toztatásokat úgy tekintsük, mint 
a gazdasági növekedés szükségsze
rűségét. A népgazdasági szabályo
zók hatása bizonyára a hatékony
ság serkentését, lehetőségeink fo
lyamatos és magasabb szintű ki
használását fogja továbbra is cél
nak tartani. Vagyis amit kialakí
tottunk. megteremtettünk, azt egyet
len kedvezőtlen év miatt nem le
het lerombolni, sokkal inkább azt 
kell keresnünk, hogy a törést hogy 
védjük ki, mi a kiút. Például nem 
lehet támogatni olyan véleménye
ket és kezdeményezéseket, hogy 
nem gazdaságos a haltermelés, ad
juk át a tavakat horgászcélra. (Meg
jegyzem, a MOHOSZ — nagyon he
lyesen — az ilyen tavakat szívesen 
átveszi, rendbe hozatja és termel 
benne. Nem véletlen, hogy az utób
bi években a MOHOSZ halastavi 
termelése jelentősen nőtt, sok te
kintetben megszégyenítve halterme
lőinket. 1984-ben például a MO
HOSZ makádi halastavainak terme
lési színvonala kétszerese a HAKI 
és többszöröse volt a Mezőfalvi 
Kombinát rekonstruált halastavi 
termelési színvonalának.) Ma sajnos 
kevesebb erőfeszítést tapasztalni a 
halastavak termelési színvonalának 
emelése érdekében, miközben több

termelő annál többet áldoz a hor
gászcélú használatnak. Többen arra 
hivatkoznak, hogy olyan a tavaik 
műszaki állapota, hogy másra nem 
alkalmasak. Jól ismert tény, hogy 
egy hektár tó építése 300 ezer fo
rintba kerül, és hogy ennek fede
zetét korábban jórészt az állam ad
ta. Vajon lehet-e „könnyelműsköd- 
ni” ? Egyesek a jelenlegi nehézsé
gekre is hivatkoznak, de kevésbé te
kintenek előre, hiszen akkor köny- 
nyen rájönnének, hogy ha egyszer 
horgászatra átadták tavaikat, azok 
már nem lesznek többé termelők. 
De azt a fáradságot sem veszik, 
hogy megvizsgálják, vajon a halter
melés normális szinten gazdaságos 
lehet-e. A pénzügyi szabályozások 
helyére tételével a helyzet sokat ja
vulhat. Nyilvánvalóan kényelmesebb 
a tavak bérbeadása, mint azokkal a 
bajlódás. Ennek a rövidlátásnak a 
folyamatát időszerű megállítani, 
mert a nem reális számítások és a 
jövő lehetőségeinek figyelmen kí
vül hagyása vissza nem fordítható, 
könnyelmű lépéseket eredményez
het.

Itt jegyzem meg, hogy a hazai 
halkereslet évről évre nő és a je
lentős import, de a magasabb ter
melési mennyiség mellett is hiányo- 
san ellátott a piac. Ma is alacsony 
a hazai halfogyasztás és még min
dig nem éri el a fejenkénti 4 kg- 
ot. Ha nem is reális az összehason
lítás a baromfihús ma már 20 kg/ 
fő fogyasztásával, hiszen ennek sa
játos termelési, fogyasztási okai 
vannak, de jól ismert az is, hogy ez 
célratartó kereskedelmi tevékeny
séggel alakult ki, mely tapasztalat 
felhasználása bizonyára előmozdít
hatja a halfogyasztás növelését is. 
Az üzemeknek nem közömbös a 
haltermelés gazdaságossága, de ez 
összefügg azzal a jogos igénnyel, 
hogy a hal a többi húsokkal azonos 
elbírálásban részesüljön, minden te
kintetben. Mindamellett a hal a 
legjobb takarmányértékesítő, nem 
importigényes és olcsó húst jelent a 
piacon.

Az említettek után célszerű szá
mokban és eseményekben is kitérni 
halászatunk helyzetének bemutatá
sára (1., 2., 3. táblázat).
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A TERMELÉST BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK 1984-BEN

— A nyári időjárás hideg, ked
vezőtlen volta.

— Az 1983. évi aszályos, vízsze
gény állapot hozzájárult az 1984. év 
elején bekövetkezett igen jelentős 
halpusztulásokhoz (1000 tonnát meg
haladó). Miután a vízpótlást nem 
lehetett biztosítani és a vízmozgás 
sem volt megoldható, erősebben je
lentkeztek a fagyhatások és a rela
tív vízszennyezettség, így jelentős 
oxigénhiány lépett fel (öcsödi. tu- 
nyogmatolcsi holtág, Geleji-tározó 
stb.).

— Az előző évek jó terméséből 
előttünk göngyölített halmennyisé
gek, a tárolótavakon kívül, jelentős 
termelő tóterületet kötöttek le, he
lyenként az optimálisnál nagyobb 
népesítésre kényszerítették a terme
lőket, melyhez a kedvezőtlen idő 
hatványozottabban járult hozzá és 
az egyedi súlygyarapodást is igen 
kedvezőtlenül alakította.

— A tenyészanyag-felhasználás 5 
%-kal csökkent, jórészt helyhiány, 
s pénzügyi okok miatt is.

— A takarmányfelhasználás 23%- 
kai csökkent az időjárás miatt.

— A természetes hozam 22%-kal 
csökkent.

— A tógazdasági termelés összes
ségében 15%-kal csökkent — ez a 
tenyészanyag-felhasználással és a 
takarmány tervezett mértékű fel- 
használásának elmaradásával is ösz- 
szefügg.

— A természetes vizek halfogása 
szinten maradt, a vízjárási viszo
nyok kedvezőbbek voltak az előző 
évinél.

— A piaci helyzet kis mértékben 
javult, az év második felében sike
rült a felhalmozódott áruhalkészle- 
tet csökkenteni. Az év során kínálati 
piac uralkodott, melyet a jelentős 
import is befolyásolt.

— Az export az előző évinél 10%- 
kal volt magasabb, a szocialista pi
ac irányába fordult, de az árak saj
nos kedvezőtlenebbekké váltak.

— Az árszínvonal a növényevő 
halaknál jelentősen csökkent az elő
ző évekhez képest, bár még így is 
meghaladja az 1981. év előttit. A 
ponty árszínvonala tovább emelke
dett. Az együttes értékek a terme
lési arányokat tekintve (56% ponty, 
33% növényevő) 10—15%-os árbe
vétel-csökkenést eredményeztek. 
Néhány túlszakosodott növényevő- 
hal-termelő üzemet nagyobb mér
tékben érintett az ár visszaesése, 
szemben az előző években számuk
ra éppen ebből származó előnyök
kel.

— A halászat pénzügyi eredmé
nye csökkent, a mennyiségi kiesé
sek, az árbevétel-csökkenések és a 
szigorodó szabályozók hatásaként. 
Ahol a korábbi évek magas árszín
vonalát tervezték a termelők, ott a 
növényevő hal tényleges árcsökke
nése viszonylag sokkal erősebb pénz
ügyi eredményromlást okozott.

— A kedvezőtlen pénzügyi hatá
sok már az 1983. évi termés alap

ján és 1984. év elején jelentkeztek, 
ami befolyásolta a termelői érde
keltséget és többek közt a tenyész- 
anyag-vásárlást is. Ennek bizonyos 
kompenzációját szolgálta a MÉM- 
intervenció és így a tenyészanyag- 
kihelyezés csak minimális mérték
ben csökkent.

— A kereskedelmi érdekeltség — 
különösen a kiskereskedelmi csa
tornákon — nem alakult ki. A ter
melők közvetlen piaci akciókat bo
nyolítottak le: a tapasztalatok jók, 
a fogyasztói érdeklődéssel találkoz
tak az olcsó halak esetében, de az 
így értékesített mennyiség nem je
lentős.

— Az import alig csökkent, mely
ben láthatóan érdekelt a kereskede
lem.

— Kismértékben javult néhány 
feldolgozott termékünk piaci hely
zete (füstölt hal, halburg, halrúd, 
körösi halászlé stb.). Élénkült a 
„meleg hal” piaca, azaz az elárusí
tó helyeken bontott és szeletelt, va
lamint a friss, tálcás hal eladása,

melyet jórészt kényszerből a halter
melők állítottak elő.

— Nőtt más húsok — baromfi, 
sertés — piaci kínálata, mely nehe
zítette a (támogatás nélküli) halfor
galmazást, alapvetően a negatív ke
reskedelmi érdekeltség révén is.

— A pénzügyi szabályozók ked
vezőtlenül befolyásolták az ered
ményeket, romlott a termelői kedv. 
A jelentős költségmegtakarítások 
(takarmány, vízdíj, tenyészanyag
stb.) ellenére is romlott a pénzügyi 
eredmény.

A halforgalmazással és a terme
lési költségekkel kissé részleteseb
ben foglalkozom, mert a hal 1981- 
től szabadáras termékként új hely
zetbe került a piacon. Az ezzel kap
csolatos tapasztalatok még újszerű- 
ek, szokatlanok. Kezdetben az ár
emelkedések és ennek nyomán — 
végre — a gazdaságosság a jellemző, 
aminek hatására lendületet kapott 
a termelés is. Az árak egyirányú 
mozgása azonban, mint az várha
tó volt, egy határon beáll és — a

1. táblázat
Termelési alapadatok az 1980—1984 közötti években

Évek
Termelés szektoronként (tonna) Termelés

Állami HTSZ Mgtsz MO-
HOSZ

Összes
bruttó Étkezési Tenyész-anyag

1980 18 201 6200 5427 3885 33 800 23 200 10 600
1981 20 910 7500 6380 4460 39 145 27 771 11 400
1982 21 892 7883 7075 5177 42 042 30 404 11 600
1983 23 360 7885 7268 5344 43 857 32 618 11 300
1984 19 315 7199 7096 5311 39 011 29 800 9 200

2. táblázat

Természetes vizek termelése szektoronként Az összes bruttó 
termelés %-ban

1980 1492 3448 1211 3516 9 667 28,7
1981 1979 3818 1147 4284 11 228 28,6
1982 2235 3853 1675 4787 12 551 29,8
1983 2947 3737 1730 4520 13 205 30,1
1984 2913 3714 1488 4843 12 993 33,2

3. táblázat

Főbb anyagfelhasználások szektoronként a tó
gazdaságra Az 1983. év %-ában

Takarmány (k. é.) Halastavi terme-
lés, %

1980 25 523 4043 6801 441 36 263 78 78
1981 31 117 5497 8985 592 46 200 99 89
1982 28 370 6053 9621 566 44 609 96 96
1983 30 821 5873 8835 777 46 306 100 100
1984 22 290 4983 7716 568 35 560 77 84

Tenyészanyag-kihelyezés
1980 5634 906 1334 56 7 930 73
1981 6783 1043 1632 52 9 510 87
1982 6720 1064 1697 52 9 533 88
1983 7440 1415 1894 88 10 837 100
1984 6737 1346 2092 155 10 330 95

Vízfelhasználás 1984-ben 92
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szabadáras termékek tulajdonsága
ként — pozitív-negatív irányban 
mozog tovább. Az már látható, hogy 
az első negatív mozgás zavarba hoz
ta a termelőket, és a sorozatos jó 
évek után erre a helyzetre sokan 
még nem is tudnak helyesen reagál
ni. E helyzet láttán a termelés
visszafogás veszélyét szeretnénk el
kerülni egy reálisabb szemlélet ki
alakításával.

És ha most van is kisebb törés, 
amelyen odafigyeléssel túljuthatunk, 
már most gondolni kell a VII. öt
éves tervi elképzeléseinkbe, a ter
melés alakítására, mely a „valósá
gos piachoz” igazodást teszi szüksé
gessé. De vajon mi a valóságos pi
ac? Milyen áru és milyen áron lesz 
keresett? Erre utalnak a további 
fejezetek.

A FORGALMAZÁS

A helyzet szinte változatlan a 
termelők kiszolgáltatottsága tekin
tetében. Ennek oka egyrészt, hogy 
igen kevés a tárolótó; másrészt a 
készletezésnek a haltermelőkre vo
natkozó pénzügyi rendelkezései mi
att a lehalászáskor a termelő azon
nal szeretne szabadulni a haltól. A 
kereskedelmi csatornák szűkösek és 
a lehalászás szezonjában a kereske
delem csak annyit vesz át, ameny- 
nyit biztonságosan, „kockázat” nél
kül, gyorsan el tud adni. A szoká
sosnál több halzsákmány esetén még 
nehezebb helyzet teremtődik, és a 
nehézségek tovább fokozódnak, ha 
egymás után bőtermésű évek kö
vetkeznek.

Ez halászatunk elmúlt 20 évében 
többször is előfordult, aminek aztán 
az a következménye, hogy a ter
melők termelőtavaikat kényszerül
tek tárolásra felhasználni, ezzel ar
ra az évre csökken a termelőalap és 
a termelés. Nem a hal a sok, csu
pán a kereskedelmi tevékenység nem 
elég rugalmas. Emiatt a termelők
nek nem a valóságos piaci helyzet
re kell reagálniuk.

A gondok természetesen növeked
nek, ha az export terén bizonyta
lanság alakul ki. Az export 1983- 
ban nőtt az előző évekhez képest, 
mégis előrendelés és garancia nél
kül hagyták a termelőket. Miköz
ben pedig a korábbi kedvező árpo
zíciók is változtak, az állandóan em
legetett piaci nehézségekkel felfo
kozták a termelők körében a bi
zonytalanságot, ami előbb vagy 
utóbb kihat a termelésre. Most is 
ilyen helyzetet teremtettek. (Lásd: 
1. ábra.)

A termelőnek pedig nincs „kitar
tása” , hogy hosszabb időre, a gyen
gébb termésig tároljon — mondjuk, 
legalább egy évet. Marad tehát két 
út számára: az egyik valamiféle tá
rolót alakít ki, de ez pénzbe kerül, 
még ha a HAL-INNO Vállalat egy
szerű, igen praktikus módszerét al
kalmazná is; a másik, hogy a ke
reskedelmi munkába közvetlenül 
bekapcsolódik és hálózatot épít ki, 
tehát maga fog kereskedni. Ennek 
ma is megvan a lehetősége, de be

ruházási eszközöket igényel. Akkor 
viszont jogosan merül fel, hogy hol 
van az a hal nagy- és kiskereske 
delmi hálózat, amit évtizedeken át 
jórészt állami pénzen felszereltek* 
Ilyen a HALÉRT Vállalat is. Ab- 
ban kell bízni, hogy a HALÉRT —- 
mint ahogy ezt vezetői hangoztat
ják —, a hazai haltermelés érdeké
ben többet kíván tenni és a for- 
galmazásban többet vállalni. Nem 
vehető zokon, ha saját vállalati ér
dekeit előnyben részesíti, de talán 
a termelők és a HALÉRT tárgyalá
sai — az ÁGKER Kft bekapcsolá
sával — előre viszik a kölcsönös 
érdekek jobb érvényesítését. A hal
forgalmazásban ma is érvényesül a 
többcsatornás rendszer, így a piaci 
közvetlen hatások segíthetik a ter
melők értékítéletét az árak és a 
minőség tekintetében. Továbbra is 
gond, hogy még mindig nem hatá
sos a reklám és alig van a növény
evő halak elkészítésére közreadott 
recept. A fogyasztók pedig még ma 
is kezdettől rosszul indított, alig 
ismert, nem értékelhető halnak tart- 
ják a busát, szemben a ponttyal,

melyet évszázadok óta kínál a ke
reskedelem és megtanulták a vásár
lók jól elkészíteni. Így tehát több 
türelem és állhatatosság kell a nö
vényevők piaci bevezetéséhez, és 
szorgalmazni kell a receptek köz
readását. Az árkülönbség igen elő
nyös lehet a jövőben is a növény
evők számára.

Szinte megoldatlan feldolgozott 
termékeink piacra vitele. Igaz, ezen 
a területen a legnagyobb az import 
rivalizálása és valószínűleg van 
még javítani való hazai termékeink 
minőségén is.
REÁLISAK-E TERMELÉSI 
KÖLTSÉGEINK?

A  piaci termékek versenye leg
erősebb a minőség és az ár körében, 
ezért fontos a valósághoz hű, meg
bízható költségterhelés. Különösen 
fontos a költségek helyéntartás a
napjainkban, mert sok más ágazat 
nyereségkiesése miatt ismét jellem
zővé válhat a költségek halra tör
ténő túlzott ráterhelése, tehát egy 
torzulás. Már a tervezésnél elköve
tett hibák, a magasan kialakított



4. táblázattermelési és árbevételi számok sok 
csalódást okoztak. Ugyanis a terve
zésnél beszámított állandó költségek 
innen már nem lesznek átcsoporto
sítva és végül is relativen ered- 
ményrontók. Ez pedig hordozza a 
téves következtetések veszélyét.

Fontosnak érzem, hogy egy ágaza
tot átfogó, nagyvonalú számítással 
reálisabbá tegyem a hal gazdasá
gossági helyzetét. Számaim bizonyá
ra nem alkalmasak az olyan üzemek 
viszonyaira, ahol a termelés rend
kívül alacsony, vagy ahol a terme
lést szüneteltetik, mert a 20%-ot, 
mint a létező területre esedékes 
költséget mindenképpen ráterhelik 
a halászatra. Így aztán minél ala
csonyabb a területegységre jutó ter
melés, annál rosszabb az önköltség. 
Bizonyára elérkeztünk az áraknál 
ahhoz a ponthoz, amikor a költsé
gek növekedése egy szabadáras ter
méknél sem hárítható korlátlanul 
a fogyasztóra, tehát jobban kell 
vizsgálnunk termelési módszereink 
gazdaságosságát, költségeinket. Ter
melési színvonalunkat pedig csak a 
reális gazdaságosság figyelembevé
telével fokozhatjuk.

Gondolom, ezt a számítást el fog
ja végezni a Mezőfalvi Mezőgazda- 
sági Kombinát is, ahol a korszerű
sítés után felére csökkent a terme
lés sok száz hektáron; de nem di
csekedhet a HAKI sem, ahol az 
1982. évi termés 60%-át érték el. 
Azt hiszem, egyes megyékben is 
eltérő a haltermeléssel kapcsolatos 
szemlélet, melynek példája a 70%- 
ot teljesítő Baranya megye; az egy
re visszább lépő Fejér megye, ahol 
az időszakos terv 50%-át sem érik 
el és évről évre csökken a terme
lés; míg Csongrád és Győr-Sopron 
megyében már az 1985. év tervezett 
szintjén teljesítettek 1984-ben.

A TERMELÉS ÉS AZ ÁRAK  
HATÁSA A HALÁSZATRA

A 4. és az 5. táblázat jól kifejezi, 
hogy a termelés ás az árbevételek 
hogyan alakultak az elmúlt 5 év
ben. A piaci hatásokba a szabad
árassá vált hal gyorsan reagált, és 
szinte kiszabadult a korábbi évek 
nyomott pozíciójából. Ezzel növeke
dett a halászat árbevétele, elvisel
hetőbbé váltak a költségek és évről 
évre javult a nyereség. 1984-ben az 
eredményeket érezhetően befolyá
solta a termeléscsökkenés és a né
mileg alacsonyabban alakuló ár. Az 
eredményesség jelentősebb mértékű 
romlását azonban alapvetően a sza
bályozók szigorodása és más pénz
ügyi problémák okozták. A közölt 
(1984. évre jellemző, azaz modell
szerűen kezelhető) számítás arra le
het alkalmas, hogy tegyünk üzemi 
összehasonlítást és vonjuk le a kö
vetkeztetéseket a hal gazdaságossá
gára vonatkozóan (6. táblázat).

Bizonyítható tény, hogy a halas
tavak termelésének emelkedése nö
velheti a nyereséget, mely az állan
dó költségek magas arányának (20 
%) is a következménye. (Megjegy
zem, a magasabb termelés egyik

A halárak változása (1980—1984)

Évek
Átlagos halárak termelői alakulása

Ponty Növényevők
Ft/kg

1980 21,5 15,0
1981 30,0 22,0
1982 40,1 30,0
1983 42,3 31,0
1984 43,0 22,0

5. táblázat
Az ágazati termelési érték alakulása 

(az átlagos termelői árak és a tényleges hazai mennyiségek alapján)

Évek Ponty Növényevő
Összes
term.
ért.

(millió
Ft)

Súlyo
zott

átlagár
(Ft/kg)

tonna Ft ezer Ft tonna Ft ezer Ft

1980 20 000-21,5=: 430 000 10 000-15 =  150 000 580 19,3
1981 22 000-30,0 = 660 000 13 000-22 =  286 000 946 27,0
1982 23 000-40,0 = 920 000 15 000-30=450 000 1370 36,0
1983 24 000-42,0=1 008 000 15 000-31=465 000 1472 37,4
1984 22 000-43,0 = 946 000 13 000-22 =  286 000 1232 35,2

Az egyéb halak+nemes ragadozók 200— 300 millió Ft értéket képviselnek.

6. táblázat
Étkezési hal halastayi termelésének költségmodellje 1984. évre 

(70 % ponty, 30 % növényevő hal)

Költségnemek

Lehalászott,
kg/ha Hozamszintek

1016 1526 2036
I. II. III.

Költségek, Ft/ha

2543
IV.

Költség, %

L Iv T

Kihelyezés (tenyészanyag) 
Takarmány 
Egyéb anyag 
Munkabér+ közteher 
Amortizáció 
Fenntartás+ segédüzem 
Főágazati ált. költség 
Szűkített önköltség 
Központi irányítás költségei

11 530 17 404 23 278
8 834 13 230 17 626
2 770 3 260 3 912
3 436 3 536 3 640
2 367 2 630 2 740
3 840 3 880 3 900
1 847 1 900 1 940

со 624 45 840 57 036
3 400 3 600 3 800

28 994 33,3 42,7
22 064 25,5 32,4
4 238 8,0 6,2
3 780 9,9 5,5
2 890 6,9 4,2
3 940 11,0 5,8
1 940 5,4 3,2

67 896 100,0 100,0
4 200 +  9,8 +  6,1

Önköltség
l kg ponty 40,4 35,1 32,6 31,2
1 kg növényevő 29,1 22,7 20,2 18,8

Halfaj-összetétel, kg/ha
ponty 782 1 173 1 564 1 956
növényevő 234 353 472 587

Elérhető nyereség, Ft/ha
ágazati 6 510 12 251 18 452 28 931
üzemi 3 110 8 650 14 652 24 730

100 Ft közvetlen költségre
jutó árbevétel 111 137 136 143

Bruttó haltermelés terme-
lői áron, Ft/ha 41 134 58 091 75 488 96 827

Termelői ár számítása: ponty 42 Ft/kg, növényevő 25 Ft/kg.
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legfontosabb feltétele a halastó jó 
műszaki, korszerűsített állapota.) 
1984-ben a termeléskiesést részben 
kompenzálta a 23%-os takarmány-, 
az 5%-os tenyészanyag- és a 8%- 
os vízdíj-megtakarítás. A táblázat
ból látható, hogy a tenyészanyag- 
költség igen magas arányt képvisel, 
ami a népesítés fokát befolyásol
hatja.

Természetes vizeken a helyzet 
más: az extenzívebb hasznosítás, a 
bizonytalanabb fogás a jellemző; 
viszont csak sok munkával érhető 
el a zsákmány, és így a munkabér
arány döntő lehet. Ugyanakkor más 
költségek kisebb mértékben merül
nek fel. tehát a természet produk
ciójaként fogható hal gazdaságos 
tevékenységet eredményezhet.

AZ IDEI ÉV KILÁTÁSAI,
A LEGFONTOSABB FELADATOK

— Az 1984-es év végére felélén
kült a halpiac, ami 1985. év első 
felében is tartott. Az áruhalkészle- 
tek csökkentek, keresleti piac ta
pasztalható ismét.

— A növényevőhal-készlet — me
lyet 1983. végétől göngyölítettünk 
magunk előtt — az 1984. évi maga
sabb export és a hazai piac némi ja
vulása következtében csökkent. A 
jelenleg ismert exportkötelezettségek 
szerint tovább szűkül a hazai áru
alap. és mint olcsó termék a keres
let növekedésére számíthat. A meg
növekedett pontyigénveket kielégí
teni jelenleg nem tudjuk, ezért is 
nő a növényevő hal szerepe a pia
con.

— A szokatlanul hosszú, igen hi
deg tál a vastag jéggel és hótakaró
val jelentős halpusztulásokat okozott 
és erősen megviselte az áttelelő hal
állományt, a tenyészanyagot is.

— A legalább szintentartó terme
léshez kevés és gyengébb minőségű 
tenyészanyag került felhasználásra, 
az elhullások és a tél kondíciórontó 
hatása miatt. Gond az 1984. évi te- 
nyészanyag-megrendelések elmara
dása. mely a piaci bizonytalanságok 
és pénzügyi okok miatt jelentkezett 
és több évre is kihat. A MÉM-in- 
tervenció segítségével sikerült a 
tenyészanyag-vásárlás helyzetén ja
vítani és az érdemi felhasználást 
biztosítani. így a teljes, rendelkezés
re álló tenyészanyag szolgálhatja az 
1985. évi termelést. 1986-ra így is 
számolnunk kell még tenyászanyag- 
hiánnyal.

— A tárolási feladatok csökken
tek, ezáltal a termelő tavak eredeti 
rendeltetésük szerinti termelési fel
adatot láthatnak el. Ez gyengébb 
népesítés mellett is előnyt jelent, 
mert nagyobb egyedsúly érhető el, 
átlagos időjárás és jó takarmányo
zás mellett.

— A tavaszi természetesvízi ha
lászat néhány héttel később indult 
meg, ez mennyiségi kiesést jelent.

— A kemény tél — az elhullási 
veszteségeken, és a kondicionális 
problémákon túl — jelentős terme
lési költségnövekményt eredménye
zett.

— A haltermelés tényleges költ
ségeinek követése a megbízható 
költségterhelés, a reális gazdasá
gosság érdekében elengedhetetlen 
feladat.

— A halforgalmazás terén a több
csatornás rendszer fenntartása, ki- 
szélesítése mellett fokozottan kell 
előmozdítani a termelők és a keres
kedők kölcsönös érdekeltségét. Kö
zös vállalati forma, hogy jól meg
kötött és felelősséggel teljesített 
szerződések kellenek. A termelők
nek a piac folyamatosabb ellátását 
is vállalniuk kell, a közvetlen piaci 
munkát pedig erősíteni.

A kiskereskedelem a jelenlegi 
formában nem érdekelt a növényevő 
hal értékesítésében, és ráadásul a 
busát sokszor pontyként adják el 
(mint ahogyan a vendéglátó helye
ken is gyakori ez a hamisítás). A 
piacfelügyelettől nagyobb figyelem 
és kedvezőbb tiszta érdekeltség biz
tosítása szükséges.

— A közvetlen piaci ismeretek 
reálisabb igényt tárnak fel és így 
elkerülhető, hogy mindig az a hal

és haltermék kelljen a kereskede
lemnek, ami éppen nincs. Ezt a 
spekulatív módszert egy hároméves 
ciklusú üzem, mint a halászat is, 
nem tudja elviselni, ilyen gyors 
változtatásra nincs mód, tehát az 
igazi kereskedelmi munkával kell 
elősegíteni a biztonságosabb, ki
egyensúlyozottabb termelést.

— A feldolgozás terén a termék
skála szélesítése, a minőség és az 
árak további javítása, a bevezetett 
termékek megrendelésre történő 
szállítása és további piaci munka 
szükséges.

Az 1984-es év sok szempontból 
kedvezőbb volt. 1985 kilátásai — a 
gyenge indulás után — nem látsza
nak jónak, mégis e két évet a sok 
jobb év után átmenetinek kell te
kinteni, s a pénzügyi szabályozók 
indokolt korrekciójára törekvésen 
túl termelő alapjaink kihasználásá- 
ra. a jobb termésre helyezzük a 
súlyt. Az eredmény így nem ma
radhat el.

Dr. Dobrai Lajos

Halászati Szakosztály

Napirenden: a tennivalók

Halászati Szakosztályunk programjának ma már megszokott 
rendezvénye, hogy év elején mérleget vonunk az előző esztendő
ről és kijelöljük a folyó év feladatait. Dr. Dobrai Lajos kettős 
minőségben — mint a MÉM Halászati osztályának vezetője és 
mint szakosztályunk elnöke — került az elé a nehéz feladat elé, 
hogy a sok nehézséget okozó, kedvezőtlenül záródó gazdasági év 
eredményeit boncolgassa. Az nyilvánvalóvá vált az előadásból, 
hogy a kép erősen összetett és nem lehet mindent a kedvezőtlen, 
hűvös időjárású nyár számlájára írni. Sokat jelentett a nem meg
felelő értékesítési helyzet, és a piaci hatások egyre inkább visz- 
szahatnak a termelésre. Az idei év kilátásainak megítélésében el
térő vélemények hangzottak el, az azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy túlzott optimizmusra nincs okunk. Halegészségügyi szakem
bereink felhívták a figyelmet a vízi élettér romlásából keletkező 
ártalmakra és a túl sűrű népesítés következtében jelentkező nagy 
darabszámhiányok hatásaira.

Mint minden hasonló rendezvény esetében, most is az egyik 
legnagyobb eredménynek könyvelhetjük el, hogy szakembereink
nek módjuk volt egymással konzultálni, még egyszer szétnézni a 
népesítés előtt a tenyészanyagpiacon, és ennek birtokában meg
tenni az utolsó intézkedéseket a kihelyezésre. Sajnálatos, hogy a 
vitában alig-alig szólaltak fel, ami bizonyos mértékig az elmúlt 
sikertelen év számlájára írandó. Reméljük, hogy ha a termelés 
mennyiségi viszonyaiban lényeges javulás hamarosan nem is kö
vetkezik be, élve a szabad ár adta lehetőséggel, a közgazdasági 
környezetet sikerül rövidesen oly mértékben megjavítani, hogy 
egy év múlva jobb közérzetben gyűlhetünk össze tanácskozni.

T. B.
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Halastavaink vízgazdálkodásának 
összehasonlító vizsgálata

1945. tavaszán kereken 10 000 hek
tárnyi halastóterület maradt ránk 
örökségül, de a háborús rongálódá
sok következtében abból is csak 
1700 ha (3000 kh) volt üzemeltetve 
abban az évben, alig több mint egy 
mázsa (1,16 q) hektáronkénti hal- 
hozammal. Kerek fél évszázad alatt
— az 1894-ben Corchus Béla által 
Simontornyán épített, ma is meg
levő 50 hektáros tógazdaságtól kezd
ve — összesen ennyi volt 1944. vé
gén tavaink területe.

Jelenleg 27 254 ha vízjogilag en
gedélyezett halastavat tartunk nyil
ván, míg az üzemeltetett tóterület 
25 000 ha körül mozog: tehát kát 
és félszerese ma a tógazdasági terü
let — a fajlagos halhústermelés pe
dig háromszoros. Halastavaink két- 
harmad része ma főműves vízellá
tású, egyharmada pedig főműmen
tes (1945. előtt ez az arány fordított 
volt). A mezőgazdasági vízhaszno
sítási célokat szolgáló főművek ka-  
pacitásának növekedését az 1. táb
lázat szemlélteti. A harmincas évek 
4000 tonnás tógazdasági haltermelé
séhez képest 1983-ban több mint 
30 000 tonna a tavakból lehalászott 
hal, ami hektáronként közel 1,27 t 
bruttó fajlagos halhozamot jelent.

A halastófejlesztés nálunk 1954. 
tavaszán indult be erőteljesebben, 
amikor is megfelelő feltételeket biz
tosított az állam a fejlesztéshez (az 
FM egyik kiállítási plakátja felhív
ta szövetkezeteink figyelmét, hogy 
„kellő hozzáértéssel és szorgalom
mal kat. holdanként 8000 Ft tiszta 
haszon is elérhető haltenyésztéssel”) . 
Egymást érték a jelentkezések és 
közel 500 igénylést kellett rövid 
két hónap alatt kivizsgálni. Ekkor 
készült el az Országos Halászati 
Vázlatterv is. amely a holtágak, ön
töző- és belvízcsatornák, kubikgöd- 
rök és a városi szennyvizek halá
szati hasznosítására, az üzemen kí
vüli halastavak helyreállítására és 
a patakok felső szakaszának piszt
ránggal történő benépesítésére adott 
útmutatást. E rövid cikkben arra 
vállalkozunk, hogy a halastavak víz - 
gazdálkodását szabályozó rendelke
zések keretében mutassuk be az 
ágazat vízgazdálkodásának alakulá
sát a jelen időszakig.

A halastavak fejlesztését vízgaz
dálkodási szempontból elsősorban 
adottságaink befolyásolják, melyek 
közül külön (ki kell emelni:
— a tavak vízszükségletének 70%-a 

víztartó talajon, öntözési idé
nyen kívül jelentkezik. 20%-nyi 
igény beilleszthető a nyári ön

tözési szünetekbe, így csak 10%-a 
esik egybe az öntözések vízszük
ségletével; ezzel a halastavi gaz
dálkodás segíti főműveink jobb, 
hatékonyabb kihasználását;

— öntözőrendszereink fejlesztése 
során sok olyan területre is el
juttatjuk a vizet, ahol azelőtt 
gondolni sem lehetett volna ha- 
lastóépítésre, pedig a terep- és 
talajviszonyok erre kedvezőek;

— a szennyvizek halastavi utótisztí
tásánál, mint járulékos haszno
sítás, önként kínálkozik;

— a halastavakban történő víztáro
zás a helyi vízforrások igénybe
vételének egyik lehetősége, ami
kor „emelt vízszintű” tavak épí
tésével öntöző-, esetleg belvíztá- 
rozást is biztosítunk (pl. Bihar- 
ugrán 2,5 millió m3 belvíz és 
3,5 millió m3 öntözővíz);

— csatornáinkban ás víztározóink
ban — mint „fenntartási” hala- 
sítás — jelentős megtakarítást 
eredményez, illetve kettős nép- 
gazdasági haszonnal is jár.

Ezek alapján megállapítható, 
hogy a komplex, többcélú vízgaz
dálkodás megvalósításának, a léte
sítmények hatékony kihasználásá
nak egyik alapfeltétele a halászati 
vízhasznosítás.

A  tavak optimális vízellátásának 
tervezése során azonban ismernünk

kell a víznormát mint egészet, de 
annak Összetevőit is (feltöltési, a 
nyári vízpótlási, frissítési és a te- 
leltetési vízszükségletet).

A tavak optimális vízellátását első 
ízben az 56/1985. V. F. sz. utasítás 
szabályozta, amely „Az öntözéshez 
és a haltenyésztéshez szükséges víz
szolgáltatási alapfeltételek” -et meg
állapította :

gyengén vízvezető, 
kötött talajokon 
egész idényre 8 000 m3/kh
ebből:

feltöltésre 6 500
vízpótlásra 1 500

vízáteresztő, laza 
talajokon, 
egész idényre 24 000 m3/kh
ebből: 

feltöltésre 9 000
vízpótlásra 15 000

A vízpótláshoz 1,2 m vízmélysé
gű feltöltés esetében — kötött ta
lajnál — 0,2 1/s/kh vízsugarat vett 
számításba, ami az 1958. évi kb. 
29 000 kh tóterületre nézve 6 m3/s 
állandó vízmennyiséget jelentett.

1958 után 1964-ben került ismét 
napirendre a halastavak víznormá- 
ja. A 30/1964. OVF sz. utasítás, há
rom talajtípus alapulvételével, a kö
vetkező víznormákat állapította meg:

A rinyaszentkirályi duzzasztó
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A sebes-körösi tápcsatorna (Biharugra)

A Deseda-tározó

Talajnem
vízzárása Kát. hold Hektár
Erősen 5800 10 000
Közepesen 7500 13 000 (feltöl

tésre)
Kevéssé 9200 16 000
Erősen 2300 4 000
Közepesen 3500 6 000 (víz

pótlás)
Kevéssé 5800 10 000

Ez közel azonos értékeket tartal
mazott a korábbival, de 50 napos 
feltöltéssel számolt. Kötött talajok
nál 1,32 1/s, vízpótlásnál pedig 0,19 
1/s vízsugarat írt elő.

A fajlagos víznormák a 60-as évek 
végéig azonosak voltak a gyakorlat 
által igényelt mennyiségekkel. A 
70-es évek elején az 1 ha-ra fel
használt halastói vízmennyiség nö
vekedni kezdett (2. táblázat). A 
táblázat szemléletesen mutatja a 
ténylegesen felhasznált vízmennyi
ségeket és azok fajlagos értékeit. E 
szerint az effektiv vízfelhasználás 
az elmúlt időszakban erőteljesen 
növekedett, 1983-ban túllépte a kö
zepesen vízzáró talaj 19 000 m3/ha- 
os víznormáját is.

A tendenciára felfigyelve az OVH 
1984. tavaszán vizsgálni kezdte az 
okokat. A vizsgálat alapjául a kö
zép-tiszai térségben üzemelő halas
tavak vízfelhasználási adatai szol
gáltak. A 35 tógazdaság beérkezett 
adatai alapján megállapítható volt, 
hogy a gazdaságok kb. 1/3-a az ér
vényben levő víznormákon belül 
maradt, míg a többi igen masas 
vízfelhasználást mutatott. A vizsgá
lat megállapításai alapján a vízfel
használás mértékére erőteljesen nö
velő tényezőként hatott, hogy a tó
gazdaságok a rekonstrukciók, illet
ve az új tófelületek kialakításánál 
1,5 m-es vízmélységű tavakat léte
sítettek.

(Egyébként az 1980. évi fajlagos 
— 1,13 t/ha — halhozam és átlagos 
vízinorma alapulvételével 1 kg hal
hús előállításához megközelítőleg 15

m3 vízmennyiségre van szükség a 
teleltetők vízszükségletén felül, ami 
folyamatos vízsugárban, a hőmérsék
lettől függően, a tárolt hal tonná- 
jánként 1 1/s.)

1. táblázat

A felhasznált vízmennyiség növe
kedésének vizsgálata nem szakítha
tó el attól, hogy ne vizsgálnánk a 
vízigények kielégítésének időpont
jait. A művek optimális hasznosí
tása, a takarékos vízhasználat érde
kében az lenne a kívánatos, ha a 
tavak szikkasztása után megkezdőd
ne a feltöltés, amit a rizsárasztás 
beindításáig — április közepéig — 
célszerű lenne befejezni. A feltöl
tést átmenetileg min. 0,80 m víz
mélységgel végezve, a kiegészítést 
május végén lehetne befejezni. Ez
zel elkerülhetjük a kora tavaszi üze
meltetési felvonulásokat, így több 
idő marad a főművek fenntartási 
munkáira, és a kevesebb feltöltési 
vízmennyiséggel nem késleltetjük a 
tavaszeleji rizsárasztásokat.

Vízkészletünk számos helyen fogy
tán van, a vízdíj mértéke ma már 
nem elhanyagolható költségtényező, 
ezért is törekedni kell a víztakaré
kosságra. Erre is több lehetőség 
van, amivel jobban kellene élni:
— szélvédő fasorokkal csökkenteni 

kell a párolgást anélkül, hogy 
beárnyékolnánk a tavakat;

— vékony felső vízzáró rétegnél ne 
nyissunk belső anyagárkot;

A főművek kapacitásának változása

Évek
1960 1965 1975 1980 1984

Főművek
kapacitása
(m3/sec)

170 250 257 390 400

Halastavaink területe, vízfelhasználása és halhozama (1970—
2. táblázat 

-1984)

Vízjogi eng. halastó (ha) Üzemelt tóterület (ha) Víz-
Évek főműves f. mentes összes főműves

f. használat Halhús
összesenmen- ösz- 

tes szes
millió
m3 m 3/ha

1970 14 253 10 604 24 857 10 381 9420 19 801 260 13 122 19 697
1975 16 123 8 892 25 015 13 419 7574 20 993 379 18 051 23 544
1980 15 532 8 059 23 591 14 551 7431 21 982 364 16 537 23 996
1983 17 842 8  324 26 166 16 803 7336 24 139 491 20 342 30 6521
1984 18 473 8 781 27 254 17 218 7806 25 024 459 18 350 26 018
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A  kovácskénájai tározó

— dombvidéken a legalsó tórekesz
nél kezdjük a leürítést;

— síkvidéken vezessük be a vízfor
gatást;

— feltöltésre használjuk fel a kora 
tavaszi belvizeket, ami a reten- 
ció érdekében kívánatos és víz
díjmentes.

A tógazdasági vízfelhasználás ese
tén a mennyiségi vizsgálat mellett 
a víz minőségi követelményeinek 
(tápvíz semleges kémhatása, az ol
dott oxigéntartalom min. 3,5 mg/1, 
az összsótartalom 800 mg/1) betar
tása is nagyon fontos.

A felszíni vizek egységes kiérté
kelésére vonatkozó szabványterve
zet — amely a vízminőségi jellem
zők és a mérgező anyagok határér
tékeit tartalmazza (a „még tűrhető” 
limitekkel) — most van kidolgozás 
alatt. A szabvány nem pótolja a víz
minőséget, ezért a befolyó tápvizek 
folyamatos vízminőségi vizsgálata 
alapvető kívánalom a vízzel való 
gazdálkodás érdekében.

Dr. Fóris Gyula 
Dr. Szilárd György

A  brazil —  magyar
halászati program  1984. évi eredményei

Mint a Halászat 1985/1. számában 
beszámoltunk róla, Brazília észak
keleti területén magyar közreműkö
déssel halszaporítási és ivadékneve
lési program kezdődött. A tényleges 
munka első éve 1984. volt.

TIZENHÁROM MILLIÓ 
IVADÉK

A  brazil fél importnehézségei mi
att a magyar keltetőházi eszközök 
(elsősorban keltető és lárvatartó edé
nyek) megérkezése jelentősen ké
sett. Ezért az év folyamán a hal
szaporításban ideiglenes, házilag ké
szített eszközökkel kellett dolgozni. 
Ez ugyan rontotta a termelés biz
tonságát, de lehetővé tette a koráb
ban nagyon hiányolt folyamatos sza
porítást. A tavi ivadéknevelésnél is 
sokszor kellett alapvető eszközöket 
és anyagokat nélkülözni, mely a 
megmaradási százalékok nagy szó
rásához vezetett. A nehézségek elle
nére a termelést sikerült jelentősen 
n ö v e l n i  a korábbi évek stagnáló 
eredményeihez képest.

Az Agrober—Agroinvest és a bra
zil fél között született megállapodás 
alapján 5 tógazdaságban (2—20 ha

közötti nagyságúak) kezdték magyar 
és betanított brazil szakemberek se
gítségével bevezetni a Magyarorszá
gon már jól ismert halszaporítási és 
ivadéknevelési technológiát. A tó
gazdaságok össztermelése a korábbi 
években 2—3 millió előnevelt mére
tű ivadék volt évente, melynek kb. 
50—60%-a tilápia (T. nilotica és T. 
hybrid) volt. A fennmaradó rész 
pontyból és néhány tízezres nagy
ságrendben prochilodus-fajokból 
állt. 1984-ben a meglevő anyahal
állomány intenzívebb kihasználá
sával és a tilápia visszaszorításával 
13 millió előnevelt ivadékot sikerült 
megtermelni és eladni. A piac szer
vezetlensége miatt — noha a lehető
ség megvolt — a termelés további 
emelésének egyes tógazdaságokban 
nem volt értelme. Bár ez a szám a 
magyar szakembereknek valószínű
leg nem tűnik soknak, itt azonban, 
ahol a mesterséges halszaporítás 
még gyermekkorát éli, ezzel az 
eredménnyel a CODEVASF Válla
lat Brazília legnagyobb ivadékter
melőjévé vált egy év alatt.

A megtermelt ivadékok 80%-a 
ponty volt, a fennmaradó 20% pe
dig 3 Curimata-faj (Prochilodus esp.), 
tambaqui (Colossoma macropo- 
mum; Cuvier, 1818). amúr és fehér

busa. Az öt telepen a termelés fel
tételei (pl. anyahalak száma, minő
sége, terület, szakember stb.) na
gyon eltérőek. Ezért nem lehet az 
egyes egységek eredményeit össze
vetni. Mégis ki kell emelni a folyó 
alsó szakaszán levő két telepet, 
mely a helyi halfajok termelésében 
élen járt, valamint a középső folyó
szakasz mellett üzemelő gazdaságot, 
mely a legtöbb ivadékot termelte.

ÚJDONSÁGOK

A  magyar fél szerződésben vállal
ta, hogy a helyi halfajok szaporítá
sára és ivadéknevelésre technoló
giát ad. Ezért a termeléssel párhu
zamosan és olykor annak részeként 
kísérleteket, megfigyeléseket végez
tek, megfelelő témaelosztás szerint 
az egyes tógazdaságokban. így a 
tambaqui és a curimata-fajok sza
porítása, ivadéknevelése bevezetett- 
nek tekinthető. Egyéb fajok közül a 
pirapatingát (Colossoma bidens Cu
vier), a piau verdadeirot (Lepori- 
nus elongatus; Valenciennes, 1894) 
és a piau comum-t (Leporinus piau; 
Fowler, 1941) sikerült többször is
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mesterségesen szaporítani és — ha 
kis mennyiségben is — ivadékát elő
nevelni. A ragadozó halak közül 
(melyeket tudvalevőleg mindig ne
hezebb mesterségesen szaporítani) a 
dourado-tól (Salminus brasiliensis; 
Cuvier, 1817) és a mandi-aco-tól 
(Duopalatinus emarginatus; Valen
ciennes, 1840) sikerült hipofizálás 
után ikrát, illetve tejet nyerni — 
egyelőre még rossz hatásfokkal, de 
termékenyíteni és kikeltetni. Az 
egyes fajok ikra-, lárva- és ivadék
fejlődésének megfigyelése fontos in
formációkkal szolgál tógazdasági be
vezetésükhöz. A polikultúrás népe- 
sítésre vonatkozó vizsgálatok ered
ményei pedig új biológiai és öko
nómiai kérdésekre adnak választ.

A vegyszeres planktonszelekcióra, 
valamint az inváziószerűen jelent
kező egyes halkártevők irtására szin
tén sikerült módszereket kidolgozni. 
Mindkét eredmény azért is jelen
tős, mert a legfontosabb helyi hal
fajok a szerves foszforsav-észterek- 
re rendkívül érzékenyek. (Például az 
ismert Dipterex nevű szer 1 ppm 
koncentrációja minden jelentősebb 
őshonos halfajra letális.)

Brazíliai viszonyok között fonto
sak a helyi halfajokból történő hi
pofízisgyűjtési kísérletek is. Az év 
végére ebben is jelentős eredmények 
születtek. Sikerült letesztelni a Sao 
Francisco folyóban és tározóiban 
legnagyobb haltömeget képviselő 
curimata pacu (Prochilodus marg- 
ravii) hipofízisének hormonszint- 
változását, valamint behatárolni a 
hormonszint-emelkedés időpontját és 
a kiváltó tényezőket.

A vizsgálatok egyik témája volt 
a világ harmadik legnagyobb mes
terséges víztározója — a Sobradinho- 
tározó — halfauna-változásának 
megfigyelése. Az eredetileg folyóví
zi állomány állóvízi körülmények 
közé kerülve jelentős, egyes fajok 
esetében kedvezőtlen változáson 
megy keresztül.

Brazíliában cukornádból, kukori
cából, mandiocából nagyon sok al
koholt állítanak elő, hiszen az or
szág személygépkocsi-állományának 
70%-a már alkohollal üzemel. Az 
alkoholgyártási melléktermékek 
azonban nagyon jelentős környezet- 
védelmi problémát vetnek fel. Woy- 
narovich Elek professzor javaslatá
ra kísérletek kezdődtek ezen mel
léktermékek tógazdasági hasznosí
tására. A kísérletek közben derült 
ki, hogy a környezetvédelemnek 
nagyobb szüksége van a tógazdasá
gi hasznosításra, mint a halgazda
ságoknak a melléktermékekre. A 
halastó ez esetben is mint biológiai 
szennyvíztisztító működik, halhússá 
transzformálva a melléktermékeket. 
Az egyik alkoholgyár ezen ötlet és 
javaslat alapján felépítette az első 
9 ha-os kísérleti tógazdaságot, ahol 
a tenyészidőben takarmányozás he
lyett melléktermékek , kijuttatása 
történik a tavakba. A részeredmé
nyek itt is biztatóak.

A halkeltető épülete

Az ideiglenes halkeltető

A JÖVŐ EREDMÉNYEINEK 
ALAPJA

Az 1984-ben megismételt magyar- 
országi tanfolyamon kívül a brazil 
szakemberek részére Woynarovich 
professzor újabb kurzusokat veze
tett a halászat teljes témakörében, 
kiemelten kezelve a szaporítás és 
ivadéknevelés kérdéseit. A gyakor
lattal egybekötött tanfolyamok rend
kívül népszerűek, melyeket ismert 
helyi szakemberek (például az egyik 
legrégebbi halas-kutatásokat folyta
tó intézettől, a DENOCS-tól, vala
mint a FAO Dél-Amerikai Regioná
lis Központjától) is látogatnak. 
Egyetemi előadásokra a fővárosban 
(Brazíliában), Recife-ben és Fortale-

za-ban került, illetve az utóbbira a 
közeljövőben kerül sor. A napi mun
ka keretében a gazdaságokban tar
tott elméleti és gyakorlati oktatá
sok, betanítások fontos eseményei a 
jövő eredményei megalapozásának.

Az 1984-es év tógazdasági eredmé
nyei Északkelet-Brazíliában — ha 
csekély mértékben is — hozzájárul
tak az élelmezési gondok enyhítésé
hez. Ezért a brazil fél — a jó be
mutatkozás után — újabb ajánlato
kat kért egyrészt a halászat, más
részt más mezőgazdasági ágazatok 
fejlesztéséhez az Agrober—Agroin- 
vesttől.

Dr. Garádi Péter 
Woynarovich András
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Átadták Irakban 
a s u w a ira i halkeltetőt

Az ülepítő és előnevelő tavak építése

Jelentősnek minősíthető munka befejezése volt a 
suwairai halkeltető üzem átadása. Sidiq Abdul Latif 
Younis iraki mezőgazdasági és agrárreformügyi minisz
ter ünnepélyes keretek között, a magyar szakemberek 
munkájának méltatásával — és annak hangsúlyozásá
val, hogy a háborús helyzetben is folyik a békés mun
ka — adta át az üzemet, Melaga Tibor külkereskedelmi 
miniszterhelyettes jelenlétében. Az AGROBER-AGRO- 
INVEST halasüzemi vállalkozásának első, magas szín
vonalon megépített létesítményéről van szó. A VÍZI- 
TERV tervei alapján, a TEHAG szakembereinek bekap
csolásával és magyar szakemberek irányításával készült 
az arab építési igényeknek is megfelelő üzem. Könnyen 
elképzelhető, hogy az építkezés sok nehézséggel járt, 
hiszen a körülmények kedvezőtlen irányban változtak, 
nehézzé vált az anyagbeszerzés, a munkaerő biztosítá
sa stb. Mindenképpen dicsérhető az AGROBER, hogy a 
nehézségek ellenére a munkát nagy következetességgel 
végezte el, és ezért jogosan is nyilvános elismerést ér
demelt ki. Ez nyilvánult meg az átadásnál kifejezett 
miniszteri szavakból, az iraki televízió adásából, a hoz
záértő szakemberek és az iraki halászat vezérigazgató
jának, dr. T. M. Taha véleményéből is. Magam is sze
mélyesen meggyőződhettem a helyszínen az üzem mi
nőségéről, arabos szépségéről és jól elrendezett techno
lógiájáról.

Halászati szellemi exportunk részét képezi ez az 
üzem. De további vizsgát kell tenni, hiszen a beüzeme
lést néhány évig magyar szakember irányítja: a TE- 
HAG-ból Varga Imre. (Az értékes tenyészanyag is a 
TEHAG-ból kerül ki.) Az a fontos kérdés még nem 
látszik, hogy egy ilyen üzem állagmegóvása, üzembiz- 
tonsága hogyan lesz megoldva. Ha sikerül az üzem 
színvonalának megfelelő kihasználtságot biztosítani, ak
kor mint arabközi referenciaüzem kerülhet számításba 
és további bővítésre, amely egyébként az iraki halászat 
vezetőinek szándéka.

Az üzem Bagdadtól délkeleti irányban fekszik, félsi
vatagos környezetben, a Tigris folyó közelében. Bizonyá
ra nagy szerepe lesz a 200 millió ikra keltetésére alkal
mas, 80 ha nevelőtóval rendelkező üzemnek az iraki 
haltermelésben, mert jól emlékszem, hogy hazai halá
szatunk eredményeiben is fontos szerepe volt az első 
szakosított halszaporító üzemünknek, a TEHAG-nak, 
mely ma is a hazai tömeghaltermeléshez szükséges és 
biztonságos ivadékellátást 35%-ban biztosítja.

Egyidejűleg dr. Dávid Imre, az AGROINVEST igaz
gatója az iraki halászat fejlesztésének további elkép
zeléseiről és ebbe a magyar bekapcsolódás lehetőségei
ről folytatott tárgyalásokat. Dr. Papp Ferenc, a VÍZI
TERV vezérigazgatója az átadás során megszemlélhette
tervezőinek elismerésre méltó munkáját.

Dr. Dobrai Lajos
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ATOMERŐMŰ FÜTI. 1985. janu
ár 22-én, ünnepélyes keretek kö
zött, Guy Lengagne felavatta a 
Gravelines (Franciaország) melletti 
új, korszerű tógazdaságot. A tenger
parton levő gazdaság temperálását 
a helybeli atomerőművel biztosít
ják, mely kellő mennyiségű „hulla
dékhőt” termel. A modern gazda
ságban tengeri halakat — elsősor
ban lepény- és nyelvhalat, tengeri 
süllőt — tartanak és nevelnek. 
FISH FARMING INTERNATIO
NAL Vol. 12. (1985.) № 2.

*

SKÓT IKRA INDIÁBAN. Az el
múlt év decemberében 100 000 
pisztrángikrát küldtek Skóciából 
Indiába. A kényes portéka 37 óra

alatt érkezett az indiai Jammuba 
és Kashmirba. FISH FARMING 
INTERNATIONAL Vol. 12. (1985.) 
№  2.

*

CHILE EXPORTÁL. Chile 1985- 
ben 1000 tonna pisztrángot exportál 
az Egyesült Államokba. FISH FAR
MING INTERNATIONAL Vol. 12. 
(1985.) № 2.

*

KUBAI TERVEK. Kubában az el
következő években gyors ütemben 
fejlesztik az intenzív módszerekkel 
üzemelő akvakultúrákat. Ehhez je
lentős segítséget nyújt a Szovjet
unió és Bulgária. Jelenleg 150 000 
hektár áll ilyen célra rendelkezés
re. Az akvakultúrákban elsősorban 
a kínai növényevő halfajokat, to
vábbá pontyot, buffalóhalat, csator
na-harcsát, perui arapaimát kíván
nak tenyészteni és nevelni. FISH 
FARMING INTERNATIONAL Vol. 
12. )1985.) № 2.

*

ŰJ KÖNYVEK. V. W. Cairns, P. 
V. Hodson és J. O. Nriagu szerzők
től, 1984. végén megjelent a „CON
TAMINANT EFFECTS ON FISHE- 
RIES” (Szennyezési hatás a halá
szatra) című, 334 oldalas, számos 
táblával, illetve ábrával ellátott 
könyv. A mű összesen 20 fejezetet 
foglal magába és többségük azt tár
gyalja, hogy a különféle szennyező 
anyagok (pl. nehézfémek, halogéne
zett fenolok stb.) milyen hatással 
vannak a természetes vizek halállo
mányára, egészségi állapotára. Ar
ra is választ kap az olvasó, hogy 
milyen határokon belül képesek da
colni a halak ezekkel a mérgező,

nem egyszer a stresszel is együtt 
járó hatással. Végül a szennyezett 
vizek „rehabilitációjára” is receptet 
adnak a szerzők. J. O. Nrigau és 
Milagros S. Simmons szerzőktől —

ugyancsak 1984. végén — megjelent 
a „TOXIC CONTAMINANTS IN 
THE GREAT LAKES” (Mérgező, 
szennyező anyagok a nagy tavak
ban) című 527 oldalas mű. Mind
két könyvet a New York-i Wiley- 
Intersciens Kiadó jelentette meg.

HALCSOMAGOLÓ. N. V. Koza- 
rovics és társai bemutatják — egy 
fényképpel illusztrálva — azt az új 
halcsomagoló automatát, mely per

cenként és átlagosan 25 db — 190 
—350 grammos — halat képes szak
szerűen becsomagolni. A gépkom
plexum 3 kW-os árammal működik. 
RÜBNOE HOZJAJSZTVO (1984.) 
№  11.

*

HIBRID-ELEMZÉS. N. B. Cser- 
fász és О. V. Emeljanova sikeresen 
keresztezték az ezüstkárászt és a 
pontyot. A hibridhalakat alaposan 
megvizsgálták és összehasonlították 
őket a szülők (vagyis az ezüstkárász 
és a ponty) legfontosabb értékmérő 
tulajdonságaival. RÜBNOE HOZ
JAJSZTVO (1984.) №  12.

*

BUSA-HATÁS. D. Barthelms 
vizsgálatokat hajtott végre a fehér 
busa és más halfajok kapcsolata, 
egymásra gyakorolt hatása tekinte
tében. Ennek során megállapította, 
hogy a dévérkeszeg és az angolna 
kedvezően, a süllő és a sügér ked
vezőtlenül táplálkozik, fejlődik a 
busa jelenlétében. A kutatónak azt 
is sikerült tisztáznia, hogy a Micro
cystis kékalgák helyett Oscillatoria 
kékalgafajok szaporodnak el azok
ban a vizekben, ahol 1-1 hektáron 
mintegy 1000 kétnyaras fehér busa 
él. EIFAC PAPER (1984.) 42. Suppl. 
2.

Miről

a külföldi

LEKÜZDHETŐ A „TAVASZI 
VIRÉMIA ? A tavaszi időszakban — 
a legyengült pontyállományokban 
— gyakran felüti a fejét egy vírus, 
a Rhabdovírus carpio. Az ellene va
ló küzdelem nem mindig eredmé
nyes. J. Tesarcik és társai ősszel — 
egy új vakcinával — általános ke
zelést hajtottak végre kétnyaras pon
tyoknál. A kezelt halaknál a követ
kező év tavaszán nem tört ki az oly 
veszélyes vírusos betegség. A mód
szerről részletes tanulmány jelent 
meg a PRACE VURH VODNANY 
1984/3. számában.

*

VEGYSZERES HÍNÁRIRTÁS. P. 
Hartman, R. Faina és J. Machova 
két közismert gyomirtó szerrel (a 
gramoxonnal és a reglone-val) kap
csolatban hínárirtási kísérletet haj
tott végre. A jelzett anyagokból 0,7 
—1,5 ml mennyiséget juttattak a 
halastavak minden köbméternyi vi
zébe. A vizsgálat során megállapí
tották, hogy e készítményekkel ha
tékonyan felvehető a küzdelem a 
kanadai átokhínár, az érdes tócsa
gaz, a süllőhínár, a békaszőlő és a 
fonalalga ellen. Hartmanék szerint 
a felsorolt vízinövények (és minden 
bizonnyal még más fajok is) már 
0,7 ml/m2 szertől is kellően káro
sodnak, elpusztulnak. PRACE 
VURH VODNANY (1984.) № 13.

*

KEVESEBB A HAL. Az egykor 
oly jól prosperáló izraeli halgaz
dálkodás az utóbbi időben megtör-

pont, sőt bizonyos értelemben visz- 
szafejlődött — amit S. Sarig tanul
mányából tudtunk meg. Íme a sta-

76



számol be

sajtó?

tisztikai adatok: 1979-ben 23 752,
1980-ban 23 070, 1981-ben 22 444,
1982-ben 21 725, 1983-ban már csak 
20 506 tonna halat termeltek a kö
zel-keleti országban, ahol az egy 
főre jutó halfejadag 10,5—10,1 kiló 
között változik éves viszonylatban. 
BAMIDGEH (1984.) №  4.

*

LELET LENGYELORSZÁGBAN. 
Szczecin mellett — egy tó fenekén 
— halászbárka maradványaira buk
kantak. A vizalatti leletet nagy óva

tosággal a felszínre emelték. Régé
szek megállapították, hogy a lélek
vesztő mintegy 300 évvel ezelőtt 
süllyedt el és azóta pihent az isza
pos aljzaton. DEUTCHER ANGEL
SPORT (1985) № 2.

TAVASZI HALÁRAK A „LIM- 
NOTHERM” cég (5010 Bergheim-Ni- 
deraussen, NSZK) 1985. tavaszán az 
alábbi árakon kínálta az egynyaras 
pontyokat: 12—15 cm: 0,6; 16—18 cm: 
1,11; 19—22 cm: 1,7 márka/db.
BLINKER (1985) № 3.

OTT IS MEGJELENT. A Német 
Szövetségi Köztársaságban is meg
jelent a gyöngyös razbora — mint 
a délkelet-ázsiai növényevő halak 
„kísérő” állata. Müncheni kutatók 
megkezdték a jövevényhal szemmel 
tartását, mindenekelőtt a halfauná
ban beoltott szerepét vizsgálják — 
különös tekintettel táplálkozására, 
szaporodására. BLINKER (1985) 
№  3.

FLEMING MEGÖRÖKÍTETTE. 
Kevin Fleming „kétéltű” képet ké
szített az USA keleti partvidékén, 
az Atlanti-Óceán egyik lazac-akva 
kultúrájában. A kép egy nagyméretű 
ketrecet ábrázol: a vízben táplálko
zó lazacok és a felszínen álló J. Mül
ler halász, aki éppen a tápot lapá
tolja be az éhes állatoknak. A ket
recnek nemcsak az oldalai és fene
ke készült hálóból, hanem a „meny- 
nyezeti” része is — ez utóbbira 
azért volt szükség, hogy a mozgé
kony lazacok ki ne ugráljanak, más
részt a halfogyasztó madarak ne
hogy hozzájuk férjenek. NATIONAL 
GEOGRAPHIC MAGAZINE (1985) 
Vol. 167. № 2.

ф

A LEVEGŐBŐL IS ELLENŐRZIK. 
A Német Szövetségi Köztársaság 
partiőrsége helikopterekkel is el
lenőrzi az Észak-tenger mindenkori

vízminőségét. Ennek során a tenger
járó hajók nyomába erednek és vi
deokamerával rögzítik a hajót és a 
propeller mögötti vízfelszínt. A fel
vételeket gondosan elemzik, és ha 
olajszennyezést észlelnek, rögtön 
nyomába erednek a szennyezőnek 
és megteszik a szükséges intézke
dést. Erre a módszerre — többek 
között — azért kényszerültek az ille
tékesek, mert az Északi-tengeren 
(különösen Helgoland környékén) 
napirenden van a vízimadarak (vé- 
konycsőrű lummák, pehelyrécék 
stb.) tömeges pusztulása az olaj- 
szennyezés miatt. BUNTE (1985) 
№  11.

*

ŰJ ALTATÓ: PROPANIDID. 
Köztudomású, hogy a jelenleg for- 
galomban levő halbódító szereket 
csak rövid ideig — többnyire né
hány percig — lehet felhasználni, 
mert ha az altatás túl hosszúra si
kerül, úgy az könnyen a hal végle
ges „ elalvásához” vezethet. A. 
Siwicki lengyel kutató most ismer
tet egy új készítményt, a Propanidi- 
det, melyet a humán gyógyászatban 
is alkalmaznak. Az új narkotizáló 
anyag injekció és fürdő alakjában 
egyaránt használható, és legalább 1 
óráig alkalmazható (pl. hipnotizá
lásnál, ikrafejésnél vagy jelölésnél). 
A kezelést követően már 2—4 per
cen belül mozdulatlanná válik a hal. 
AQUACULTURE (1984.) Vol. 38. 
№  2.

ф

HELYETTESÍTI A HIPOFÍZIST? 
A fehér busa mesterséges szaporítá

sánál teljes sikerrel alkalmaztak egy 
új hormonkészítményt (HCG = 
chorionic gonadotrophic hormone), 
mely tökéletesen helyettesíti a hipo
fízist. Az ikrás halaknál — test
súly-kilogrammonként — 300 NE, a 
tejeseknél 100 NE mennyiségű 
HCG-re van szükség a stimulálás- 
hoz. Az új módszer egyszerű és 
gazdaságos — írja tanulmányában 
S. Banerjee és Saha D. Podder. EN
VIRON. ECOL. (1984.) Vol. 2. N0 2.

•

METRONIDAZOLE — HEXAMI- 
TOSIS ELLEN. A szivárványos 
pisztrángok egyik leggyakoribb be
tegsége a hexamitosis. A veszedel
mes kórokozó ellen — a Német De
mokratikus Köztársaságban — 
eredményesen használják a metro- 
nidazole-t. Az új készítményt 
650 000 fiatal pisztrángon próbálták 
ki egy Potsdam melletti tógazda
ságban. MONATSH. VETERINA- 
ERMED. Vol. 38. № 9.

♦

A TOXIKUS KLÓR. С. H. Vat- 
kins és R. S. Hammerschlag össze
hasonlító vizsgálatokat végzett a 
vízbe jutó szabad-klór mérgező ha
tásával kapcsolatban. Ennek során 
nemcsak azt állapították meg, hogy 
az állatokra, hanem a növényekre 
(pl. a süllőhínárra) is roppant mér- 
gező ez a halogén anyag. WATER 
RES. (1984) Vol. 18. № 8.

ŰJ SIKLÓ ANGOLNA. Ausztrália 
északi részén a tengerből kifogtak 
egy új siklóangolnafajt, a Neeche- 
lys retropinna-t, mely eddig isme
retlen volt a tudomány számára. A 
halkülönlegesség a siklóangolnafé- 
lék családjába (Ophichthidae) tarto
zik és 181—184 csigolyacsontja van. 
PROC. ACAD. NAT. SCI. PHILA. 
Vol. 135.

•

CSEHSZLOVÁK PONTYOK AF
RIKÁBAN. 1981-ben pontyivadékot 
exportáltak Csehszlovákiából. Az el
telt három év alatt — a folyamatos

táplálkozási és hőmérsékleti adott
ságok miatt — több mint 8 kilósra 
gyarapodtak (Európában maradt 
társaik 1,5—2,0 kilós testsúlyt értek 
el). DEUTSCHE ANGELSPORT 
(1985) N0 2.

Dr. Pénzes Bethen
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Horgászat és horgász-halgazdálkodás
1984-ben

1

Esztergomi horgászhely
(Takács István felvétele)

1984-ben a horgászok összes hal
fogási és -termelési tevékenysége 
5318 tonna volt, ami az ország ha
lászati ágazata produktumának 14 
%-a. Egyben egyedüli szektor a 
horgászat volt, amelynek összered- 
ménye felülmúlta az 1983. évit. (Ez 
abból adódik, hogy 1984-re halasz
tódott több holtág busahalászata.) 
A termelés összetételét a következő 
táblázat mutatja (tonna):
Horgászfogás 4428,1
Kisszerszámos termelés 7,3
Üzemi halászat termelése 414.8
Halastavak termelése 467,8
Összesen: 5318,0

Ezen belül a horgászfogás megosz
lása szektoronként:

Víz
terület Tonna %

1983-
hoz

válto
zás

Viszo
nyí
tott
%

Balaton
HTSZ-

466,1 10,5 + 14,7

vizek
MOHOSZ-

529,1 11,9 — 25,0

vizek 3363,5 76,0 + 0,8
Egyéb 69,4 1,6 — 4,2
Összesen: 4428,1 100,0 — 2.1

A fogási naplókból összesített or
szágos horgászzsákmány tehát 1984- 
ben kevesebb volt, mint az előző 
évben, annak ellenére hogy a hor
gászlétszám nőtt. Ebből következik, 
hogy az egy főre jutó fogás is csök
kent és 16,7 kg-ot tett ki, úgyszin
tén az 1 leadott naplóra jutó fogás 
is. ami 19.3 kg volt. Az előbbi táb
lázatból szembeötlik a horgász
zsákmány visszaesése a HTSZ-vize- 
ken és növekedése a Balatonon. 
(Utóbbi tulajdonképpen csak az 
1983. évi csökkenés visszabillenése.) 
Nehéz megítélni, hogy a HTSZ-vi- 
zeken tapasztalt fogáscsökkenés 
mennyiben tuladonítható ezen víz
területek egy része elmaradt, vagy 
gyenge halasításának és mennyiben 
az aszály miatti elégtelen vízszint
nek, a hűvös tavasznak és nyárelő
nek, amelyek a horgászkezelésű vi
zeken is kedvezőtlenül befolyásolták 
a horgászok halfogását.

Hazánk horgászható vízterületé
nek mintegy ötödét képező horgász
kezelésű vizeken volt a horgász- 
zsákmány csaknem háromnegyede. 
Ez átlagban 125 kg/ha, a többi vi
zen 11 kg/hektár.

Az üzemi halászat közel 415 ton
nás eredményét faj szerinti össze
tételben a következő táblázat tar
talmazza:

Halfaj kg

Ponty 70 923
Amur 2 114
Busa 254 260
Törpeharcsa 13 952
Süllő 9 701
Harcsa 7 673
Csuka 3 680
Kárász 21 783
Egyéb 30 674
Összesen: 414 760

Ebben a mennyiségben nemcsak 
saját brigádunk termelése szerepel, 
hanem nagyobbrészt a Kiskörei-tá- 
rozón dolgozó szövetkezeti halászok, 
a Deseda-tározón (társulásos ala
pon) a TEHAG által végzett busa
halászat, a szolnoki és a gyomai

HTSZ-ek busakitermelése, s az Óbu
da Tsz-szel közösen végzett holtági 
busatermelés összegeződése. 300 hek
tárnyi halastavunk terméseredmé
nyeit a következő táblázatban ösz- 
szegezzük:

Ponty 405 784
Ragadozó 300
Amur 23 990
Busa 30 358
Egyéb 7 417
összesen: 467 849

A táblázatban szereplő tételekből 
a tenyész-szülők, valamint az ivadé
kok és a növendékek egy része 
(összesen mintegy 60 tonna) halas
tavi tenyészanyagként kerül ez év
ben felhasználásra, a többit hor
gászvizekbe helyeztük ki a mintegy
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17 tonna amurral együtt. A busát 
értékesítettük.

Azt, hogy a horgászkezelésű vize
ken a horgászzsákmány nem csök
kent az előző évihez viszonyítva, a 
korábbi évek erős halasításának tu- 
lajdonítjük. Ez nem csökkent 1984- 
ben sem. Pontyból még soha nem 
került ilyen mennyiség a horgász
kezelésű vizekbe, noha helyenként 
a rendkívül alacsony vízállás miatt 
részben vagy egészében tavaszra kel
lett halasztani a telepítést. (Igaz, 
hogy ebben a mennyiségben benne 
vannak az 1983. őszéről 1984. tava
szára áthúzódott tételek is.)

A halasítást kivonatosan a kö
vetkező táblázatban közöljük (a fel 
nem sorolt tételekkel együtt a hala- 
sítás értéke mintegy 112 millió Ft):

Halfaj 1000 db tonna

Ponty _ 1996
Csuka, előnevelt 389,5 —

Csuka, növendék — 4
Süllő, előnevelt 401,1 —

Pisztráng, növendék — 3
Amur — 112
Compó — 2
Másodrendű haszonhal — 195

A ráckevei Duna-ágon az előző 
évihez viszonyítva kevéssel vissza
esett ugyan a horgászzsákmány (424 
tonna volt), de ez elsősorban a má
sodrendű haszonhalak fogásában 
mutatkozott, ugyanis a ponty és a 
süllő fogása nőtt. (A másodrendű 
halak fogásának visszaesése megerő
sít abban a korábbi véleményem
ben, hogy csaknem valamennyi víz
területünkön ezeknek a halaknak is 
romlanak szaporodási, valamint élet- 
lehetőségei.) A halasítás: 172 tonna 
ponty, 17 700 db egynyaras süllő, 
80 000 db előnevelt csukaivadék, 
30 000 db egynyaras compó és 
1 755 000 tíznapos süllőivadék. A 
kihelyezett pontyból 125 tonna a 
makádi tógazdaságból került kihe
lyezésre, ahol 48 hektáron évek óta 
3 tonnás hektáronkénti termést ha
lásztunk le.

Feszítő gond a Duna-ágon, hogy 
Budapest közelségében többezer 
horgász vár — mondhatjuk, sorban-' 
állással — tagfelvételre a Duna-ági 
egyesületeknél. Vizsgáljuk a lét
számemelés lehetőségét. Külön gond 
azonban, hogy azt nemcsak a hal
gazdálkodási lehetőségek (a vízterü
let haleltartó-képessége, a télen— 
nyáron labilis vízminőségi helyzet 
stb.) korlátozza, hanem további hor
gászok elhelyezésének, a horgászat 
gyakorlásának lehetősége is. A ha
józó útban ugyanis csónakból hor
gászni tilos, a partok nagy része 
pedig közületi és magántulajdonosok 
birtokában lezárt, illetve stégekkel 
sűrűn beépített. A stégek egy része 
nem is horgászoké és elhelyezésük 
egyes szakaszokon nemcsak esztéti
kai. hanem környezetvédelmi szem
pontból is kifogásolható. Az illeté
kes szervek a víziállások felülvizs
gálatára készülnek, szükséges volna

azonban ugyanezt megtenni a közü
leti parti lekerítések esetében is.

A Velencei-tavon is csökkent kis
mértékben a horgászfogás az 1983. 
évivel szemben (134 tonna volt). Fa
jonként tekintve kivétel ez alól a 
süllő, a harcsa, a balin és az an
golna valamint az amur. Itt nincs 
víziállásgond, viszont a vízi közle
kedés — a nádasok kotrásával ki
alakult hatalmas vízterületek hul
lámzása és a robbanómotorok be
tiltása következtében — a horgász
csónakok részére nehezebbé vált. A 
horgászhelyek, illetve a horgászat 
gyakorlása is bizonyos átrendeződést 
igényel. Mindenesetre a további jó 
fogások alapját halasítással itt is 
megadjuk: 1984-ben a Velencei-tóba 
74,7 tonna ponty, 25 000 db előne
velt csukaivadék és 20 000 db egy
nyaras compó került kihelyezésre.

A kiskörei (Tisza II.) tározón is 
elmaradt a horgászfogás az előző 
évitől (115 tonna volt). Csak az 
amurfogás nőtt. Azt. hogy a haljá- 
rás az előző éveknél sokkal kedve
zőtlenebb volt, jól mutatja a halász
zsákmány is, ami az előző évinek 
60%-a csupán. 90,5 tonnával. Saj
nos a tározó törzsállományának te
kinthető halállományt télen károso
dás érte a hóval borított hosszú jég
fedettség miatt. A veszélyeztetett te
rületek nagyságához mérten csak

kis részeken tudtunk lékvágással, il
letve levegőztetéssel, továbbá kár
csökkentő halászattal védekezni. A 
vízterület 1984. évi halasítása: 228 
tonna ponty és 25 000 db előnevelt 
süllőivadék.

A jelentősebb horgászkezelésű vi
zek közül e tározón lehetne a leg
nagyobb horgásztömeget elhelyezni. 
Ezt azonban nehezíti az infrastruk
túra elmaradottsága, beleértve a 
horgászhelyek megközelítésének le
hetőségét, a csónakkikötők ügyének 
helyzetét és a sátorozásra vonatkozó 
jogszabályi tilalmat is. Szövetségünk 
erőfeszítése egymagában kevés ezek
nek a gondoknak megoldására. El
nökségünk 2 millió Ft-ot biztosított 
a csónakkikötők és horgászbázisok 
létesítésének, megközelítésének meg
valósításához. Nem lehet azonban 
szövetségünk ilyen létesítmények 
beruházója, annál is kevésbé, mert 
a szükséges számú bázis megvalósí
tása az általunk megajánlott összeg 
többszörösét kívánja, s mivel vízi 
turisták, nyaralók stb. is igénybe 
vennék, indokoltnak tartjuk a szé
lesebb körű hozzájárulást. A víz
ügyi szervekkel együtt keressük a 
lehetőséget a horgászhelyek, illetve 
csónakkikötők gátakon vagy más 
utakon történő megközelítésének 
megoldására.

Páskándy János

A budai Duna-parton
(Taubner Ferenc felvétele)
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Tóth Árpád felvételein:

Nyári pillanatképek

a Szegedi Állami

Gazdaságból
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Ta pasztalatok 
a halkereső lokátorral

A tengeri halászat egyik műsze
re a halkereső lokátor. Segítségével 
kutatják fel a halászhajók a nagy 
tengeri halrajokat.

A mikroelektronika fejlődése le
hetővé tette, hogy a bonyolult és 
drága eszközöket „kicsiben” is ki
fejlesszék. Különösen Amerikában 
terjedtek el olyan hordozható be
rendezések, amelyeket a horgászok 
is eredményesen alkalmaznak. Nép
szerűségükre jellemző, hogy ma már 
a horgászfelszerelés nélkülözhetetlen 
részét képezi a halkereső is. Ha fi
gyelembe vesszük, hogy egy jó mi
nőségű horgászbot árának megfele
lő összegért (kb. 100 dollár) már 
kapni lehet a legolcsóbb kategóriá
ba tartozó készüléket, ez érthető is. 
Persze a kínálat a horgászok részé
re is óriási. A hordozható masinák 
ára 1000 dollárig terjed. Utóbbiak 
programozhatok és az „eredményt” , 
a fenékviszonyokat, az áramlást, a 
halrajokat is folyamatosan regiszt
rálják.

A MOHOSZ-kezelésű vizeken egy 
olcsó készülékkel végeztünk kísérle
teket, és bátran állíthatjuk, hogy az 
elért eredmények önmagukért be
szélnek. A készülék igen egyszerű 
felépítésű (solid state kivitel). A 
készülék tulajdonképpen egy adó
vevő berendezés. A meghatározott 
állandó frekvenciát a műszer állít
ja elő. A víz felszínén elhelyezett 
sugárzófej kibocsátja a jeleket és 
érzékeli azokat, amelyek visszave
rődnek. Az érzékelőből érkező jele
ket egy parányi lámpa felvillanása 
mutatja (glimm-lámpa), amelyet egy 
forgó tárcsán helyeztek el. A tár
csán forgó lámpa a radarvisszhang
ra kigyullad, majd kialszik. A víz
ben az előállított hullámok terjedé
se állandó. így a felszíntől a fené
kig, majd vissza az érzékelő fejig, 
meghatározott idő alatt teszi meg 
a "radarhang” az utat. Mivel a tár
csa gyorsan forog, a lámpa felvil
lanása és kigvulladása pedig a má
sodperc töredéke (ezredmásodperc- 
nyi idő) alatt történik, így a fenék
ről visszaverődő jelet a lámpa fo
lyamatos izzása mutatja (szemünk 
nem képes a felvillanást és kialvást 
követni). Ha a tárcsa forgása állan
dó (azonos a szögsebesség), a fel
villanás helye a nulla ponttól szá
mítva annál később következik be, 
minél hosszabb utat tesz meg a ra
darjel a kibocsátástól a visszaverő
dés érzékeléséig. Ez azt jelenti, hogy 
minél mélyebben van a fenék, an
nál hosszabb utat tesz meg a jel, 
annál később villan fel a lámpa. 
Ha a felvillanási helyeket méterben 
kalibrálják (a műszernél ez „láb”- 
ban van megadva), akkor a felvil

lanási helyek arányosak a megtett 
úttal, így a skálán a vízmélység vi
szonylag nagy pontossággal megha
tározható. A kibocsátott jel kb. 45°- 
os szögben hagyja el a mérőfejet, 
így a mért terület a mélység nö
vekedésével nő: 9 méteres vizen a 
műszer 3,3 méteres körről ad ké
pet. Ha ezen a területen belül egy 
gödör van, akkor a jel a vízmélység 
átlagát mutatja. (Ezért csak meg
közelítő pontossággal méri a fenék-

A műszer skálája 360 fokos. A mélység
skála láb-ban van megadva. A műszer 9 
láb mélységet mutat, ami kb. 2,7 méter

nek felel meg

viszonyokat.) Kisebb vízmélységnél 
a fenék pontosabban meghatároz
ható.

De hogyan mutatja a műszer a 
halat? Mint erről már szóltunk, a 
vízben a radarhullámok sebessége 
állandó (1440 m/sec). Ha azok aka
dálytalanul jutnak a fenékig, csak 
a fenékvonal fénye látható. Ha azon
ban a jel más, a víztől eltérő fá
zisú (sűrűségű) anyagba ütközik, on
nan is visszaverődik. Ilyen eltérő 
fázis például a hal úszóhólyagjában 
levő gáz. Az ebből visszaverődő jelet 
a lámpa fenék és felszín között je
lentkező felvillanása jelzi. A mű
szer megfelelő ismeretével a fenék- 
viszonyokra is következtetni lehet, 
hiszen az iszapban levő gázok is 
más fázist jelentenek, így a mű
szerkép többé-kevésbé jelzi a fe
nékviszonyokat (iszapvastagságot) is. 
Tulajdonképpen a műszer mélység
mérő „tudása” már többé-kevésbé 
segíthet a halászatban, hiszen a 
vermelőhelyek rendszerint a vízte
rület legmélyebb részén vannak. Ez

zel a kis műszerrel (nem nagyobb, 
mint egy női kézitáska) egy 10 km/ 
óra sebességgel haladó motorcsónak
ról egy 10 km hosszú holtág leg
mélyebb pontjai 1 óra alatt elég 
nagy pontossággal felmérhetők és 
térképen kirajzolhatok.

Hogy ez mennyire hasznos, azt 
bizonyította, hogy az Óbuda Tsz ha
lászai egy ilyen térkép segítségével 
halásztak 1982-ben a Szeged mellet
ti Atkai-holtágban, amely számuk
ra teljesen ismeretlen terület volt. 
Az 5—6 °C-os vízben a busák a 
holtág legmélyebb pontjain, 7—7.5 
méteres vízben bandáztak. A mű
szeren a halak tömegét a vízoszlop 
alsó harmadában-felében lehetett 
tömegesen észlelni. A halak a 60— 
90 cm-es „vastag” rétegben helyez
kedtek el. Sekélyebb vízben egyál
talán nem lehetett halat mérni. E 
mérések alapján elegendő lett vol
na záróhálók között meghúzni a 
vizet, de a kihúzóhelyek nem estek 
a lezárható terület közé. Ezért a 
halászok a holtág 2/3 hosszát — 
ahol 2—4 bandázó raj volt — húz
ták meg. A kitermelt busa mennyi
sége meghaladta a 9 vagont. Az 
1984-ben megismételt halászat (a 
korábbi tapasztalatok ismeretében) 
12 vagonos eredményt produkált.

Az igazi — bár halmennyiségre 
szerényebb — eredményt a szolnoki 
halászat hozta. Erre 1984. decembe
rében került sor. A mérések alapján 
a busák négy, jól meghatározható 
helyen bandáztak. (Meg kell je
gyezni, hogy a holtágon olyan bri
gád vonult fel, amely kellő hely
ismerettel nem rendelkezett, de a 
mérésnél megfigyelőként kiküldött 
halász lelkesen nyugtázta a műszer 
jelzéseit.) A motorcsónak után fel
ugró néhány busa, illetve az egyik 
bandázóhely mellett a part mellett, 
a vízfelszínen látható nagytömegű 
ürülék is igazolta a halak jelenlé
tét. A gyakorlat pedig igazolta a 
mérés eredményeit. Az első verme
lőhely (néhány száz méretes sza
kasz) két végén történő lerekesztése 
után a halászok 2 nap alatt 1,3 va
gon busát termeltek ki. A korai le
fagyás azonban lehetetlenné tette a 
további halászatot A záróhálók kö
zé reikesztett halmennyiséget észlel
ve a halászok a munkát jég alatt is 
folytatták volna, de az időjárási kö
rülmények ezt már nem tették le
hetővé. Így a munkát be kellett fe
jezni. A módszer jelentősége a kö
vetkezőkben foglalható össze:
— Amíg a korábbi években a holt

ágat szakaszonként végig kellett 
húzni, sok volt az „üresjárat” , 
vagyis a vártnál kisebb mennyi
ségű hal egy-egy szakaszon.
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— Az „üresjáratok” miatti üzem
anyag-felhasználás és a munka
idő ráfordítás többlete az új 
módszerrel csökkenthető.

— A vízterület elsődleges horgásza
ti hasznosításának legjobban 
megfelelő ez a módszer, mert a 
holtág teljes állományának meg- 
vazarása nélkül, jóformán csak 
busa került a hálókba. így az 
egyéb fajok válogatására fordí
tott idő csökkenésével a halásza

ti munka szinte csali a busa ki
termelésére korlátozódott.

Ennek a módszernek különösen 
akkor lesz jelentősége, ha a halárá
nak alakulása a hatékonyság növe
lését, vagyis a ráfordítások (üzem
anyag és élő munka) csökkentését 
teszi még fokozottabban indokolttá.

Örley Dénes
*

A haltermelés, -fogás hatékony és 
gazdaságos megoldásait keressük. Ez

az eszköz különösen alkalmas lehet 
a lefolyástalan, lecsapolhatatlan mély 
vízterületeken, melyből hazánkban 
is jelentős mennyiség van. Egyes 
víztározók, bányatavak, holtágak, 
nagytavaink stb. ilyenek. Különösen 
hasznos lehet olyan halfajok ese
tében, amelyek rendszeres lehalászá
sa egyébként nehézségekbe ütközik, 
mint például a növényevőké. De 
állományszabályozó halászatunkban 
is fontos szerepet tölthet be.

(A szerk.)

Halegészségügyi 
feladatnaptár 
(július — augusztus)

A téli-tavaszi továbbképző előadások során felmerült, 
hogy a termelésben dolgozók számára könnyen hozzá
férhető formában, naprakészen rendelkezésre álljanak 
mindazok az állategészségügyi tudnivalók, melyek az 
egyes naptári időszakok feladataival kapcsolatosak. 
Ilyen jellegű ismeretanyag utoljára a MÉM Állategész
ségügyi és Élelmiszer-higiéniai Főosztálya által 1980- 
ban megjelentetett ,.A halhústermelés állategészség
ügyi irányelvei” című kiadványban látott napvilágot. 
Bár az ebben közöltek manapság is helytállóak, szá
mos helyen már nem hozzáférhetőek. Ezért úgy gon
doltuk, hogy az egyéb termelési ágazatokhoz (növény-, 
gyümölcstermelés stb.) hasonlóan, időről időre „hal- 
egészségügyi feladatnaptárt” állítunk össze. Ez a leg
aktuálisabb feladatokra hívja föl a figyelmet, és egy
ben közli azokat az eljárásokat is, melyek a szóban 
forgó teendők megoldására a legalkalmasabbak és 
ugyanakkor hozzáférhetők. Feltételezzük, hogy a Halá
szat minden érdekelt szakember alapvető olvasmánya, 
ezért mondanivalónkat ebben a lapban folyamatosan 
adjuk közre. Ezek előrebocsájtása után a július—au
gusztus teendőit vesszük szemügyre. Ez az időszak az 
év „uborkaszezonjának” tűnhet, valójában azonban 
ilyenkor alapozhatjuk meg a jövő év termelési ered
ményeit. Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy 
júliusban még javában tart a növényevők szaporítása, 
az ivadék nevelése, kihelyezése, valamint már megkez
dődik a „nyári hal” lehalászása is.

A tóban a természetes táplálék mennyisége csökke
nőben van, a vízminőség romlása, a vízinövényzet erős 
szaporodása (kopoltyúnekrózis) figyelhető meg. A be
tegségek közül a kopoltyú-, galandférgesség, az úszó
hólyag-gyulladás, a fekélyes bőrgyulladás, majd augusz
tus vége felé a kopoltyúrothadás okozhat gondokat. A 
mindennapi teendők közé tartozik a halak étvágyá
nak, a természetes táplálék mennyiségének és a víz 
minőségének rendszeres ellenőrzése. A kéthetenkénti 
próbahalászatok pedig a súlygyarapodást (takarmányér
tékesítést) és az egészségi állapotot hivatottak megálla

pítani. Nyári hal nagyvízen történő halászata után — 
különösen, ha csalogató etetés is történt — a szállítás 
előtt a halak 24 órás telelői pihentetése elengedhetet
len.

Betegség gyanúja esetén célszerű az Állategészségügyi 
Intézet laboratóriumi vizsgálata (minták küldönccel 
beküldve), különös tekintettel a baktériumok okozta 
betegségeknél, valamint az úszóhólyag-gyulladásnál az 
elsődleges, illetve a másodlagos kórokozók gyógyszer- 
érzékenységének megállapítására. Manapság már mű
hibának tekinthető, ha az antibiotikumok adagolására 
úgy kerül sor, hogy azt nem előzte meg rezisztencia
vizsgálat.

Az alkalmazásra kerülő alapvető eljárások közül a 
legfontosabbak a vízvirágzásnál a rézszulfát (CuSO4) 
körültekintő, óvatos alkalmazása (3—5 kg/ha mennyi
ségben vízben feloldva és kipermetezve); magas szer
vesanyag-, ammónia-, illetve kérhidrogén-tartalom ese
tén klórmeszes, valamint égetett meszes fertőtlenítés. 
A klórmész heti 2—3 alkalommal, 5—10 kg/ha meny
nyiségben (ugyanennyi Hypo vagy fele mennyiségű tö
mény klórlúg is alkalmas, kellő óvatosság mellett), az 
égetett mész 200—300 kg/ha dózisban, sávos mesze- 
zésként alkalmazható

Galandférgesség előfordulásakor Devermint kell etet
ni, mégpedig bothriocephalosisnál 0,2 g/hal-testtömeg 
kg; khawiosisnál 0,4 g/hal-testtömeg kg mennyiségben, 
a napi takarmányba bekeverve. 1—2 napon át etetjük, 
majd a kezelést 1 hét múlva megismételjük. (Nem fe
ledkezhetünk meg arról, hogy a Devermin bizonyos 
körülmények között mérgező, ezért a kezelést csak 
tóban alkalmazhatjuk.) A Carphtel Devermin-tartalmú 
gyógytakarmány, de a hatóanyag mennyiségi viszonyai 
miatt csak a Bothriocephalus ellen hatékony. A kopol- 
tyúrothadásnál a klórmész és az égetett mész alkalma
zása a legcélravezetőbb, a lehető legnagyobb mennyi
ségű friss víz adása vagy az oxigén utánpótlása mel
lett. Fekélyes bőrgyulladás, illetve úszóhólyag-gyulla
dás esetén a laboratóriumi vizsgálat által megállapított 
leghatékonyabb antibiotikumot keli (1 g/takarmány kg 
mennyiségben) 5 napon át etetni, majd 5 nap kiha
gyással a kúrát megismételni.

Áttekintve a feladatokat, szó sincs tehát „uborka- 
szezonról” . A teendők a tenyésztők és az állatorvos szá
mára egyaránt adottak.

Országos Állategészségügyi Intézet 
Hal- és Méhegészségügyi osztálya
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Dobóháló
Képeink a dobóháló szerkezetét és tógazda
sági próbahalászatra való használatát mu
tatjuk he.
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A Magyar Akvarista
és Terrarista Országos Egyesület munkájáról

Az 1912-ben alapított „Budapesti 
Akvárium és Terrárium Egyesület” , 
majd az 1949-ben létrehozott „Vi
rágkedvelők Egyesületének Akvári
um és Terrárium Szakosztálya” , s 
végül a „Magyar Hidrológiai Társa
ság Limnológiai Szakosztálya Akvá
rium Bizottsága” működése után, 
több éves előkészítő munkával vég
re sikerült folytatni az egyesületi 
munka hagyományait: 1984. április 
14-én Budapesten, a Fővárosi Állat
ás Növénykertben megalakult a 
Magyar Akvarista és Terrarista Or
szágos Egyesület (MATOE).

Megérett a helyzet arra, hogy az 
ország különböző pontjain egymás
tól elszórtan működő szak- és ak
varista köröket egy központi szerv 
összefogja, tágabb lehetőségek biz
tosítása mellett képviselje a hazai 
akvaristák, terraristák érdekeit. Ez 
annál is inkább szükségszerű volt, 
mivel számukat ma már 200 ezerre 
becsülik, és a városi életmód tér
hódításával egyire többen és többen 
kezdenek lakásukban akvarizálni, 
illetve hüllőket, kétéltűeket tartani. 
Bár elsősorban saját munkára, gon
doskodásra, elmélyült megfigyelésre 
késztet az akvarizálás és a terrari- 
zálás — mégis az állatok beszerzé
se, cseréje érdekében, és a tartási, 
tenyésztési információk kicserélésé
ért a többség közösségekbe tömörül.

A MATOE alakuló közgyűlésén 
szén számban kénviseltették magu
kat az akvaristák és terraristák; 
101-en szavazták meg a tiszteletbeli 
elnök személyét (dr. Szabados An
tal). a tiszteletbeli tagokat, akiket 
ünnepélyesen ez alkalommal kértünk 
fel (dr. Lovas Béla. dr. Wiesinger 
Márton, dr. Lányi György, Janisch 
Miklós, Rosconi Győző). Személyük
ben nagy múltú szakembereket kér
tünk fel. akik tapasztalatukkal tá
mogatni fogják egyesületi munkán
kat, és nevükkel is fémjelzik az 
egyesületi életet. Az egyesületnek 
— jóllehet lényegesen több akvaris
tája van, mint terrarista tagja — a 
két csoport egyenrangú tagja.

Az alapszabály megvitatása, az 
elnök (Pintér Károly), a négy alel- 
nök (Zsilinszky Sándor, dr. Ország 
Mihály. Botta István, Juhász Lász
ló), a főtitkár (Keresztessy Katalin) 
és a gazdasági vezető (Podolák Sán
dor), továbbá az elnökségi tagok, a 
felügyelő és fegyelmi bizottság tag
jainak megválasztása után a jelen
levők megszavazták a tagdíj össze
gét (360 Ft/év felnőtteknek. 60 Ft/év 
diákok és nyugdíjasok esetében). A 
megfelelő jegyzőkönyvek benyújtása 
után megkaptuk a MÉM határozatát 
az egyesület nyilvántartásba véte
léről.

Az új egyesület első rendezvényé
nek újra a Fővárosi Állat- és Nö
vénykert biztosított lehetőséget: dr. 
Holdas! Sándor főigazgató — egyéb 
segítségnyújtás mellett — felaján
lotta a Barlang-mozit előadói ülé
sünk megtartására. (VI. 23-án dr. 
Ország Mihály terrarisztikáról, Botta 
István a felújítás alatt álló tengeri 
akváriumról, s Lukács László az 
afrikai sügérekről tartott előadást.)

Országos egyesület lévén, megold
hatatlan, hogy különböző városokból 
rendszeresen és gyakran összehív
juk a tagokat — ehelyett évente né
hány nagyszabású rendezvényt, ta
lálkozót szervezünk. így augusztus 
10-től kezdődően országos kiállítást 
rendeztünk Szegeden, melyet Pintér 
Károly nyitott meg. A TIT Csong- 
rád megyei szervezetének tagjai és 
a MATOE-tagok által létrehozott ki
állításon 50 halfajt, illetve tenyész- 
formát mutattunk be 47 akvárium
ban, s 6 terráriumbán különböző 
hüllőket.

Szeptember 21—23. között tartot
ta a MATOE első országos találko
zóját Salgótarjánban, ahol megte
kintettük a TIT és a Művelődési 
Központ akvarista körének kiállítá
sát. melyet dr. Szabados Antal nyi
tott meg; majd hét előadás hangzott 
el változatos témákból, esti kerek- 
asztal-vitával kiegészítve.

Időközben kialakult az elképze
lés az 1985. évi országos találkozó 
megrendezésével kapcsolatban, és 
Zalaegerszeg vállalta a házigazda 
szerepét. Erre a találkozóra augusz
tus 23—25. közt kerül sor a Zala
egerszegi Városi Művelődési Ház
ban. Ezzel a rendezvénnyel kel
lemes és szakmailag hasznos prog
ramot szeretnénk biztosítani tagja
inknak, újabb tagokat szeretnénk

toborozni. Halgenetikáról, halbeteg
ségekről, technikai berendezésekről, 
vízi növényekről, az akvarisztika 
történetéről és tenrarisztikai témák
ból hangzanak majd el előadások, 
és megnézzük a Zalaegerszegi Ak
varista Szakkör és a MATOE kö
zös kiállítását.

Október végétől elkezdődött a 
MATOE halgyógyszer és -táp akció
ja: az előzőleg szétküldött ismerte
tések és a bejelentett igények alap
ján a tagok számára postán leme
zes, granulált stb. hal- és teknős
tápokat, s néhány alapvető hal
gyógyszert küldünk ki. Közzétettünk 
egy gyermekrajz- és fotópályázati 
felhívást is, s a beérkezett munká
kat először Zalaegerszegen fogjuk 
kiállítani.

Az 1984-es év folyamán Szege
den, Salgótarjánban, majd az évvé
gén Kaposváron alakultak meg a 
MATOE helyi körei, melyek ugyan 
a MATOE kötelékébe tartoznak, 
azonban önállóan működnek. Zala
egerszegről és Sopronból is jelezték, 
hogy a közeljövőben céljuk meg
alakítani a helyi MATOE-köröket.

Röviden összegezve: egyesületünk 
célja összefogni az ország különböző 
pontjain tevékenykedő akvaristákat 
és terraristákat; elősegíteni a szak
mai információk terjedését előadá
sok tartásával, külföldi szaklapok
ból származó cikkek terjesztésével, 
tagjaink buzdításával színvonalas 
cikkek megírására (és később majd 
egy saját szaklap beindításával). 
Szeretnénk lehetőséget teremteni 
különböző állatok, technikai esz
közök cseréjére, illetve behozataluk
ra külföldről is, s végül szeretnénk 
ellátni tagjainkat változatos haltá
pokkal, gyógyszerekkel.

Keresztessy Katalin

Gratulá lu n k  !
1984. november 20-án a Magyar Tudományos Akadémia székhá

zában
dr. MÜLLER FERENC

a Haltenyésztési Kutató Intézet igazgatója eredményesen meg
védte „Korszerű haltermelési technológiák ökonómiai értékelése” 
című kandidátusi értekezését.

Az értekezés opponensei dr. Kereszturszky János, a mezőgazda- 
sági tudományok kandidátusa és dr. Pócsi László, a mezőgazdasá
gi tudományok kandidátusa voltak.

*

A Debreceni Agrártudományi Egyetemen 1985. január 30-án 
dr. TAHY BÉLA

a Magyar Országos Horgász Szövetség titkára, lapunk szerkesztő 
bizottságának tagja megvédte „Az angolnatermelés fejlesztési le
hetőségei” című egyetemi doktori értekezését.
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HAZAI LAPSZEMLE

A Hortobágyról az OMÉK-ra 
— írja a Magyar Mezőgazdaság 
az 1985/1. számában. Az 1985. 
augusztus 17—25. között meg
rendezésre kerülő 70. Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszer- 
ipari Kiállításra készülve a 
Hortobágyi Állami Gazdaság
ban úgyszólván egész éven át 
kiállítás van. A pusztát, a 
nemzeti parkot sokan keresik 
fel, s közben megszemlélik a 
gazdaság állatállományát is. A

mindennapos siker érdekében 
folyamatosan kiállítási kondí
cióban kell tartani egyes állat- 
csoportokat. így nem lesz ne
héz kiválogatni az idei mező- 
gazdasági kiállításra az állato
kat. A Hortobágyi Halgazda
ság — az ÄG leányvállalata — 
három akváriumban állít ki. 
Kettőben a geotermikus ener
giával üzemeltetett telep hal
állománya — angolna és har
csa — lesz, egyben pedig a 
hortobágyi pikkelyes ponty 
tájfajta anyahala úszkál majd 
ivadékaival.

*
A Magyarország 1984/46. és 47. 
számában megjelent a „Kis- 
Balaton dosszié”  című Kétré
szes cikkre e lap 1984. decem
ber 30-i száma közölte dr. Woy- 
narovich Elek professzor sora
it. A hozzászólás — amely a 
Balaton vízminőségének védel
mében a Kis-Balatonon folyó 
nagyszabású munkák halászati 
vonatkozásait tárgyalja — áll
jon itt teljes terjedelmében. 
„A  cikkíró meg sem említi a 
vízvédelmi rendszer halgazda
sági hasznosításának lehetősé
gét. Már pedig úgy is lehet 
pocsékolni nemzeti vagyonún
kat, hogy nem használjuk ki 
azokat az állatifehérje-termelő 
területeket, amelyek ,melléke
sen' évente megújuló potenciá
lis energiatermelők volnának. 
A vízvédelmi rendszer — úgy 
látszik — egyedül a halaktól, 
a tervszerű halászattól ’védi 
meg* a Kis-Balatont. A terve
zőket talán az a néhány ku
tató által ’bedobott’, de telje
sen indokolatlan megállapítás 
vezérelhette, hogy a hal szeny- 
nyezi a vizet. A cikkben emlí
tett, 100—150 év előtti viszo
nyok nem fognak visszaállni. 
Akkor szétterült a víz a la
pos területen, ma beeresztik 
oda és kieresztik onnan. A 
víz akkor élő folyóvíz volt, ma 
szennyezett víz. A cikkíró azt 
is javasolja, hogy a vegetáci
ós időszak végén a mocsári 
élőlényeket — nádat, gyékényt, 
kákátm hínárt — célszerű le
aratni, eltávolítani a terület
ről. E munkákhoz speciális gé
peket kell beszerezni vagy 
konstruálni. Ez olyan igény, 
amit soha nem fognak tudni 
teljesíteni. Kérdéses, hogy a 
természetvédők beengedik-e a 
hínárhúzókat, gyékényvágókat

és nádaratókat, mert a halá
szokat semmi szín alatt sem 
akarják beengedni. Mit veszí
tünk a haltenyésztés elhagyá
sával? Extenzív (trágyázás és 
etetés nélküli) haltenyésztés 
bevezetésével hektáronként 50 
—200 kiló nemeshal-termés vár
ható évenként. Szerzőjük óva
tos, amikor azt írja, hogy egy
két éven belül még nem vár
ható semmilyen vízminőség
javulás, első látható jelei csak 
5—6 év múlva jelentkeznek. Ha 
foszfor- és nitrogéntartalmú vi
zet engedünk egy állóvízbe, 
ezeknek az anyagoknak csök
kenését vagy eltűnését ész
lelni kell a rendszer végén, 
vagy a lecsapoláskor. Ha nem 
észlelhető a tisztító hatás, ak
kor a rendszer nem működik. 
Miért működne éppen 5—6 év 
múlva?”

*
A Szabad Fold .,Tudomány” 
rovata a halak mozgásáról. 
A  halak úszási sebességét 
természetes viszonyok között 
aránylag ritkán mérték meg 
és a megfigyelések adatai 
sem mindig megbízhatóak. 
Annyit mégis sikerült már 
megállapítani, hogy a 10—40 
centiméternyi hosszúságú ha
lak úszási sebessége általá
ban óránként 2 és 12 km kö
zött változik, a test formájá
tól és méreteitől függően. Mi
nél nagyobbak ugyanis a 
testméretek, annál nagyobb

az úszási sebesség, s ez csak
nem általános szabálynak 
tekintendő. Még az angolna 
és a ponty is, amelyek pe
dig lassú úszóknak számíta
nak, óránként 12—14 kilomé
teres sebességet érnek el. A  
folyók leggyorsabb úszója a 
lazac, óránként 45 kilométert 
halad. ,A tengerekben körül
belül ugyanolyan sebesség
gel úsznak a cápák. A ten
geri halak között azonban 
akadnak sokkal gyorsabbak 
is. A  tonhalak például órán
ként 90, a kardhalak pedig 
130 kilométeres sebességgel 
szelik a hullámokat.

*
Algafarmok. A szaporodó em
beriség fehérje- és energiaigé
nye egyre nő. Ennek megoldá
sát részben a mesterséges al
gatenyészetektől várják. Ez az 
ötlet nem új keletű. A tokiói 
öbölben a japán halászok már 
1736 óta termesztenek vörös 
moszatot. A sekély parti vi
zekben a tengerfenékre bam
buszkarókat szúrtak le, ezek
re települtek rá a vörös mo- 
szatokhoz tartozó Porphyra 
spórái. Néhány évszázaddal ké
sőbb, korunkban több tengeri 
algafarmon 120 ezer tonna ét
kezési és takarmányozási cél

ra egyaránt felhasználható al
gát termesztenek. A Szovjet
unióban, Kínában és az USA- 
ban a jól gépesített algagyá
rakban már az évi 1,5 millió 
tonnát is meghaladja a terme
lés. (Búvár)

★
Rövid, de velős hír a Pest Me
gyei Hírlapból: Télen, nyáron 
ponty. A százhalombattai TE- 
HAG-ban szép eredményeket 
értek el a ponty évszaktól füg
getlen szaporításával. Sikerült 
egy évben négy alkalommal 
ugyanazon pontyanyától ivadé
kot nyerni, természetesen kel
tetőházi környezetben.

*

Hírek a szövekezetekből. — 
Kiskörei vörös Hajnal Tsz.: 
1968-ban épült három tavuk 
56 hektáron melyhez újabb 
három tavat létesítettek 112 
ha kiterjedéssel. Termésük 
rendszeresen 12—13 vagon, 
melynek 90 százaléka export-

A  tógazdaságokban

ra kerül, Franciaországba ée 
az NSZK-ba; 10 százalék nem 
éppen közeli városokba, 
Győrbe. Tatára. Helyben hí
res halászcsárdájuk van. Meg 
kell említeni búzatermésüket 
is: 1300 hektáron, 4,9 tonna 
átlagot értek el. Nyereséges 
továbbá juhászatuk, ezer va- 
gonos keverőüzemük, 25 fős 
varrodájuk, műanyag- és la
katosüzemük, építő részlegük. 
(Népújság, Heves) — Veszp
rém megye halászata az 
utóbbi hét évben jelentős 
fejlődést mutat. A  főként 
termelőszövetkezeti halasta
vakból és víztározókból már 
háromszor annyi hal kerül 
értékesítésre, mint 1972-ben. 
Az egészséges, korszerű táp
lálkozáshoz ily módon já
rulnak hozzá a halászattal is 
foglalkozó tsz-eink. (Napló, 
Veszprém) — A  Kisalföld hí
re: Szünetel a halászat Győr- 
Sopron megye nyílt vizein. 
A fagy ellenére azonban jó 
a halellátás, korlátlan meny- 
nyiségben szállít pontyot, bu
sát és amurt a győri Előre 
Htsz a nagybaj esi teleltető- 
ből a győri és a soproni 
halboltokba, továbbá három 
mozgó árus járja a Győr 
környéki községeket. — A  
bajai Új Élet Htsz tagjai 
a bátmonostori Duna-ágból 
kifogott halat a bikali halfel
dolgozóba szállítják. (Észak- 
Magyarország) — A  Tisza 
Htsz-ről: Országos átlagban
hektáronként 1,0—1,1 tonna 
halat nevelnek a tógazdasá
gokban. Eredményével a Ti
sza Htsz alaposan fölé került 
az átlagnak: a 220 hektáros 
tógazdaságban 408 tonna 
pontyot, busát, amurt és 
ragadozó halat termeltek.

A Békés Megyei Népújság is
mertette a megye horgászati 
intéző bizottsága ülését. Ezen 
bejelentették, hogy a MOHOSZ

1985-től kezdve minden év már
ciusának utolsó szombatját 
környezetvédelmi nappá nyil
vánította.

★
Előző számunkban néhány 
szebb tavat ismertettünk. Most 
tollhegyre kerül — a veszpré
mi Napló cikke alapján — ter
mészeti ritkaságunk: a Sás-tó. 
520 méterrel a tengerszint fe
lett 2 hektárnyi kiterjedésű 
víz; mint neve is jelzi. sással 
benőtt terület, egykor erdei 
láp volt a helyén. Az utóbbi 
években ötezer négyzetméter
ről kiirtották a sást, medrét 
másfél-két méterre mélyítették, 
vízszintjét szabályozhatóvá tet
ték. Most kellemes csónakázó 
tó és halban gazdag horgász
paradicsom. Gyöngyöstől tíz 
kilométerre, Mátrafüred és 
Mátraháza között, a 24-es mű- 
út mellett fekszik. Látványnak 
is különleges a Sás-tó és kör
nyéke. A kis szigetekkel tar
kított tavon vadkacsák úsz
kálnak. A fahidakkal összekö
tött szigeteken nyírek és fűz
fák, színes padok, virágok. 
Sárgára festett, 50 méter ma
gas kilátó emelkedik a tó 
partján, ahonnan pazar kilá
tás tárul a látogató elé. A Mát
ra erdős hegyvonulatai között 
messzire ellátni a csúcsokig, 
Kékesig, Galyatetőig.

*

Szokatlanul korán. február 
elején akadt a Tiszán a 
szolnoki Felszabadulás Htsz

tagjainak — Kovács Géza ée 
fia — hálójába egy kétméte
res, 51 kilós harcsa. (Nép- 
szabadság)

*
A Magyar Nemzet „Számok, 
tények” cím alatt írja: Afri
kában a halfogás 40 százaléka 
elvész az emberi fogyasztás 
számára. Ennek fő oka a szál
lítási és konzerválási lehetősé
gek hiánya a legtöbb afrikai 
államban. Az ENSZ mezőgaz
dasági és élelmezésügyi szerve
zete, a FAO római konferen
ciáján 140 nemzet küldöttei vi
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tatták meg, mit kell tenni, 
hogy ez a helyzet megváltoz
zék. A szakemberek véleménye 
szerint a feladat az, hogy a 
következő két évtized alatt 
megkétszerezzék a fogyasztha
tó hal mennyiségét. Az ezt elő
segítő akcióprogram több té
makört foglal magában, köz
tük a kishalászat fejlesztését, a 
hal és a halászati termékek vi
lágkereskedelmét, s a hal sze
repét az alultápláltság leküz
désében.

*
Hering számlálás a Balti-tenge
ren. Nagyon ízletes hal a Bal
ti-tengeri apró hering. A ko
rábban nagyszámú halrajok 
azonban az utóbbi években je
lentősen megfogyatkoztak. A 
Balti-tengeri országok ezért 
egyezményt kötöttek, amelynek 
alapján, a jelenlegi mennyisé
get figyelembe véve, korlátoz
ták a halászás mértékét. A hal
rajok számát olyan visszhang
integrációs módszerrel állapí
tották meg, amellyel gyakorla
tilag egészen pontosan felmér
hető a teljes halállomány. A 
heringek hidroakusztikai be
rendezésekkel való számlálását 
évente két alkalommal végzik

szovjet, lengyel, NDK-beli és 
svéd tudósok közösen. (Észak- 
Magyarország)

*

Megyei tanfolyam mező- és 
halőröknek. Mező- és halőrök 
részére a megyei tanács 
mezőgazdasági és élelmezés- 
ügyi osztálya háromévenként 
tart egyhetes tanfolyamot. Az 
idén két csoportban 141 meg
hívott — köztük 11 halőr — 
mélyítheti el a tevékenységé
vel kapcsolatos ismereteket. 
A mostani foglalkozások leg
főbb témaköre a hatásos va
gyonvédelemmel összefüggő 
teendők ellátását hivatott se
gíteni. Az előadásokon a
résztvevők a munkaterületük
höz tartozó számos részfeladat 
szakszerű végrehajtásához is 
hasznos útmutatásokat kap
nak. A  bőséges program
ban szerepel a mezőgazda- 
sági és erdei tűzrendészet, 
a természetvédelem, a nö
vényvédelmi és az állategész
ségügyi figyelőszolgálat, a
környezetvédelem terén a
mezőőrökre háruló tenniva
lókról szóló tájékoztatás. A  
közbiztonság, a társadalmitu
lajdon-védelem és a fegyver- 
használat kérdései, a baleset

elhárítási és közegészségügyi 
feladatok, az aktuális politi
kai kérdések ugyancsak 
helyet kaptak a tanfolyam 
tematikájában. (Napló, Veszp
rémi)

*

Hasznosítható ipari pernye. 
Amerikai kutatók a tengerben 
20 méter mélységben szirtet 
építettek olyan tömbökből, 
amelyek 80 százalékban per
nyéből és 20 százalékban a 
kéményfalakról eltávolított és 
vízzel iszapszerű masszává for
mált, szilárd égéstermékekbő] 
állnak. A pernyét és az iszapot 
összekeverték és negyedköb
méteres tömbökké préselték. 
A mesterséges szirtek a halak 
keltetőhelyévé válnak, ahol a 
fiatal halak menedéket talál
nak a tömbök hézagaiban. Ha 
ez az eljárás beválik, fontos 
szerepe lehet a környezetvéde
lemben, hiszen világszerte 
nagy gond a mind több per
nye elhelyezése. (Somogyi 
Néplap)

*

„Takácsné, a halász” címmel 
a Zalai Hírlap a bajcsai Ta
kács Józsefnét mint kitűnően

helytálló halászt mutatja be. 
15 évvel ezelőtt a Mórichelyi 
Tógazdaság kacsa-előnevelőjé- 
nek gondozója volt, ds ennek 
felszámolása után főnökei fel

hívására vállalta a halászmun
kát, melyben derekasan tevé
kenykedett. Munkája elisme
réseként Kiváló Dolgozó kitün
tetésben részesült.

*

A  Lapszemle jelen időszaká
ban egyetlen új építési hírt 
közöltek a lapok: Kétmillió 
forint költséggel megépült 
Baranyában a 9 hektáros 
Borza-tározó. (Dunántúli Nap
ló)

Pöschl Nándor

Az OMÉK halbírálati rendszere
Az 1985. évi OMÉK halászati albizottsága ez év januárjában vi

tatta meg az alkalmazandó halbírálati rendszert. E szerint a bí
rálat a korábbiakban alkalmazott 100 pontos rendszerben törté
nik, az alábiak szerint:

— a hal küllemére adható maximális pontszám: 40 pont
— a gazdaság nettó hozamára adható maximális pontszám:

30 pont
— a halászati ágazat nyereségére adható maximális pontszám:

30 pont
Összesen: 100 pont

A nettó hozam és a halászati ágazat nyereségét az 1982., 1983. 
és az 1984. évek átlaga alapján veszik figyelembe. Ez azt je
lenti, hogy a felszállított haltételeket minden esetben cégszerűen 
aláírt és az illetékes megyei tanács álttal igazolt adatlapnak kell 
kísérnie, mely a felsorolt adatokat tartalmazza. Minthogy bírála
ti rendszerünk a tenyésztett ponty értékelésére szolgál, a halásza
ti albizottság állást foglalt arról: felkéri a Halértékesítő Vállala
tot, a TERIMPEX Külkereskedelmi Vállalatot és a Magyar Or
szágos Horgász Szövetséget különdíjak felajánlására, hogy azok
kal az egyéb halfajok (növényevők, pisztráng, angolna stb.) dí
jazhatok legyenek.

Az albizottság elfogadta a bíráló bizottság összetételét:
Pékh Gyula (elnök)
Dr. Tahy Béla (titkár)
Dr. Bakos János 
Balogh József 
Csoma János 
Dr. Dobrai Lajos

T. B.

Elektronikus halraj-felderítő
Ukrán szakemberek a halrajok felderítésére szolgáló információs 

rendszert hoztak létre, mely különböző mélységekben egyidejűleg vé
gez elemzést, csökkentve a felderítésre fordított időt. A hidroakusz
tikai állomásról a vízbe küldött ultrahangjelek visszaverődnek min
den tárgyról, amely a tengerfenék és a vízfelszín között található. 
E jeleket egy különleges vevőberendezés felerősíti, majd továbbítja 
a feldolgozó rendszerhez, amely nagy pontossággal határozza meg a 
halrajok jelenlétét, mennyiségét és tartózkodási mélységét.

(APN)

Hírek 
a világból
A HIBRID KEVESEBBEL IS BE
ÉRI. M. Brunson és H. Randall Ro- 
binette megállapították, hogy a csa- 
tornaharcsa és a „blue” (kék) tör
peharcsa hibridje kevesebb vízben 
oldott oxigént igényel, mint a csa
tornaharcsa. AQUACULTURE MA
GAZINE (1984) № 4.

★
ÖLI AZ ÉLŐSKÖDŐT! S. Boonya- 
ratpalin és W. A. Rogers megálla
pították, hogy a „ mebendazole” 
(methyl—5—benzoyl benzimidazole— 
2—carbamate) nagy biztonsággal 
megsemmisíti a fekete pisztráng
sügér (Micropterus salmoides) egyik 
féreg-élősködőjének (a Proteocepha- 
lus ambloplitis) lárváját. JOURNAL 
OF FISH DISEASES (1984) №  7.

★
MIT TARTALMAZ A VÍZIJÁ

CINT? Szubtrópusi és trópusi orszá
gokban (és kísérleti jelleggel már 
Magyarországon is) széles körben 
hasznosítják a víz felszínén lebegő, 
húsos levelű vízijácintot, melynek 
szennyvíz-megkötő és részben sem
legesítő hatása régóta ismert. A 
gyorsan szaporodó és nagy zöldtö
meget adó növény levele — egy 
mostani elemzés szerint — 49,6%
proteint, 16,0% zsírt, 26,9% szénhid
rátot tartalmaz — így összeségében 
kitűnő állati takarmányként jöhet 
számításba. QUAL. PLANT FOODS 
HUM. NUTR. (1984) Vol. 34. № 1.
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Húzó- és tartóhálók
(II .)

TELJES ÜZEMFORMÁHOZ 
MÉRETEZETT HŰZÓHÁLÓK

A különböző korosztályú halak 
eltérő méreteihez igazodó hálók ter
vezésekor elsősorban a szembőség 
és a hosszúság helyes megválasztá
sa fontos. Ezek összefüggésben van
nak egymással, mert a sűrűbb há
lók egyre növekvő közegellenállása 
mind rövidebb halászhálók vonta
tását teszi lehetővé. Ezekre az ösz- 
szefüggésekre való tekintettel a kö
vetkező hosszúságú és anyagú há- 
lászhálók készítését javasolom:

Lehalászandó
hal Léhés

Húzó-
háló

max.
hossza

(m)
Zsenge, elő
nevelt ivadék tüll, kongré 15
1 ny. ivadék 10-es Raschel 40
2 ny. tenyész 20-as csőm. 90
3 ny. piaci 30-as csőm. 150

Köl tségkímélés miatt a tenyész- 
és piaci halhoz is használhatunk 
közös, 20-as hálót. Ha tavainkban 
tenyészamúrt nem nevelünk, úgy. 
mindkét korosztályhoz egyaránt 
megfelel a 25-ös háló.

A készíthető hosszúságot nemcsak 
a sűrűségtől függő közegellenállás 
szabja meg, hanem a vele összefüg
gő léhés szakítószilárdsága is. A 
csomózott hálóktól a tüll felé halad
va ez csökken. Az előbbi táblázat
ban jelölt adatokat a tavak mérete 
módosíthatja. A tüll-, kongré- és a 
10-es Raschel hossza általánosnak 
vehető, így a módosító hatás csak 
a csomózott hálóknál érezhető erő
teljesen:

Tavak nagysága Halászháló 
hossza (m)

Telelő tó 30
Kis tó (2—10 ha) 30—60
Közepes tó (10—60 ha) 60—90
Nagy tó (60—120 ha) 90—150

HŰZÓHÁLÓ KÉSZÍTÉSE
A  húzóhálók készítését (komplet- 

tírozását) felverésnek nevezzük. Mi
vel a kongré és tüll felveréséhez a 
csomózott hálókkal kapcsolatos is
meretekre is szükség van, ezért ezt 
tárgyalom először.

Raschel- és csomózott léhésű hálók
A  felverés műveleti sorrendjének 

bemutatásához példának egy 60 m 
hosszúságúra készítendő, 160 szem
öblű, 25-ös szembőségű hálót vá
lasztottam. Ez minden szóbajöhető 
művelet ismertetésére lehetőséget 
ad.

Spannolás
Először határozzuk meg, hogy egy 

60 m hosszú háló készítéséhez pon
tosan mennyi kötélre van szükség. 
A rendelkezésre álló 2 db bála 25- 
ös léhés mindegyike 50 m hosszú, 
a hosszában elnyújtott szemek állása 
esetén. Az összes léhés hossza tehát 
100 m. Ebből a 10 m-ből „csak” 60 
m hosszú halászháló készíthető, mi
vel 40 m-t felvesz a léhés öble. A 
100 m-t az 50 mm-es szemátmérő 
esetén 2000 szem alkotja. Mivel 
minden ütésbe 5 szem kerül, ezért 
2000/5=400 ütés adja majd a ha
lászháló hosszát. Egy ütés 0,15 m, 
így a 400 ütés együttes hossza: 
400X0,15=60 m. Egyéb kötélmun
kákra még 5 m-t számítsunk. Esze
rint tehát a 2 db, egyenként 50 m 
hosszú, 25-ös léhés együttes feldol
gozásához 2 db, egyenként 65 m 
hosszú, lehetőleg sodrott, 12-es Pa- 
kötélre van szükségünk. (A 10-es 
Raschel-hálóhoz 10-es kötél is jó.)

A köteleket először ki kell span- 
nolni, hogy a gyártásból eredő fe
szültségeket és a későbbi, túlzott 
nyúlást elkerüljük. Az egyik végét 
stabilan rögzítsük, a másikat pedig 
egy segítő személy húzza ki. A rög
zítés mellett tekerjük át a kötelet 
a spannolófán az 1. ábra szerint, 
majd a fával haladjunk a segítő 
társ felé. A művelet akkor lesz ha
tásos. ha közben a kötelet annyi
ra megfeszítjük, hogy a fával hala
dó két fő csak lassú lépésben tud 
közlekedni. Ezt mindaddig ismétel
jük, amíg a kötélvég már nem pörög 
tovább. Sodrottnál többször, körül- 
szövöttnél kevesebbszer szükséges 
(4—8).

Az alín felverése
Alínnak nevezzük a hálósúlyokat 

hordozó és a léhés alsó, hosszanti 
oldalát szegélyező kötelet. Erre a 
célra az egyik 65 m hosszú kötélre 
fűzzünk fel 58 db, 30 mm hosszú, 
3/4”-os ólomcső darabot, majd tel
jes hosszában feszítsük ki mellma

gasságban. A kihúzás két felnőtt 
ember teljes erejével történjen. Bal 
végétől 2,5 m-re tegyünk egy jelet 
festékkel. Ütésmérő fa segítségével 
0,15 m-ként még 400. összesen 401 
db jelet fessünk. Az utolsó után 2,5

m-es jelöletlen résznek kell marad
nia. A léhést az alínra (és felínre) 
esetünkben 400 ütéssel verjük fel. 
Ütésnek nevezzük az alínon (és fel
ínen) levő 0,15 m-es szakaszokat, 
amelyek kezdete és vége a felverő 
inslégből készült csomó, köztük az 
inslégre felszedett háló szemeivel.

Bontsunk le a tűről kb. 2 m-rel 
hosszabb insléget, mint a léhés ke
resztben kifeszített 8 m-es öble. Pél
dánkban: (160 szemX0,05 m )+2 m =  
10 m. (A 0,05 m a 25-ös szem átmé
rője kihúzott állapotban.) Erre majd 
a háló rövid oldalának beszegésénél 
lesz szükség. Az inslég 10 m-es sza
kaszán túli részével kössük le a lé
hés első sarokszemét az alín első 
jeléhez. Lekötéshez dupla hurkot 
használunk, a 2. ábra szerint. Az ott

2. ábra

látható laza hurok első menetét 
megszorítjuk, majd a másodikat az 
első tetején nyomjuk keresztbe, an
nak bal oldalára. Végül a dupla 
hurkot az inslég meghúzásával szó-



rítsuk meg. Fentieket végrehajtva a 
csomónak a 3. ábrán látható képet 
kell mutatnia. Az elkészült csomó 
mellé húzzunk be egy ólomgyűrűt. 
A léhés hossza mentén soron kö
vetkező 4 szemet szedjük fel az ins- 
légre, tű segítségével (4. ábra), majd 
dupla hurkot kötünk az alín máso
dik jeléhez. Ezzel elkészült az első 
ütés (5. ábra).

5. ábra

Használat közben az alín (és fel
ín) nyúlik. Ha a felverő inslég szo
rosan követné a kötelet, akkor an
nak nyúlása miatt a gyengébb ins
lég elszakadna. A szakadást elke
rüljük. ha az egyenes kötelet az 
inslég ívelten, tehát nagyobb hosz- 
szúsággal követi. Az íveltséget min
den ütésben egyformára tudjuk ké
szíteni, ha a kötélre felülről ráhe
lyezett kezünk ujjaival az insléget 
alul eltartjuk a szemek felszedését 
követő hurok rögzítése előtt. A lét
rehozott „belógás” az ütés közepén 
kb. 25 mm legyen.

Mint arról már korábban szó volt, 
a léhést ütésekkel dolgozzuk fel az 
alínra. Az első és utolsó (400.) ütés 
kivételével az összes többi teljesen 
azonos. Az eltérés annyi, hogy az 
egy ütésre jutó 5 szemből az első 
ütésnél az első szemet az első cso
móba. az utolsó ütésnél pedig az 
utolsó szemet az utolsó csomóba be
le kell kötni. A többi (398) ütés fel
verő inslégén mind az 5 szem sza
badon fut.

Az ütésekre jutó felverendő szem
számok a léhés típusától függően

változnak. Ezek meghatározását a 
következő táblázatban ismertetem:

Szem
bőség
(mm)

Állandó Osztó

Egy ütés
re jutó 
szemek 
száma 

(db)
10 24 2 12
15 24 3 8
20 24 4 6
25 25 5 5
30 24 6 4
35 21 7 3
40 24 8 3

Az alínra már előzetesen felfűzött 
ólmozást úgy kell elosztani, hogy 
az alsó ütésbe, majd minden hete
dikbe, s az utolsóba kerüljön. Ha 
munka közben lefogy a tűről az 
inslég, akkor a halászcsattal a 6. 
ábra szerint végezzük tovább.

6. ábra

A léhés összevarrása
A  felverés során újszerű felada

tot jelent a két 50 m hosszú léhés 
összevarrása. Erre a 60 m hosszú 
halászháló közepén kerül sor. Az 
összedolgozás átnézetes menetét a 
7. ábra mutatja. Az „X ”-szel jelölt 
helyen költjük össze a cérnát a lé
hés szemszárával. (Vele, valamint 
az összes többi csomó kötésével 
kapcsolatos ismeretanyag megtalál
ható a Halászat 1983/4. számának 
116. oldal 13., 14., 15. ábráin; vala
mint az 1984/1-es szám 12. oldal 9., 
10., ábráján, illetve a hozzájuk fű
zött magyarázatokban.)

Az előbbiek kiegészítésére a kö
vetkezőket tartom szükségesnek:

— Az összedolgozáshoz készített 
hurkokat mindig a léhés csomói alatt 
képezzük. Így ezek az eredeti cso
mók nyakára kerülnek.

— A kialakításra kerülő szemek 
a többivel teljesen egyformák le
gyenek.

— A lezáró csomó megkötése azo
nos a kezdőével.
Beszegés

Miután a háló utolsó sarokszemét 
odakötöttük az alínhoz, fűzzük át a 
sarokszem alatti szemeken a felverő 
inslég 8 m-es szakaszát. A felszedés 
iránya olyan, mint a fércelő ölté
sé. Így nem sodródik fel a léhés 
öblének kezdete a szegő inslégre. A 
beszegés dupla szemszárak felszedé
sével történik. Az öböl utolsó sze
mét is felfűzve kötjük majd az 
utolsó szemet — azaz a saroksze
met — a felín első jeléhez. A be
szegő inslég hosszának pontos meg
határozása azért szükséges, mert ha 
nem ezt tennénk, úgy két azonos 
öblű háló összevarrása után „zsák” 
keletkezne.
A jelín jelverése

A  felín a halászháló párás kötele, 
amely a léhést az alínnal ellenté
tes oldalán a víz színén fenntartja. 
Fűzzünk fel a már kispannolt másik 
65 m-es kötélre 101 db nagy mű
anyag párát. (Ha ez nem áll rendel
kezésre, megfelel a parafa, vagy a 
kis műanyag para is. Ezekből egy
aránt 201 db szükséges.) Feszítsük 
ki a kötelet két erős fa közé és a 
kezdetétől számított 2,5 m után 0,15 
m-kánt jelöljük be, csakúgy, mint 
az alínt. Hozzuk a kihúzott kötél 
első jele alá az alínnal már fel
szerelt léhés végét. A beszegő ins- 
léggel a felín első jeléhez kötjük a 
léhés sarokszemét. A sarokszem 
rögzítése után szedjük fel a soron 
következő 4 szemet az alín mintá
jára. További sorrend: dupla hur- 
kolás, 5 szem felszedése, dupla hu
rok stb. Az utolsó művelet a záró 
sarokszem rögzítése a felín végén.
Végszegés

Az alín felvetésének kezdetén a 
beszegéshez meghagyott inslégből 
egy 8 m-es szakaszt fűzzünk be a 
dupla szemszárak mögé. Az inslég 
8 méteren túli részével hurkoljuk 
körbe a felín kötelét és az insléget 
úgy, hogy a csomó a sarokszemet 
rögzítő hurok mellé jusson, az ütés
köz irányába. A kötéseket biztosít
suk még egy-egy csomóval, majd 
égessük le a már felesleges végeket.
Az alín és a jelín végeinek 
eldolgozása

Mind a négy kötélvéget a 8. ábra 
által jelölt módon csévéljük körbe 
szorosan, kb. 0,04 m-es szakaszon.

A nyíl irányába meghúzva a cér
nát. a hurok megszorul. A csévélésen 
túlnyúló, kb. 0,02 m-es kötélvége
ket ki kell kócolni.
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I

A húzóháló munkába állítása
A  léhés mindkét végéhez kívül

ről egy-egy apacsfa illeszkedik. Ezek 
stabil, mégis gyorsan oldható rögzí
tését az alín és felín két-két végé
vel a 9. ábra szerint végezzük (far
kashurok). A léhés öblét a szegő-

insléggel kössük a fához 2—3 he
lyen. Az utolsó művelet a két-két 
kötélvég, illetve a keresztkötél meg- 
toldása a kívánt hosszúságú húzó
kötelekkel. Biztonságos, ajánlott 
megoldás a halászcsat, ami a 10. áb
rán látható. Húzókötélnek körülszö- 
vött kötelet javaslok. (Nemcsak a 
kényelmesebb fogás és könnyebb 
tisztántartás szól mellette, hanem 
kisebb szakítószilárdsága révén előbb 
szakad el, miint maga a háló.)

Kongré- és tüllhálók készítése
Mindkét anyag több szembőség

ben kapható, ezért a vásárlást gon
dos mérlegelés előzze meg. Bár fel
verésük a már elmondottak alapján 
is megoldható, mégis ismertetésre 
kerül két másik megoldás is. ame
lyek hosszabb élettartamot biztosí
tanak.

A csomózott léhésbe varrott 
kongré és tüli

Az e módszerrel készült hálók 
drágák, munkaigényesek, de tartós
ságuk miatt ajánlhatók. Példának 
válasszunk egy 15 m hosszú, 2,5 m 
széles, előnevelt hal halászatára al
kalmas halászhálót.

Első feladat egy 30-as szembősé- 
gű, 15 m hosszú, 2,5 m-es háló fel
verése, 8-as vagy 10-es kötélre. 
Munkánkat a már leírtak figyelem- 
bevételével végezzük. Mivel ne
künk csak 15 m-es végtermékre 
van szükségünk, ezért a 30 m-,t biz
tosító 50 m hosszú, 30-as léhést 
vágjuk félbe. A darabolás égetéssel 
történjék. Praktikus megoldás a 
pillanatforrasztó pisztoly alkalmazá
sa. Végezve a felveréssel, elő kell 
készítenünk a betétnek szánt kong- 
rét, a következők szerint: a kívánt 
2,5 m-es öböl eléréséhez dolgozzunk 
össze a kongré 0,9 m széles anyagá
ból 3 sávot varrógéppel. A toldások 
átfedése 50—50 mm legyen. Erős

kötést kapunk, ha az öltésekhez 
kesztyűvarró cérnát használunk (11. 
ábra).

Az utolsó művelet a nagyszemű 
háló és a vele azonos méretűvé ala
kított kongré rögzítése egymáshoz. 
Ehhez feszítsük ki a hálót, ahogy 
azt a felverésnél tettük. Hozzá iga
zítva, hurkoljuk a kongré megfele
lő szemeit a léhés csomóihoz. Az 
öltések helyei mind alul, mind felül 
a szélső sor csomói. A hurkoláshoz 
szükséges Pa-cérnát fűzzük be 
olyan lapos acéltűbe, ami a kongré 
szemein átfér. Amennyiben a háló 
tartósságát tovább kívánjuk növel
ni, úgy az összevarrást megelőzően 
a kongré alsó és felső szélét 50 mm 
széles sávban hajtsuk vissza.

Köpper-szalaggal megerősített 
kongré- (tüll-) háló

Mint már említettem, a kongré- 
háló a csomózott léhések mintájára 
is felverhető. Ezek. valamint a fen
tiekben leírt hálók között tartósság
ban átmenetet képeznek a köpper- 
szalaggal erősített termékek. A fel
verést a köpper-szalagnak a léhés 
(kongré) hátoldalára történő, „X ” 
alakú gépi felvarrása előzi meg. Az 
erősítések kb. 1 m-es távolságonként 
következnek és a háló egész széles
ségét átfogják. A szomszédos „X ” - 
ek szárainak végpontjai találkozza
nak. A felverést dupla cérnával, 8- 
as kötélre végezzük, a kongré dup
lán visszahajtott alsó és felső szé
lének felhasználásával, a felverés 
szabályai szerint.

TARTÓHÁLÓK
Elsősorban vegyes vagy polikultú- 

rás népesítésű tavak lehalászatánál 
tesznek jó szolgálatot. Gyakori 
ugyanis, hogy a többfelé válogatott

halak mindegyike egyszerre nem ter
melhető ki (akár a szállító késése, 
akár az adott halcsoport kis részvé
teli aránya miatt). Igaz, hogy a hú
zóháló egyik vége a tanya kitűzése 
után e célra felszabadítható. Gya
kori viszont, hogy a húzást rövide
sen meg kellene ismételni, de a há
lónk már foglalt haltartás céljából. 
Példánknál maradva választhatjuk 
azt a megoldást is, hogy a pillanat
nyilag nem elszállítható részt vissza
öntjük a tóba. Ez azonban az újabb 
és újabb fogás miatt fokozott streszt, 
mechanikai sérülést és pusztulást 
okozhat, illetve okoz. Különösen 
igaz ez az ivadékra és a tenyészha- 
lakra. Fogadjuk el, hogy a halá
szattal intenzíven foglalkozó gazda
ságok nem nélkülözhetik a tartó
hálók használatát.

Tartóhálók méretei
Megállapításainkat most is a gyá

ri léhések méretére alapozzuk. Az 
1 db, 50 m-es gyári léhés önmagá
ban is elég hosszúságot biztosít. 
Részben mert a kifogott halaknak 
csak egy része kerül ide, részben 
mert a leeresztett víz miatt felállí
tására úgyis csak kis terület áll ren
delkezésünkre (pl. halágy). Mint a 
későbbiekben látjuk, a 10—40 mm-es 
szembőségű hálók átlagosan 37 m 
hosszúra készíthetők. Tartóháló cél
jára finomabb szembőséget javaso
lok, mint a húzóhálók esetén, mert 
itt nem kell számolni a munkát ne
hezítő közegellenállással, ugyanak
kor a sűrűbb anyag felhasználási 
területe bővebb. Mivel ezek az esz
közök kisebb igénybevételnek van
nak kitéve, az adott szembőségű 
csomózott háló hiánya esetén Ra- 
schel-léhést is felverhetünk.

Tartóhálók készítése
A készítés lényege, hogy a léhést 

beszegő szemekkel verjük fel az ins- 
légre. Kedvezőbbnek tartom, ha a 
megvásárolt léhés területével úgy 
gazdálkodunk, hogy a szélesség ro
vására növeljük a hosszt. Itt ugyan
is nincs szükség olyan méretű öböl
re, mint a húzóhálóknál, és ez a 
forma könnyebben helyezhető el a 
tanya mellett. Ezt úgy érjük el, 
hogy az egy ütésbe eső szemszámo
kat nem a 24-es. hanem a 20-as 
„állandó” szerint kalkuláljuk. A 
kapott értékeket, valamint a felve-

1. táblázat

Szem
bőség Állandó Osztó

0,15 m-re 
jutó szemek 

száma

50 m-es 
léhés

szemeinek 
száma a 

hossz 
mentén

1 m felvert 
léhés

szemeinek
száma

A kész 
tartóháló 

hossza

10 20 2 10 2500 67 37
15 21 3 7 1667 47 35
20 20 4 5 1250 33 38
25 20 5 4 1000 27 37
30 18 6 3 833 20 42
35 21 7 3 714 20 36
40 24 8 3 625 20 31
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rés sarán szükséges egyéb mutató
kat az 1. táblázatban találjuk meg.

A tartóháló-készítés műveleti sor
rendjének bemutatásához példának 
egy 35 m-hosszú, 15 mm szembőségű 
hálót választottam. Gombolyítsunk 
fel egy motring 3-as insléget, majd 
a végére kötött hurok segítségével 
kössük ki úgy, hogy kényelmes 
munkavégzést biztosítson, A hurok
tól 0,1 m-re tegyünk egy jelet fes
tékkel. Ezt követően az inslég 35 
m-es szakaszát (1. táblázat) egymé- 
terenként jelöljük meg.

Sarokszem kötése
Vegyük magunk elé a léhést és 

keressük meg a fél sarokszemet. 
Annak sza'bad szemszárához kössük 
a tűre duplán felszedett cérna végét. 
A felveréshez használt dupla cér
nával felülről megkerüljük az inslé
get, majd a léhés hossza mentén le
vő első szembe öltünk. Az öltés a 
szembe felülről lefelé történik. Az 
öltést viselő szem a cérna meghú
zását követően megtekeredik. Ezt 
helyzetében rögzítjük és balra in
dított, majd a két szemszár alatt 
vezetett hurokkal lezárjuk.

A léhéssel azonos méretű első be
szegő szemet az inslég első jeléhez 
húzzuk és ott rögzítjük az inslég- 
ből kötött hurokkal. Ehhez az ins
léget az első jeltől előre, 0,14 m-re 
duplán összefogjuk, és vele a 12. 
ábra szerint csomót kötünk. Az így

kapott „füllel” a hurkolást az előb
biek szerint megismételjük úgy, 
hogy a második csomó az első nya
kára kerüljön. A módszer előnye, 
hogy a tartóháló kitűzését biztosító 
fülek a léhést egyben szakaszosan 
rögzítik.

A léhés oldalainak felverése
Az 1. táblázat szerint az első be

szegő szem kialakítását még 45 
szem követi. Mindegyikük egyforma 
legyen. A léhés hossza mentén dup
la cérnával haladva, az insléget fe
lülről megkerülve, a soron követke
ző szembe öltünk (13. ábra). A 47. 
beszegő szemet az inslég második 
jelénél rögzítjük, a sarokszem min
tájára. A műveletet az inslég min
den jelénél, 47 szemenként megis
mételjük. Köztük pedig a beszegő 
szemek szabadon futnak. A léhés

hosszán végigérve, a sarokszemet 
újból rögzítjük. A háló rövid olda
laira az elmondottak szintén vonat
koznak.

A léhés kerületén végigérve az 
első sarokszemet rögzítő fülhöz 
érünk. Ezt fel kell bontani és az 
inslég végét bedolgozva újból meg 
kell kötni. A hurkolást az első 
szembe behúzott inslég végével ás

az eredeti dupla szállal közösen, te
hát 3 szállal végezzük. A lezáró, is
mételt hurkot már csak az eredeti 
dupla szállal kössük.

Pápay Tibor

FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK FIÓKJAINK:

BAJA, Béke tér 7.
Tel.: 11-009.
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Visszatekintés a magyar halászat 
régi irodalmára (II.)

A Halászat 1985. évi 2. számában megjelent, a ha
lászatról és halgazdaságról szóló régi irodalmi forrás
műveket, valamint törvényeket és jogszabály-ismerte
tőket folytatva, az újabb összeállítást a századforduló
tól 1935-ig írtam össze. A szerzők neve, a mű címe, a 
kiadás helye és éve, valamint a kiadványok terjedelmé
nek említése az első közlésemhez hasonlóak.

A magyar halászat irodalmi visszatekintésénél gon
doljunk arra, hogy a magyarokat — a halászás mester
ségét illetően — mindig az első helyek illették meg, 
hiszen az ősmagyarok csak úgy tudták magukat fenn
tartani a honfoglalás előtt, hogy vándorlásuk során a 
vadászaton kívül halásztak is. A magyaroknak ez az ősi 
cselekedete, valamint a jelenleg is feltétlen ragaszko
dása a halakhoz, sürgeti a régi magyar halászati és 
halgazdasági bibliográfia szükségszerű közreadását, 
esetleg további kiegészítését.
1. A CSONGRÁD—SZEGEDI Tiszai Halászati Társu

lat alapszabályai és üzemterve. Szentes, 1900, 24 ol
dal.

2. ECSEDI István: Népies halászat a Közép-Tiszán és 
a tiszántúli kisvizekben. Debrecen. 1934, 186 oldal.

3. ÉDESVÍZI halászat és haltenyésztés. Közrebocsájtja 
az Országos Halászati Felügyelőség, Budapest, 1902, 
142 oldal.

4. FISCHER Frigyes: Magyarország halászata. Kiadja 
a Földmívelésügyi Minisztérium. Budapest, 1930, 
277—284 oldal. (Rádiós Gazdasági Előadások)

5. FISCHER Frigyes: A magyar halászat, összefoglaló 
ismertetése, szerepe és jövője a mezőgazdasági ter
melésben és a vízgazdálkodásban. Budapest, 1931, 
224 oldal.

6. FISCHER Frigyes: Halak és halászat. Budapest, 
1935. Kiadja a Földmívelési Minisztérium, 117—124 
oldal. (Rádiós Gazdasági Előadások)

7. A FOGAS—SÜLLŐ ikrák gyűjtése és költése. Is
merteti az Országos Halászati Felügyelőség, Buda
pest, 1907, 9 oldal.

8. GELEI József: A szegedi óriás harcsák. Szeged, 1930, 
16 oldal.

9. HALGAZDASÁG (Litográfia). Kiadási hely megjelö
lése nélkül. 1911, 99 oldal.

10. HANKÓ Béla: A hal és halgazdaság. Budapest, 1928, 
252 oldal.

11. HIRSCH Alfréd: Magyarország tógazdaságai és ezek 
jövendő helyzete esy esetleges német halvám ese
tén. Nagykanizsa. 1904, 7 oldal.

12. KELLER Oszkár: Halpusztító emlősök és irtásuk. 
Budapest, 1929, 141—148 oldal. (Rádiós Gazdasági 
Előadások)

13. KOLOZSVÁRY Gábor: A tiszai települések és a ha
lászat összefüggése. Kiadási hely megjelölése nél
kül. 1928, 12 oldal.

14. KORBULY Mihály: Az ipari szennyvizek és azok 
hatása a halakra. Budapest, 1910—1912, 8 oldal. (Kü
lönlenyomat a Kísérletügyi Közleményekből)

15. LANDGRAF János: A Poprádvölgyi Halászati Tár
sulat feladatáról. Budapest, 1903, 19 oldal.

16. LANDGRAF János—HANKÓ Béla: Tógazdasági ta
nácsadó. Pontyos tógazdaságok részére. Budapest, 
1924, 96 oldal.

17. LUKÁCS Károly: A Balaton halainak gyakoriságá
ról. Tihany, 1932. 18—27 oldal. (Különlenyomat a 
Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkáiból)

18. LUKÁCS Károly: Jégi halászat a Balatonon. Buda
pest, 1934, 37, 3 oldal. (Különlenyomat a Halászat
ból)

19. MAUCHA Rezső: Az ipari szennyvizek és azok ha
tása a halakra. A falepárlógyári szennyvizek hatása

a halakra. Budapest, 1916, 27 oldal. (Különlenyomat 
a Kísérletügyi Közleményekből)

20. MAUCHA Rezső: Útmutatás a víz oldott oxigén- 
tartalmának meghatározásához. Budapest, 1927, 3, 
oldal (Országos Halászati Egyesület Kiadványai)

21. MAUCHA Rezső: A fényintenzitás, mint hydrológiai 
tényező. Budapest, 1929, 30 oldal. (Különlenyomat a 
Hydrológiai Közlönyből)

22. MAUCHA Rezső: A halastavak trágyázási kérdésé
nek újabb haladásáról. Kiadási hely megjelölése nél
kül (192?).

23. MAUCHA Rezső: A vízben oldott oxigéngáz és a 
hydrogénion koncentráció meghatározásának egysze
rűsítése. Budapest, 1931, 24 oldal. (Különlenyomat 
a Halászatból)

24. PISZTRÁNGTENYÉSZTÉS. Budapest, 1901. Orszá
gos Halászati Felügyelőség, 51 oldal

25. RÁTZ István: Halbiológiai intézetek Németország
ban. Budapest, 1904, 23 oldal. (Különlenyomat a Ha
lászatból)

26. RÉPÁSSY Miklós: Édesvizi halászat és haltenyész
tés. Közrebocsájtja az Országos Halászati Felügye
lőség, Budapest, 1902, 142 oldal.

27. RÉPÁSSY Miklós: Halászatunk és haltenyésztésünk. 
Budapest. 1902, 25 oldal.

28. RÉPÁSSY Miklós: A Tisza halászata hajdan és 
most. Budapest, 1903, 35 oldal. (Különlenyomat a 
Halászatból).

29. RÉPÁSSY Miklós: Édesvizi halászatunk. Budapest, 
1907, 30 oldal.

30. RÉPÁSSY Miklós: Édesvizi halászat és halgazdaság. 
Budapest, 1909, 502 oldal. (Második kiadás: 1914, 549 
oldal.)

31. RÉPÁSSY Miklós: A Balaton pontyai. Budapest, 
1910, 21 oldal. (Különlenyomat a Halászatból). (Ki
adva még 1916-ban)

32. RÉPÁSSY Miklós: Halastó és szennyvíztisztítás. Bu
dapest, 1914, 14 oldal. (Különlenyomat a Kísérlet
ügyi Közleményekből)

33. RÉPÁSSY Miklós: Édesvizi halgazdaságok. Buda
pest, 1923, 140 oldal. (Gazdasági Tanácsadó)

34. SIMONFFY Gyula: A m. kir. kincstári erdőségek 
halasvizei (1910. évi állapot) Budapest, 1913, 61 ol
dal.

35. UNGER Emil: Adatok savas és lúgos anyagok hal
mérgező hatásának ismeretéhez. Budapest, 1915, 24 
oldal. (Különlenyomat a Kísérletügyi Közlemények- 
bői)

36. UNGER Emil: Magyar édesvizi halhatározó. Útmu
tató a hazai halak neveinek megállapítására. Buda
pest, 1919, Országos Halászati Egyesület, 80 oldal.

37. UNGER Emil: Magyar tavak és folyók természetes 
haltáplálóka. Budapest. 1927, 15 oldal. (Különlenyo
mat a Kísérletügyi Közleményekből)

38. UNGER Emil: A halak rovarellenségei. Kiadja a
Földmívelésügyi Minisztérium, Budapest. 1928, 8
oldal. (Rádiós Gazdasági Előadások)

A régi könyveknél gyakori, hogy egy-egy neves szer
zőtől már csak kevés, vagy csupán egyetlen könyvtári 
példány lelhető fel. Ez a helyzet a régi magyar iroda
lom múltjából kiragadott könyvekkel is. Az utóbbi 
években a magyar könyvkiadás több régi könyvet ki
nyomtatott úgy, hogy azok az eredetieknek teljesen hű 
másolatai lettek. A századfordulói halászati és halgaz
dasági munkák közül érdemes volna kiválasztani azt 
a művet, vagy műveket, amelyek — az eredeti kiadást 
hűen utánozva — újra kinyomtatva az olvasóközönség 
kezébe kerülhetnének.

Várhidy Imre
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Napjainkban, amikor a halászat 
már régen nagyüzemi jellegűvé vált 
és a hajdani halászat eszköztára 
egyre inkább háttérbe szorul, ki 
hinné: nem is a távoli múltban volt 
idő, amikor az utcán, a páston ne
velődő fiatal falusi és városi fiúk 
kedvenc szórakozása volt a halá
szat. Ez pedig oly erős szenvedé
lyükké vált, hogy a XVIII. századi 
iskolai rendtartások állandóan ha
dakoztak is ellene.

A sárospataki főiskola már 1621- 
ben tiltja diákjainak a halászatot, 
s nehogy kísértésbe essenek, az 
1806-ban kiadott II. Ratio Educa
tions tiltotta a fürdést; nem sok

kal később a reformkori tanári gyű
lések jegyzőkönyvei a horgászást, 
halászást tilalmazzák, attól való fé
lelmükben. hogy a nebulók belees
nek a vízbe és bajuk történhet.

Azonban a fiatalokat semmiféle 
rendelkezéssel nem lehetett eltiltani 
a halászattól. Ez az ősi szenvedély 
ott élt a fiatalok nemzedékében és 
elsősorban a falusi fiatalok télen 
sinkóztak, szánkóztak, nyáron für- 
döttek, halásztak és horgásztak. Az 
országban szerteszét — a Tisza men
tán, Duna mentén, kis folyóban, 
nagy folyóban, patakocskákban, ál
lóvizekben és minden elképzelhető 
helyen, ahol elegendő víz folyik ah
hoz. hogy a hal megteremjen benne, 
s elég közel ahhoz, hogy az utcán 
járó, csalinkázó, szórakozásra vágyó 
diák és nem diák gyerekek meglehe
tősen gyakran elhatározhassák: ők 
most megfogják benne a maguk 
aranyhalát — folyik a halászat.

Kérdés: milyen eszközökkel, ho
gyan zajlottak le hát ezek a gye
rek-halászatok? Sok példát lehetne 
rá mondani, de tartsunk Tanner 
Györggyel, aki így mutatta be a 
két világháború közötti falusi gye
rekek Laskó-pataki halászatát (ami 
persze nemcsak a Tarna-mentére 
jellemző): ,.Nyáron, amikor az idő
járás felmelegszik, a gyerekek be
járják a vízivilágot is. Eleinte csak 
fürödni, libát úsztatni, lovat mosat
ni mennek a patakra. De aztán há
rom-négyen összebeszélnek: Gye
rünk el halászni. A falu (Egersza- 
lók) mellett elfolyó Laskó-patak 
nem nagy. Aszályos nyarakon ki is 
szárad. Ilyenkor csak a meder mé
lyebb részeiben marad a víz. Ennek 
ellenére a patak növény- és állat
világa igen gazdag: sokféle hal, rák, 
béka. vízirovar él benne. Ezekkel 
kerülnek közeli ismeretségbe a ha
lászó gyerekek. Felkészülnek hát a 
halászatra. Szénahordó vagy háti 
kosarat szereznek. Egy kislány meg 
csorba szájú tejesfazekat hoz, ami
be majd a fogott halakat gyűjti. 
Nagy tervezgetés közben mennek a

patakra. Mindegyik tud olyan he
lyet, ahol sok a hal. Az egyik a Ke
rek, a másik a Gyökeres, a harma
dik a Bivalyfürdő halbőségét emle
geti. Amikor odaérnek, levetkőznek: 
ruhájukat csomóba gyúrják, ügye
sen a hátukra kötik és haladéktala
nul elkezdik a halászatot. Egyik lá
bukkal megkotorják a vizet, hogy 
az ott húzódó halat a kosár felé 
hajtsák. Majd kiemelik a kosarat a 
vízből ás érdeklődve figyelik, mi 
került bele. Ha nem is hal, de vala
milyen víziállat mindig akad a ko
sár fenekén.”

Így Tanner. De a szóbeli vissza- 
emlékezők Hatvanból ugyanazt

sütni, kidobálják a parton álló kis
lánynak. Közben az egyik gyerek 
nagyot kiált: — Ide gyertek, ezt 
nézzétek meg! A többiek azt hiszik, 
hogy a kiáltó valami óriási halat 
fogott, ezért a víz ellenállásával 
küzdve igyekeznek hozzá. De nem 
nagy csuka van a kosárban, hanem 
százigvaló apró, lapos, kerek formá
jú halacska. Sokáig nézegetik az 
idetévedt apró halak raját. Mintha 
eleven tízfilléresek ficánkolnának a 
kosarában. Egy sor bámulás után va
lamelyik azt mondja: — Az volna 
jó, ha tízfillérekké változnának. A 
másik pedig: — Bocsásd vissza sze
gényeket. Így haladnak a halászó

mondják el a Zagyváról; az egri 
Cifra hóstyának az egykori, még 
XVI. századi malom helyén fel
épült, malom körüli halászatról; a 
tiszántúliak a tiszai halfogás gyer
meki örömeiről. De ugyanígy le
hetne sorolni gyermek-halászat 
ügyében ebben az országban a ki- 
sebb-nagyobb folyókat, patakokat és 
talán a legtöbb helységet is. De tán 
nem is volt az igazán fiatal, aki 
gyermekkorában nem halászott vagy 
horgászott. Jó játék volt ez, de egy
ben életiskola is: nevelt — többek 
között — életismeretre, s ez a ne
velés többet ért minden természet
rajz-óránál, és ha ráadásul a kis 
halat meg is sütögették, még a sza
kácsmesterségből is kaptak kósto
lót.

De térjünk vissza Tannerhez: 
„Előfordul, hogy három, négy ki- 
sebb-nagyobb hal, rák kerül a ko
sárba. — Oda ne tedd az ujjadat 
az ollójához, mert benyírja — figyel
meztetik egymást. A szalókiak a rá
kot haszontalan állatnak tartják. 
Nem szokták megenni. A kosárba 
került rákokat ezért a gyerekek nem 
tekintik szerencsének, hanem, mivel 
már nagyon türelmetlenül csapkod
nak a farkukkal, visszafordítják 
őket a vízbe. Az egyik nagy fűzfa
bokor tövében halászó gyerek, ki
emelve a kosarát a vízből, nagyon 
megdöbben. Ijedtségében először 
vissza is engedi a kosarat. De 
aztán felkiált: — Hű az ántiját, 
olyan bóka van a kosaramban, mint 
egy kalap! A kosárban ülő kecske
béka nagy lendülettel kiugrik és han
gos csuppanással eltűnik a zavaros 
vízben. A gyerek nem is sajnálja. 
Parasztok nem eszik meg a béka 
húsát. Szalóki asszony bele nem 
tenné az edényébe, akármilyen ki- 
rályos is a tekintete — vagy talán 
éppen azért. Szóval a „békák kirá
lya” nyugodtan elúszhat. A gyerekek 
halat is fognak. Kerül a kosarukba 
kőfúró, cigányhal, kacsaorrú, lapos, 
kisebb is, nagyobb is. Az apró ha
lakat visszahányják, hadd nőj jenek 
még. Amelyiket már érdemes meg-

gyerekek a patakban, egészen a fel
ső tanyáig. A meder néhol iszapos, 
másutt kavicsos. Egyik helyen fűz- 
fabokrok vékony ágai hajolnak a 
vízbe, odébb óriási égerfák sűrű 
gyökerei közül ugrasztják ki a búvó 
halat. Van olyan rész, ahol hatalmas 
fűzfák és nyárfák sűrű lombjai bo
rulnak a patak fö lé ... Ahogyan a 
parton haladó kislány fazeka meg
telik, el is megy a kedvük a to
vábbi halászattól. A falutól messze 
kerültek, kezüket, lábukat kiszívta 
a víz, de ami több, a legfőbb: a 
gyomruk delet jelez. A tanyahídnál 
felöltöznek, elosztják a zsákmányt, 
azután hangosan beszélgetve a halá
szatról. a gyalogúton hazamennek.”

Persze nemcsak Tanner tud gyer
mek-halászatról, de még inkább 
Herman Ottó, aki búvárkodása köz
ben még arra is fényt derített, hogy 
a gyermekek a felnőttek halászatá
hoz is milyen fontos segítséget nyúj
tottak. A „Látott hal. Tihany ősha
lászata” című írásában erre emlé
keztet:

„Ősz táján a Balaton heringhala, 
a garda, az ezüstösök között a leg
ragyogóbb s alak szerint a legföltű- 
nőbb. alakjáról a Tisza kardkesze- 
ge. a Bodrogköz kaszakeszege, óriá
si seregekbe verődik s valami titok
zatos nyüzsgést, vándorlást végez; 
éppen mint az óceán heringje.

E haltömegek ekkor oszlopszerű- 
en töltik be a víz egész mélységét, 
a fenéktől a színig; néha annyira, 
hogy a legfelsőbb réteg vickándozá- 
sától burványt vet a tó színe. Ter
mészetes, hogy amerre ez a haltö
meg mozog, megváltozik tőle a víz 
színe, csillogása is: az a pont. ahol 
a halsereg van, sötét, sajátságosán 
bíboirbarnás színt öltve, kivált csön
des időben s magasabb helyről, már 
messziről látható.

Ez idő tájban Tihany halászbok
ra sajátságos életet é l... Minden bo
kor hajója mellett tanyáz; csöndes 
pipaszó mellett vesztegelve, várja a 
jó szerencse hírét, vele az indulás 
percét. Aggodalma semmi sincsen, 

mert hiszen minden bokor kiállí-
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tottá őrszemét, amelynek az a föl
adata, hogy a hegyenjárókat lesse. 
Ezek a hegyenjárók egytől egyig ta
pasztalt, kipróbált, éleslátású embe
rek. s a tó tükrét színe, csillogása, 
hínáros helyei szerint való apadá
sát is pontosan meg tudják ítélni, 
ami a látott hal elfogásánál igen lé
nyeges föltétel. ’Háájóóráá!’ Hogy 
a jeladás arra az esetre is biztosít
va legyen, ha a hang nem érné el 
az őrszem fülét: lekapja subáját, 
botjára tűzi s magasra emeli.” Nos 
itt van szerepe a gyerekeknek. Mert 
jobb hírvivő nincsen náluk. Aho
gyan észlelik a hegyenjáró jeleit, 
nyomban szétfutnak Tihany utcáin, 
be minden házba és viszik a jó 
hírt: itt a hal! De az is gyakori 
volt, hogy a gyereket tudatosan 
használták fel hírvivőnek: „Akkoron 
a hegyenjáró kiállott a csúcsra, 
s a falutól a hegyenjáróig, kel
lő távolságban gyerkőcök állít
tattak föl. Mihelyt a hegyenjáró ész

revette a ,látott halat', odakiáltott 
a legközelebb álló gyereknek: ,Gaar- 
da!’ Szájról szájra röpült a hír a 
helységbe, s az az ember, asszony, 
aki a templom táján hallotta a jó 
hírt. fölszaladt a toronyba, s félre
verte a harangot, minek hallatára a 
halászember otthagyta munkáját, s 
kirohant a partra.”

Mikor aztán a hal így beütött, 
mindenki fog annyit, amennyit tud. 
Ezután következik a hal feldolgo
zása. Ebben is kapnak tedd ide— 
tedd oda szerepet a gyerekek; így 
látják, tanulják kora gyermekkor
tól a halászatot és a velejáróit.

Persze nemcsak a Balatonnál, de 
a Tarna, a Zagyva, a Tisza, a Duna 
mentén is. Így ismerték meg a gye
rekek a természetet. Kapcsolatuk a 
határral nem olyan futólagos, mint 
a városi kiránduló embereké. A 
falusi ember gyermekkorától kezdve 
a szó igaz értelmében otthonosan 
járt-kelt a természetben.

Csoda-e ezek után, hogy sok „kis 
halász” volt egykoron Magyarorszá
gon? Persze a játékhalászatnak alig
hanem vége. Az egykori gyerekjá
tékok a társadalmi változásokkal, a 
technika ugrásszerű fejlődésével ala
posan megváltoztak. Manapság sok
féle játéklehetőség van, s mindezt 
jobbára ingyen vagy fillérekért 
kapja.

Immáron vége az egykori pataik
és folyóparti alkalmi halászatnak. 
Ám ha a gyerek-halászat nem is 
olyan tömeges, mint hajdanán, a 
sokféle szórakozási lehetőség elle
nére a fiatalok horgászata egyre 
népszerűbb. S ez ma még nemes 
szórakozás és hasznos természetis
meret, de lehet, hogy holnap már 
belőlük nevelődik az új halászgene
ráció.

Varga László

Azok az utazók, történetírók, akik 
a török hódoltság éveiben  ̂ jártak 
Magyarországon és írtak a hódoltság 
területéről, egyöntetűen megállapí
tották, hogy a hadászat túlélte a tö
rök pusztításo kat. Legalábbis a vi
zek halállománya nem csökkent, ha
nem gyarapodott.

S valóban, ha a korabeli adózási 
könyvek kimutatásait lapozgatjuk, 
kiderül: a halászat fontos szerepet 
játszik a túlélő magyarok életében 
és a halkereskedelem sem csekély 
összegekkel gyarapította a szultáni 
kincstár bevételeit. Simplicissimus, 
aki magyarországi szolgálata alatt 
jól megismerte a hódoltságot, szin
tén megemlékezik a halászatról és 
a halakról. Leírása remek képet ad 
a hódoltság halászati viszonyairól: 
„A  Tisza körül sok mocsár van, tel
ve ponttyal, kárásszal, menyhallal, 
csíkkal, csukával és más jóféle ha
lakkal. Ha egyébként renyhék is az 
emberek, a halászásra elég rava
szak, hogy megfogják őket. Elrej
tőznek, különösen téli időben az e 
célból csinált nádkunyhókban, vont
csövű puskával, kitűznek néhány 
halat, hogy a nagy tömegben és csa
patosan röpködő és csak hallal élő 
gödények észrevegyék.

E gödények nélkül a hal a Tiszá
ban és környékén valósággal ár
talmas féreg lenne, mert kü
lönben a folyóvíz a halaktól szinte 
büdös és ihatatlan volna. Ezek nya
kukon nagy bögyeit vagy zacskót vi
selő libák, némelykor meglepnek 
egy-egy halban dús pocsolyát vagy 
tavat, amit nem lehet lecsapolni, te
limerik a bögyüket vagy zacskóju
kat vízzel, hirtelen kirepülnek ás 
másutt kicsurgatják a vizet. Ezt 
mindaddig csinálják, amíg a vizet 
ki nem merték, amikoris a halak 
majdnem víz nélkül, az iszapban

fickándozva maradnak ott. Akkor 
aztán beülnek a közepibe és mun
kájuk eredményéül egy szálig fel
falják a halakat. Hanem amikor a 
parasztok észreveszik, hogy a ha
talmas ludak kanálformájú csőrükkel 
neki akarnak esni a lakomának, 
nagy bátran közéjük durrantanak, s

aztán még emellett erőteljes kiálto
zással is elhajtják őket a vendég
ségtől, s belegázolnak a pocsolyába, 
ők meregetik ki a halakat. A csíkot 
elevenen tizenöt, sőt több mérföld- 
nyire is elviszik. Ezt a magyarok 
savanyúkáposzta-forrázatban vagy 
levesben eszik. A hat-nyolc, tíz, sőt 
százfontos pontyokat rendszerint fa
gyasztva, a csukát besózva szállít
ják. Van sok tok is, aztán viza és 
riba. Az utóbbit nem tudom német 
néven megnevezni, úgy vélem, az 
is tokféle. Ezek akkorák, hogy né
ha egy darab megtölt egy szekeret.”

Persze a törökök éis a hódoltság
beliek is szerették, fogyasztották. 
Ha nem így lett volna, nem talál
kozhatnánk a hódoltságbeli török 
adózás során gyakori és nagy tételű 
haladóval. Érdekes ilyen szempont
ból a budai szandzsák 1559. évi ösz- 
szeírása. Ebben jelentős tétel a hal
t i z e d , amit az adóösszeíróknak há
rom évi termésátlag alapján kellett 
nyilvántartásba venniök.

Az 1571. évi adó beszedéséből er
re néhány érdekes adat:
Április 2-án haltized készpénzben 
50 gümrük
Április 17-én haltized készpénzben 
165 gümrük
26-án Szeker (?) Dimitritől halti
zed: 50 gümrük
Berencs Benedektől haltized: 54 
gümrük
Ferdinánd Istvántól haltized: 80 
gümrük

összesen: 184 gümrük 
1571. máj. 13. haltized: 87 
1571. jún. 1. haltized: 135
1571. aug. 5. Ferind Istvántól halti
zed: 12
Szombat a 979. év sevvál 29. (1572. 
márc. 15.) Ferind Istvántól halti
zed: 27
Berencs Benedektől haltized: 26
1572. ápr. 17. haltized készpénzben: 
100
1572. ápr. 23. haltized készpénzben: 
82 és fél
1572. ápr. 27-én összes haltized: 87 
és fél gümrük.

összehasonlításként, hogy a hal 
forgalma hogyan, milyen körülmé
nyek között, milyen áruval együtt 
bonyolódik, íme néhány példa:

1580. május 15-éről: „A haltized
ből származó bevételt is csak eset
legesen, szinte véletlenül tették meg 
külön tételnek, s ezért a halfogyasz
tás mértékéről sem alkothatunk ma
gunknak tiszta képet” .

Ennek ellenére, ha néhány év ada
tait összevetjük, a következő képet 
kapjuk:

1571. 1580.
Hal (máhi) 7 hordó 

5 kocsi 
(araba)

Szárított hal 36 gurus
(máhi-i husk) 
Sózott hal

értékű 9 hordó

(tuzla bálik) 3000 db
E példák azt is bizonyítják, hogy

a török hódoltság ellenére a halá
szat azok közé a foglalkozások kö
zé tartozik, amelyik, ha meg is síny
lette a hódoltsági viszonyokat, to
vábbra is jelentős szerepet tölt be 
az étkezésben, gazdálkodásban. S ha 
ehhez még hozzávesszük, hogy a ti
szai halászok például magyar kirá
lyoknak is adóznak, akkor elképzel
hető, hogy általában a magyarországi 
halászat jövedelmező foglalkozássá 
válik. Egészében véve tehát külö
nösen békés, hadjáratoktól mentes 
időben a hódoltsági magyarországi 
halászat visszaeséséről nem beszél
hetünk.

V. L.

Halászat és halkereskedelem 
a török hódoltság idején
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Megboldogult szüleim gondos előrelátásuk folytán 
úgy határoztak, hogy három fiúgyermeküket a négy 
elemi után a német nyelv elsajátítása végett Grázba 
(Steyer-ország fővárosába), az ott levő Marianne Inté
zetbe adják. (Ez tulajdonképpen, megegyezett a nálunk 
is működő reáliskolákkal; esetleg olyan különbség mé
gis volt köztük, hogy nálunk a négy elemi után még 
nyolc évet kellett sikeresen elvégezni annak, mire érett
ségizhetett. Náluk viszont úgy alakult, hogy a négy 
elemi után az egy évig tartó előkészítő osztályt is el 
kellett végezni, mire azt követően már 7 évre rá meg
szerezhette az érettségit.) Mély benyomást keltett ben
nem a Shlossberg aljában elterülő, gyönyörűen viruló 
park madarainak és mókusainak kézből történő eteté
se, ember és a maga köré szelídített, kistermetű állat
világ békés megbecsülése. Az Intézet napirendjéhez tar
tozott, hogy naponta egy és fél. két óra hosszat jár
tunk a városhoz közel fekvő, szebbnél szebb fenyve
sekben, ahol először pillantottam meg a hegyi patakok 
és tavacskák halainak királynőjét, a sebes pisztrángot. 
Itt szereztem tudomást a bennünket vezető prefektus
tól, hogy miként kell ahhoz viselkedni, hogy a termé
szet titokzatos megnyilvánulásait esetenként kiérde
meljük. A legnagyobb elővigyázattal és csendben ha
ladtunk egy kellemesen moraj ló hang irányában, és

den fajtának kedvezett a terep. Ugyancsak megemlít
hetem a békés természetű halak közül a pontyot, de a 
keszegek családjából a fogásra is élvezetes jászt, szilva
orrút és a paducot.

Telt-múlt az idő, amikor ismeretség révén a sziget
csépi Kis-Duna téli horgászatával ismerkedtem meg. 
Akkoir lehettem 15—16 éves, amikor három-négyen 
összebeszéltünk és az esti órákban a „vágóhídi Hév
vel” leindultunk Csépre azzal, hogy ott este az előre 
megállapodott szálláshelyen alszunk és reggel korán in
dulunk (hátizsákkal, kishalas kannával, korcsolyával, 
baltával is felszerelve) a lékből történő csukafogásra. 
Az igyekezet nagyon katonásnak látszott, mert a szál
láshelyről a csukázás helyéig megtett nyolc km-es utat 
egy órán belül hajtottuk végre. Lassan világosság de
rengett és a hőmérséklet igencsak kedvezett a csuká- 
záshoz, mert fagy sem volt és úgyszólván egy nádszál 
sem mozdult. Botot nem vittünk magunkkal. A jég vas
tagsága akkor számít megfelelőnek, ha eléri a 15—20 
cm-t. A lékvágásnak előírt szabálya van. Ha meg kar- 
tuk kímélni magunkat a vizes zuhanytól, akkor arra 
kellett törekedni, hogy a kb. 40X40 cm-es léket egyen
letesen vágjuk, mert amennyiben a víz egy erősebb 
suhintás után felfelé tört, a jégvágás befejezését már 
csak a legnagyobb vízbe csapkodás árán lehet véghez-

Halász—horgász élmények 
több évtized távlatából

talán tíz perc sem telt el, amikor rátaláltunk a kere
sett pisztrángos patakra. A pisztrángok, legalábbis a 
hegyi patakokban tartózkodók, a kristálytiszta vízben 
nemigen mutatkoztak. Ellenben egy kiadós nyári zápor 
után, amikor úgy nézett ki a víz, mintha tejesüvegeket 
mosogattak volna benne (szaknyelven opalizált álla
potban volt), ilyen esetben a szemlélőt is, de még in
kább a horgászt szenvedélyük teljes kielégítésével aján
dékozta meg a csodálatos természet.

Amennyiben vissza tudok emlékezni az 1915—1924. 
évi horgászataim eseményeire, nagy szeretettel gondo
lok a lágymányosi téli kikötőre, ahova a budapesti 
Szentkirályi utcai lakásunkról általában gyalogszerrel, 
esetleg kerékpárral 15—20 perc körül sikerült kijutni. 
Szerintem azért volt olyan kedves számomra, mert itt 
nemcsak horgászni, hanem a vízisportok jó néhány ágá
ba tartozó lehetőséget — így az úszást, fürdőzést, csó
nakázást — kisebb kiadások mellett volt lehetőségem 
űzni. A Duna áradásakor hihetetlenül megnőtt itt a 
halállomány. A szép, méreten felüli vadpontyok és ra
gadozó halak csobogásától volt hangos a kikötő. Az el
ső világháborúban, Jugoszláviában katonák szállításá
ban résztvevő, régi oldallapátos gőzhajókat (vagy nyolc
tíz) itt a téli kikötőben 2—3 m-es vízmélység mellett 
helyezték el. Kezdetben megőrzőjük is volt, majd ké
sőbb az is elmaradt. A rozsda azután pár év elmúltá
val megtette a magáét, sorra elsüllyedtek. A Duna víz
állásától függött, hogy az elsüllyedt hajóból mi lát
szott ki. Azért szenteltem nagyobb figyelmet ezekre az 
elsüllyedt hajókra, mert a szép halaknak nagyszerű 
búvóhelyéül szolgáltak e hajóroncsok. Itt sem hálóval, 
sem szigonnyal, úgyszintén fenékhoroggal sem lehetett 
mit kezdeni az orvhorgászoknak. Nagyon szerencsésnek 

tekinthette magát az a kedves horgásztárs, aki elmond
hatta magáról, hogy könnyűszerrel fogja e helyen a 
szebbnél szebb halakat. Ezekre a helyekre általában a 
sötétség beállta előtt, a kellő beetetés elvégzése előtt 
volt szükséges érkezni, mert aki úgy spekulált, hogy az 
előetetést el lehet „bliccelni”, annak felkopott az álla 
a derengő hajnalra. Átellenben Lágymányos villany
fejlesztő telepéről a téli kikötőbe bevezetett hűtővíz 
mintegy 50 méterre komoly mozgást (vízügyi nyelven 
áramlásokat) idézett elő, és a különben sóderes altalaj 
kedvenc gyülekezőhelye volt a sneider-tömegeknek, 
nem beszélve arról, hogy közismert ragadozóinkból min-

vinni. Ezután került sor a jégtábla kiemelésére, majd 
a lók megtisztítása az apróbb jégdarabkáktól. Három 
léket vágtunk a kiszemelt helyen, ahova a felcsalizott 
csukázót egyenként úgy helyeztük el, hogy a zsinór vé
gét a kiemelt jégtáblához kötöttük, s miután fagy
mentes idő volt. a szárazon maradt zsinórt, gondosan 
karikára rakva, a lék mellett elhelyeztük. E három lék
kel elkészülve a negyedikre is szükség volt, mert el
sősorban a halaskannában levő tíz-tizenöt kishalat kel
lett félteni, másrészt a kifogott csukának is meg kel
lett adni a köteles tiszteletet azzal, hogy ne hánykolód
jon a jég hátán, szokatlan elemében. Magamban éppen 
morfondírozok azon, hogy mindent megtettem-e szen
vedélyem teljes kielégítése érdekében, amikor megje
lenik a helyszínen egy jómódú gazdászhoz hasonlatos 
honpolgár és bátorító hangnemet használva bemutat
kozik, hogy ő, Schwarcz János csépi lakos4 nagy tiszte
lettel jelenti, hogy Cséptől fölfelé 5 km-re és lefelé is 
annyira, összesen 10 km hosszban e vízszak asznak fő- 
bérlője. Mindjárt elő is adta. hogy mijáratban van. 
Elmondta, hogy a területén nagymértékben elszaporod
tak a csukák. A nagyobb súlyban levők már nyugod
tan rárabolnak a kilós pontyokra is. Hogy „neve le
gyen a gyereknek” , a nála levő nyomtatott igazolványt 
módjában van egy évi engedélyként kiadni. Kimondot
tan csukafogásra érvényes. Térítési díja egy személyre 
10 pengő. A mi kis csoportunk azonnal elfogadta ezen 
ajánlatot, és miután a költséget ki is egyenlítettük, 
szimpatikus főbérlőnk minden jót kívánva eltávozott. 
A hőmérséklet változatlanul 0 fokon állt, és a parti 
nádas mentén csalihalnak is megfelelő vörösszárnyúak 
és bodorkák mozgását lehetett észlelni az átlátszó jégen 
át. Amint balra fordítom tekintetemet, éppen eltűnő
ben van az úsztatom. Zsákrongyba csavart cipőmtől 
nem kell tartani, hogy esetleg a sima jégen megcsú- 
szok, és kissé kocorászva, a lékhez érve első pillantá
som a karikára lerakott zsinórra esik. Látom, hogy 
lassú tempóban fogynak a karikáik. Hoppá, eltűnt köz
ben a második csukázóm úsztatója is. Most mit is csi
náljak? Nem óhajtottam átadni a különös élvezetet, 
ezért úgy döntöttem, lesz ami lesz, kispannolom szokás 
szerint a zsinórzatot és erőteljesen behúzom: kb. húsz 
métert vitt ki a hal. amelyet kellő gyorsasággal és nem 
különösebb ellenállással húzok magam felé. Miután 
első csukáról van szó, illő dolog, lett volna a fogás
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minden tünetéről megfelelő észrevételeket tenni, de 
ebben akadályozott a másik kapásom, így a mintegy 2 
kilón felüli halamat (sajnos, horoggal a szájában) mos
tohán hagyva és most már erőltetett menetben indul
tam a másik szerelésemhez. Szemem elé tárult az a kép, 
amitől tartottam, hogy a csuka az összes tartalékzsi- 
nórt lehúzta. Nem egészen így történt, a tartalékból 
még kb. három, esetleg öt méter úgy maradt, amint 
felraktam. Nem sokat lehetett mélázni, azonnal le
nyúltam a zsinór végéhez és nekiláttam a kispannolás- 
hoz. Ezzel meg is lettem volna, amikor csukám visz- 
szafordult, miközben én nem győztem behúzni az egy
szer más kispannolt zsinórzatot. Végre mindketten érez
tük egymást, mire nagy lendületet véve a második csu
kám is megakadt. A mintegy öt kilogramm körüli ha
lat az előzővel együtt felfűztem és elhelyeztem a 4-es 
számú lékben. Alig tartott negyedóráig, amíg a két ki
fogott csuka után mindent elrendeztem, így mind a 
három csukázómon frissen rátett kis halaim kínálkoz
tak kapásra. Elhatároztam, hogy nagyobb baj úgy sem 
érhet, ha több csukát nem is fogok, mert már éhesféle 
vagyok és dél is elmúlott. Irányt akarok venni a háti
zsákom felé, mire a tőlem 80 lépésre levő, a legköze
lebbi nádastól 20 lépésre eső csukázóm úszója villám
szerűén eltűnik. Hirtelen nem is tudtam, hogy mitévő 
legyek: örüljek-e, vagy bosszantson az eset, hogy pont 
amikor legjobban esne egyet falatozni, akkor megint 
igyekezni kell, nehogy a csuka elmenjen. Érzéssel ki- 
spannolom, hogy a kézzel történő bevágás minél ha
tásosabb legyen. Ez meg is történt, közben úgy ér
zem, mintha valami nagy hínárcsomót is húznék, nem 
tudom elgondolni, mi lehet, leginkább az motoszkál az 
agyamban, hogy ez valami „bugyi” csuka, vagy na
gyobbacska sügérféle. Húzom most már intenzívebben 
befelé, de még mindig úgy érzem, hogy halam nem az 
igazi kilós csuka módjára viselkedik. De látom már 
azt is, hogy tíz méternél nincs az a hínáros-hal mesz- 
szebbre tőlem. Gondolok mindenre, egyszerre csak a 
léknél megjelenik egy ijesztően nagy csukapofa, úgy
szólván mozdulatlan állapotban. Én nekigyűrkőzöm, 
hogy azt a dögöt, amely még mindig nem mozdul, ki
csúsztassam a lékből; ez még mindig nem mozdul, csu
pán az történt, hogy halam ritkaságbamenő súlyát a 
zsinórom nem bírta és elszakadt. Ez a nagy dög ezt 
követően közvetlenül az átlátszó jég alatt pontosan 
irányt vett az innen húsz lépésre levő nádas felé, a 
lehető legkomótosabb, nagy halhoz illő tempóban, és 
jómagam meg utána négykézlábon követtem egészen 
addig, amíg a nádas közelében végleg eltűnt a homály
ban. Azt nem merném mondani, hogy kitörő örömmel 
vettem megszabadulását, mert életem legnagyobb csu
kája, sőt hala lett volna.

A felszabadulást követően kisebb-nagyobb eltolódá
sok következtek be a Nagy-Duna halfogásait illetően. 
A felrobbantott hidak, a szétlőtt és így elmerült kikö
tői berendezések mind megannyi búvóhelyet teremtet
tek a békés természetű és a különféle rablóhalaknak. 
Rengeteg vaserő, szálvas, különösen drótkötél, úgyszin
tén betontörmelék kiálló vasdarabokkal hevert a fené
ken, nem is említve azokat a rongyféléket, amelyek a 
kiálló tárgyakon fennakadtak. Ezek voltak azok a hor
gászhelyek, ahol az orvhalászok, de az illetékes halá
szok sem tudtak kárt tenni a halakban, mert ha egy- 
szer-kétszer sikerült is megúszni, harmadsorban nézhe
tett már a hálója után. A horgászok se voltak kivételek, 
csak náluk a tét volt kevesebb. Volt azonban egy-két 
ügyes kezű közöttük, akik a legtöbb esetben itt is meg 
tudták fogni a pénteki halat. A szebb hal kiemelésekor 
véletlenül odatévedt kezdő horgász még nemigen tud
hatja, hogy mit jelenthet számára az úgynevezett horog
temető. Aránylag higgadt, egészséges embereknél is 
eléggé felment a pumpa, ha tegyük fel 10 bedobás kö
zül 8 beszakadása volt, mivel a jó ég tudja csak, hogy 
mi minden van ott a fenéken, amibe azonnal beakad. 
Temperamentum dolga, hogy ki mint reagál az ilyen 
megpróbáltatás alkalmával.

Annak ellenére, hogy idestova két évtizede annak, 
hogy nyugalomba vonultam, a horgászat iránt érzett

szenvedélyem változatlan. Élményeim között válogatva 
sokszor jut eszembe a déli összekötő vasúti híd és kör
nyéke, s ennek is különösen a pesti oldala volt érde
kes számomra. Először is azt állapítottam meg, hogy a 
híd alatti partszakasz különböző drót és vas, textil aka
dályokkal van tele, de amint figyelmesen várakoztam, 
nem volt olyan tízperces szemlélődés, hogy a snecik 
jobbra-balra spriccelését ne észleltem volna. Az itteni 
horgászatomat nagyban elősegíteni látszott, hogy a 
helytől lefelé, mintegy 50 lépésnyire egy „aknakutató” 
bárka volt szabályszerűen kikötve a parthoz. Amint 
jobban körültekintettem, örömmel állapítottam meg, 
hogy a bárkától lefelé mintegy tíz méterre valami na
gyobb tárgy kerülhetett a mederbe, amelynek hatásá
ra a különben déli irányba menő folyam vize vissza
felé mintegy 15—20 métert tesz meg, így a bárkát is 
elérve, sőt megelőzve néhány méterrel, ismét elvegyül 
a normálisan lefelé tartó vízfolyással. Különös okom 
volt gyanítani, hogy jó helyre találtam, mivel az előb
biekben említett, visszaforduló víznek így elcsendesedő, 
majdnem állóvíznek tűnő holtpontján a legfinomabban 
szerelt sportszerű eszközt lehetett alkalmazni szenve
délyünk kielégítése céljából. Az említett helyemre, az 
aknakutató bárkához mentem ki hosszú évek múltával 
egy szélmentes, kissé csöpörgő, augusztusi reggelen. 
Program szerint süllőzést gondoltam e napra, de sajnos 
már dél felé járt és még mindig semmi. Minthogy az 
időt nagyon alkalmasnak találtam és a magammal ho
zott étkeket is egyhamar bekebeleztem, az idő is egy
hamar elment. A karórám pontosan kettőt mutatott és 
úgy éreztem, hogy nyomban elbóbiskolok, ha nem moz
dulok egyet, ezért felálltam összecsukható horgász
székemről, ugyanakkor hozzáérhettem a kishallal csa
lizott botomhoz, ami erre egy élénk csattanással le
fordult a támasznak alátett kőről. Saját magamat szi
dalmazva, de már a botomhoz nyúlva látom, hogy a 
véletlenek hogy összejátszanak: a húzás erőteljes — 
azonnal bevágok. Érzem, hogy süllőnek nem süllő, hát 
mi az ördög lehet? A 3—4 m-es mélységben feszül a 
zsinórom, de semmi különösebb mozgás, nyilván behúz
ta a kövek, vagy egyéb akadályok közé. Esetleg angol
na is lehet. Két dolgot tehetek: vagy várok nyugodtan, 
hogy a víz sodra, vagy maga a horgon lévő hal meg
mozdul, vagy erőltetem és közben pengetem a zsinórt, 
hogy a halat mozgásra kényszerítsem. Amint így medi
tálok azon, hogy melyik megoldást alkalmazzam, meg
indul a halam, és a 3,20-as spanyolnád-botom (a vele 
egybeszabott lándzsafa spiccével) sűrű egymásutánjával 
igyekszik tompítani halam megveszekedett húzásait. Ér
zésem szerint itt nemcsak fárasztásról van szó, de ar
ról is, hogy egy-egy hatalmas akadálynak ütközve, mi
vé változik el — marad-e így megfelelő formája arra, 
hogy hiúságomat legyezgetve megmutatom-e az utána 
összesereglett népnek. No, de most azt veszem észre, 
hogy a hal szabadabban és egy irányba szeretne el
húzni, és amennyiben megkísérlem eme igyekezetében 
gátolni, hajlik a jó húzásra és végül is, úgy látszik, a 
szusszal van baj, s most már arra is hajlandó, hogy egy 
pillanatra feljebb engedje magát vontatni — amikor 
még mindig nem láthattam, de viszont a zsinóron meg
tapadó nyáka most már kétségtelenül azt bizonyította, 
hogy a vitézül harcoló ellenfél harcsa a javából. Attól 
nem kell már tartani, hogy a horog végül is nem jól, 
illetve nem eléggé ment a hal húsába, mert a gyakorlat
ból azt már igencsak ismerjük, hogy a harcsának hi
hetetlen erős bőre van: elég, ha kapás után a horog 
csak egy mm-es bőrfelületbe akadjon, az sohasem szo
kott kiakadni. Jól kifárasztott halunkat sikerült ké
nyelmesen szákolni, viszont eltűnődtem azon, hogy amíg 
lent a mélyben nagy lendülettel folyt az élet-halál harc, 
ennek minden egyes pillanata veszélyeztette a partról 
ügyeskedő horgász sikerét. A kéznél levő rugós hal
mérlegen 6,5 kg-ot nyomó szürke harcsának a testén, 
illetve olajzöld és szürkésbarna bőrén sok világos szí
nű karcolás volt található, ami azt a feltételezést iga
zolta, hogy az ilyen akadékos helyen legalább annyi 
szerencse kell a halfogáshoz, mint amilyen nagyszámú 
akadállyal kell megküzdeni fogás esetén.

Várhidy Viktor
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Csuka tálon (1942)

Bernáth Aurél emlékkiállítása
Nagy eseményt jelentett 1985 áp

rilisában Bernáth Aurél Kossuth - 
díjas, Kiváló Művész, a Képzőművé
szeti Főiskola egykori tanárának 
gyűjteményes tárlata az Ernst Mú
zeumban. Bernáth Aurél 1920 és 
1980 között megörökítette az euró
pai földrész térségét, elsősorban a 
Balatonit, a Dunát, az Adniai-ten- 
gert, a vízi élet színes történeteit 
is. Ennek jegyében pompás képeket 
festett a starnbergi tóról, a Moldvá
ról, a genovai kikötőről, ahol halász
bárkákat figyelt meg. 1931-ben fes
tette remek portréját a Halász alak
járól, mely a kaposvári Rippl-Rónai 
József Múzeum tulajdona. A kép fő
színe a kék: ezzel összegezi nemcsak a 
halász ruháját, hanem a nyári ég
boltot és a hatalmas vízmezőt. Élet
művének jelentős alkotása az 1942- 
ben készült Csuka tálon című képe, 
ahol vízi környezetét, a buzogányo
kat is az asztalra helyezi. 1947-ben 
festett „Halas csendélet” -e  a meleg 
színek harmóniájával idézi az asz
talon, tálban a halak horizontális 
csoportját, a víz kihunyt életét, azt 
az átváltozást, mely szolgálattá vá
lik végső bázisában — embernek 
szolgáló eledelül. Ezt a váltást az 
ellentétes irányú kés jelzi, hatásos 
festői eszközzel. Bernáth Aurél, aki 
képzőművészetünk XX. századi tör
téneténeik egyik meghatározó alak
ja. méltó figyelemmel ábrázolja a 
hal formátumát és a halász időben, 
térben ismétlődő általános alakját.

Losonci Miklós




